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Resumo:	  	  

	  

O	  ruído	  de	  tráfego	  urbano	  se	  constitui	  como	  uma	  das	  principais	  fontes	  de	  poluição	  na	  
atualidade.	  Como	  resposta	  ao	  desenvolvimento	  tecnológico	  da	  sociedade,	  tem-‐se	  um	  aumento	  
considerável	  no	  nível	  de	  urbanização	  e	  industrialização,	  e	  consequentemente,	  um	  aumento	  na	  
malha	  viária.	  Desta	  forma,	  este	  trabalho	  objetiva	  uma	  análise	  de	  ruído	  de	  tráfego	  no	  bairro	  de	  
Lagoa	  Nova,	  em	  Natal/RN,	  tendo	  em	  vista	  que	  o	  bairro	  está	  passando	  atualmente	  por	  grandes	  
transformações	  no	  espaço	  urbano	  devido	  à	  construção	  do	  novo	  estádio	  para	  a	  Copa	  do	  Mundo	  
FIFA	  de	  futebol	  em	  2014,	  bem	  como	  as	  obras	  de	  mobilidade	  urbana	  previstas	  para	  o	  entorno	  
da	  área.	  Para	  isso,	  como	  método,	  foi	  realizado	  a	  contagem	  classificada	  dos	  veículos	  
automotivos	  e	  medição	  do	  nível	  de	  pressão	  sonora	  Leq	  (dBA)	  de	  3	  avenidas	  arteriais,	  4	  
coletoras	  e	  4	  locais,	  totalizando	  12	  pontos	  de	  medição.	  As	  medições	  foram	  realizadas	  em	  cada	  
ponto	  por	  um	  período	  de	  10	  minutos	  no	  horário	  da	  manhã	  e	  no	  horário	  da	  noite,	  no	  mês	  de	  
Março/2012.	  Como	  resultado	  observou-‐se	  a	  correlação	  fortemente	  positiva	  entre	  o	  volume	  de	  
tráfego	  e	  o	  Leq	  (dBA)	  medido.	  As	  medições	  de	  nível	  de	  pressão	  sonora	  em	  campo	  revelaram	  
também	  que	  os	  níveis	  de	  ruído	  estão	  acima	  do	  recomendado	  pelas	  normas	  na	  maioria	  dos	  
pontos	  medidos,	  e	  há	  vias	  com	  saturação	  viária	  com	  relação	  ao	  volume	  de	  veículos.	  
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Resumo:	  	  

	  

Com	  a	  crescente	  demanda	  da	  tecnologia	  surge	  a	  necessidade	  de	  materiais	  com	  propriedades	  
cada	  vez	  mais	  específicas	  que	  atendam	  a	  estas	  novas	  exigências.	  Nesse	  contexto,	  os	  
compósitos	  poliméricos	  (destacando	  os	  biocompósitos)	  têm	  se	  apresentado	  como	  uma	  boa	  
alternativa.	  Aliado	  ao	  desenvolvimento	  destes	  novos	  materiais	  surge	  também	  um	  novo	  
conceito	  de	  materiais	  que	  minimizem	  os	  efeitos	  danosos	  ao	  meio	  ambiente	  ou	  que,	  pelo	  
menos,	  não	  o	  agridam.	  	  Neste	  sentido,	  a	  proposta	  deste	  trabalho	  é	  estudar	  o	  desempenho	  
mecânico,	  sob	  os	  carregamentos	  de	  tração	  uniaxial,	  em	  termos	  da	  resistência	  e	  rigidez	  de	  um	  
laminado	  biocompósito	  polimérico,	  na	  forma	  de	  um	  painel	  sanduiche.	  Essas	  propriedades	  são	  
estudadas	  levando	  em	  conta	  duas	  condições	  de	  serviço:	  estado	  seco	  e	  no	  estado	  de	  úmido	  
saturado.	  Para	  tanto,	  ensaio	  preliminar	  de	  absorção	  de	  umidade	  para	  o	  laminado	  
biocompósito	  é	  realizado.	  	  Tendo	  como	  objetivo	  a	  aplicação	  do	  biocompósito	  como	  painéis	  de	  
revestimento	  em	  equipamentos	  náuticos,	  um	  estudo	  da	  capacidade	  de	  absorção	  do	  laminado	  
em	  água	  também	  foi	  realizado.	  Além	  disso,	  o	  uso	  de	  matriz	  polimérica	  do	  tipo	  náutica	  (Neo	  
Pentil	  Glicol	  -‐	  NPG)	  se	  fez	  necessário.	  O	  painel,	  confeccionado	  industrialmente,	  é	  constituído	  
com	  reforço	  de	  tecido	  bidirecional	  de	  fibras	  de	  juta	  (camadas	  externas)	  e	  resíduos	  industriais	  
de	  vários	  tipos	  de	  madeira	  como	  recheio	  central.	  Um	  estudo	  comparativo	  entre	  essas	  
propriedades	  para	  os	  estado	  seco	  (normal)	  e	  úmido	  saturado	  é	  desenvolvido.	  
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Resumo:	  	  

	  

Os	  compósitos	  W-‐Cu,	  W-‐Ag,	  Mo-‐Cu	  e	  Mo-‐Ag	  são	  materiais	  usados	  como	  contatos	  elétricos,	  
dissipadores	  de	  calor	  e	  absorvedor	  de	  microondas.	  Isto	  se	  deve	  a	  alta	  resistência	  ao	  desgaste	  e	  
a	  erosão	  por	  arco	  elétrico	  do	  tungstênio	  (W)	  e	  molibdênio	  (Mo)	  associado	  à	  excelente	  
condutividade	  térmica	  e	  elétrica	  do	  cobre	  e	  da	  prata.	  O	  nióbio	  (Nb),	  sendo	  um	  metal	  
refratário,	  possui	  propriedades	  semelhantes	  às	  apresentadas	  pelo	  W	  e	  Mo.	  Então,	  é	  esperado	  
que	  o	  compósito	  Nb-‐Cu	  seja	  um	  forte	  candidato	  para	  atuar	  como	  substituto	  desses	  materiais	  
em	  tais	  aplicações.	  Nesse	  intuito,	  pós	  compósitos	  Nb-‐10%Cu	  foram	  moídos	  por	  2,	  6,	  10,	  16	  e	  
20	  horas	  sob	  velocidade	  de	  200,	  300	  e	  500	  rpm	  para	  averiguar	  a	  influência	  da	  moagem	  de	  alta	  
energia	  nas	  características	  das	  partículas	  e	  na	  estrutura	  cristalina	  das	  fases	  Nb	  e	  Cu,	  bem	  
como,	  o	  efeito	  do	  pó	  obtido	  na	  densificação	  e	  propriedades	  das	  estruturas	  sinterizadas.	  
Amostras	  cilíndricas	  com	  8	  mm	  de	  diâmetro	  e	  2,5	  mm	  de	  espessura	  foram	  prensadas	  a	  200,	  
400,	  500	  MPa	  em	  um	  prensa	  uniaxial.	  Compactados	  de	  pós	  foram	  sinterizados	  a	  1100oC	  por	  60	  
minutos	  sob	  um	  vácuo	  de	  103	  torr.	  A	  taxa	  de	  aquecimento	  de	  10oC/min	  foi	  usada.	  Medidas	  de	  
densidade	  das	  estruturas	  sinterizadas	  foram	  efetuadas	  usando	  o	  método	  geométrico	  
(massa/volume).	  Os	  resultados	  da	  moagem	  mostram	  que	  ambas	  as	  fases	  (Nb	  e	  Cu)	  são	  
amorfizadas	  após	  16	  horas.	  A	  densidade	  das	  estruturas	  sinterizadas	  aumenta	  com	  a	  pressão	  de	  
compactação	  e	  diminui	  com	  a	  elevação	  da	  velocidade	  de	  moagem	  de	  200	  para	  500	  rpm.	  
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Resumo:	  	  

	  

Este	  trabalho	  tem	  como	  finalidade	  analisar	  em	  que	  medida	  os	  gêneros	  textuais	  ligados	  às	  
mídias	  digitais	  podem	  contribuir	  para	  o	  ensino	  de	  língua	  inglesa	  em	  sala	  de	  aula,	  fazendo	  um	  
estudo	  sob	  o	  ponto	  de	  vista	  dos	  alunos.	  O	  uso	  de	  gêneros	  discursivos	  têm	  se	  mostrado	  
importante	  no	  ensino	  de	  línguas	  estrangeiras,	  no	  qual	  o	  conhecimento	  de	  sua	  estrutura	  e	  de	  
suas	  características	  facilita	  a	  apreensão	  e	  a	  fixação	  do	  vocabulário,	  bem	  como	  sua	  aplicação	  no	  
uso	  da	  língua.	  Com	  o	  surgimento	  dos	  computadores	  e	  da	  Internet,	  novos	  gêneros	  textuais	  
estão	  aparecendo,	  como	  os	  blogs,	  que	  consistem	  em	  nosso	  objeto	  de	  estudo.	  Para	  tanto,	  
foram	  exploradas	  teorias	  sobre	  os	  gêneros	  discursivos,	  levando	  em	  consideração	  a	  sua	  
importância	  desde	  seu	  surgimento	  até	  o	  aparecimento	  dos	  gêneros	  virtuais,	  e	  como	  eles	  estão	  
presentes	  nas	  práticas	  sociais.	  O	  estudo	  também	  procura	  desvendar	  e	  analisar	  as	  principais	  
características	  estruturais	  e	  particularidades	  dos	  blogs,	  assim	  como	  sua	  funcionalidade	  no	  
ensino	  de	  línguas.	  O	  gênero	  blog	  tem	  sido	  trabalhado	  na	  disciplina	  de	  ?Práticas	  de	  Leitura	  e	  
Escrita	  em	  Língua	  Inglesa?	  do	  curso	  de	  Ciências	  e	  Tecnologia	  da	  UFRN	  e	  a	  pesquisa	  está	  
baseada	  em	  textos	  pertencentes	  aos	  gêneros	  perfil,	  resumo	  e	  verbete.	  Depois	  da	  fase	  de	  
elaboração	  dos	  textos,	  os	  alunos	  foram	  convidados	  a	  responder	  um	  questionário	  onde	  
expuseram	  suas	  maiores	  dificuldades	  e	  opiniões	  que	  serão	  apresentadas	  neste	  relatório.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  busca	  por	  mais	  no	  século	  XXI,	  diferente	  de	  outros	  tempos	  de	  abundância	  de	  recursos	  
naturais,	  está	  atrelado	  a	  tentativa	  do	  homem	  em	  aperfeiçoar	  os	  seus	  meios	  produtivos	  sem	  
deixar	  de	  lado	  o	  meio	  ambiente,	  garantindo	  a	  preservação	  de	  todas	  as	  espécies	  vivas	  assim	  
como	  também	  a	  utilização	  mais	  consciente	  dos	  recursos	  naturais	  cada	  vez	  mais	  escassos.	  As	  
indústrias	  como	  um	  todo	  buscam	  seguir	  novos	  padrões	  para	  se	  enquadrar	  nessa	  nova	  
tendência,	  mais	  justa	  e	  ecológica,	  promovendo	  o	  desenvolvimento	  sustentável.	  Portando,o	  
estudo	  da	  aplicação	  de	  resíduos	  em	  produtos	  cerâmicos	  vem	  crescendo	  concomitantemente	  a	  
nova	  tendência	  de	  produtos	  verdes	  que	  promovem	  a	  sustentabilidade	  no	  setor.	  Nesse	  
trabalho	  é	  desenvolvido	  um	  estudo	  voltado	  à	  produção	  de	  revestimentos	  cerâmico	  utilizando	  
como	  matérias	  primas	  resíduos	  industriais,	  o	  que	  agrega	  valor	  a	  algo	  muitas	  vezes	  descartado	  
incorretamente	  na	  natureza,	  fornecendo	  alternativas	  com	  potencial	  tecnológico	  e	  econômico	  
para	  o	  setor.	  Na	  fabricação	  dos	  corpo	  cerâmicos	  foram	  utilizados	  como	  matéria	  prima	  além	  da	  
argila,	  o	  chamote,	  a	  cinza	  vegetal	  e	  resíduos	  de	  esmeralda	  e	  caulim.	  O	  estudo	  é	  realizado	  sobre	  
duas	  formulações	  diferentes,	  uma	  com	  e	  outra	  sem	  o	  resíduo	  de	  esmeralda,	  e	  sobre	  dois	  
patamares	  de	  queima,	  de	  1000	  ºC	  e	  1150	  ºC	  avaliando	  o	  potencial	  do	  resíduo	  de	  esmeralda	  no	  
revestimento.	  Os	  corpos	  de	  prova	  foram	  medidos	  quanto	  a	  tensão	  de	  ruptura	  por	  flexão,	  
absorção	  de	  água,	  retração	  linear,	  massa	  específica	  aparente	  e	  porosidade	  aparente.	  
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Recentemente	  as	  antenas	  planares	  tem	  despertado	  interesses	  devido	  as	  suas	  características	  e	  
vantagens	  que	  oferecem	  quando	  comparadas	  com	  os	  demais	  tipos	  de	  antenas.	  

	   Na	  área	  de	  comunicações	  móveis	  a	  necessidade	  de	  antenas	  planares	  faz	  com	  que	  estas	  
sejam	  cada	  vez	  mais	  utilizadas.	  Devido	  ao	  intenso	  desenvolvimento	  desta	  área	  se	  faz	  
necessárias	  antenas	  que	  operem	  em	  multifrequências	  e	  em	  banda	  larga.	  As	  antenas	  de	  
microfita	  apresentam	  largura	  de	  banda	  estreita	  devido	  às	  perdas	  no	  dielétrico	  geradas	  pela	  
irradiação.	  Outra	  limitação	  é	  a	  degradação	  do	  diagrama	  de	  irradiação	  devido	  à	  geração	  de	  
ondas	  de	  superfícies	  no	  substrato.	  Algumas	  técnicas	  estão	  sendo	  desenvolvidas	  para	  minimizar	  
esta	  limitação	  da	  banda,	  como	  é	  o	  caso	  do	  estudo	  de	  materiais	  do	  tipo	  PBG	  (Photonic	  Band	  
Gap)	  para	  compor	  o	  material	  dielétrico.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  O	  tema	  deste	  trabalho	  de	  pesquisa	  é	  o	  estudo	  e	  desenvolvimento	  do	  ressoador	  de	  quatro	  
camadas	  fotônicas	  de	  material	  PBG	  proposto	  pelo	  doutorando	  Humberto	  Dionísio	  de	  Andrade.	  

	   As	  análises	  desenvolvidas	  nesta	  pesquisa	  foram	  realizadas	  com	  a	  utilização	  do	  método	  
LTT	  ?	  Linha	  de	  Transmissão	  Transversa,	  no	  domínio	  da	  transformada	  de	  Fourier	  que	  utiliza	  uma	  
componente	  de	  propagação	  na	  direção	  y	  (transversa	  à	  direção	  real	  z),	  tratando	  assim	  as	  
equações	  gerais	  dos	  campos	  elétricos	  e	  magnéticos	  em	  função	  dos	  vetores	  campo	  magnético	  e	  
campo	  elétrico	  na	  direção	  y.	  

	   A	  teoria	  PBG	  é	  aplicada	  para	  a	  obtenção	  da	  permissividade	  relativa	  para	  as	  
polarizações	  s	  e	  p	  dos	  substratos	  

	  

Palavras-‐chave:	  EST.	  DO	  RESSOADOR	  RETANGULAR	  DE	  FENDA	  COM	  04	  CAMADAS	  FOTÔNICAS	  
C/	  PBG.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  manga,	  de	  nome	  científico	  Mangifera	  indica,	  é	  indicada	  como	  fruta	  como	  fortalecedora	  do	  
sistema	  imunológico;	  além	  de	  previnir	  o	  envelhecimento.	  	  

A	  graviola	  de	  nome	  científico	  Annona	  muricata	  L.,	  vem	  sendo	  muito	  utilizada	  	  por	  ser	  uma	  
fonte	  rica	  em	  fibras	  e	  vitaminas,	  possuindo	  propriedades	  diuréticas,vitaminizante.	  

As	  atividades	  funcionais	  encontradas	  nos	  produtos	  naturais	  advêm	  das	  diversas	  classes	  de	  
compostos	  que	  poderiam	  ser	  aproveitados	  industrialmente	  para	  diferentes	  fins.	  	  

O	  projeto	  teve	  o	  intuito	  de	  caracterizar	  e	  identificar	  os	  principais	  constituintes	  químicos	  
avaliados	  após	  técnicas	  de	  extração	  (LPSE,	  ultrassom	  e	  Soxhlet)	  e	  tendo	  uma	  avaliação	  da	  
atividade	  antioxidante.	  	  

Os	  valores	  obtidos	  para	  o	  rendimento	  de	  cada	  extração	  mostram	  valores	  bem	  distintos.	  
Comparando	  a	  extração	  Ultrassom	  ?	  1	  horas,	  para	  a	  manga	  e	  para	  a	  extração	  por	  Soxhlet	  
fazendo	  uso	  do	  mesmo	  solvente,	  notamos	  uma	  vantagem	  de	  rendimento	  em	  torno	  de	  405%	  
em	  relação	  a	  Ultrassom.	  	  

Em	  relação	  à	  Cromatografia	  em	  Camada	  Delgada	  para	  as	  folhas	  de	  graviola,	  o	  resultado	  
sugeriu	  a	  presença	  de	  açúcares	  e	  de	  flavonóides.	  E,	  em	  relação	  a	  casca	  da	  manga,	  sugeriu	  a	  
presença	  de	  caroteno.	  

Os	  resultados	  obtidos	  da	  quantificação	  da	  atividade	  antioxidante	  dos	  extratos,	  determinada	  
pelo	  ensaio	  do	  DPPH,	  mostrou	  que	  todas	  as	  amostras	  têm	  uma	  boa	  atividade	  seqüestradora	  
do	  radical	  DPPH	  (mínimo	  de	  73,8235%	  para	  a	  casca	  de	  manga;	  máxima	  de	  85,2941%	  para	  a	  
folha	  de	  graviola).	  

	  

Palavras-‐chave:	  Mangifera	  indica,	  Annona	  muricata	  L.,	  processos	  de	  extração.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  cromita	  de	  lantânio	  (LaCrO3)	  tem	  sido	  o	  material	  mais	  utilizado	  como	  interconector	  nas	  
pilhas	  a	  combustível	  de	  óxido	  sólido.	  A	  redução	  da	  temperatura	  de	  operação	  em	  torno	  de	  800	  
ºC	  das	  pilhas	  a	  combustível	  de	  óxido	  sólido,	  tornou	  possível	  o	  uso	  de	  interconectores	  metálicos	  
como	  alternativa	  aos	  LaCrO3	  cerâmicos.	  Esses	  materiais	  apresentam	  vantagens	  em	  relação	  aos	  
interconectores	  cerâmicos	  tais	  como:	  alta	  condutividade	  térmica,	  elétrica,	  boa	  ductilidade,	  
baixo	  custo,	  boas	  propriedades	  físicas	  e	  mecânicas.	  Neste	  trabalho	  foram	  avaliadas	  as	  
propriedades	  termo-‐mecânicas	  do	  substrato	  metálico	  e	  substrato	  metálico	  recoberto	  com	  o	  
filme	  de	  LaCrO3	  via	  spray-‐pirólise,	  com	  o	  objetivo	  de	  demonstrar	  a	  viabilidade	  da	  utilização	  
deste	  materiais	  como	  componente	  de	  uma	  pilha	  a	  combustível	  de	  óxido	  sólido.	  Os	  materiais	  
foram	  caracterizados	  por	  meio	  de	  difração	  de	  raios-‐X,	  resistência	  mecânica	  e	  microscopia	  
eletrônica	  de	  varredura	  (MEV).	  A	  difração	  de	  raios-‐X	  comprovou	  a	  formação	  da	  fase	  LaCrO3	  
sobre	  o	  substrato	  metálico	  e	  a	  identificação	  das	  fases	  formadas	  após	  o	  ensaio	  de	  resistência	  
mecânica.	  Com	  auxílio	  do	  MEV	  comprovou	  a	  formação	  da	  camada	  do	  filme	  de	  LaCrO3.	  
Observando	  também	  o	  descolamento	  do	  filme	  de	  LaCrO3	  após	  ensaio	  mecânico.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Spray-‐pirólise;	  Cromita	  de	  Lantânio;	  Interconectores;	  Pilhas.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  fitoplâncton	  desenvolve	  inúmeras	  estratégias	  para	  sobreviver	  às	  diferentes	  condições	  
ambientais,	  cujas	  alterações	  dão	  peso	  a	  outros	  atributos	  e	  adaptações	  de	  espécies	  com	  
diferentes	  estratégias,	  através	  dos	  quais,	  padrões	  alternativos	  de	  agrupamento	  são	  assumidos.	  
O	  projeto	  visa	  avaliar	  a	  dinâmica	  do	  fitoplâncton	  em	  um	  manancial	  tropical,	  buscando	  
compreender	  os	  fatores	  direcionadores	  da	  comunidade,	  aplicando	  o	  Índice	  dos	  Grupos	  
Funcionais	  (?Q	  índex?)	  a	  fim	  de	  verificar	  o	  estado	  ecológico	  da	  Lagoa	  de	  Extremoz,	  manancial	  
de	  abastecimento	  do	  município	  de	  Natal.	  A	  coleta	  nictemeral	  (ciclo	  de	  24	  h)	  ocorreu	  a	  cada	  
seis	  horas	  em	  junho/2012,	  no	  ponto	  mais	  profundo	  em	  três	  profundidades	  (superfície,	  meio	  e	  
fundo).	  A	  lagoa	  apresentou	  profundidade	  máxima	  de	  5	  m,	  estando	  100%	  iluminada.	  Não	  houve	  
estratificação	  térmica	  nem	  química,	  sendo	  de	  regime	  polimítico	  quente.	  A	  classificação	  trófica	  
pelo	  fósforo	  total	  e	  a	  clorofila-‐a	  foi	  mesotrófica.	  Durante	  o	  ciclo	  nictemeral,	  as	  maiores	  
biomassas	  foram	  encontradas	  no	  período	  da	  manhã	  e	  na	  segunda	  parte	  do	  dia.	  As	  espécies	  
descritoras	  da	  lagoa	  foram	  as	  cianobatérias	  Planktolyngbya	  limnetica	  ?	  pertencente	  ao	  códon	  
S1,	  e	  Merismopedia	  glauca	  ?	  pertencente	  ao	  códon	  L0.	  No	  epilímnio	  o	  grupo	  S1	  foi	  
predominante,	  com	  mais	  de	  80%	  de	  contribuição	  em	  quase	  todo	  o	  período,	  com	  exceção	  do	  
horário	  das	  21:00	  h.	  Ao	  aplicarmos	  o	  índice	  dos	  grupos	  funcionais	  para	  verificarmos	  o	  estado	  
ecológico	  da	  lagoa,	  verificamos	  que	  foi	  ?tolerável?	  durante	  todo	  o	  ciclo.	  

	  

Palavras-‐chave:	  cianobactérias,	  nictemeral,	  raso	  e	  tropical.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  pesquisa	  foi	  realizada	  com	  o	  objetivo	  de	  caracterizar	  o	  leite	  de	  cabra	  em	  pó	  que	  serviu	  como	  
matéria-‐prima;	  estudar	  o	  método	  de	  elaboração	  do	  sorvete	  de	  iogurte	  com	  leite	  de	  cabra	  e	  
avaliar	  a	  composição	  físico-‐química	  do	  produto	  final	  obtido.	  O	  leite	  foi	  caracterizado	  quanto	  ao	  
teor	  de	  sólidos	  totais,	  proteína	  e	  cinzas.	  Para	  elaboração	  do	  frozen	  yogurt	  foram	  necessários	  
diversos	  testes,	  onde	  foram	  ajustados	  tanto	  o	  procedimento	  utilizado	  quanto	  a	  proporção	  dos	  
ingredientes,	  até	  obter-‐se	  resultado	  satisfatório.	  Foram	  elaboradas	  três	  formulações,	  cada	  qual	  
com	  uma	  polpa	  de	  fruta	  diferente	  (jambolão,	  acerola	  e	  goiaba).	  As	  formulações	  foram	  
submetidas	  à	  análise	  sensorial	  (teste	  de	  ordenação	  de	  preferência)	  e	  todas	  foram	  bem	  aceitas	  
dentro	  de	  um	  grupo	  de	  150	  julgadores	  não	  treinados,	  entretanto	  somente	  a	  polpa	  de	  
jambolão	  foi	  escolhida	  para	  avaliação	  físico-‐química,	  pois	  testes	  desenvolvidos	  com	  a	  mesma	  
mostraram	  bons	  resultados	  quanto	  à	  presença	  de	  compostos	  bioativos.	  A	  caracterização	  físico-‐
química	  do	  frozen	  foi	  realizada	  quanto	  ao	  pH,	  acidez	  total	  titulável,	  teor	  de	  proteínas,	  sólidos	  
totais,	  cinzas	  e	  açúcares	  totais.	  O	  produto	  elaborado	  amplia	  a	  gama	  de	  derivados	  caprinos,	  
aproveitando	  tanto	  o	  potencial	  de	  produção	  de	  leite	  caprino	  da	  região	  Nordeste	  como	  as	  
propriedades	  nutricionais	  e	  terapêuticas	  do	  leite.	  A	  presença	  da	  polpa	  de	  jambolão	  incrementa	  
ainda	  mais	  o	  produto,	  pois	  é	  constituída	  de	  compostos	  bioativos,	  substâncias	  capazes	  de	  gerar	  
benefícios	  a	  saúde	  humana.	  

	  

Palavras-‐chave:	  sorvete,	  iogurte	  e	  leite	  de	  cabra.	  
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Resumo:	  	  

	  

Diante	  de	  um	  mercado	  mais	  exigente	  sobre	  as	  condições	  ambientais,	  a	  utilização	  do	  
baculovírus	  tem	  sido	  apontada	  como	  uma	  alternativa	  para	  substituir	  os	  pesticidas	  químicos,	  
dadas	  as	  suas	  características	  atrativas:	  especificidade	  e	  caráter	  atóxico.	  Entretanto,	  devido	  a	  
alguns	  obstáculos	  de	  cunho	  técnico	  e	  econômico,	  a	  sua	  produção	  in	  vitro	  em	  larga	  escala	  se	  vê	  
impraticável.	  Destarte,	  o	  presente	  trabalho	  busca,	  através	  de	  uma	  caracterização	  matemática	  
do	  sistema,	  proporcionar	  informações	  para	  melhor	  operação	  durante	  o	  scale-‐up.	  Para	  
descrever	  o	  perfil	  da	  viabilidade	  durante	  a	  infecção,	  foi	  feita	  uma	  adaptação	  do	  modelo	  
aplicado	  a	  células	  degeneradas	  por	  irradiação(Alper	  et	  al.	  1960),	  promovendo	  a	  geração	  de	  
uma	  equação	  linear.	  O	  comportamento	  das	  células	  é	  contemplado	  pela	  fase	  de	  viabilidade	  
constante,	  definido	  pelo	  tempo	  de	  atraso,	  td,	  e	  de	  morte	  rápida,	  definido	  pela	  taxa	  de	  morte	  
celular,	  kd.	  O	  tempo	  de	  meia-‐vida	  é	  determinado	  como	  o	  intervalo	  de	  tempo	  onde	  a	  
viabilidade	  se	  encontra	  em	  50%.	  Dos	  resultados,	  pode-‐se	  perceber	  a	  diminuição	  do	  tempo	  de	  
atraso	  e	  da	  taxa	  de	  morte	  celular	  com	  o	  aumento	  da	  multiplicidade	  de	  infecção.	  O	  processo	  de	  
infecção	  e	  a	  taxa	  de	  morte	  celular	  se	  mostraram	  consistentes	  com	  a	  literatura,	  muito	  embora	  
os	  sistemas	  em	  suspensão	  estejam	  mais	  expostos	  aos	  vírus	  do	  que	  nos	  cultivos	  em	  
monocamada.	  Pode-‐se	  concluir	  que,	  apesar	  de	  existir	  outros	  fatores	  envolvidos,	  os	  dados	  
encontrados	  nos	  cultivos	  em	  suspensão	  dão	  suporte	  às	  operações	  em	  bioreator.	  
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Resumo:	  	  

	  

Os	  materiais	  poliméricos	  vêm	  sendo	  cada	  vez	  mais	  utilizados	  em	  quase	  todos	  os	  setores	  da	  
economia,	  tais	  como	  embalagens,	  têxteis,	  automobilístico,	  eletro-‐eletrônico,	  entre	  outros.	  Não	  
obstante	  os	  benefícios	  proporcionados	  pela	  utilização	  dos	  polímeros,	  a	  baixa	  degradabilidade	  
dos	  mesmos	  tem	  provocado	  sérios	  problemas	  ambientais	  para	  as	  comunidades.	  Uma	  possível	  
solução	  para	  a	  diminuição	  do	  volume	  de	  resíduos	  plásticos	  pode	  ser	  os	  biopolímeros,	  porém,	  
sabe-‐se	  que	  as	  propriedades	  de	  engenharia	  destes	  materiais	  ainda	  são	  inferiores	  às	  
propriedades	  dos	  polímeros	  sintéticos	  atuais.	  Neste	  contexto,	  um	  dos	  grandes	  desafios	  
colocados	  para	  a	  comunidade	  científica	  está	  na	  busca	  por	  uma	  solução	  ou	  um	  
equacionamento	  minimamente	  satisfatório,	  que	  reduza	  os	  graves	  problemas	  ambientais	  
existentes,	  sem	  perder	  as	  propriedades	  requeridas	  para	  as	  diversas	  aplicações	  dos	  materiais,	  
surgindo	  assim	  os	  aditivos	  pró-‐oxidantes.	  Este	  trabalho	  tem	  como	  objetivo	  avaliar	  o	  efeito	  de	  
aditivo	  pró-‐oxidante	  e	  do	  tempo	  de	  envelhecimento	  na	  degradabilidade	  do	  polipropileno.	  
Amostras	  de	  PP	  puro	  e	  PP	  com	  aditivo	  pró-‐oxidante	  em	  diferentes	  composições	  (1,	  3	  e	  5%	  em	  
peso	  de	  aditivo)	  foram	  preparadas	  em	  uma	  extrusora	  rosca	  simples.	  Para	  caracterização	  das	  
amostras	  foram	  realizados	  testes	  de	  tração,	  medidas	  de	  índice	  de	  fluidez	  (MFI)	  e	  análises	  
térmicas	  de	  calorimetria	  exploratória	  diferencial	  (DSC).	  
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Resumo:	  	  

	  

Na	  sociedade	  contemporânea,	  um	  dos	  grandes	  desafios	  para	  a	  comunidade	  científica	  tem	  sido	  
encontrar	  uma	  solução	  para	  os	  graves	  problemas	  ambientais	  decorrentes	  da	  larga	  utilização	  de	  
polímeros	  convencionais.	  Uma	  importante	  alternativa	  é	  o	  uso	  de	  polímeros	  biodegradáveis,	  
que	  podem	  ser	  degradados	  pela	  ação	  de	  microorganismos,	  tais	  como	  bactérias,	  fungos	  ou	  
algas.	  	  Polímeros	  sintéticos	  como	  o	  Polietileno	  (PE),	  Polipropileno	  (PP)	  e	  Poliestireno	  (PS)	  não	  
são	  normalmente	  considerados	  biodegradáveis,	  porém,	  suas	  boas	  propriedades	  mecânicas	  os	  
tornam	  promissores	  para	  diversas	  aplicações.	  Algumas	  empresas	  anunciam	  que	  conseguem	  
transformar	  polímeros	  conhecidamente	  não-‐biodegradáveis,	  tais	  como	  PP	  e	  PE,	  em	  produtos	  
biodegradáveis	  por	  meio	  da	  inserção	  de	  algum	  tipo	  de	  aditivo	  pró-‐oxidante.	  Considerando	  esta	  
afirmação,	  este	  trabalho	  visa	  avaliar	  o	  efeito	  da	  adição	  de	  um	  aditivo	  pró-‐oxidante	  nas	  
propriedades	  finais	  do	  PP,	  objetivando	  aliar	  as	  características	  de	  um	  plástico	  biodegradável	  
com	  boas	  propriedades	  mecânicas.	  Para	  tal,	  um	  planejamento	  experimental	  foi	  desenvolvido	  
para	  modelagem	  e	  simulação	  do	  efeito	  da	  adição	  de	  aditivo	  pró-‐oxidante	  nas	  propriedades	  
finais	  do	  PP.	  Propriedades	  finais	  como:	  resistência	  mecânica	  à	  tração,	  módulo	  de	  elasticidade,	  
elongação	  na	  ruptura,	  viscosidade,	  e	  propriedades	  térmicas	  foram	  analisadas	  e	  
correlacionadas	  com	  a	  concentração	  de	  pró-‐oxidante	  no	  polímero	  e	  com	  o	  tempo	  de	  
envelhecimento	  das	  amostras.	  
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Resumo:	  	  

	  

Estudos	  sobre	  nanopartículas	  de	  magnetita	  vêm	  sendo	  desenvolvidos	  nas	  diversas	  áreas	  do	  
conhecimento	  devido	  às	  suas	  propriedades	  magnéticas	  promissoras.	  Em	  biomedicina,	  
inúmeros	  esforços	  são	  direcionados	  no	  sentido	  de	  produzir	  partículas	  magnéticas	  para	  
emprego	  em	  ressonância	  magnética,	  separação	  celular,	  hipertermia,	  vetorização	  de	  fármacos,	  
entre	  outros.	  Entretanto,	  sistemas	  para	  aplicação	  nessa	  área	  requerem	  a	  utilização	  de	  material	  
biocompatível,	  monodisperso	  e	  de	  faixa	  de	  tamanho	  controlada.	  O	  objetivo	  deste	  trabalho	  foi	  
produzir	  nanopartículas	  de	  magnetita	  pelo	  método	  de	  coprecipitação	  de	  sais	  de	  ferro	  em	  meio	  
básico,	  utilizando	  o	  polímero	  álcool	  polivinílico	  (PVA)	  para	  restringir	  o	  crescimento	  das	  
partículas.	  Difração	  de	  raios-‐x,	  espalhamento	  de	  luz	  dinâmico	  e	  magnetometria	  de	  amostra	  
vibrante	  foram	  usados	  na	  caracterização	  das	  partículas.	  Os	  resultados	  demonstraram	  a	  
produção	  de	  nanopartículas	  de	  magnetita	  superparamagnéticas	  de	  tamanho	  adequado	  para	  
aplicações	  in	  vivo.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  controle	  de	  qualidade	  em	  processos	  químicos	  é	  realizado	  a	  partir	  da	  composição	  de	  seus	  
produtos.	  Entretanto,	  a	  análise	  de	  composições	  químicas,	  mesmo	  quando	  realizada	  por	  
equipamentos	  sofisticados,	  apresenta	  longos	  intervalos	  de	  medição,	  dificultando	  assim	  a	  
elaboração	  de	  estratégias	  de	  controle	  que	  proporcionem	  um	  melhor	  rendimento	  do	  processo.	  
Este	  trabalho	  tem	  com	  objetivo	  inferir	  a	  concentração	  (em	  fração	  molar)	  da	  substância	  
orgânica	  i-‐pentano,	  a	  partir	  de	  variáveis	  secundárias	  obtidas	  de	  controladores	  de	  pressão,	  
vazão	  e	  temperatura.	  O	  agente	  contaminador,	  i-‐pentano,	  está	  presente	  na	  coluna	  destiladora	  
de	  uma	  UPGN	  (Unidade	  de	  Processamento	  de	  Gás	  Natural),	  sendo,	  essa	  unidade,	  uma	  planta	  
debutanizadora.	  A	  estimação	  é	  feita	  através	  de	  uma	  rede	  neural	  artificial,	  mais	  precisamente	  a	  
rede	  recorrente	  NARX,	  a	  partir	  da	  simulação	  de	  uma	  planta	  debutanizadora	  no	  software	  Aspen	  
HYSYS.	  
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Resumo:	  	  

	  

No	  contexto	  atual	  de	  comunicações	  sem	  fio,	  há	  uma	  gama	  de	  pesquisadores	  que	  visam	  
desenvolver	  novas	  tecnologias	  com	  maior	  desempenho	  e	  eficiência,	  em	  comparação	  as	  já	  
existentes.	  A	  utilização	  das	  antenas	  de	  microfita	  tem	  fornecido	  não	  apenas	  excelência	  em	  
termos	  de	  ganho	  de	  energia,	  como	  também,	  atendem	  as	  necessidades	  de	  miniaturização	  
exigidas	  pelos	  sistemas	  atuais.	  Este	  trabalho	  inovador	  apresenta	  a	  aplicação	  de	  um	  método	  
matemático,	  de	  onda	  completa,	  Método	  Linha	  de	  Transmissão	  Transversa,	  em	  coordenadas	  
cilíndricas,	  objetivando	  o	  uso	  em	  antenas	  de	  anel	  de	  microfita	  e	  sua	  utilização	  em	  
empreendimentos	  militares,	  foguetes,	  comunicações	  móveis	  e	  radares,	  envolve	  o	  estudo	  de	  
campos	  eletromagnéticos	  das	  antenas	  e	  dos	  ressonadores.	  Os	  resultados	  numéricos	  são	  
apresentados	  para	  a	  frequência	  de	  ressonância	  como	  funções	  do	  diâmetro	  e	  do	  substrato	  
dielétrico,	  como	  PBG-‐Photonic	  Gap	  Band	  e	  materiais	  semicondutores.	  Neste	  trabalho	  é	  
apresentada	  a	  avaliação	  dos	  resultados	  alcançados	  com	  a	  determinação	  das	  características	  
teóricas,	  as	  quais	  demonstrarão	  a	  eficiência	  do	  método	  matemático	  utilizado.	  As	  atividades	  
relativas	  ao	  desenvolvimento	  do	  trabalho	  foram	  realizadas	  durante	  a	  vigência	  do	  projeto	  de	  
pesquisa	  sobre	  antenas	  com	  substrato	  PBG,	  campos	  distantes	  e	  eficiência,	  sob	  o	  apoio	  
financeiro	  do	  CNPQ	  e	  PIBIC.	  
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Resumo:	  	  

	  

Suspensões	  aquosas	  contendo	  nanopartículas	  magnéticas	  de	  magnetita	  ou	  maguemita	  têm	  
sido	  cada	  vez	  mais	  utilizadas	  na	  área	  biomédica,	  como	  exemplo	  a	  hipertermia	  e	  a	  vetorização	  
de	  fármacos.	  O	  objetivo	  do	  trabalho	  é	  o	  estudo	  da	  influência	  do	  	  campo	  magnético	  externo	  no	  
processo	  de	  síntese	  de	  magnetita,	  e	  como	  os	  diferentes	  processos	  de	  secagem	  podem	  
influenciar	  na	  morfologia	  e	  propriedades	  magnéticas.	  Para	  isso,	  foram	  realizadas	  sínteses	  por	  
co-‐precipitação	  na	  ausência	  e	  presença	  de	  campo	  magnético,	  de	  modo	  que	  na	  presença	  de	  
campo	  os	  nanocristalitos	  se	  ordenassem	  organizadamente	  no	  interior	  das	  micropartículas	  
magnéticas.	  A	  suspensão	  obtida	  foi	  seca	  por	  2	  diferentes	  	  métodos:	  secagem	  por	  calor	  seco	  	  e	  
liofilização.	  As	  amostras	  obtidas	  foram	  caracterizadas	  por	  Microscópia	  Eletrônica	  de	  Varredura	  
(MEV)	  e	  Magnetometria	  	  de	  Amostra	  Vibrante	  (MAV).	  Os	  resultados	  da	  triplicata	  de	  magnetita	  
em	  campo	  apresentaram	  2	  valores	  médios	  de	  magnetização	  muito	  próximos	  da	  amostra	  
padrão,	  cerca	  de	  48	  emu/g	  e	  um	  terceiro	  com	  considerável	  aumento,	  no	  valor	  de	  60	  emu/g.	  
Demonstrando	  que	  mais	  sínteses	  e	  caracterizações	  devem	  ser	  realizadas	  para	  uma	  conclusão	  
embasada	  sobre	  a	  influência	  do	  campo	  na	  magnetização.	  Nos	  diferentes	  processos	  de	  secagem	  
observou-‐se	  um	  pequena	  diminuição	  da	  magnetização	  na	  amostra	  liofilizada.	  Por	  sua	  vez,	  As	  
análises	  realizadas	  no	  MEV	  demonstraram	  que	  	  a	  liofilização	  reduziu	  a	  incidência	  de	  formação	  
de	  placas.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Campo	  magnético;	  Susceptibilidade	  inicial;	  Liofilização;	  Estufa.	  
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Resumo:	  	  

	  

Este	  trabalho	  tem	  como	  objetivo,	  apresentar	  um	  sistema	  microemulsionado	  (SME)	  composto	  
de	  20%	  de	  C/T	  na	  razão	  de	  0,5	  [butanol	  como	  cotensoativo	  e	  Ultrol	  L90&#61650;	  como	  
tensoativo],	  2%	  de	  querosene	  como	  fase	  oleosa	  (FO)	  e	  78%	  de	  água	  potavel	  na	  fase	  aquosa,	  
para	  aplicação	  como	  inibidor	  de	  corrosão	  em	  aço	  carbono	  AISI	  1020	  e	  com	  potencial	  para	  
solubilizar	  outras	  substancias	  anticorrosivas	  para	  aprimoramento	  dos	  resultados.	  A	  eficiência	  
de	  inibição	  do	  sistema	  microemulsionado	  (SME-‐BUQA)	  foi	  avaliada	  pelo	  método	  
Potenciostato/Galvanostato	  (PGSTAT	  302	  versão	  4.9),	  em	  solução	  de	  NaCl	  3,5	  M,	  com	  corrente	  
aplicada	  ao	  eletrodo	  controlada	  pelo	  equipamento.	  Os	  dados	  gerados	  durante	  as	  reações	  de	  
oxidação	  mostraram	  que	  a	  eficiência	  do	  filme	  depende	  da	  concentração	  de	  SME-‐BUQA.	  A	  
partir	  das	  curvas	  de	  Tafel	  foi	  possivel	  determinar	  o	  l	  corrosão	  (corrente)	  (A/cm²),	  onde	  o	  
cálculo	  da	  eficiência	  foi	  obtido	  através	  da	  concentração	  do	  inibidor	  versos	  resistência.	  Os	  
resultados	  de	  eficiência	  variaram	  de	  5.634	  x10	  -‐07	  a	  2.234	  x10	  -‐07	  A/cm²	  com	  eficiência	  de	  
97,65	  a	  99,07	  %	  em	  12	  ppm	  e	  de	  2.013	  x10	  -‐07	  a	  8.128	  x10	  -‐08	  A/cm²	  com	  eficiência	  de	  99,16	  a	  
99,66	  %	  em	  100	  ppm,	  mostrando	  que	  as	  substancias	  nitrogenadas	  incorporadas	  conseguiram	  
aperfeiçoar	  os	  resultados	  obtidos	  nas	  medidas	  com	  apenas	  SME-‐BUQA.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Sistema	  microemulsionado,	  compostos	  nitrogenados,	  anticorrosivos.	  
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Resumo:	  	  

	  

Este	  trabalho	  teve	  como	  objetivo,	  apresentar	  a	  construção	  de	  sensores	  de	  software,	  para	  
monitoramento	  inteligente	  de	  processos	  químicos,	  através	  da	  aplicação	  de	  redes	  neurais	  
artificiais.	  É	  analisada	  a	  concentração	  de	  um	  componente	  indesejado,	  dentro	  de	  uma	  coluna	  
de	  destilação,	  através	  da	  análise	  de	  três	  controladores	  diferentes	  presentes	  no	  processo	  
quimico(controladores	  de	  vazão,	  temperatura	  e	  pressão).	  Com	  a	  variação	  proposital	  de	  seus	  
set-‐points,	  é	  possivel	  se	  obter	  um	  conjunto	  de	  treinamento	  para	  a	  rede	  neural	  a	  ser	  utilizada,	  
bem	  como	  suas	  respectivas	  concentrações	  de	  componente	  indesejado	  em	  questão,	  tal	  rede	  
neural	  depois	  de	  treinada,	  funcionará	  como	  um	  sensor	  de	  software.	  A	  planta	  química	  
utilizada(o	  processo	  químico)	  foi	  a	  debutanizadora,	  através	  do	  software	  HYSYS.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  pesquisa	  intitulada	  ?Metodologia	  para	  Intervenções	  em	  Sítios	  Históricos:	  um	  olhar	  sobre	  os	  
Trabalhos	  Finais	  de	  Graduação	  em	  Arquitetura	  e	  Urbanismo?	  visou	  à	  análise	  de	  Trabalhos	  
Finais	  Graduação	  que	  tratassem	  de	  projetos	  de	  arquitetura	  em	  áreas	  de	  interesse	  patrimonial,	  
buscando	  relacionar	  a	  existência	  de	  um	  referencial	  teórico	  e	  empírico	  com	  as	  estratégias	  
projetuais	  adotadas.	  Procurou	  se	  desenvolver	  uma	  reflexão	  crítica,	  observando	  como	  os	  cursos	  
de	  Arquitetura	  e	  Urbanismo	  têm	  se	  dedicado	  a	  esta	  formação	  específica	  durante	  a	  graduação.	  

Essa	  pesquisa	  consiste	  na	  continuidade	  de	  outras,	  desenvolvidas	  entre	  agosto	  de	  2009	  e	  julho	  
de	  2011,	  que	  se	  atinham	  ao	  acervo	  do	  PROJEDATA	  ?	  Banco	  de	  Informações,	  Imagens	  e	  
Produção	  de	  Conhecimentos	  em	  Projeto	  de	  Arquitetura,	  desenvolvido	  na	  Base	  Projetar.	  A	  
pesquisa	  atual	  propôs	  ampliar	  o	  número	  de	  trabalhos	  analisados	  em	  relação	  aos	  anos	  
anteriores,	  através	  da	  inclusão	  de	  trabalhos	  defendidos	  entre	  os	  anos	  de	  2007	  e	  2010,	  
exclusivamente	  da	  UFRN.	  Também	  nesta	  fase	  da	  pesquisa	  observou-‐se,	  qualitativamente,	  
como	  profissionais	  atuantes	  na	  área	  de	  intervenção	  patrimonial,	  têm	  definido	  suas	  estratégias	  
projetuais.	  

Nesta	  última	  etapa	  da	  pesquisa	  foram	  analisados	  11	  Trabalhos	  Finais	  de	  Graduação	  do	  curso	  
de	  Arquitetura	  e	  Urbanismo	  da	  UFRN	  que	  tratam	  de	  projetos	  arquitetônicos	  em	  áreas/edifícios	  
históricos.	  Além	  disso,	  participamos	  como	  co-‐organizadores	  de	  um	  Workshop	  promovido	  pelo	  
IPHAN-‐RN	  para	  técnicos	  atuantes	  no	  centro	  histórico	  de	  Natal.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Intervenção	  Patrimônio	  Edificado,	  Ensino	  Projeto,	  Teoria	  Restauração.	  
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Resumo:	  	  

	  

Dentre	  diversos	  jogos	  lógicos	  existentes,	  um	  deles	  se	  destaca	  com	  relação	  a	  compactação	  de	  
imagens,	  o	  nonograma,	  também	  conhecido	  como	  "japanese	  puzzle"	  ou	  "Pic-‐a-‐pix".	  

	   Ele	  se	  destaca	  porque	  ele	  consegue	  representar	  uma	  imagem	  de	  dimensão	  MxN	  por	  
M+N	  vetores,	  normalmente	  com	  dimensões	  bem	  inferiores	  M	  e	  N.	  Apesar	  de	  ser	  excelente	  no	  
sentido	  de	  diminuir	  o	  espaço	  de	  memória	  necessário	  para	  armazenar	  uma	  imagem	  e	  ser	  de	  
fácil	  codificação,	  sua	  decodificação	  é	  um	  problema	  np-‐completo	  ou	  np-‐árduo,	  ou	  seja,	  sua	  
solução	  por	  algoritmos	  exatos	  é	  demasiadamente	  custosa.	  

	   Visto	  isso,	  só	  se	  tornaria	  viável	  uma	  aplicação	  do	  nonograma	  a	  esse	  tipo	  de	  problema	  
se	  fosse	  desenvolvido	  algum	  algoritmo	  eficiente	  em	  encontrar	  a	  solução	  não	  apenas	  de	  forma	  
eficaz,	  como	  de	  forma	  eficiente.	  

	   Neste	  trabalho	  foi	  desenvolvido	  um	  algoritmo	  transgenético	  a	  fim	  de	  verificar	  se	  essa	  
abordagem	  pode	  trazer	  resultados	  melhores	  tanto	  na	  eficácia	  quanto	  na	  eficiência	  para	  o	  
problema	  em	  questão.	  

	   Apesar	  dos	  resultados	  não	  serem	  animadores	  devido	  a	  baixa	  taxa	  de	  sucesso,	  os	  
algorítmos	  trangenéticos	  possuem	  diversas	  outras	  possibilidades	  de	  estruturas	  e	  distribuições	  
de	  probabilidades	  para	  o	  uso	  delas,	  de	  forma	  que	  ainda	  não	  se	  pode	  descarta-‐lo	  como	  um	  
possivel	  ferramenta	  eficiente	  para	  resolução	  do	  problema	  dos	  nonogramas.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Nonogramas,	  Japanese	  Puzzle,	  Pic-‐a-‐pix,	  Algoritmos	  Transgenéticos.	  
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Resumo:	  	  

	  

Compósitos	  de	  matriz	  metálica	  reforçada	  por	  partículas	  cerâmicas	  duras	  (CMMs)	  vêm	  sendo	  
desenvolvidos	  ao	  longo	  dos	  anos	  e	  ainda	  continua	  sendo	  estudado	  amplamente,	  nos	  dias	  
atuais,	  a	  fim	  de	  ampliar	  as	  suas	  aplicações	  industriais	  a	  partir	  de	  melhores	  propriedades	  do	  
produto	  final.	  Nova	  técnica	  de	  produção	  de	  carbetos	  de	  metais	  refratários	  (WC,	  NbC,	  TaC,	  
TaxNby)	  tem	  sido	  desenvolvida,	  sintetizando	  carbetos	  nanoestruturados	  que	  mostram	  
propriedades	  diversificadas	  quando	  comparados	  àqueles	  obtidos	  de	  processos	  convencionais.	  
Além	  disso,	  aços	  sinterizados	  estão	  sendo	  reforçados	  pela	  dispersão	  de	  partículas	  cerâmicas	  de	  
alta	  dureza	  -‐	  NbC	  e	  TaC	  -‐	  a	  partir	  do	  processamento	  da	  metalurgia	  do	  pó,	  permitindo,	  assim,	  o	  
controle	  sobre	  a	  microestrutura	  e,	  particularmente,	  a	  porosidade	  do	  material.	  O	  
processamento	  de	  compósitos	  por	  metalurgia	  do	  pó	  envolve	  etapas,	  que	  determinam	  a	  
microestrutura	  do	  produto	  para	  a	  aplicação	  especifica,	  das	  quais	  a	  moagem	  e	  a	  sinterização	  
são	  revelantes.	  Neste	  trabalho,	  primeiramente,	  carbetos	  de	  nióbio	  nanoestruturados	  foram	  
confeccionados	  e	  aplicados	  como	  partículas	  de	  reforço	  em	  matriz	  ferrítica.	  E,	  objetivando	  o	  
ajuste	  da	  distribuição	  de	  tamanhos	  de	  partículas	  da	  mistura	  de	  pós,	  e	  a	  inserção	  de	  partículas	  
cerâmicas	  nas	  partículas	  de	  ferro,	  para	  uma	  melhor	  finalização	  do	  produto;	  misturas	  
compósitas	  de	  pós	  de	  Fe	  Ancorsteel	  1000B	  com	  adição	  de	  10	  ou	  20%	  de	  NbC	  (nanométrico	  ou	  
micrométrico)	  foram	  obtidas	  mediante	  moagem	  de	  alta	  energia	  por	  via	  úmida.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Compósitos	  de	  Matriz	  Metálica	  (CMMs),	  Metalurgia	  do	  Pó	  (MP).	  
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Resumo:	  	  

	  

Utilizadas	  em	  varias	  aplicações	  nas	  telecomunicações	  devido	  a	  seu	  baixo	  custo,	  leveza	  e	  
miniaturização	  quando	  comparada	  a	  outros	  tipos	  de	  antenas,	  as	  antenas	  de	  microfita	  vêm	  
sendo	  estudadas	  de	  diferentes	  formas.	  Esses	  estudos	  baseiam-‐se	  em	  diminuir	  certas	  limitações	  
impostas	  por	  esse	  tipo	  de	  antena,	  como	  por	  exemplo,	  a	  largura	  de	  banda.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Esse	  trabalho	  consiste	  em	  substituir	  o	  substrato	  que	  normalmente	  é	  formado	  por:	  
dielétricos	  isotrópicos,	  anisotrópicos	  ou	  anisotrópicos	  magnéticos	  (ferrimagnéticos),	  por	  
substrato	  formado	  por	  metamaterial	  e	  o	  patch	  que	  em	  geral	  é	  retangular,	  circular	  ou	  
triangular,	  agora	  será	  em	  formato	  de	  anel.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Os	  metamateriais	  são	  materiais	  que	  vêm	  despertando	  bastante	  interesse	  dos	  grupos	  
acadêmicos	  devido	  às	  suas	  características	  bianisotrópicas,	  isto	  é,	  permeabilidade	  e	  
permissividade	  tensoriais.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Serão	  realizadas	  ainda	  medições	  e	  simulações	  das	  novas	  estruturas	  propostas,	  a	  fim	  de	  
analisar	  a	  melhora	  nos	  parâmetros	  da	  antena	  de	  microfita.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  moagem	  de	  alta	  energia	  é	  hábil	  para	  produzir	  pós	  compósitos	  nanocristalinos,	  aumento	  de	  
solubilidade	  sólida	  e	  fases	  super	  saturadas	  ou	  amorfas.	  O	  refino	  e	  dispersão	  de	  fases	  de	  
sistemas	  imiscíveis	  assim	  como	  W-‐Cu	  são	  responsáveis	  pelo	  aumento	  de	  sinterabilidade	  desse	  
tipo	  de	  sistema.	  Este	  estudo	  investiga	  a	  influência	  da	  MAE	  na	  formação	  das	  partículas	  
compósitas	  de	  heptamolibdato	  de	  amônia(HMA)	  e	  cobre	  e	  na	  decomposição	  e	  redução	  desses	  
pós.	  Para	  isso,	  pós	  de	  HMA-‐Cu	  na	  razão	  de	  8,8%	  em	  massa	  de	  cobre,	  foram	  colocados	  em	  um	  
recipiente	  com	  bolas	  de	  metal	  duro	  e	  ciclohexano.	  Um	  moinho	  planetário	  Pulverisatte	  7	  de	  
alta	  energia	  foi	  usado	  para	  preparar	  duas	  cargas	  de	  pós.	  Na	  primeira,	  20	  g	  de	  pós	  foram	  
moídos	  por	  20	  horas,	  e,	  amostras	  de	  pós	  foram	  coletadas	  após	  2,	  5,	  10	  e	  15	  horas.	  
Diferentemente,	  apenas	  7,99	  gramas	  foram	  usados	  na	  preparação	  do	  segundo	  pó.	  Ele	  foi	  
moído	  por	  50	  horas	  e	  amostras	  de	  pós	  foram	  coletadas	  após	  30	  e	  40	  horas	  de	  moagem.	  Em	  
ambos	  os	  casos	  a	  razão	  em	  massa	  pó	  para	  bolas	  usada	  foi	  de	  1:6,4.	  A	  análise	  de	  microscopia	  
eletrônica	  de	  varredura	  foi	  usada	  para	  observar	  a	  forma	  e	  distribuição	  de	  tamanho	  de	  partícula	  
dos	  pós	  moídos.	  Os	  resultados	  do	  mapeamento	  por	  EDS	  mostram	  que,	  para	  o	  tempo	  de	  
moagem	  estudado,	  quanto	  maior	  o	  tempo	  de	  moagem	  mais	  homogênea	  é	  a	  distribuição	  das	  
fases.	  A	  DRX	  mostra	  que	  a	  estrutura	  cristalina	  das	  fases	  HMA	  e	  Cu	  é	  afetada	  pela	  moagem,	  
mas	  ambas	  as	  fases	  continuam	  cristalinas	  mesmo	  após	  50	  horas	  de	  intenso	  processo	  de	  
moagem.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  estudo	  desenvolvido	  teve	  como	  enfoque	  a	  análise	  e	  aplicações	  de	  estruturas	  metamateriais	  
em	  filtros	  de	  microfita,	  na	  perspectiva	  de	  uma	  aplicação	  dos	  metamateriais	  em	  filtros	  de	  
microfita	  e	  uma	  investigação	  dos	  parâmetros	  fundamentais	  dos	  dispositivos.	  Esses	  materiais	  
estudados	  apresentam	  propriedades	  especiais	  de	  permissividade	  (&#603;)	  e	  permeabilidade	  
(µ)	  não	  encontradas	  na	  natureza,	  cujo	  principal	  efeito	  é	  o	  índice	  negativo	  de	  refração	  (n	  <	  0).	  	  

	  	  	  	  	  	  Essas	  características	  permitem	  seus	  estudos	  em	  vários	  tipos	  de	  aplicação	  uma	  delas	  é	  os	  
filtros	  que	  são	  essenciais	  para	  sistema	  de	  comunicações	  como	  transmissores	  ou	  receptadores	  
de	  sinais,	  esses	  filtros	  estudados	  são	  geralmente	  utilizados	  para	  permitir	  sua	  passagem	  na	  
banda	  desejada	  com	  perdas	  mínimas,	  ao	  mesmo	  tempo	  em	  que	  atenuar	  os	  sinais	  em	  bandas	  
de	  frequências	  indesejadas.	  O	  software	  Ansoft	  HFSS	  utilizado	  para	  simular	  as	  estruturas	  foi	  de	  
grande	  utilidade	  para	  analisar	  os	  parâmetros	  fundamentais	  dos	  dispositivos.	  
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Resumo:	  	  

	  

Duas	  unidades	  litoestratigráficas	  representam	  as	  rochas	  carbonáticas	  da	  fase	  drifte	  da	  Bacia	  
Potiguar:	  a	  Formação	  Jandaíra	  e	  a	  Formação	  Guamaré.	  Dados	  de	  poços	  da	  porção	  norte	  do	  
Estado	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte	  sugerem	  que	  as	  duas	  formações	  sejam	  separadas	  por	  um	  
marco	  estratigráfico	  regional	  de	  idade	  neocampaniana	  estudado	  por	  Matsuda	  (1988).	  O	  
presente	  trabalho	  tem	  como	  objetivo	  estudar	  as	  seções	  sotopostas	  e	  sobrepostas	  ao	  referido	  
marco	  radioativo,	  com	  a	  intenção	  de	  caracterizar	  lito-‐bioestratigraficamente	  as	  duas	  
formações	  procurando	  refinar	  o	  contato	  entre	  elas,	  além	  de	  entender	  melhor	  o	  contexto	  
deposicional	  carbonático	  do	  Neocampaniano	  ao	  Maastrichtiano	  na	  Bacia	  Potiguar.	  Para	  atingir	  
o	  objetivo,	  foram	  dadas	  interpretações	  bioestratigráficas	  e	  paleoambientais	  a	  partir	  de	  dados	  
petrográficos,	  e	  suas	  relações	  com	  os	  ciclos	  eustáticos	  atuantes	  no	  período.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  deficiência	  nutricional	  tem	  sido	  um	  problema	  que	  afeta	  a	  saúde	  humana.	  Em	  busca	  de	  
alternativas	  para	  melhorar	  a	  deficiência	  nutricional	  das	  populações,	  a	  OMS	  recomendou	  a	  
fortificação	  de	  alimentos.	  A	  ANVISA	  em	  concordância	  com	  a	  Política	  Nacional	  de	  Alimentação	  e	  
Nutrição	  do	  MS	  publicou	  a	  Resolução	  ?	  RDC	  n°	  344	  de	  13	  de	  dezembro	  de	  2002,	  tornando	  
obrigatória	  a	  fortificação	  das	  farinhas	  de	  trigo,	  contendo	  no	  mínimo	  150	  microgramas	  de	  ácido	  
fólico	  (AF)	  para	  cada	  100	  g	  da	  farinha.	  	  Esse	  trabalho	  tem	  o	  objetivo	  de	  realizar	  um	  estudo	  
eletroquímico	  do	  ácido	  fólico	  e	  determinar	  a	  sua	  concentração	  utilizando	  a	  voltametria	  de	  
pulso	  diferencial	  em	  eletrodo	  de	  carbono	  vítreo	  modificado	  com	  cisteína.	  O	  método	  
eletroanalítico	  para	  quantificar	  (AF)	  foi	  padronizado,	  a	  faixa	  de	  concentração	  e	  eletrólito	  
suporte	  (KCl	  0,5	  molL-‐1).	  Comportamento	  voltamétrico	  do	  (AF)	  em	  eletrodo	  de	  carbono	  foi	  
estudado,	  e	  um	  pico	  de	  oxidação	  foi	  observado	  em	  0,81V.	  A	  corrente	  catalítica	  de	  (AF)	  vs	  sua	  
concentração	  tinha	  boa	  linearidade	  na	  faixa	  de	  3,92×10-‐5	  a	  2,14×10-‐4	  molL-‐1,	  com	  o	  coef.	  de	  
correlação	  de	  0,9972	  obtido	  por	  pulso	  diferencial	  voltametria	  (DPV).	  Limite	  de	  detecção	  
estimado	  em	  cerca	  de	  2,0×10-‐6molL-‐1.	  A	  quantidade	  de	  (AF)	  presente	  nas	  amostras	  de	  farinha	  
foi	  determinada	  utilizando	  a	  curva	  de	  calibração	  obtida	  por	  DPV.	  Estes	  dados	  foram	  
comparados	  com	  os	  resultados	  obtidos	  pela	  técnica	  de	  espectrofotometria	  porque	  é	  um	  
método	  oficial.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  processamento	  industrial	  de	  frutas	  gera	  quantidades	  consideráveis	  de	  resíduos	  
agroindustriais,	  que	  além	  de	  resultar	  em	  acúmulo	  de	  lixo	  e	  ocasionar	  problemas	  de	  ordem	  
ambiental,	  representam	  perdas	  de	  matéria-‐prima	  e	  energia.	  Desse	  modo,	  o	  objetivo	  deste	  
trabalho	  é	  estudar	  a	  funcionalidade	  dos	  resíduos	  desidratados	  de	  acerola	  (Malpighia	  glabra	  L.),	  
cajá-‐umbu	  (Spondia	  ssp),	  jambolão	  (Syzygium	  cumini)	  e	  pitanga	  (Eugenia	  uniflora)	  obtidos	  em	  
secador	  de	  leito	  de	  jorro.	  Para	  tanto,	  extratos	  foram	  preparados	  por	  processo	  de	  extração	  
sequencial,	  utilizando	  água	  e	  etanol	  70%,	  80%	  e	  100%	  (v/v)	  na	  proporção	  de	  1g	  da	  amostra	  
desidratada	  para	  100	  mL	  de	  solvente.	  Os	  resultados	  da	  presente	  pesquisa	  permitem	  inferir	  que	  
os	  compostos	  fenólicos	  existentes	  nos	  pós	  estão	  em	  maior	  concentração	  na	  acerola,	  sobretudo	  
para	  o	  extrato	  etanólico	  a	  70%	  (2809,3mg	  GAE/100g)	  e	  todos	  os	  extratos	  analisados	  
apresentaram	  capacidade	  antioxidante	  expressiva.	  Os	  pós	  das	  frutas	  apresentaram	  
considerável	  teor	  de	  ácido	  ascórbico	  após	  a	  secagem,	  com	  destaque	  para	  o	  pó	  da	  acerola	  por	  
apresentar	  maior	  teor	  de	  ácido	  ascórbico	  (2748,03mg/100g).	  Todos	  os	  extratos	  dos	  bagaços	  
das	  frutas	  foram	  capazes	  de	  inibir	  a	  enzima	  alfa-‐amilase	  na	  ordem	  de	  76,58%	  e	  23,97%.	  
Portanto,	  os	  dados	  em	  conjunto	  mostram	  que	  os	  pós	  dessas	  frutas,	  são	  fontes	  promissoras	  de	  
compostos	  bioativos,	  os	  quais	  são	  reconhecidos	  pelos	  potenciais	  efeitos	  benéficos	  sobre	  a	  
saúde	  humana.	  
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Resumo:	  	  

	  

Em	  campos	  que	  possuem	  óleos	  pesados	  (grau	  API	  <	  20)	  é	  necessário	  um	  meio	  para	  estimular	  o	  
óleo	  a	  fluir	  pela	  formação.	  Tais	  reservas	  são	  características	  no	  Nordeste	  e	  necessitam	  da	  
injeção	  de	  vapor	  para	  recuperação	  de	  seu	  óleo.	  Ainda,	  com	  o	  esgotamento	  das	  fontes	  de	  óleos	  
leves	  e	  alto	  fator	  de	  recuperação,	  poços	  HPHT	  têm	  sido	  foco	  de	  pesquisa.	  Estes	  poços	  
atravessam	  zonas	  anormalmente	  pressurizadas	  e	  com	  altos	  gradientes	  de	  temperatura.	  Para	  a	  
cimentação	  de	  poços	  em	  ambas	  as	  situações,	  o	  cimento	  Portland	  é	  parcialmente	  substituído	  
por	  40%	  de	  sílica,	  com	  o	  objetivo	  de	  prevenir	  o	  efeito	  da	  retrogressão.	  Tal	  efeito	  está	  presente	  
em	  pastas	  de	  cimento	  puro	  quando	  a	  temperatura	  do	  poço	  é	  superior	  a	  230	  ºF.	  Com	  a	  adição	  
conjunta	  de	  um	  polímero	  resistente	  a	  altas	  temperaturas,	  é	  possível	  minimizar	  falhas	  
mecânicas	  geradas	  na	  bainha	  de	  cimento	  devido	  a	  flutuações	  de	  temperatura	  na	  injeção	  de	  
vapor	  e	  condições	  adversas	  de	  poços	  HPHT.	  O	  objetivo	  final	  desse	  trabalho	  é	  investigar	  o	  
efeito	  da	  adição	  conjunta	  de	  sílica	  e	  um	  polímero	  resistente	  a	  alta	  temperatura	  no	  
comportamento	  mecânico	  de	  pastas	  de	  cimento.	  Nesta	  etapa	  foram	  formuladas	  pastas	  
contendo	  40%	  de	  sílica	  e	  concentrações	  de	  Látex	  desde	  0	  até	  25%,	  dispersante	  e	  
antiespumante.	  A	  densidade	  das	  pastas	  foi	  ajustada	  para	  15	  lb/gal.	  Os	  resultados	  mostraram	  
que	  o	  comportamento	  mecânico	  em	  compressão	  das	  pastas	  de	  cimento	  no	  estado	  endurecido	  
apresenta	  melhora	  significativa	  em	  decorrência	  da	  ação	  combinada	  sílica-‐poliuretana.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  seleção	  de	  ferramentas	  de	  usinagem,	  considerando	  a	  diversidade	  de	  geometrias	  de	  peças	  e	  a	  
variedade	  de	  ferramentas	  nos	  catálogos	  de	  fabricantes	  pode	  ser	  uma	  árdua	  atividade.	  Para	  
auxiliar	  essa	  seleção,	  o	  gerenciamento	  de	  ferramentas	  exerce	  um	  importante	  papel	  com	  a	  
redução	  de	  custos	  por	  meio	  de	  informações	  precisas	  e	  atualizadas.	  A	  literatura	  científica	  sobre	  
o	  tema	  é	  escassa	  e	  está	  focada	  em	  empresas	  de	  grande	  porte.	  Esta	  pesquisa	  tem	  como	  
objetivo	  determinar	  um	  método	  de	  análise	  e	  de	  definição	  de	  ferramentas	  para	  suportar	  o	  
desenvolvimento	  de	  um	  banco	  de	  dados	  para	  o	  gerenciamento	  de	  ferramentas	  para	  
ambientes	  de	  laboratório	  de	  usinagem.	  A	  partir	  das	  geometrias	  que	  comumente	  são	  fabricadas	  
foram	  definidas	  peças-‐conceito	  prismáticas	  e	  de	  revolução	  e,	  posteriormente,	  realizou-‐se	  uma	  
seleção	  otimizada.	  Com	  essas	  informações,	  criou-‐se	  o	  banco	  de	  dados	  desejado	  o	  qual	  suporta	  
a	  base	  para	  escolha	  de	  ferramentas	  dos	  estudantes	  e	  usuários	  do	  Laboratório	  de	  Usinagem	  da	  
UFRN	  com	  necessidade	  de	  utilizar	  o	  Centro	  de	  Usinagem	  e	  o	  Torno,	  ambos	  equipados	  com	  
Comando	  Numérico	  Computadorizado	  (CNC).	  A	  consulta	  ocorre	  em	  três	  plataformas	  diferentes	  
segundo	  a	  função	  de	  cada	  uma:	  técnica,	  logística	  e	  estratégica.	  Há	  disponibilidade	  de	  dados	  
como	  parâmetros	  de	  usinagem,	  características	  geométricas	  da	  ferramenta,	  estoque	  de	  
ferramentas	  e	  custo,	  o	  que	  contribui	  para	  determinação	  de	  novos	  processos,	  estabelecimento	  
de	  metas	  e	  o	  discernimento	  quanto	  aos	  investimentos	  realizados.	  
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Resumo:	  	  

	  

Com	  ampla	  utilização	  na	  indústria	  metal	  mecânica,	  as	  máquinas-‐ferramenta	  participam	  
expressivamente	  do	  crescimento	  do	  setor	  devido	  ao	  seu	  contínuo	  desenvolvimento	  
tecnológico.	  Diante	  disto	  o	  engenheiro	  deve	  conhecer	  os	  diversos	  conceitos	  aplicados	  na	  
construção	  e	  funcionamento	  destes	  equipamentos.	  A	  absorção	  destes	  conhecimentos	  
apresentados	  em	  sala	  de	  aula	  pode	  ser	  facilitada	  com	  a	  utilização	  de	  equipamentos	  como	  
ferramenta	  didático-‐pedagógica.	  Tão	  importante	  quanto	  conhecer	  as	  novas	  tecnologias	  
empregadas	  atualmente,	  o	  profissional	  deve	  compreender	  a	  evolução	  da	  área.	  Para	  isso	  é	  
necessária,	  e	  totalmente	  exequível,	  a	  recuperação	  e	  preservação	  dos	  equipamentos	  históricos	  
antecessores	  as	  modernas	  máquinas-‐ferramenta.	  Este	  projeto	  utiliza	  uma	  fresadora	  
pantográfica	  como	  referência	  à	  aplicação	  de	  conhecimentos	  para	  diferentes	  disciplinas	  da	  
Engenharia	  Mecânica.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Fresadora	  pantográfica,	  dispositivo	  didático-‐pedagógico,	  manutenção	  

	   	  



	  

XXIII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA  

	  
CÓDIGO:	  ET0166	  

TÍTULO:	  Modos	  de	  superfície	  em	  interfaces	  Metamaterial/Semicondutor	  

AUTOR:	  EVERSON	  FRAZÃO	  DA	  SILVA	  

ORIENTADOR:	  MANOEL	  SILVA	  DE	  VASCONCELOS	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

O	  problema	  da	  propagação	  de	  ondas	  eletromagnéticas	  em	  materiais	  dielétricos	  periódicos	  (ou	  
quasi-‐periódicos)	  artifíciais	  tem	  recebido	  grande	  atencão	  nas	  duas	  últimas	  décadas	  [1].	  
Particularmente,	  a	  existência	  de	  "gaps"	  fotônicos	  na	  estrutura	  de	  bandas	  eletromagnéticas	  
nestes	  tipos	  de	  materiais	  conduziram	  a	  pesquisa	  dos	  chamados	  cristais	  fotônicos.	  	  

Estas	  estruturas	  apresentam	  propriedades	  não	  usuais	  que	  podem	  resultar	  em	  controle	  e	  guia	  
das	  ondas	  eletromagnéticas,	  quando	  tratadas	  como	  estruturas	  infinitas.	  Uma	  técnica	  teórica	  
muito	  poderosa	  no	  estudo	  da	  propagação	  de	  ondas	  eletromagnéticas	  no	  estudo	  dos	  cristais	  
fotônicos	  é	  a	  técnica	  da	  matriz-‐transferência	  [2],	  onde	  podemos	  prever	  desde	  a	  probabilidade	  
de	  transmissão	  até	  o	  comportamento	  do	  campo	  elétrico	  (ou	  magnético)	  em	  modos	  
confinados,	  ou	  de	  superfície,	  nestas	  estruturas.	  Esta	  técnica	  tem	  sido	  amplamente	  usada	  no	  
estudo	  da	  propagação	  de	  ondas	  eletromagnéticas	  em	  multicamadas	  dielétricas	  com	  diversos	  
tipos	  de	  geometria.	  Neste	  trabalho,	  pretendemos	  contemplar	  novos	  materiais	  que	  possuem	  
propriedades	  exóticas,	  como	  índice	  de	  refração	  negativo	  (metamateriais).	  Usaremos	  a	  técnica	  
da	  matriz-‐transferência	  para	  estudar	  os	  modos	  de	  superfície	  em	  uma	  interface	  
Metamaterial/Semicondutor,	  bem	  como	  em	  um	  cristal	  fotônico	  formado	  por	  estes	  materiais,	  
prevendo	  sua	  relação	  com	  a	  geometria	  do	  problema,	  como	  por	  exemplo,	  a	  polarização	  da	  
onda	  incidente	  (polarização-‐s	  ou	  polarização-‐p).	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  modelo	  da	  pilha	  de	  areia	  é	  uma	  ilustração	  de	  sistema	  complexo	  onde	  os	  grãos	  de	  areia	  são	  
as	  unidades	  básicas	  [1,2].	  O	  comportamento	  desse	  conjunto	  é	  caracterizado	  pela	  
imprevisibilidade,	  de	  acordo	  com	  a	  condição	  crítica	  estabelecida	  sobrevirá	  uma	  avalanche	  
sempre	  que	  um	  valor	  crítico	  estabelecido	  for	  alcançado.	  Sabe-‐se	  que	  a	  distribuição	  dos	  
tamanhos	  dos	  deslizamentos	  em	  relação	  ao	  número	  de	  ocorrência	  obedece	  a	  uma	  lei	  de	  
potência,	  objeto	  de	  nosso	  estudo	  [3,4].	  

	  

	   Embora	  os	  estudos	  sobre	  esse	  tipo	  de	  sistema	  sejam	  atuais,	  já	  é	  possível	  correlacionar	  
sua	  ideia	  central	  com	  diversas	  situações	  do	  mundo,	  por	  exemplo,	  na	  economia	  ou	  na	  análise	  
de	  flutuação	  do	  plasma	  confinado	  magneticamente	  [3,4].	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  trabalho	  trata-‐se	  do	  estudo	  da	  influência	  da	  pressão	  de	  compactação	  sobre	  a	  resistência	  
mecânica	  de	  peças	  cerâmicas.	  No	  desenvolvimento	  desse	  trabalho	  foi	  utilizada	  uma	  massa	  
padrão	  obtida	  através	  da	  mistura	  de	  duas	  argilas	  cauliníticas	  em	  proporção	  volumétrica	  de	  1:1.	  
Os	  corpos-‐de-‐prova	  foram	  conformados	  em	  uma	  prensa	  hidráulica	  por	  prensagem	  uniaxial	  de	  
simples	  ação.	  No	  total	  foram	  confeccionadas	  27	  amostras,	  sendo	  3	  para	  cada	  pressão	  de	  
compactação:	  5,	  10,	  15,	  20,	  25,	  30,	  35,	  40	  e	  45	  MPa.	  Os	  corpos-‐de-‐prova	  foram	  queimados	  em	  
forno	  tipo	  mufla	  na	  temperatura	  de	  850	  C	  para	  posteriormente	  serem	  submetidos	  ao	  ensaio	  
de	  flexão	  em	  três	  pontos.	  Os	  resultados	  demostraram	  um	  aumento	  significativo	  da	  resistência	  
mecânica	  com	  o	  acréscimo	  na	  pressão	  de	  compactação	  até	  30	  MPa	  e	  uma	  tendência	  de	  
estabilização	  em	  pressões	  maiores.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  presente	  estudo	  trata	  do	  projeto	  ?Avaliação	  de	  escolas	  da	  rede	  pública	  de	  ensino	  
fundamental	  e	  médio	  em	  Natal-‐RN?,e,	  mais	  especificamente,	  do	  subprojeto	  ?Percepção	  do	  
ambiente	  de	  escolas	  por	  professores	  e	  funcionários?.	  No	  decorrer	  do	  trabalho	  ficou	  evidente	  
que	  seria	  mais	  interessante	  tentar	  discutir	  o	  clima	  escolar	  a	  partir	  do	  confronto	  entre	  os	  
pontos	  de	  vista	  dos	  professores/funcionários	  e	  dos	  estudantes.	  Os	  primeiros	  resultados	  
coletados	  a	  partir	  da	  aplicação	  de	  questionários	  e	  realização	  de	  entrevistas	  indicam	  a	  
necessidade	  de	  ajustes	  no	  modelo	  de	  questionário	  para	  estudantes.	  A	  análise	  de	  dados	  está	  
em	  andamento.	  No	  caso	  do	  modelo	  da	  entrevista	  semi-‐estruturada	  para	  professores	  e	  
funcionários,	  os	  dados	  obtidos	  a	  partir	  deste	  procedimento	  abrange	  aspectos	  abordados	  pelo	  
instrumento	  adotado	  para	  os	  alunos,	  o	  que	  permite	  o	  confronto	  entre	  os	  resultados	  obtidos	  a	  
partir	  das	  respostas	  tanto	  de	  alunos	  quanto	  dos	  profissionais	  que	  trabalham	  na	  escola.	  Até	  o	  
momento,	  as	  questões	  objetivas	  dos	  questionários	  foram	  descritas	  e	  confrontadas	  com	  as	  
respostas	  resultantes	  de	  entrevista	  com	  professores.	  
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Resumo:	  	  

	  

EFEITO	  DA	  MOAGEM	  DE	  ALTA	  ENERGIA	  NAS	  CARACTERÍSTICAS	  DAS	  PARTÍCULAS	  DO	  PÓ	  
COMPÓSITO	  Al2O3-‐Fe	  

	  

O	  compósito	  Al2O3-‐Fe	  alia	  a	  fase	  cerâmica	  da	  alumina	  que	  é	  extremamente	  dura,	  resistente	  e	  
muito	  frágil	  à	  fase	  metálica	  do	  ferro	  que	  possui	  alta	  ductilidade	  e	  elevada	  tenacidade	  à	  fratura.	  
Estruturas	  densas	  e	  melhores	  propriedades	  mecânicas	  podem	  ser	  alcançadas	  durante	  a	  
sinterização	  com	  fase	  líquida	  de	  pós	  moídos	  por	  moagem	  de	  alta	  energia.	  Este	  trabalho	  
investiga	  o	  efeito	  da	  moagem	  de	  alta	  energia	  na	  dispersão	  das	  fases	  Al2O3	  e	  Fe,	  bem	  como	  a	  
influência	  do	  teor	  de	  Fe	  na	  formação	  das	  partículas	  compósitas	  Al2O3-‐Fe.	  Pós	  de	  Al2O3	  e	  Fe	  na	  
proporção	  de	  5,	  10	  e	  20%	  em	  massa	  de	  Fe	  foram	  colocados	  em	  um	  recipiente	  com	  bolas	  de	  
metal	  duro	  e	  ciclohexano.	  Um	  moinho	  planetário	  Pulverisatte	  7	  de	  alta	  energia	  foi	  usado	  para	  
efetuar	  os	  experimentos	  de	  moagem.	  A	  razão	  em	  massa	  pó	  para	  bolas	  usada	  foi	  de	  1:5.	  Todos	  
os	  pós	  foram	  moídos	  por	  20	  horas	  e	  amostras	  de	  pós	  foram	  coletadas	  após	  2,	  5,	  10	  e	  15	  horas	  
de	  moagem.	  Análise	  de	  MEV	  foi	  usada	  para	  observar	  a	  forma	  e	  distribuição	  de	  tamanho	  de	  
partícula	  dos	  pós.	  Para	  detectar	  a	  presença	  de	  contaminantes	  e	  observar	  a	  dispersão	  das	  fases,	  
análises	  de	  EDS	  foram	  efetuadas.	  A	  difração	  de	  raios-‐x	  foi	  usada	  para	  detectar	  as	  fases	  
presentes	  e	  observar	  o	  efeito	  da	  moagem	  nos	  cristalinos	  dos	  pós	  moídos.	  Após	  20	  horas	  de	  
moagem,	  ambas	  as	  fases	  (Al2O3	  e	  Fe)	  sofrem	  um	  significante	  alargamento	  dos	  picos	  de	  DRX	  e	  
um	  afastamento	  dos	  picos	  para	  direita.	  
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Norte	  
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Resumo:	  	  

	  

Atualmente,	  o	  interesse	  em	  sintetizar	  conjuntos	  de	  dados	  está	  se	  intensificando	  cada	  vez	  mais,	  
devido	  ao	  número	  crescente	  de	  grandes	  bancos	  de	  dados	  disponíveis	  em	  muitas	  áreas	  da	  
ciência.	  As	  metodologias	  de	  agrupamente	  têm	  tido	  um	  crescente	  desenvolvimento	  em	  
diversas	  áreas,	  destacando	  a	  área	  da	  climatologia.	  O	  objetivo	  principal	  deste	  trabalho	  é	  realizar	  
o	  levantamento	  das	  áreas	  homogêneas	  no	  estado	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte,	  em	  função	  do	  
regime	  pluviométrico.	  Para	  isto	  foram	  utilizadas	  duas	  metodologias,	  uma	  delas	  é	  o	  Diagrama	  
de	  Shepard	  (diagrama	  triangular),	  com	  representação	  dos	  percentuais	  de	  precipitação	  em	  cada	  
quadrimestre	  do	  ano,	  e	  a	  outra	  é	  o	  método	  de	  agrupamento,	  onde	  se	  utilizou	  o	  método	  de	  
Ward,	  através	  do	  qual	  foi	  gerado	  um	  dendograma	  separando	  as	  estações	  em	  seis	  grupos	  
homogêneos.	  Os	  grupos	  homogêneos	  identificados	  foram	  visualizados	  no	  mapa	  do	  Rio	  Grande	  
do	  Norte	  apresentando	  uma	  distribuição	  das	  áreas	  em	  faixas	  diagonais	  no	  sentido	  noroeste	  ?	  
sudeste.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  armazenamento	  da	  água	  de	  chuva	  é	  um	  processo	  bastante	  difundido	  e	  que	  traz	  excelentes	  
resultados	  em	  termos	  de	  aumento	  de	  disponibilidade	  hídrica	  de	  uma	  determinada	  região.	  Este	  
trabalho	  tem	  como	  objetivo	  principal	  realizar	  o	  dimensionamento	  de	  reservatórios	  de	  
aproveitamento	  de	  água	  de	  chuva	  para	  diversas	  localidades	  do	  Estado	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte.	  	  
Foram	  realizados	  os	  dimensionamentos	  para	  os	  municípios	  de	  Vera	  Cruz,	  Riacho	  de	  Santana,	  
Natal,	  Triunfo	  Potiguar,	  Fernando	  Pedrosa	  e	  Pedra	  Preta,	  cada	  qual	  representando	  uma	  área	  
homogênea	  do	  Estado,	  em	  termos	  pluviometricos.	  A	  metodologia	  de	  dimensionamento	  
utilizada	  foi	  a	  de	  Ghisi	  (2010).	  Os	  reservatórios	  dimensionados	  tiveram	  valores	  entre	  1	  e	  6	  m3.	  
Os	  resultados	  apresentaram	  diferenças	  nas	  seis	  regiões	  estudadas,	  em	  função	  da	  variabilidade	  
de	  precipitação	  de	  cada	  região.	  
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Resumo:	  	  

	  

As	  sociedades	  de	  geografia	  tiveram	  uma	  participação	  preponderante	  na	  elaboração	  e	  
divulgação	  do	  conhecimento	  nas	  várias	  partes	  do	  mundo.	  Por	  meio	  dos	  estudos,	  congressos	  e	  
publicações	  de	  revistas,	  as	  sociedades	  de	  geografia	  foram	  capazes	  de	  anexar	  ao	  mundo	  
conhecido	  regiões	  então	  ignotas.	  No	  caso	  do	  Brasil,	  isso	  se	  deu	  pela	  Sociedade	  de	  Geografia	  do	  
Rio	  de	  Janeiro,	  criada	  em	  1883,	  e	  que	  teve	  relevante	  papel	  no	  incentivo	  e	  formação	  intelectual	  
acerca	  de	  temas	  sobre	  a	  realidade	  do	  país.	  Este	  estudo	  objetiva,	  portanto,	  levantar	  elementos	  
para	  compreender	  a	  atuação	  da	  Sociedade	  de	  Geografia	  do	  Rio	  de	  Janeiro	  na	  produção	  de	  
informação	  científica	  sobre	  o	  território	  brasileiro	  do	  final	  do	  século	  XIX	  à	  primeira	  metade	  do	  
século	  XX.	  O	  caminho	  metodológico	  se	  deu	  primeiro	  pela	  observação	  do	  contexto	  das	  
sociedades	  de	  geografia	  europeia	  e	  a	  posteriori	  pelo	  inventário	  dos	  congressos	  nacionais	  da	  
área	  e	  das	  publicações	  da	  Sociedade	  de	  Geografia	  do	  Rio	  de	  Janeiro.	  Essa	  sociedade,	  
juntamente	  com	  as	  demais	  organizações	  voltadas	  para	  discussão	  e	  divulgação	  da	  ciência,	  foi	  
responsável	  por	  produzir	  e	  disseminar	  conhecimentos	  para	  a	  população	  em	  geral	  bem	  como	  
para	  atender	  as	  necessidades	  do	  Estado	  brasileiro,	  naquele	  momento	  em	  formação.	  Seus	  
estudos,	  apresentados	  nos	  eventos,	  publicados	  e	  permutados	  com	  outras	  instituições	  
científicas	  nacionais	  e	  do	  mundo	  europeu	  possibilitou	  frações	  do	  território,	  antes	  
desconhecidas,	  anexarem	  ao	  mundo	  geográfico,	  ou	  seja,	  ao	  mundo	  trabalhado	  
cientificamente.	  
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Resumo:	  	  

	  

Este	  trabalho	  apresenta	  a	  viabilidade	  da	  tecnologia	  eletroquimica	  desenvolvida	  na	  remoção	  de	  
resíduos	  orgânicos	  presentes	  na	  água	  produzida,	  gerada	  na	  indústria	  petroquimica,	  utilizando	  
ânodos	  de	  platina	  (Pt)	  e	  Diamante	  dopado	  com	  boro	  (DDB).	  	  A	  influência	  de	  diversos	  
parâmetros	  operacionais,	  tais	  como	  corrente,	  eletrólito	  suporte,	  velocidade	  de	  agitação,	  
temperatura	  e	  o	  consumo	  de	  energia	  foram	  avaliados.	  A	  eletrólise	  galvanostático	  no	  BDD	  leva	  
a	  concluir	  que	  a	  remoção	  de	  DQO	  (98%)	  é	  devido	  a	  altas	  quantidades	  de	  radicais	  hidroxilas	  e	  
peroxisulfatos,	  gerados	  a	  partir	  da	  oxidação	  da	  água.	  A	  remoção	  de	  DQO	  aumenta	  
proporcional	  com	  o	  aumento	  da	  corrente	  aplicada	  (de	  15	  a	  60	  mA	  cm-‐2).	  No	  eletrodo	  de	  Pt,	  a	  
remoção	  de	  DQO	  foi	  de	  50%,	  através	  da	  aplicação	  de	  15	  e	  30	  mA	  de	  densidade	  de	  corrente,	  e	  
80%	  de	  remoção,	  a	  60	  mA	  cm-‐2.	  	  Assim,	  a	  oxidação	  eletroquímica	  surge	  como	  uma	  alternativa	  
inovadora	  para	  o	  tratamento	  desse	  tipo	  de	  efluentes	  contendo	  poluentes	  orgânicos.	  
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Resumo:	  	  

	  

Localizado	  na	  borda	  nordeste	  da	  Província	  Borborema,	  o	  Lineamento	  Pernambuco	  (LP)	  é	  uma	  
zona	  de	  cisalhamento	  de	  centenas	  de	  quilômetros	  de	  comprimento	  e	  aproximadamente	  5	  km	  
de	  largura.	  Apresenta	  reativação	  em	  sua	  zona	  milonítica	  principal,	  de	  direção	  EW,	  bem	  como	  
em	  suas	  ramificações	  de	  direção	  NE.	  A	  área	  de	  interesse	  do	  presente	  trabalho	  está	  contida	  
entre	  as	  cidades	  de	  Caruaru	  e	  Ibimirim	  no	  Estado	  de	  Pernambuco,	  ao	  longo	  do	  LP,	  onde	  
atividades	  sísmicas	  são	  constatadas	  desde	  o	  século	  XX.	  As	  falhas	  responsáveis	  por	  esta	  
sismicidade	  coincidem	  com	  falhas	  que	  reativam	  a	  foliação	  milonítica,	  presente	  em	  rochas	  
locais.	  Em	  áreas	  como	  a	  de	  Caruaru,	  por	  exemplo,	  dados	  sismológicos	  e	  estruturais	  mostram	  
forte	  correlação	  entre	  o	  mecanismo	  focal	  da	  falha	  sismogênica	  e	  a	  orientação	  predominante	  
do	  fabric	  pré-‐cambriano.	  Neste	  estudo,	  as	  estruturas	  dúcteis	  e	  rúpteis	  do	  LP	  foram	  organizadas	  
segundo	  sua	  gênese,	  geometria	  e	  cinemática,	  nível	  crustal,	  cronologia	  relativa,	  preenchimento	  
mineral	  e	  nível	  de	  fraturamento.	  Este	  trabalho	  enfatiza	  a	  deformação	  de	  caráter	  frágil	  e	  a	  
determinação	  do	  nível	  crustal	  do	  falhamento.	  	  De	  acordo	  com	  o	  nível	  crustal	  da	  falha,	  serão	  os	  
seus	  preenchimentos,	  estuturas	  e	  rochas	  características	  de	  altas	  ou	  baixas	  temperaturas.	  A	  
reativação	  do	  fabric	  pré-‐cambriano	  indica	  que	  as	  zonas	  de	  cisalhamento	  atuam	  como	  zonas	  de	  
fraqueza	  e	  foram	  reativadas	  em	  diferentes	  níveis	  crustais.	  
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Eu3+	  
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Resumo:	  	  

	  

Óxidos	  metálicos	  dopados	  com	  íons	  lantanídeos	  apresentam	  interessantes	  propriedades	  
luminescentes,	  o	  que	  os	  torna	  atrativos	  para	  aplicação	  como	  marcadores	  biológicos.	  Pós	  
nanocristalinos	  de	  aluminato	  de	  cálcio	  dopado	  com	  európio	  foram	  preparadas	  pelo	  método	  de	  
combustão	  assistida	  por	  microondas	  e	  em	  seguida	  tiveram	  suas	  propriedades	  estruturais,	  
morfológicas	  e	  luminescentes	  caracterizadas.	  As	  fases	  cristalinas	  desejadas	  foram	  obtidas	  com	  
sucesso,	  como	  confirmado	  por	  difração	  de	  raios-‐X.	  Entretanto,	  a	  elevada	  temperatura	  e	  o	  
longo	  tempo	  de	  chama	  observado	  durante	  as	  reações	  provocaram	  sinterização	  parcial	  das	  
partículas.	  Os	  espectros	  de	  emissão	  de	  todas	  as	  amostras	  apresentaram	  as	  transições	  
características	  do	  íon	  Eu3+.	  A	  intensidade	  destas	  transições	  é	  influenciada	  pela	  concentração	  
de	  dopante	  na	  matriz.	  Os	  resultados	  sugerem	  grande	  potencial	  para	  aplicação	  como	  
marcadores	  luminescentes,	  no	  entanto,	  o	  problema	  com	  a	  aglomeração	  das	  partículas	  deve	  
ser	  contornado.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  casca	  da	  castanha	  de	  caju	  é	  um	  resíduo	  lignocelulósico	  da	  produção	  da	  castanha	  de	  caju	  e	  da	  
extração	  do	  líquido	  da	  casca	  da	  castanha	  de	  caju	  (LCCC)	  que	  apresenta	  alta	  disponibilidade	  na	  
região,	  sendo	  ainda	  pouco	  explorado	  e	  com	  alto	  poder	  calorífico.	  Nesse	  trabalho	  foram	  
preparadas	  formulações	  de	  CCJ	  com	  2%	  em	  massa	  de	  zeólita	  ZSM-‐5	  por	  mistura	  a	  seco	  e	  com	  
uso	  de	  etanol,	  como	  solvente	  na	  impregnação.	  O	  poder	  calorífico	  dessas	  formulações,	  
juntamente	  com	  o	  pó	  da	  CCJ	  puro	  foi	  determinado	  por	  método	  calorimétrico.	  A	  incorporação	  
de	  catalisador	  na	  CCJ	  apresentou	  uma	  tendência	  à	  aumentar	  o	  poder	  calorífico	  da	  combustão	  
do	  resíduo	  lignocelulósico	  e	  a	  adição	  de	  etanol	  na	  impregnação	  da	  biomassa	  com	  o	  catalisador	  
não	  melhorou	  a	  eficiência	  energética	  da	  combustão	  desse	  resíduo.	  Esses	  resultados	  foram	  
correlacionados	  com	  as	  imagens	  do	  mapeamento	  composicional	  obtidas	  por	  microscopia	  
eletrônica	  de	  varredura	  (MEV)	  acoplada	  com	  microanálise	  por	  espectroscopia	  de	  energia	  
dispersiva	  (EDS)	  das	  cinzas	  do	  pó	  da	  CCJ	  e	  das	  amostras	  com	  2%	  em	  massa	  de	  catalisador,	  
utilizando	  os	  dois	  métodos	  de	  impregnação.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  desenvolvimento	  de	  compósitos	  poliméricos	  usando	  reforços	  renováveis	  tem	  crescido	  de	  
forma	  rápida	  nos	  últimos	  anos,	  devido	  ao	  seu	  baixo	  custo,	  reciclabilidade,	  biodegradabilidade	  
e	  baixa	  densidade.	  A	  reciclagem	  desses	  resíduos	  contribui	  de	  uma	  maneira	  sustentável	  para	  
resolver	  problemas	  associados	  ao	  seu	  desperdício.	  Neste	  trabalho	  foram	  analisadas	  as	  
propriedades	  mecânicas	  de	  compósitos	  de	  polietileno	  reciclado	  (PEAD)	  com	  diferentes	  
porcentagens	  em	  massa	  de	  pó	  da	  casca	  da	  castanha	  de	  caju	  (PCCC)	  utilizando	  5	  %	  em	  massa	  de	  
polipropileno	  enxertado	  com	  anidrido	  maleico	  (PP-‐g-‐MA),	  como	  agente	  de	  acoplamento,	  e	  5%	  
em	  massa	  de	  Struktol	  TPW	  113,	  como	  agente	  lubrificante.	  As	  misturas	  foram	  processadas	  em	  
um	  misturador	  interno	  e,	  posteriormente,	  foram	  prensadas	  à	  quente	  para	  obtenção	  de	  placas,	  
a	  partir	  das	  quais	  foram	  preparados	  corpos-‐de-‐prova,	  tipo	  gravata,	  por	  usinagem.	  Os	  
resultados	  de	  resistência	  à	  tração	  na	  ruptura	  e	  alongamento	  na	  ruptura	  foram	  determinados	  
por	  ensaios	  de	  resistência	  à	  tração	  e	  mostraram	  o	  efeito	  da	  incorporação	  de	  diferentes	  teores	  
de	  PCCC	  nas	  propriedades	  da	  formulação	  de	  PEAD	  reciclado	  com	  agentes	  de	  acoplamento	  e	  
lubrificante.	  Foi	  observado	  que	  há	  um	  limite	  de	  incorporação	  de	  PCCC,	  dentro	  do	  qual	  a	  
utilização	  desse	  compósito	  em	  aplicações	  comerciais	  é	  satisfatória.	  
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Resumo:	  	  

	  

Quando	  tratamos	  das	  instituições	  de	  P&D	  vemos	  que	  a	  gestão	  de	  qualidade	  e	  suas	  normas	  
vêm	  se	  tornando	  cada	  vez	  mais	  empregadas	  dentro	  dos	  laboratórios	  de	  ensaio	  e	  calibração,	  
isso	  se	  deu	  através	  da	  grande	  expansão	  tecnológica	  dentro	  das	  universidades	  que	  na	  busca	  das	  
melhorias	  e	  com	  poucos	  recursos	  financeiros	  encontraram	  na	  gestão	  de	  qualidade	  uma	  
oportunidade	  de	  aumentar	  o	  rendimento	  de	  suas	  pesquisas	  para	  que	  estas	  possam	  competir	  
de	  igual	  com	  os	  outros	  centros	  de	  referências	  a	  nível	  nacional.	  

Este	  projeto	  de	  iniciação	  cientifica	  tem	  como	  objetivo	  extrair	  indicadores	  de	  Boas	  Praticas	  
Laboratoriais(BPLs)	  dos	  diversos	  centros	  acadêmicos	  presentes	  na	  Universidade	  Federal	  do	  Rio	  
Grande	  do	  Norte(UFRN),	  seja	  da	  área	  de	  CT&I	  ou	  na	  biociências.	  

Os	  indicadores	  obtidos	  são	  preocupantes	  visto	  que	  nenhum	  laboratório	  na	  UFRN	  possui	  
acreditação(ISO	  9001)	  com	  o	  levantamento	  externo	  foi	  identificadas	  diversas	  falhas	  no	  acesso	  
a	  informação	  sobre	  o	  conteúdo	  produzido	  e	  sobre	  equipamentos	  usados	  nos	  laboratórios,	  
sabendo	  que	  um	  dos	  pontos	  para	  obtenção	  da	  certificação	  é	  a	  organização	  da	  documentação	  
laboratorial	  ,	  também	  foi	  verificado	  em	  algumas	  visitas	  a	  falta	  de	  adequação	  as	  normas	  
laborais	  de	  segurança	  de	  trabalho	  existindo	  situações	  que	  colocam	  em	  risco	  a	  integridade	  do	  
trabalho	  do	  corpo	  docente	  e	  discente.A	  prospecção	  desses	  indicadores	  proporcionarão	  a	  UFRN	  
identificar	  problemas	  e	  propor	  soluções	  rápidas	  visando	  sempre	  o	  crescimento	  no	  universo	  
acadêmico	  de	  P&D.	  
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Resumo:	  	  

	  

Com	  a	  facilidade	  de	  acesso	  a	  informações	  nos	  tempos	  atuais,	  precisamos	  cada	  vez	  mais	  de	  
mecanismos	  parar	  garantir	  que	  nossas	  informações	  estejam	  seguras.	  A	  biometria	  foi	  uma	  das	  
maneiras	  encontradas	  para	  tentar	  solucionar	  esse	  tipo	  de	  problema,	  já	  que	  a	  utilização	  de	  
características	  únicas	  de	  cada	  indivíduo	  pode	  ser	  a	  única	  forma	  de	  controlar	  o	  acesso	  a	  algum	  
conteúdo.	  Dentre	  as	  diversas	  características	  físicas	  que	  podem	  ser	  utilizadas	  no	  
desenvolvimento	  dos	  mesmos,	  temos	  um	  crescente	  número	  de	  trabalhos	  que	  utilizam	  o	  
reconhecimento	  da	  face,	  que	  vem	  a	  ser	  o	  nosso	  objetivo	  com	  este	  trabalho.	  Através	  de	  
pesquisas	  em	  vários	  artigos,	  foi	  definido	  que	  para	  nossa	  aplicação,	  o	  melhor	  método	  a	  ser	  
utilizado	  para	  realizar	  o	  reconhecimento	  de	  faces,	  é	  o	  método	  de	  Template	  
Matching(Cruzamento	  de	  padrões).	  Deste	  modo,	  foram	  implementados	  programas,	  utilizando	  
as	  IDE?s(Ambiente	  Integrado	  de	  Desenvolvimento)	  QtCreator	  e	  Microsoft	  Visual	  Studio	  2010,	  
que	  possuem	  as	  funções	  básicas	  para	  processamentos	  de	  imagens,	  como	  filtros	  comumente	  
utilizados	  para	  remoção	  de	  ruídos	  em	  imagens(Filtros	  de	  Sobel,	  da	  Média	  e	  da	  Mediana),	  
realce	  de	  contraste(Equalização	  de	  histograma),	  e	  as	  operações	  básicas	  da	  morfologia	  
matemática,	  que	  são	  a	  dilatação	  e	  a	  erosão.	  Todas	  essas	  funções	  serão	  utilizadas	  no	  
desenvolvimento	  do	  programa	  principal	  do	  sistema,	  que	  será	  capaz	  de	  realizar	  a	  autenticação	  
de	  usuários	  com	  base	  no	  reconhecimento	  da	  face.	  
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Resumo:	  	  

	  

Neste	  trabalho	  realizou-‐se	  um	  estudo	  de	  síntese	  da	  zeólita	  ZSM-‐22	  em	  que	  se	  variou	  o	  tempo,	  	  
direcionador	  orgânico	  de	  estrutura	  onde	  foi-‐se	  utilizado	  1,8-‐diamino-‐octano	  em	  lugar	  da	  
Dietilamina,	  fonte	  de	  alumínio	  em	  que	  se	  utilizou	  Sulfato	  de	  Alumínio	  octadechidratado	  
substituindo	  o	  	  Aluminato	  de	  Sódio	  e	  fonte	  de	  Silício	  cuja	  substituição	  foi	  de	  Sílica	  LUDOX	  AS-‐
30	  para	  as	  Sílicas	  LUDOX	  HS-‐30	  e	  LS-‐30.	  As	  zeolitas	  sintetizadas	  foram	  obtidos	  com	  alta	  
cristalinidade	  e	  área	  superficial	  específica	  elevada	  variando	  o	  tempo	  de	  síntese	  e	  utilizando	  
Sílica	  LUDOX	  HS-‐30	  e	  Aluminato	  de	  Sódio.	  Já	  com	  a	  Dietilamina	  e	  Sílica	  LUDOX	  LS-‐30,	  a	  zeolita	  
desejada	  não	  foi	  obtida.	  Na	  caracterização	  foram	  usados	  os	  métodos	  de	  difração	  de	  raios	  X,	  
análise	  de	  adsorção	  e	  dessorção	  de	  nitrogênio,	  gerando	  a	  área	  específica	  baseado	  no	  método	  
BET	  e	  microscopia	  eletrônica	  de	  varredura.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  bacia	  do	  rio	  Pitimbú	  tem	  sido	  submetida	  aos	  problemas	  decorrentes	  do	  processo	  de	  
urbanização	  e	  os	  impactos	  provocados	  pela	  política	  de	  uso	  e	  ocupação	  do	  solo	  vigente,	  
caracterizada	  pela	  ineficácia	  de	  controle	  pelos	  poderes	  públicos	  e	  também	  pela	  precariedade	  
da	  infraestrutura	  de	  saneamento	  básico	  na	  bacia.	  O	  objetivo	  deste	  trabalho	  é	  analisar	  o	  
sedimento	  encontrado	  ao	  longo	  do	  curso	  do	  rio	  Pitimbú	  em	  relação	  à	  presença	  de	  metais	  
pesados	  (Al,	  Cu,	  Pb,	  Cd,	  Fe,	  Ni	  e	  Zn).	  Para	  isso	  as	  amostras	  coletadas	  em	  09	  pontos	  distribuídos	  
em	  boa	  parte	  de	  sua	  extensão	  foram	  submetidas	  à	  digestão	  ácida	  (Método	  USEPA	  3050B)	  e	  
em	  seguida	  analisadas	  através	  de	  ensaios	  de	  espectrofotometria	  de	  absorção	  atômica.	  Os	  
resultados	  obtidos	  para	  os	  metais	  analisados	  apresentam	  em	  sua	  maioria	  valores	  muito	  
pequenos,	  com	  exceção	  do	  Al,	  Fe	  e	  Zn,	  onde	  valores	  elevados	  podem	  ser	  atribuídos	  à	  atividade	  
humana.	  
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Resumo:	  	  

	  

Defeitos	  topológicos	  surgiram	  em	  transições	  de	  fase	  no	  universo	  primitivo,	  e	  suas	  
propriedades	  dependem	  dos	  detalhes	  particulares	  da	  quebra	  espontânea	  de	  simetria	  que	  os	  
geraram.	  Entretanto	  essas	  soluções	  solitônicas	  estão	  presentes	  também	  em	  diversos	  sistemas	  

de	  matéria	  condensada.	  Neste	  trabalho,	  estudamos	  o	  modelo	  padrão	  de	  evolução	  cosmológica	  
para	  um	  universo	  composto	  por	  matéria,	  radiação	  e	  constante	  cosmológica	  (Lamba-‐CDM).	  
Utilizando	  métodos	  numéricos	  e	  analíticos,	  encontramos	  soluções	  para	  as	  equações	  da	  
continuidade	  e	  da	  aceleração	  do	  universo,	  e	  fizemos	  um	  estudo	  de	  como	  redes	  de	  paredes	  de	  
domínio	  poderiam	  descrever	  o	  atual	  estado	  de	  aceleração	  do	  Universo.	  Neste	  contexto,	  nosso	  
trabalho	  gerou	  várias	  idéias	  que	  desenvolveremos	  futuramente,	  como	  por	  exemplo,	  a	  análise	  
da	  evolução	  de	  redes	  de	  defeitos	  topológicos	  em	  teorias	  de	  campos	  supersimétricas	  em	  
Cosmologia.	  
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Resumo:	  	  

	  

Um	  elemento	  de	  concreto	  mantido	  sob	  compressão	  apresenta	  contração	  progressiva	  no	  
decorrer	  do	  tempo,	  associada	  à	  deformação	  lenta.	  Conforme	  sejam	  a	  geometria	  do	  elemento	  
estrutural	  e	  as	  condições	  ambientais	  podem	  promover	  deformações	  de	  até	  três	  vezes	  o	  
encurtamento	  específico	  no	  instante	  do	  carregamento,	  induzindo	  deslocamentos	  estruturais	  
em	  semelhante	  proporção,	  modificando	  substancialmente	  os	  campos	  de	  tensões.	  Em	  pilares	  
de	  concreto	  armado,	  particularmente,	  a	  fluência	  promove	  o	  acréscimo	  de	  tensões	  nas	  barras	  
de	  aço,	  podendo	  induzi-‐las	  ao	  escoamento.	  Os	  principais	  organismos	  normativos	  mundiais	  
apresentam	  recomendações	  específicas	  sobre	  o	  fenômeno.	  As	  formulações	  pioneiras	  do	  efeito	  
de	  fluência,	  baseadas	  no	  coeficiente	  de	  fluência,	  são	  aplicáveis	  quando	  as	  tensões	  se	  mantêm	  
constantes.	  Sua	  aplicação	  a	  elementos	  de	  concreto	  armado,	  que	  apresentam	  variações	  de	  
tensões,	  requer	  simplificações	  das	  quais	  resultam	  os	  modelos	  de	  memória,	  que	  têm	  a	  
desvantagem	  de	  exigir	  o	  armazenamento	  do	  histórico	  de	  tensões,	  culminando	  em	  esforço	  
computacional	  de	  envergadura	  que	  inviabiliza	  a	  tarefa	  de	  cálculo.	  Os	  modelos	  de	  estado,	  
concebidos	  com	  a	  finalidade	  de	  suplantar	  tal	  entrave,	  dispensam	  o	  volume	  de	  armazenamento	  
tradicionalmente	  praticado.	  O	  objetivo	  deste	  trabalho	  é	  a	  análise	  das	  deformações	  por	  fluência	  
em	  pilares	  parede	  de	  concreto	  armado	  realizada	  com	  base	  em	  um	  modelo	  de	  estado	  com	  
parâmetros	  fixados	  a	  partir	  de	  resultados	  obtidos	  através	  da	  formulação	  da	  NBR	  6118/07.	  
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Resumo:	  	  

	  

Materiais	  com	  estrutura	  perovisquita	  são	  potenciais	  catalisadores	  para	  prevenir	  a	  emissão	  de	  
componentes	  prejudiciais	  ao	  meio	  ambiente,	  vários	  métodos	  têm	  sido	  propostos	  para	  a	  
síntese	  desses	  materiais,	  visando	  produzir	  materiais	  homogêneos	  e	  com	  tamanho	  de	  partícula	  
nanométrico.	  Neste	  estudo,	  os	  catalisadores	  de	  Manganato	  de	  Gadolínio	  (Gd0,8Ba0,2MnO3)	  e	  
Cobaltato	  de	  Gadolínio	  (Gd0,8Ba0,2CoO3)	  com	  substituição	  parcial	  de	  Bário,	  foram	  
sintetizados	  utilizando	  Gelatina	  como	  precursor	  orgânico,	  visando	  sua	  utilização	  em	  catálise	  
automotiva.	  O	  material	  obtido	  do	  ?puff?	  à	  300ºC	  /	  4h	  foi	  calcinado	  às	  temperaturas	  de	  700	  e	  
900ºC	  por	  4h,	  e	  foi	  caracterizado	  pelas	  técnicas	  de	  Análise	  Termogravimétrica,	  Microscopia	  
Eletrônica	  de	  Varredura	  e	  pela	  Difração	  de	  Raios-‐X.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  projeto	  ?Morfologia,	  Arquitetura	  e	  Geoprocessamento:	  Construindo	  um	  Atlas	  do	  Patrimônio	  
Arquitetural	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte?	  contribuiu	  para	  a	  organização	  e	  posterior	  divulgação	  de	  
um	  banco	  de	  dados	  do	  patrimônio	  construído	  do	  RN.	  A	  pesquisa	  tem	  como	  foco	  a	  cidade	  de	  
Natal,	  sendo	  que	  para	  facilitar	  o	  acesso	  às	  informações	  o	  conteúdo	  foi	  organizado	  por	  bairros.	  
As	  fontes	  para	  construção	  desse	  banco	  de	  dados	  são	  os	  trabalhos	  acadêmicos	  da	  graduação	  e	  
da	  pós-‐graduação	  ?	  acervo	  da	  base	  de	  pesquisa	  MUsA	  (Morfologia	  e	  Usos	  da	  Arquitetura).	  O	  
projeto	  ainda	  conta	  com	  uma	  tabela	  que	  contém	  catalogado	  todo	  o	  acervo	  da	  MUsA,	  o	  que	  
facilitou	  a	  procura	  por	  material	  referente	  a	  cada	  bairro.	  Essa	  tabela	  periodicamente	  passa	  por	  
atualizações	  para	  que	  seja	  verificado	  o	  que	  há	  de	  novo	  e	  os	  trabalhos	  que	  possam	  ter	  sido	  
extraviados.	  A	  reunião	  desses	  se	  organiza	  em	  três	  itens:	  (1)	  um	  banco	  de	  imagens,	  (2)	  fichas	  
sinópticas	  reunindo	  as	  informações	  mais	  importantes	  de	  cada	  imóvel	  e	  (3)	  uma	  base	  
georreferenciada.	  Nesta	  etapa	  os	  trabalhos	  foram	  direcionados	  aos	  bairros	  da	  Cidade	  Alta,	  
Barro	  Vermelho,	  Lagoa	  Seca	  e	  Lagoa	  Nova.	  
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Resumo:	  	  

	  

Concatenando	  esforços	  para	  construir	  um	  banco	  de	  dados	  a	  partir	  de	  um	  histórico	  de	  
produção	  científica	  e	  acadêmica	  do	  grupo	  de	  pesquisa	  Morfologia	  e	  Usos	  da	  Arquitetura	  sobre	  
a	  arquitetura	  da	  cidade	  do	  Natal	  e	  demais	  localidades,	  o	  presente	  relatório	  do	  plano	  de	  
trabalho	  descreve	  a	  pesquisa	  que	  contribui	  com	  o	  projeto	  maior	  para	  a	  formatação	  de	  um	  
Atlas	  da	  Arquitetura	  Potiguar.	  O	  estudo	  concentrou	  esforço	  de	  levantamento	  e	  pesquisa	  na	  
fração	  urbana	  relativa	  ao	  bairro	  do	  Alecrim	  e	  objetivou	  a	  construção	  de	  uma	  base	  cartográfica	  
georreferenciada	  do	  bairro	  com	  a	  inserção	  de	  informações	  nas	  edificações	  que	  foram	  alvo	  de	  
estudos.	  O	  conjunto	  de	  informações	  inseridas	  encontra	  na	  tecnologia	  do	  geoprocessamento	  
um	  método	  mais	  rápido	  e	  eficiente	  de	  levantar	  dados	  quantitativos	  e	  qualitativos	  de	  objetos	  
que	  foram	  alimentados	  no	  mapa	  geral	  da	  fração	  de	  estudo,	  uma	  vez	  que	  a	  articulação	  de	  
variáveis	  computadas	  permite	  a	  geração	  instantânea	  de	  mapas	  temáticos	  que	  subsidiam	  
estudos	  de	  várias	  naturezas.	  Por	  fim,	  vale	  ressaltar	  que	  a	  pesquisa	  enseja	  dar	  luz	  e	  visibilidade	  
ao	  que	  já	  foi	  produzido	  e	  está	  arquivado	  no	  acervo	  físico	  da	  MUsA.	  A	  contribuição	  do	  acervo	  
documental	  e	  dos	  dados	  geoprocessados	  do	  bairro	  do	  Alecrim	  junto	  ao	  conjunto	  dos	  demais	  
bairros	  do	  projeto	  de	  pesquisa	  serão	  de	  substancial	  suporte	  para	  estudos	  ?	  dentro	  e	  fora	  da	  
MUsA	  ?	  que	  venham	  a	  ser	  realizados	  no	  futuro.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  grande	  contaminação	  por	  nitrato	  em	  águas	  utilizadas	  para	  consumo	  humano,	  tem	  a	  
motivado	  a	  inativação	  de	  muitos	  poços	  que	  abastecem	  a	  rede	  urbana	  e	  rural	  de	  diversas	  
cidades,	  diante	  dessa	  problemática,	  encontrou-‐se	  em	  pesquisas	  a	  possibilidade	  de	  uma	  saída	  
razoável	  para	  o	  tratamento	  dessa	  água	  contaminada,	  que	  é	  a	  utilização	  de	  adsorventes	  
naturais	  ou	  sintéticos.	  Diante	  da	  necessidade	  do	  tratamento	  dessa	  água	  contaminada	  por	  
nitrato,	  pesquisas	  comprovam	  que	  a	  utilização	  de	  adsorventes	  naturais	  são	  bem	  mais	  baratas	  
que	  os	  sintéticos	  e	  em	  muitos	  casos	  possuem	  a	  mesma	  eficiência;	  Dentre	  o	  grande	  número	  de	  
adosrventes	  naturais	  disponíveis,	  foi	  escolhido	  nesse	  projeto	  a	  utilização	  de	  cocos	  nucífera	  e	  
luffa	  cilindrica,	  pois	  são	  bem	  abundantes	  na	  nossa	  região	  e	  são	  de	  fácil	  manipulação.	  Os	  testes	  
realizados	  experimentalmente	  utilizando	  diversos	  ativantes	  demonstrou	  mediante	  contrução	  
de	  curvas	  de	  absorbância	  a	  comprovação	  da	  remoção	  de	  nitrato	  em	  diversas	  condições,	  
demonstrando	  assim	  a	  eficiência	  da	  pesquisa	  realizada.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  jambo	  vermelho	  é	  um	  fruto	  cultivado	  em	  praticamente	  todo	  o	  Brasil	  em	  áreas	  de	  climas	  
quentes	  e	  úmidos,	  e	  possui	  uma	  única	  semente,	  casca	  avermelhada	  e	  polpa	  branca.	  O	  jambo	  é	  
pouco	  explorado,	  sendo	  seu	  consumo	  praticamente	  todo	  in	  natura.	  Este	  fato	  provoca	  um	  
grande	  desperdício	  na	  sua	  época	  de	  safra,	  instigando	  assim	  pesquisas	  sobre	  o	  potencial	  
tecnológico	  deste	  fruto.	  O	  presente	  relatório	  apresenta	  os	  resultados	  da	  pesquisa	  
desenvolvida	  com	  o	  jambo	  que	  teve	  o	  objetivo	  de	  identificar	  e	  caracterizar	  alguns	  de	  seus	  
componentes,	  tal	  como	  atividade	  antioxidante,	  compostos	  fenólicos	  totais	  e	  antocianinas	  
monoméricas	  totais.	  Para	  tanto	  foram	  obtidos	  extratos	  do	  jambo	  em	  condições	  diferentes	  de	  
processo.	  Relizou-‐se	  o	  teste	  de	  diluição	  nos	  extratos	  obtidos	  e	  amostras	  foram	  submetidas	  a	  
análises	  em	  UV.	  

Conforme	  previsto	  na	  literatura,	  a	  amostra	  que	  foi	  diluída	  a	  uma	  proporção	  de	  maior	  
concentração	  de	  extrato	  apresentou	  melhores	  índices	  de	  rendimento	  dos	  três	  estudos	  
realizados,	  com	  concentração	  de	  AMT	  igual	  a	  3,8407	  mg/L,	  23,427445	  µg	  /	  mL	  para	  CFT	  e	  
404,481	  µmoles	  Trolox/L	  em	  termos	  de	  AA.	  Enquanto	  que	  o	  mais	  diluído	  apresentou	  as	  
seguintes	  concentrações:	  em	  AMT	  0,6680	  mg/L,	  com	  relação	  a	  CFT	  11,075185	  	  µg	  /	  mL	  e	  AA	  
227,111	  µmoles	  Trolox/L.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  secagem	  é	  o	  método	  mais	  antigo	  de	  preservação	  de	  alimentos,	  porque	  através	  da	  mesma,	  
estes	  são	  conservados	  de	  reações	  de	  deterioração	  química	  e	  do	  crescimento	  de	  micro-‐
organismos.	  A	  desidratação	  osmótica	  (DO)	  de	  um	  alimento	  sólido	  consiste	  na	  imersão	  do	  
mesmo	  em	  uma	  solução	  hipertônica.	  A	  secagem	  por	  forno	  micro-‐ondas	  realizada	  com	  o	  pré-‐
tratamento	  osmótico	  é	  uma	  forma	  eficiente	  para	  se	  promover	  a	  desidratação	  do	  feijão	  verde,	  
garantindo	  ainda	  aspecto	  físico	  mais	  consistente	  e	  maior	  conservação	  de	  parte	  das	  
propriedades	  do	  feijão,	  quando	  comparada	  à	  secagem	  sem	  o	  pré-‐tratamento	  osmótico.	  A	  
reidratação	  tem	  por	  finalidade	  recuperar	  as	  propriedades	  da	  amostra	  in	  natura.	  Este	  trabalho	  
tem	  como	  objetivos	  o	  estudo	  das	  propriedades	  nutricionais	  do	  feijão	  verde	  (Vigna	  unguiculata	  
L.	  Walp)	  desidratado	  por	  forno	  micro-‐ondas	  com	  e	  sem	  pré-‐tratamento	  osmótico	  e	  após	  
reidratação,	  que	  ocorreu	  à	  temperatura	  de	  60°C	  por	  90	  minutos	  e	  sem	  agitação	  (Queiroga,	  
2010).	  O	  feijão	  verde	  seco	  em	  forno	  micro-‐ondas,	  com	  ou	  sem	  DO,	  ao	  ser	  reidratado	  readquire	  
não	  apenas	  a	  umidade,	  mas	  também	  as	  propriedades	  nutricionais	  das	  amostras	  in	  natura.	  As	  
amostras	  reidratadas	  que	  foram	  submetidas	  à	  desidratação	  osmótica	  apresentaram	  não	  
apenas	  aspecto	  físico	  mais	  consistente,	  mas	  também	  valores	  de	  teores	  de	  cinzas,	  fósforo,	  
lipídios	  e	  FDN	  superiores	  aos	  encontrados	  em	  amostras	  reidratadas	  que	  não	  foram	  submetidas	  
ao	  pré-‐tratamento	  osmótico.	  
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Resumo:	  	  

	  

Construído	  a	  partir	  de	  diferentes	  interesses	  econômicos	  e	  diversos	  aspectos	  culturais,	  ora	  
convergentes	  ora	  contrastantes,	  o	  território	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte	  adquire	  configuração	  
singular.	  Entretanto,	  sua	  consolidação	  proporciona	  as	  condições	  para	  o	  surgimento	  da	  
identidade	  potiguar,	  a	  qual	  pode	  ser	  entendida	  como	  uma	  forma	  de	  territorialidade.	  Nessa	  
perspectiva,	  de	  construção	  de	  uma	  identidade	  decorrente	  do	  processo	  evolutivo	  histórico	  e	  
territorial	  de	  sua	  formação,	  pode	  ser	  percebido	  alguns	  fatores	  que	  contribuíram	  para	  as	  
delimitações	  das	  atuais	  fronteiras	  do	  estado.	  A	  elaboração	  cartográfica,	  durante	  os	  séculos	  XVI	  
e	  XVII,	  seria	  um	  desses	  fatores	  que	  colaboraria	  significativamente	  para	  o	  processo	  colonizador,	  
assim	  como	  para	  a	  delimitação	  e	  contorno	  do	  território	  brasileiro.	  Compreender	  o	  papel	  das	  
representações	  gráficas	  do	  espaço,	  nesses	  séculos,	  para	  a	  formação	  territorial	  do	  RN	  é	  o	  
objetivo	  deste	  estudo.	  Para	  tal,	  busca-‐se	  a	  identificação	  de	  elementos	  demonstrativos	  dos	  
interesses	  que	  permitiram	  sua	  ocupação,	  embasado	  na	  análise	  de	  quatro	  mapas.	  Essas	  cartas	  
são	  relevantes	  seja	  na	  medida	  em	  que	  proporciona	  informações	  sobre	  os	  limites	  territoriais,	  
seja	  na	  medida	  em	  que	  determina	  seu	  uso.	  No	  entanto,	  a	  ciência	  referente	  a	  delimitação	  da	  
região,	  que	  viria	  a	  ser	  o	  estado,	  permanece	  inconstante	  até	  o	  fim	  do	  século	  XIX	  e	  o	  início	  do	  
XX,	  quando,	  a	  partir	  das	  tentativas	  de	  ?combate	  as	  secas?,	  consolidar-‐se-‐ia	  o	  real	  
conhecimento	  acerca	  de	  suas	  fronteiras.	  
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Resumo:	  	  

	  

No	  presente	  trabalho	  estudou-‐se	  a	  secagem	  do	  resíduo	  industrial	  da	  acerola	  em	  secador	  de	  
leito	  de	  jorro	  com	  partículas	  inertes	  de	  polietileno	  de	  alta	  densidade,	  visando-‐se	  a	  obtenção	  de	  
um	  produto	  seco	  com	  elevado	  valor	  agregado,	  principalmente	  no	  que	  concerne	  ao	  teor	  de	  
ácido	  ascórbico.	  O	  resíduo	  foi	  triturado,	  preparando-‐se	  uma	  suspensão	  com	  adição	  de	  água	  e	  
de	  maltodextrina	  em	  diferentes	  proporções.	  

	  

Com	  o	  objetivo	  de	  se	  avaliar	  o	  desempenho	  do	  processo	  no	  que	  se	  refere	  a	  qualidade	  do	  pó,	  
realizaram-‐se	  na	  concentração	  de	  sólidos	  mais	  favorável	  a	  obtenção	  do	  pó,	  quatro	  
experimentos	  de	  secagem,	  fixando-‐se	  a	  vazão	  de	  alimentação	  e	  variando-‐se	  a	  temperatura	  e	  
velocidade	  do	  ar	  de	  secagem	  e	  o	  tempo	  de	  intermitência.	  Os	  pós	  obtidos	  foram	  submetidos	  à	  
análise	  do	  teor	  de	  ácido	  ascórbico.	  Os	  resultados	  destes	  experimentos	  foram	  comparados	  com	  
os	  resultados	  obtidos	  na	  secagem	  da	  mesma	  suspensão,	  em	  secador	  spray.	  

	  

Em	  relação	  aos	  experimentos	  finais,	  foram	  obtidos	  pós	  com	  teor	  de	  ácido	  ascórbico	  na	  faixa	  de	  
700	  mg/100g,	  A	  secagem	  no	  spray	  forneceu	  um	  produto	  com	  teores	  de	  umidade	  e	  de	  ácido	  
ascórbico	  compatíveis	  com	  o	  produzido	  no	  jorro,	  todavia	  a	  eficiência	  de	  produção	  de	  pó	  no	  
spray	  (29%)	  foi	  muito	  inferior	  a	  do	  jorro,	  55%	  em	  média.	  Os	  resultados	  obtidos	  são	  
promissores	  e	  reforçam	  o	  leito	  de	  jorro	  como	  um	  secador	  que	  se	  adéqua	  bem	  a	  secagem	  de	  
pastas	  e	  suspensões.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  busca	  por	  novos	  materiais	  e	  novas	  nanoestruturas	  para	  diferentes	  aplicações	  em	  
nanotecnologia	  está	  em	  intensa	  investigação	  por	  grande	  parte	  dos	  pesquisadores	  em	  física	  da	  
matéria	  condensada,	  tanto	  teóricos	  quanto	  experimentais.	  Um	  dos	  motivos	  para	  esta	  busca	  e	  
o	  interesse	  em	  desenvolver	  nano-‐sensores	  para	  aplicações	  em	  ciências	  climáticas	  como,	  por	  
exemplo,	  sensores	  de	  umidade,	  sensores	  de	  velocidade	  do	  vento,	  sensores	  de	  campo	  
magnético	  terrestre,	  etc.	  São	  muitas	  as	  configurações	  de	  montagem	  de	  equipamentos	  capazes	  
de	  caracterizar	  magneticamente	  um	  ferromagneto.	  O	  mais	  utilizado	  é	  o	  Magnetômetro	  de	  
Amostra	  Vibrante	  (VSM	  -‐	  Vibrating	  Sample	  Magnetometer).	  Este	  equipamento	  apresenta	  uma	  
boa	  sensibilidade	  e	  está	  inteiramente	  baseado	  na	  Indução	  de	  Faraday-‐Lenz.	  Este	  projeto	  tem	  
por	  objetivo	  principal	  a	  construção	  de	  um	  VSM	  de	  baixo	  custo	  e	  alta	  resolução	  em	  campo	  o	  
projeto	  já	  se	  encontra	  na	  fase	  final.	  Conseguimos	  obter	  as	  primeiras	  curvas	  de	  magnetização	  
feitas	  pelo	  VSM	  comparando	  com	  as	  medidas	  realizadas	  por	  um	  VSM	  industrial	  da	  UFSC	  e	  
podemos	  observar	  que	  o	  VSM	  apresenta	  uma	  boa	  sensibilidade	  e	  os	  resultados	  estão	  
compatíveis	  em	  comparação	  de	  um	  VSM	  industrial.	  Com	  isso,	  será	  possível	  a	  caracterização	  
magnética	  das	  nanoestruturas	  crescidas	  por	  Magnetron	  Sputtering	  candidatas	  a	  núcleos	  de	  
sensores	  geomagnéticos.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  mapeamento	  de	  estruturas	  rasas	  tem	  se	  mostrado	  uma	  importante	  ferramenta	  para	  o	  
estudo	  da	  evolução	  geodinâmica	  de	  bacias	  sedimentares	  correlacionando	  o	  desenvolvimento	  
de	  diversas	  partes	  de	  uma	  mesma	  bacia,	  como	  no	  caso	  a	  Bacia	  Potiguar,	  e	  integrando	  esses	  
dados	  para	  propor	  um	  modelo	  de	  Evolução	  Geodinâmica,	  permitindo	  também	  a	  integração	  
desta	  bacia	  em	  um	  contexto	  geodinâmico	  regional.	  A	  primeira	  etapa	  desse	  estudo	  foi	  a	  
aquisição	  dos	  dados,	  que	  mostrou	  a	  ocorrência	  de	  falhas	  inversas,	  normais	  e	  trancorrentes	  
destrais	  e	  sinistrais,	  além	  de	  juntas	  (secas,	  preenchidas,	  en	  échelon	  e	  abertas),	  sendo	  essa	  
estruturas	  com	  diversas	  orientações.	  Para	  um	  estudo	  mais	  detalhado	  essas	  estruturas	  foram	  
divididas	  segundo	  a	  sua	  orientação	  em	  dois	  grandes	  conjuntos:	  O	  conjunto	  1	  possui	  falhas	  
normais	  com	  direção	  N-‐S,	  falhas	  inversas	  com	  direção	  E-‐W,	  falhas	  sinistrais	  com	  direção	  NW-‐SE	  
e	  falhas	  destrais	  com	  direção	  NE-‐SW	  e	  o	  conjunto	  2	  falhas	  normais	  com	  direção	  E-‐W,	  falhas	  
inversas	  com	  direção	  N-‐S,	  falhas	  destrais	  com	  direção	  NW-‐SE	  e	  falhas	  sinistrias	  com	  direção	  
NE-‐SW.	  As	  estruturas	  foram	  observadas	  apenas	  nas	  Formações	  Açu	  e	  Jandaíra.	  A	  análise	  das	  
estruturas	  mapeadas	  constatou	  a	  atuação	  de	  dois	  campos	  de	  tensão	  na	  área,	  sendo	  estes	  
anteriormente	  propostos	  para	  a	  Bacia	  Potiguar:	  O	  primeiro	  com	  compressão	  N-‐S	  e	  distensão	  E-‐
W	  proposto	  por	  Bertani	  (1985);	  e	  o	  segundo,	  com	  compressão	  E-‐W	  e	  distensão	  N-‐S,	  proposto	  
por	  Bezerra	  ET.	  AL,	  (2000).	  
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Manganatos	  de	  Praseodímio	  substituídos	  por	  Bário,	  através	  do	  método	  Pechini	  e	  pela	  rota	  
modificada	  com	  gelatina.	  
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Resumo:	  	  

	  

Materiais	  com	  estrutura	  perovisquita	  são	  potenciais	  catalisadores	  para	  prevenir	  a	  emissão	  de	  
componentes	  prejudiciais	  ao	  meio	  ambiente,	  vários	  métodos	  têm	  sido	  propostos	  para	  a	  
síntese	  desses	  materiais,	  visando	  produzir	  materiais	  homogêneos	  e	  com	  tamanho	  de	  partícula	  
nanométrico.	  Neste	  estudo,	  o	  catalisador	  de	  Manganato	  de	  Praseodímio	  com	  substituição	  
parcial	  de	  Bário	  (Pr0,8Ba0,2MnO3)	  foi	  sintetizado	  pelo	  método	  dos	  precursores	  poliméricos	  e	  
pela	  rota	  modificada	  de	  gelatina,	  visando	  sua	  utilização	  em	  catálise	  automotiva.	  O	  material	  foi	  
calcinado	  à	  temperatura	  de	  700ºC	  e	  900ºC	  por	  4h,	  caracterizado	  pelas	  técnicas	  de	  Análise	  
Termogravimétrica,	  Difração	  de	  Raios-‐X	  e	  Microscopia	  Eletrônica	  de	  Varredura.	  
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Resumo:	  	  

	  

Com	  o	  intuito	  de	  utilizar	  substâncias	  hidrofóbicas	  que	  apresentem	  heteroátomos	  em	  sua	  
estrutura	  como	  agentes	  anticorrosivos	  estudaram-‐se	  sistemas	  microemulsionados	  (SME)	  para	  
a	  solubilização	  da	  difenilcarbazida.	  Neste	  trabalho,	  foi	  determinado	  o	  diagrama	  pseudoternário	  
envolvendo	  o	  tensoativo	  dodecilbenzeno	  sulfonato	  (DBS),	  o	  cotensoativo	  n-‐butanol,	  o	  
querosene	  comercial	  como	  fase	  óleo	  (FO)	  e	  uma	  solução	  de	  NaCl	  0,5%	  como	  fase	  aquosa	  (FA).	  
O	  sistema	  microemulsionado	  determinado	  foi	  comparado	  com	  outro	  sistema	  estudado	  
anteriormente	  pelo	  nosso	  grupo	  de	  pesquisa,	  onde	  o	  tensoativo	  utilizado	  foi	  o	  óleo	  de	  coco	  
saponificado.	  Após	  obtenção	  do	  sistema	  microemulsionado	  foi	  escolhido	  um	  ponto	  alto	  
emulsificante	  na	  região	  de	  microemulsão	  que	  foi	  de	  15%	  de	  DBS,	  15%	  de	  butanol,	  5%	  de	  FO	  e	  
65%	  de	  FA.	  Neste	  ponto	  foi	  testada	  a	  solubilidade	  da	  difenilcarbazida,	  determinada	  por	  
espectroscopia	  no	  UV,	  e	  o	  SME	  foi	  caracterizado	  por	  diâmetro	  de	  partícula,	  no	  equipamento	  
nanotrec,	  com	  e	  sem	  a	  difenilcarbazida	  com	  o	  intuito	  de	  verificar	  o	  tamanho	  da	  micela	  e	  sua	  
estabilidade.	  
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Resumo:	  	  

	  

Segundo	  estatísticas	  do	  Conselho	  Nacional	  de	  Pesquisa	  (CNPq),	  as	  mulheres	  são	  minoria	  na	  
pesquisa,	  docência	  e	  tem	  menos	  cargos	  de	  poder	  na	  área	  de	  ciência	  e	  tecnologia,	  
principalmente	  nas	  engenharias.	  Na	  Universidade	  Federal	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte	  (UFRN)	  não	  
é	  diferente,	  há	  uma	  grande	  desigualdade	  de	  gênero	  nas	  ciências	  exatas.	  Diante	  dessa	  
desigualdade,	  o	  projeto	  Liderança	  de	  gênero	  na	  área	  tecnológica	  da	  UFRN	  consiste	  em	  levantar	  
parâmetros	  no	  que	  se	  refere	  à	  motivação	  para	  cursar	  engenharia,	  relações	  de	  gênero	  em	  sala	  
de	  aula,	  questões	  sobre	  preconceito,	  formação	  acadêmica,	  vida	  pessoal,	  valores	  pessoais	  e	  o	  
entendimento	  sobre	  ciência	  e	  tecnologia.	  Utilizamos	  referenciais	  teóricos	  metodológicos	  do	  
campo	  dos	  estudos	  de	  gênero,	  ciências	  e	  tecnologia,	  ressaltando	  a	  aplicação	  do	  método	  
biográfico,	  por	  meio	  de	  entrevistas	  aprofundadas	  realizadas	  com	  base	  em	  questionário	  
semiestruturado.	  Os	  resultados	  parciais	  obtidos	  estão	  comprovando	  o	  fato	  de	  as	  mulheres	  da	  
área	  tecnológica	  serem	  minoria	  e	  sofrerem	  algum	  tipo	  de	  discriminação,	  como	  aponta	  a	  
literatura	  da	  área.	  Em	  um	  dos	  relatos	  uma	  professora	  de	  engenharia	  civil	  disse	  que	  no	  seu	  
estágio	  em	  uma	  obra	  ela	  não	  conseguia	  dar	  ordens	  aos	  "peões",	  eles	  só	  aceitavam	  ordens	  do	  
engenheiro,	  não	  as	  suas.	  Pesquisas	  como	  essas	  cumprem	  um	  papel	  de	  evidenciar	  
discriminações,	  preconceitos,	  obstáculos	  enfrentados	  por	  mulheres	  nas	  ciências,	  direcionando,	  
entre	  outras	  coisas,	  para	  a	  formulação	  de	  políticas	  públicas	  de	  inclusão	  de	  gênero.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Gênero	  Ciencia	  e	  Tecnologia	  Desigualdade	  

	   	  



	  

XXIII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA  

	  
CÓDIGO:	  ET0300	  

TÍTULO:	  Liderança	  de	  gênero	  na	  área	  tecnológica	  da	  UFRN.	  

AUTOR:	  SUERDA	  SCHINAIDER	  LUCENA	  DE	  ARAUJO	  

ORIENTADOR:	  CARLA	  GIOVANA	  CABRAL	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

No	  corrente	  trabalho	  apresentam-‐se	  os	  resultados	  preliminares	  obtidos	  na	  pesquisa	  do	  projeto	  
"Indicadores	  de	  Ciência	  e	  Tecnologia:	  Visibilidade	  de	  Gênero	  nos	  Contextos	  da	  Inovação	  no	  
Nordeste	  do	  Brasil.?	  A	  investigação	  se	  utilizou	  de	  dados	  quantitativos,	  inicialmente	  coletados	  
nos	  departamentos	  do	  Centro	  de	  Tecnologia	  da	  Universidade	  Federal	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte	  
(CT/UFRN).	  O	  mapeamento	  da	  presença	  feminina	  no	  corpo	  docente	  de	  tais	  departamentos	  
possibilitou	  evidenciar	  relações	  hierárquicas	  e	  territoriais	  de	  gênero,	  posteriormente	  
aprofundadas	  com	  o	  método	  biográfico.	  

No	  intuito	  de	  discutir	  a	  relação	  entre	  gênero,	  ciência	  e	  tecnologia,	  foi	  aplicado	  um	  questionário	  
semiestruturado	  abordando	  as	  questões	  de	  gênero	  vivenciadas	  pelas	  professoras	  no	  decorrer	  
de	  toda	  a	  formação	  acadêmica	  e	  vida	  profissional,	  averiguando	  aspectos	  dos	  cargos	  de	  chefia	  
exercidos	  por	  algumas	  delas,	  qual	  relação	  elas	  fazem	  entre	  ciência,	  tecnologia	  e	  sociedade,	  e	  
quais	  valores	  sociais	  e	  profissionais	  elas	  têm	  como	  fundamentais.	  

Os	  resultados	  preliminares	  mostrou	  que	  essas	  mulheres	  em	  sua	  maioria	  sofreram	  ou	  sofrem	  
preconceitos	  não	  só	  pelo	  fato	  de	  serem	  mulheres,	  mas	  também	  sofrem	  com	  a	  discriminação	  
ligada	  a	  aspectos	  sociais,	  e	  as	  escolhas	  profissionais.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  bacia	  do	  rio	  Pitimbu	  tem	  sofrido	  os	  efeitos	  da	  ocupação	  associada	  à	  intensa	  urbanização	  da	  
região	  metropolitana	  de	  Natal.	  Esse	  processo	  tem	  produzido	  efeitos	  nocivos	  na	  qualidade	  da	  
água	  e	  do	  meio	  aquático,	  devido	  ao	  lançamento	  de	  diversos	  tipos	  de	  contaminantes.	  Este	  
trabalho	  tem	  como	  objetivo	  fazer	  uma	  análise	  físico-‐química	  da	  água	  levando	  em	  consideração	  
as	  atividades	  antrópicas	  nas	  seis	  seções	  estudadas	  distribuídas	  ao	  longo	  do	  percurso	  do	  Rio	  
Pitimbu.	  A	  escolha	  deste	  rio	  se	  deu	  graças	  a	  sua	  grande	  importância	  no	  abastecimento	  de	  água	  
de	  Natal,	  cerca	  de	  30%;	  e	  seu	  uso	  na	  diluição	  da	  água	  retirada	  do	  lençol	  freático,	  que	  
corresponde	  aproximadamente	  a	  70%	  do	  abastecimento	  de	  Natal,	  devido	  a	  sua	  contaminação	  
com	  altas	  concentrações	  de	  nitrato.	  Foram	  feitas	  analises	  de	  fósforo	  e	  nitrogênio	  total,	  
oxigênio	  dissolvido	  (OD),	  temperatura,	  pH,	  condutividade	  e	  sólidos	  totais	  dissolvidos.	  Os	  
resultados	  mostraram	  grande	  variação	  no	  OD,	  0,07	  mg/L	  <	  OD	  <	  5,7	  mg/L;	  e	  na	  condutividade,	  
entre	  121,5	  µS/cm	  e	  174,5	  µS/cm.	  Em	  relação	  ao	  fósforo	  total,	  os	  valores	  em	  nos	  pontos	  4,	  5,	  6	  
e	  7	  ultrapassaram	  os	  limites	  (0,03	  mg/L)	  exigidos	  pela	  Resolução	  N°	  357	  do	  COMANA/2005.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Rio	  Pitimbu,	  ações	  antrópicas,	  qualidade	  da	  água,	  monitoramento	  

	   	  



	  

XXIII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA  

	  
CÓDIGO:	  ET0303	  

TÍTULO:	  Percepção	  do	  ambiente	  de	  escolas	  para	  ensino	  fundamental	  e	  médio	  pelos	  estudantes	  

AUTOR:	  HELOISA	  SILVA	  SOLINO	  DE	  SOUZA	  

ORIENTADOR:	  GLEICE	  VIRGINIA	  MEDEIROS	  DE	  AZAMBUJA	  ELALI	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Este	  projeto	  de	  pesquisa	  está	  centrado	  na	  interação	  entre	  a	  comunidade	  educativa	  e	  os	  
ambientes	  de	  escolas	  para	  ensino	  fundamental	  e	  médio	  que	  passaram	  por	  ações	  de	  
vandalismo,	  estando	  especialmente	  atenta	  aos	  elementos	  que,	  traduzidos	  em	  linguagem	  
arquitetônica,	  possam	  realimentar	  o	  processo	  projetual	  e	  representar	  qualidade	  de	  vida	  aos	  
seus	  usuários.	  Metodologicamente,	  o	  trabalho	  terá	  como	  base	  a	  Avaliação	  Pós-‐Ocupação	  
(APO)	  do	  ambiente	  construído,	  envolvendo	  multi-‐métodos,	  que	  nesse	  caso	  são	  a	  conjugação	  
de	  perspectivas	  qualitativas	  e	  quantitativas	  centradas	  em	  aspectos	  físicos/técnicos,	  funcionais,	  
comportamentais	  e	  socioculturais	  inerentes	  àquele	  tipo	  de	  uso,	  recorrendo	  a	  vistoria	  técnica,	  
análise	  de	  vestígios	  de	  comportamento,	  realização	  de	  entrevistas	  e	  aplicação	  de	  questionários.	  
A	  escolha	  das	  escolas	  estudos	  de	  caso	  ocorrerá	  a	  partir	  de	  uma	  estratégia	  de	  aproximação	  
sucessiva	  com	  relação	  à	  problemática	  trabalhada.	  A	  proposta	  segue	  tendências	  atuais	  da	  
pesquisa	  nacional	  e	  internacional	  na	  área	  da	  avaliação	  ambiental,	  voltada	  para	  o	  diagnóstico	  e	  
o	  enfretamento	  de	  problemas	  sociais	  concretos,	  dando	  continuidade	  a	  outros	  trabalhos	  da	  
proponente	  que,	  em	  oportunidades	  diversas	  (projetos	  de	  pesquisa,	  oferta	  de	  disciplinas	  e	  
atividade	  de	  orientação	  na	  graduação	  e	  pós-‐graduação)	  tem	  atuado	  na	  interface	  entre	  as	  áreas	  
de	  Projeto	  de	  Arquitetura	  e	  Psicologia	  Ambiental,	  a	  partir	  da	  realização	  de	  APO	  voltada	  para	  
questões	  relacionadas	  à	  qualidade	  ambiental	  e	  ao	  ambiente	  escolar.	  
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Resumo:	  	  

	  

Uma	  das	  principais	  preocupações	  da	  população	  mundial	  atualmente	  está	  no	  que	  se	  diz	  
respeito	  a	  alimentação	  funcional	  de	  baixo	  custo.	  Cada	  vez	  mais	  as	  pessoas	  estão	  preocupadas	  
em	  manter	  uma	  vida	  saudável.	  Sendo	  assim,	  esse	  trabalho	  tem	  como	  objetivo	  desenvolver	  
produtos	  a	  fim	  de	  promover	  a	  saúde	  assim	  como	  aproveitar	  ao	  máximo	  as	  frutas	  e	  desenvolver	  
produtos	  caseiros	  de	  baixo	  custo	  com	  inserção	  na	  merenda	  escolar.	  Foi	  realizada	  uma	  pesquisa	  
para	  a	  produção	  de	  barra	  de	  fruta,	  utilizando	  o	  caju,	  fruta	  abundante	  no	  nordeste,	  como	  
principal	  matéria	  prima	  para	  aproveitamento	  integral	  da	  fruta,	  com	  o	  menor	  desperdício	  
possível.	  Através	  de	  pesquisa	  e	  de	  alguns	  experimentos,	  foi	  possível	  obter	  um	  resultado	  
satisfatório	  sobre	  formulação	  de	  produtos,	  desenvolvimento	  de	  processos,	  fluxogramas	  de	  
produção	  para	  o	  aproveitamento	  integral	  de	  frutas,	  balanço	  de	  massa,	  consumo	  de	  matérias	  
primas	  e	  energias,	  envolvendo	  investimentos	  de	  escala	  de	  produção	  piloto	  e	  em	  escala	  
comercial.	  O	  presente	  trabalho	  apresenta	  modelos	  para	  formulação	  de	  produtos	  de	  qualidade,	  
estimativas	  de	  consumo	  em	  escala	  comercial	  fazendo	  o	  uso	  da	  Programação	  Matemática	  
linear	  em	  planilha	  eletrônicas	  online,	  em	  que	  se	  pode	  interligar	  dados.	  No	  modelo	  da	  
matemática	  linear,	  ocorreu	  a	  minimização	  da	  quantidade	  de	  ingredientes	  aos	  limites	  mínimos	  
que	  são	  necessários	  às	  etapas	  de	  produção,	  ficando	  garantida	  a	  adição	  de	  todos	  os	  
ingredientes	  essenciais	  à	  produção	  com	  a	  qualidade	  desejada.	  
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Resumo:	  	  

	  

No	  contexto	  do	  governo	  populista	  de	  Vargas	  na	  década	  de	  1930,	  foram	  criados	  os	  Institutos	  de	  
Aposentadoria	  e	  Pensão,	  os	  IAPs.	  É	  inegável	  que	  as	  ações	  desses	  institutos	  modificaram	  a	  
conformação	  urbana	  e	  a	  dinâmica	  dos	  lugares	  em	  que	  operaram.	  Em	  Natal,	  a	  atuação	  dos	  IAPs	  
ocorreu	  em	  vários	  bairros	  atendendo	  a	  diferentes	  tipos	  de	  pleitos:	  da	  construção	  de	  conjuntos	  
à	  reforma	  de	  imóveis.	  Avaliar	  as	  características	  da	  atuação	  dos	  IAPs	  no	  Bairro	  de	  Cidade	  Alta,	  
diante	  de	  sua	  ação	  em	  Natal,	  é	  o	  objetivo	  do	  trabalho.	  Para	  tanto,	  analisou-‐se	  as	  informações	  
contidas	  no	  Banco	  de	  Dados	  do	  HCUrb,	  referentes	  aos	  institutos	  atuantes	  e	  ao	  número	  e	  
espécie	  de	  pleitos	  da	  área	  em	  foco,	  comparando-‐os	  com	  os	  demais	  bairros.	  Constatou-‐se	  que,	  
em	  termos	  gerais,	  a	  Cidade	  Alta	  apresenta,	  entre	  as	  décadas	  de	  1930	  e	  1960,	  66	  
financiamentos,	  correspondente	  a	  13%	  do	  total	  de	  496	  processos.	  Neste	  período,	  o	  IPASE	  
realizou	  39%	  dos	  financiamentos	  seguido	  do	  IAPI	  com	  24%	  e	  o	  do	  IAPB	  com	  de	  19%	  dos	  
empreendimentos	  no	  bairro.	  Os	  institutos	  citados	  representam	  as	  categorias	  de	  alto	  poder	  
aquisitivo,	  o	  que	  indica	  o	  perfil	  dos	  imóveis	  financiados.	  O	  tipo	  de	  financiamento	  que	  
prevaleceu	  no	  bairro	  foi	  a	  aquisição	  de	  casa	  e	  terreno,	  ocorrendo	  em	  menor	  quantidade	  as	  
reformas	  e	  a	  construção	  de	  novas	  casas.	  Tais	  características	  de	  pleito	  se	  justificam	  pela	  forma	  
de	  ocupação	  antiga,	  consolidada,	  da	  Cidade	  Alta	  com	  poucas	  possibilidades	  de	  expansão,	  ao	  
contrário	  das	  oportunidades	  existentes	  nos	  bairros	  do	  seu	  entorno.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  atuação	  dos	  IAPs	  consistiu	  na	  primeira	  forma	  de	  intervenção	  direta	  do	  Governo	  Federal	  na	  
produção	  de	  moradias	  destinadas	  aos	  trabalhadores,	  mediante	  a	  concessão	  de	  créditos	  
imobiliários.	  Em	  Natal,	  esses	  institutos	  produziram	  diversas	  unidades	  de	  habitação,	  dentre	  
vilas,	  conjuntos	  e	  casas	  isoladas.	  Tal	  atuação	  abrange	  diferentes	  bairros,	  sendo	  os	  principais	  o	  
Alecrim,	  Tirol	  e	  Petrópolis	  ?	  que	  no	  período	  entre	  1930-‐64	  eram	  os	  mais	  urbanizados	  e	  onde	  
houve	  maior	  interferência	  na	  introdução	  de	  inovações	  construtivas	  da	  cidade.	  Nesse	  sentido,	  
busca-‐se	  discutir	  as	  influências	  e	  motivações	  induzidas	  pelos	  IAPs	  e	  pela	  dinâmica	  de	  
transformação	  urbana	  posterior,	  nos	  aspectos	  físicos	  das	  residências	  do	  Alecrim.	  Para	  tal,	  
procedeu-‐se	  a	  sistematização	  das	  informações	  do	  Banco	  de	  Dados	  -‐	  HCUrb	  -‐	  e	  visitas	  à	  área	  
para	  levantamento	  dos	  casos	  estudados.	  Constatou-‐se	  que	  parte	  dos	  empreendimentos	  já	  
foram	  demolidos	  e	  outros	  encontram-‐se	  descaracterizados	  por	  diferentes	  motivações.	  Casas	  
produzidas	  pelos	  IAPs	  ?	  principalmente	  àquelas	  presentes	  nas	  vias	  centrais	  ?	  foram	  bastante	  
modificadas	  ou	  derrubadas,	  substituídas	  por	  pontos	  comerciais	  ou	  adaptadas	  para	  acolher	  um	  
novo	  programa,	  em	  geral	  comercial	  ou	  de	  serviços.	  Já	  àquelas	  presentes	  na	  porção	  nordeste	  
do	  bairro,	  em	  sua	  maioria,	  encontram-‐se	  preservadas	  mantendo	  seu	  uso	  inicial	  ?	  residencial.	  
Assim,	  no	  processo	  dinâmico	  da	  cidade,	  a	  lógica	  das	  atividades	  lucrativas	  determina	  as	  
permanências	  e	  transformações	  do	  ambiente	  urbano	  construído.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  projeto	  visa	  elaborar	  um	  diagnóstico	  sobre	  a	  infraestrutura	  laboratorial	  da	  Universidade	  
Federal	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte	  (UFRN),	  a	  través	  do	  estudo	  da	  inovação,	  gestão	  de	  qualidade	  e	  
conformidade	  dos	  laboratórios.	  Com	  isso,	  fornecer	  a	  UFRN	  subsídios	  para	  uma	  política	  de	  
inovação.	  O	  projeto	  foi	  iniciado	  em	  janeiro	  de	  2011,	  envolvendo	  três	  bolsistas	  e	  três	  
professores	  orientadores.	  Toda	  a	  Universidade	  será	  beneficiada	  com	  os	  resultados	  do	  
trabalho,	  tendo	  em	  vista	  que	  o	  melhoramento	  da	  infraestrutura	  implicará	  na	  acreditação	  dos	  
laboratórios,	  maior	  poder	  de	  divulgação	  de	  seus	  produtos	  e	  melhor	  ambiente	  de	  pesquisa	  e	  
desenvolvimento,	  entre	  outros	  fatores	  

	  

O	  presente	  projeto	  de	  iniciação	  cientifica	  tem	  como	  foco	  principal	  fazer	  um	  levantamento	  e	  
análise	  das	  infraestruturas	  laboratoriais	  de	  centros	  específicos	  da	  UFRN,	  neste	  caso	  em	  
especial	  os	  laboratórios	  do	  Centro	  de	  Ciências	  Exatas	  e	  da	  Terra	  -‐	  CCET.	  O	  intuito	  da	  pesquisa	  é	  
levantar	  dados	  relevantes	  sobre	  avaliações	  da	  conformidade,	  treinamento	  dos	  servidores,	  
segurança	  laboratorial,	  equipamentos	  utilizados,	  métodos	  de	  ensaios	  utilizados,	  normas	  de	  
qualidade	  nacionais	  e	  internacionais	  seguidas,	  (ISO,	  NBR,	  INMETRO,	  ABNT,	  Etc.),	  e	  a	  partir	  
desta	  prospecção	  de	  informações	  propor	  melhorias	  e	  soluções	  com	  base	  em	  relatórios	  e	  
criticas	  construtivas,	  assim	  como	  orientações	  sobre	  temas	  específicos.	  
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Resumo:	  	  

	  

Neste	  trabalho	  são	  estudadas	  numericamente	  as	  propriedades	  de	  um	  mapa	  discreto	  da	  forma	  
x_(n+1)=F(x_n),	  representando	  o	  comportamento	  do	  parâmetro	  de	  ordem	  para	  um	  modelo	  de	  
vidros	  de	  spins,	  para	  spin	  S=1,	  a	  temperatura	  nula.	  O	  mapeamento	  descreve	  a	  evolução	  desse	  
parâmetro	  ao	  longo	  dos	  ramos	  de	  uma	  árvore	  de	  Cayley.	  O	  mapa	  apresenta	  pontos	  fixos	  e	  
ciclos	  finitos,	  representando	  fases	  moduladas,	  que	  podem	  ser	  caracterizados	  analitica	  e	  
numericamente.	  Além	  disso,	  o	  sistema	  apresenta	  também	  comportamento	  caótico,	  com	  
atratores	  estranhos	  em	  função	  de	  um	  parâmetro	  de	  controle,	  que	  representa	  uma	  interação	  
biquadrática	  entre	  os	  spins.	  Estudamos	  o	  espectro	  do	  expoente	  de	  Lyapunov	  em	  função	  deste	  
parâmetro	  e	  procuramos	  determinar	  a	  dimensão	  fractal	  dos	  atratores.	  As	  rotas	  para	  o	  caos	  
também	  são	  analisadas.	  Discutiremos	  também	  qual	  a	  relevância	  desses	  resultados	  para	  
sistemas	  físicos	  mais	  realistas,	  tratados	  em	  redes	  de	  Bravais.	  
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Resumo:	  	  

	  

Pacientes	  com	  deficiência	  motora	  são	  tratados	  em	  clínicas	  especializadas	  através	  da	  realização	  
de	  sessões	  repetidas	  de	  fisioterapia.	  Nestas	  sessões,	  o	  paciente	  realiza	  movimentos	  que	  
estimulam	  sua	  musculatura	  para	  recompor	  movimentos	  perdidos	  ou	  estimular	  os	  músculos	  a	  
aprender	  movimentos	  não	  desenvolvidos	  em	  alguma	  fase	  do	  seu	  crescimento.	  

	  

O	  uso	  de	  ferramentas	  capazes	  de	  detectar	  o	  movimento	  das	  partes	  componentes	  da	  anatomia	  
do	  paciente	  pode	  gerar	  insumos	  para	  avaliar	  seu	  progresso	  no	  tratamento	  ou,	  até	  mesmo,	  
estimular	  o	  paciente	  a	  progredir	  com	  mais	  entusiasmo	  nos	  seus	  exercícios.	  Neste	  contexto,	  a	  
detecção	  de	  movimento	  pode	  ser	  usada	  em	  conjunto	  com	  jogos	  de	  computador	  para	  estimular	  
o	  paciente	  a	  vencer	  os	  obstáculos	  propostos	  pelos	  jogos,	  realizando	  assim	  seu	  tratamento	  de	  
forma	  prazerosa	  e	  divertida.	  Estratégias	  como	  esta	  podem	  ser	  grandes	  motivadores,	  
principalmente	  para	  crianças	  e	  adolescentes	  que	  se	  fascinam	  com	  jogos	  eletrônicos.	  

	  

Para	  facilitar	  o	  desafio	  deste	  processo	  desenvolveu-‐se	  uma	  ferramenta	  robusta	  capaz	  de	  
realizar	  a	  tarefa	  de	  detecção	  dos	  movimentos	  das	  mãos	  do	  paciente	  (a	  partir	  de	  uso	  de	  
marcadores)	  e	  através	  de	  outros	  aplicativos,	  como	  jogos,	  por	  exemplo,	  pode-‐se	  forçar	  o	  
usuário	  a	  realizar	  movimentos	  específicos,	  contribuindo	  assim	  no	  processo	  de	  tratamento	  de	  
uma	  possível	  deficiência	  motora.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  combustão	  "in-‐situ"	  é	  uma	  técnica	  de	  recuperação	  térmica	  de	  óleo	  na	  qual	  o	  calor	  é	  
produzido	  dentro	  do	  reservatório.	  No	  processo	  "in-‐situ"	  uma	  pequena	  porção	  do	  óleo	  do	  
reservatório	  entra	  em	  ignição,	  que	  é	  sustentada	  pela	  injeção	  de	  ar.	  O	  objetivo	  de	  nosso	  
trabalho	  é	  desenvolver	  uma	  pesquisa	  sobre	  esta	  técnica	  para	  entendermos	  o	  mecanismo	  de	  
sustentação	  da	  chama	  e	  de	  transporte	  de	  calor	  e	  massa	  envolvidos.	  Esta	  técnica	  causa	  a	  
combustão	  de	  componentes	  pesados	  do	  óleo	  diminuindo	  sua	  viscosidade	  acarretando	  o	  
aumento	  da	  taxa	  de	  recuperação	  do	  óleo	  existente	  no	  reservatório.	  Sendo	  sua	  utilização	  mais	  
voltada	  para	  reservatórios	  que	  contenham	  em	  grande	  quantidade	  frações	  pesadas	  de	  
hidrocarbonetos.	  Nossa	  pesquisa	  foi	  baseada	  em	  revisão	  bibliográfica	  por	  meio	  da	  qual	  
organizamos	  os	  parâmetros	  a	  serem	  utilizados	  nas	  simulações	  computacionais.	  
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Resumo:	  	  

	  

Com	  o	  crescimento	  de	  incubadoras	  de	  empresas	  no	  Brasil,	  intensifica-‐se	  a	  necessidade	  de	  um	  
sistema	  de	  gestão	  da	  inovação.	  Os	  conceitos	  da	  tecnologia	  de	  incubadoras	  de	  projetos	  e	  uma	  
análise	  estratégica	  do	  tema	  são	  necessários	  para	  um	  bom	  resultado	  das	  instituições	  
incubadoras.	  O	  projeto	  ?Pesquisa	  sobre	  modelos	  de	  gerenciamento	  em	  incubadoras	  de	  
projetos?	  tem	  como	  objetivo	  desenvolver	  modelos	  de	  gestão	  da	  inovação	  e	  avaliação	  de	  
viabilidade	  de	  projetos	  de	  caráter	  multidisciplinar,	  que	  permitam	  contribuições	  efetivas	  a	  
serem	  alcançadas	  como	  o	  aumento	  no	  número	  de	  projetos	  incubados	  com	  associações	  entre	  
os	  professores,	  alunos	  e	  pesquisadores,	  por	  instrumentos	  formais	  de	  intercambio	  de	  
informação	  para	  a	  geração	  e	  transferência	  de	  tecnologias.	  Ao	  longo	  de	  um	  ano	  de	  trabalho,	  a	  
pesquisa	  foi	  focada	  principalmente	  na	  análise	  bibliográfica	  de	  forma	  que	  fosse	  possível	  
oferecer	  suporte	  teórico	  para	  a	  criação	  de	  um	  modelo	  de	  avaliação	  de	  projetos.	  O	  resultado	  
parcial	  desse	  projeto	  foi	  o	  desenvolvimento	  de	  um	  escopo	  de	  análise	  que	  envolve	  critérios	  
como	  o	  autoconhecimento	  do	  projeto,	  custos	  e	  fontes	  de	  financiamento,	  análise	  de	  mercado,	  
grau	  de	  inovação	  e	  análise	  técnica,	  seja	  ela	  relacionada	  aos	  integrantes	  ou	  a	  tecnologia	  
disponível.	  Como	  forma	  de	  aprimorar	  o	  trabalho,	  o	  projeto	  foi	  unido	  aos	  Agentes	  de	  Inovação,	  
de	  forma	  que	  foi	  fornecido	  maior	  aporte	  teórico	  sobre	  as	  políticas	  de	  inovação,	  o	  que	  
interferiu	  na	  concepção	  do	  modelo	  de	  análise	  de	  projetos	  proposto.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  terreno	  do	  embasamento	  da	  Província	  Borborema,	  a	  norte	  do	  lineamento	  Patos,	  pode	  ser	  
interpretado	  pelas	  seguintes	  épocas:	  o	  Arqueano	  (3,45-‐2,7	  Ga),	  o	  Paleoproterozóico	  (~2,20	  Ga)	  
e	  o	  final	  do	  Neoproterozóico.	  O	  núcleo	  Arqueano	  preservado,	  no	  leste	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte,	  
faz	  da	  geologia	  dessa	  região	  distinta	  do	  restante	  do	  Estado.	  Assim,	  essa	  região	  tem	  uma	  grande	  
variedade	  de	  unidades	  litológicas	  e	  elementos	  estruturais.	  A	  pesquisa	  buscou	  delimitar	  as	  
litologias	  circundantes	  dos	  gnaisses	  róseos	  de	  Santa	  Maria	  (RN),	  através	  de	  estudos	  no	  campo	  
e	  feições	  petrográficas	  tanto	  dos	  gnaisses	  róseos,	  como	  outras	  litologias	  que	  são	  importantes	  
para	  a	  compreensão	  da	  transição	  geológica	  do	  Arqueano	  para	  o	  Paleoproterozóico.	  O	  núcleo	  
Arqueano	  corresponde	  a	  um	  complexo	  metaplutônico	  e	  metassedimentar	  de	  alto	  grau;	  o	  
terreno	  Paleoproterozóico	  é	  constituído	  de	  rochas	  metaplutônicas,	  com	  evolução	  mais	  simples	  
do	  que	  o	  terreno	  Arqueano;	  já	  o	  Neoproterozóico	  corresponde	  a	  um	  granitóide	  intrusivo	  
bastante	  expressivo.	  Assim,	  o	  estudo	  dessas	  litologias	  e	  suas	  idades,	  além	  de	  suas	  atividades	  
tectonometamórficas,	  possibilitou	  a	  confecção	  de	  um	  Mapa	  Geológico	  de	  Santa	  Maria	  (RN),	  
com	  uma	  melhor	  abordagem	  no	  que	  diz	  respeito	  aos	  limites	  litológicos	  dessa	  região.	  
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Resumo:	  	  

	  

Na	  Sociedade	  do	  Conhecimento	  em	  que	  vivemos	  a	  economia	  gira	  em	  torno	  do	  capital	  
intelectual	  e	  das	  criações	  deste	  ?	  em	  especial	  as	  tecnológicas,	  que	  têm	  um	  alto	  valor	  agregado.	  
Tendo	  isso	  como	  pressuposto,	  surge	  a	  questão:	  como	  transformar	  conhecimento	  em	  riqueza	  
socioeconômica?	  Nessa	  direção,	  os	  projetos	  ?Levantamento	  e	  análise	  da	  infraestrutura	  
laboratorial	  da	  UFRN?	  e	  ?Levantamento	  e	  análise	  das	  empresas	  filhas	  da	  UFRN?	  se	  
complementam	  e	  visam	  compilar	  elementos	  para	  a	  política	  de	  inovação	  da	  universidade.	  Hoje,	  
o	  Rio	  Grande	  do	  Norte	  tem	  sua	  economia	  voltada	  ao	  mercado	  de	  commodities	  e	  matérias-‐
primas	  com	  pouca	  inovação	  em	  produtos	  e	  processos,	  o	  que	  deixa	  o	  Estado	  em	  déficit	  em	  
relação	  à	  produção	  de	  alto	  valor	  agregado	  e	  dependente	  de	  tecnologias	  importadas.	  Nesse	  
sentido,	  os	  projetos	  têm	  o	  objetivo	  de	  alimentar	  ainda	  mais	  a	  discussão	  sobre	  inovação	  com	  o	  
intuito	  de	  fazer	  com	  que	  o	  RN	  fortaleça	  sua	  política	  científica	  e	  tecnológica	  e	  para	  a	  criação	  de	  
uma	  cultura	  de	  inovação	  na	  universidade	  e	  no	  Estado.	  Para	  isso,	  a	  UFRN	  precisa	  estreitar	  ainda	  
mais	  os	  laços	  que	  formam	  a	  Tripla	  Hélice	  para	  causar	  uma	  ruptura	  na	  forma	  de	  se	  desenvolver	  
o	  Estado.	  Para	  que	  a	  Inovação	  afete	  amplamente	  o	  Estado,	  é	  necessário	  se	  discutir	  a	  Inovação	  
em	  um	  sentido	  mais	  amplo,	  abordando	  o	  contexto	  Social	  e,	  portanto,	  deve-‐se	  tratar	  da	  
Inovação	  Social,	  o	  que	  causará	  impactos	  positivos	  desde	  o	  setor	  de	  altas	  tecnologias,	  seja	  
público	  ou	  privado,	  até	  comunidades	  agrárias	  do	  interior	  do	  Estado.	  
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Resumo:	  	  

	  

Sabe-‐se	  que	  o	  universo	  está	  em	  expansão	  acelerada	  devido	  à	  energia	  escura,	  sendo	  sua	  
candidata	  mais	  simples	  a	  Constante	  Cosmológica.	  Simulações	  em	  supercomputadores	  e	  
observações	  de	  colisões	  de	  aglomerados	  de	  galáxias	  e	  curvas	  de	  rotação	  de	  galáxias	  elípticas	  
favorecem	  um	  cenário	  em	  que	  galáxias	  e	  aglomerados	  de	  galáxias	  são	  formados	  em	  meio	  à	  
halos	  matéria	  escura	  fria.	  Então,	  é	  importante	  estudar	  as	  propriedades	  desses	  halos	  de	  
matéria	  escura	  fria	  na	  presença	  de	  energia	  escura.	  Para	  isso,	  observamos	  como	  alguns	  
modelos	  de	  energia	  escura,	  homogênea	  e	  não	  homogênea,	  modificam	  a	  densidade	  e	  a	  massa	  
de	  halos	  de	  matéria	  escura	  fria.	  Assumindo	  um	  modelo	  de	  dois	  fluidos	  perfeitos,	  no	  qual	  a	  
matéria	  escura	  está	  em	  equilíbrio	  hidrostático,	  observamos	  que	  no	  caso	  da	  Constante	  
Cosmológica,	  as	  modificações	  em	  relação	  ao	  cenário	  sem	  energia	  escura	  são	  mais	  significantes	  
apenas	  na	  periferia	  do	  halo.	  No	  caso	  de	  modelos	  de	  energia	  escura	  não	  homogênea,	  podem	  
ocorrer	  modificações	  mais	  relevantes	  em	  regiões	  mais	  internas,	  que	  podem	  gerar	  efeitos	  
observáveis.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  descrição	  dos	  fenômenos	  relacionados	  às	  partículas	  elementares	  faz	  uso	  de	  um	  tipo	  especial	  
de	  teoria	  de	  campos,	  as	  chamadas	  teorias	  de	  calibre.	  Como	  a	  descrição	  matemática	  dessas	  
teorias	  é	  complicada	  para	  uma	  análise	  em	  nível	  de	  graduação,	  estudamos	  neste	  primeiro	  ano	  
de	  projeto,	  as	  bases	  conceituais	  no	  contexto	  mais	  simples	  da	  mecânica	  estatística	  quântica.	  
Neste	  trabalho,	  apresentamos	  o	  cálculo	  das	  propriedades	  termodinâmicas	  de	  um	  sistema	  
quântico	  com	  interação	  anarmônica	  e	  em	  contato	  com	  um	  banho	  térmico.	  	  A	  aproximação	  
utilizada	  foi	  a	  teoria	  de	  perturbação	  de	  segunda	  ordem.	  	  Os	  gráficos	  da	  função	  de	  partição	  e	  do	  
calor	  específico	  são	  apresentados	  em	  comparação	  com	  o	  oscilador	  harmônico	  e	  com	  o	  
resultado	  semiclássico	  para	  o	  oscilador	  anarmônico.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  presente	  trabalho	  tem	  como	  objetivo	  avaliar	  o	  processo	  de	  reticulação	  heterogênea	  
utilizando	  o	  glutaraldeído	  e	  o	  ácido	  sulfúrico	  como	  agentes	  de	  reticulação.	  Os	  agentes	  de	  
reticulação	  são	  substâncias	  que	  possuem	  baixa	  massa	  molar	  e	  grupos	  funcionais	  reativos	  
capazes	  de	  permitir	  a	  formação	  de	  ligações	  inter	  ou	  intracadeias	  poliméricas.	  Ao	  se	  empregar	  
determinado	  agente	  reticulante	  a	  um	  certo	  polímero	  tem-‐se	  como	  finalidades	  principais	  a	  
modificação	  de	  algumas	  propriedades	  tais	  como,	  estabilidade	  química	  e	  térmica,	  rigidez	  
estrutural,	  permeabilidade,	  entre	  outras.	  Neste	  trabalho	  os	  agentes	  de	  reticulação	  foram	  
empregados	  em	  membranas	  de	  quitosana	  em	  que	  se	  utilizaram	  concentrações	  variadas	  dos	  
reticulantes.	  As	  membranas	  foram	  preparadas	  utilizando-‐se	  acido	  acético	  2%	  (v/v)	  e	  quitosana	  
e	  em	  seguida	  reticuladas	  com	  glutaraldeído	  nas	  concentrações	  0,1%,	  0,2%,	  0,4%	  e	  0,5%,	  e	  com	  
ácido	  sulfúrico	  nas	  concentrações	  0,01M,	  0,1M	  e	  0,5M.	  Os	  resultados	  mostram	  que	  o	  ácido	  
sulfúrico	  como	  agente	  de	  reticulação	  é	  o	  que	  confere	  uma	  maior	  reticulação	  as	  membranas	  de	  
quitosana	  e,	  por	  sua	  vez,	  uma	  modificação	  mais	  significativa	  na	  sua	  estrutura.	  
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Resumo:	  	  

	  

Este	  trabalho	  visou	  estudar	  a	  interação	  do	  poliânion	  poli(	  ácido	  estireno	  sulfônico	  ?co	  ácido	  
maléico),	  sal	  de	  sódio-‐	  (AS),	  com	  o	  policátion,	  quitosana,	  avaliando	  a	  formação	  dos	  agregados	  
moleculares,	  conhecidos	  como	  complexos	  polieletrólitos	  (PECs),	  utilizando	  o	  método	  de	  
turdibimetria.	  A	  visualização	  do	  comportamento	  da	  estabilidade	  da	  mistura	  em	  uma	  faixa	  de	  
concentração	  AS	  sugerida	  (	  0,1-‐0,008%,	  (massa/volume))	  foi	  realizada	  a	  partir	  de	  um	  ensaio	  de	  
equilíbrio	  de	  12	  horas.	  No	  qual,	  três	  regiões	  distintas	  foram	  observadas,	  dentre	  as	  quais	  a	  
região	  de	  menor	  razão	  mássica	  1	  a	  2	  (concentração	  de	  AS/	  concentração	  de	  quitosana),	  
possuindo	  valores	  de	  turbidez	  menores	  que	  o	  valor	  máximo.	  A	  concentração	  de	  0,03%,	  ou	  seja,	  
a	  razão	  mássica	  de	  1,5	  foi	  escolhida	  para	  o	  ensaio	  de	  cinética.	  Na	  cinética,	  no	  tempo	  de	  800	  
segundos,	  a	  formação	  de	  PECs	  foi	  presenciada	  através	  do	  aumento	  da	  turbidez	  da	  mistura.	  
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Resumo:	  	  

	  

Devido	  a	  sua	  capacidade	  de	  reduzir	  as	  tensões	  superficial	  e	  interfacial	  através	  de	  seu	  acúmulo	  
na	  interface	  de	  fluidos	  imiscíveis	  ou	  de	  um	  fluido	  e	  um	  sólido,	  levando	  ao	  aumento	  de	  sua	  
disponibilidade	  e	  subseqüente	  biodegradação;	  de	  serem	  produzidos	  por	  microrganismos;	  além	  
de	  sua	  ampla	  gama	  de	  utilizações	  que	  vão	  desde	  a	  indústria	  de	  alimentos,	  cosméticos,	  
farmacêutica,	  petroquímica	  entre	  outras,	  os	  biossurfactantes	  vem	  ganhando	  cada	  vez	  mais	  
destaque.	  O	  seu	  custo	  de	  produção	  porém	  ainda	  é	  alto	  fazendo-‐se	  necessárias	  	  pesquisas	  para	  
diminuir	  os	  custos	  de	  recuperação	  e	  purificação.	  Um	  dos	  compostos	  biossurfactantes	  mais	  
investigados	  são	  os	  ramnolipídeos	  produzidos	  por	  Pseudomonas	  aeruginosa,	  que	  foi	  utilizada	  
para	  o	  estudo	  de	  recuperação	  e	  purificação	  utilizando	  carvão	  ativado	  granular.	  Foi	  realizada	  a	  
produção	  em	  incubador	  rotatório,	  extração,	  para	  posterior	  análise	  cinética	  e	  quantificação.	  Os	  
resultados	  mostraram	  um	  baixo	  grau	  de	  adsorção	  para	  o	  caldo	  bruto	  e	  para	  o	  caldo	  extraído,	  
fazendo	  necessário	  um	  estudo	  mais	  aprofundado	  dos	  fatores	  que	  influenciam	  no	  processo,	  
como	  pH,	  temperatura,	  massa	  de	  carvão	  e	  agitação.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Bissurfactantes,	  petróleo,	  extração	  e	  purificação	  de	  biossurfactantes.	  

	   	  



	  

XXIII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA  

	  
CÓDIGO:	  ET0391	  

TÍTULO:	  Estudo	  da	  cinética	  de	  produção	  de	  enzimas	  do	  complexo	  celulolítico	  avaliando	  o	  
potencial	  de	  resíduos	  agro-‐industriais	  

AUTOR:	  ANA	  TEREZA	  QUEIROZ	  DE	  BARROS	  

ORIENTADOR:	  GORETE	  RIBEIRO	  DE	  MACEDO	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

O	  potencial	  do	  bagaço	  do	  pedúnculo	  de	  caju	  como	  fonte	  de	  carbono	  para	  a	  produção	  de	  
enzimas	  celulases	  por	  Trichoderma	  reesei	  QM9414	  foi	  avaliada	  neste	  trabalho.	  Esta	  cepa	  foi	  
preliminarmente	  cultivada	  em	  meio	  sintético	  contendo	  celulose	  e	  foi	  capaz	  de	  produzir	  FPase	  
e	  endoglucanase,	  a	  pH	  4,8.	  Em	  seguida,	  o	  bagaço	  do	  pedúnculo	  de	  caju	  foi	  pré-‐tratado	  
alcalinamente	  e	  utilizado	  como	  substrato	  no	  meio	  de	  fermentação.	  Este	  bagaço,	  após	  pré-‐
tratamento,	  apresenta	  45,72%	  de	  celulose,	  16,32%	  de	  hemicelulose	  e	  17,25%	  de	  lignina.	  Em	  
fermentações	  do	  bagaço	  pré-‐tratado	  alcalinamente	  a	  pH	  4,8,	  a	  estirpe	  produziu	  atividades	  
enzimáticas	  máximas	  de	  celulase	  total	  e	  endoglucanase	  em	  120	  horas	  de	  cultivo.	  Taxa	  máxima	  
específica	  de	  crescimento	  microbiano	  (µmax),	  conversões	  de	  atividade	  enzimática	  com	  base	  
no	  consumo	  de	  substrato	  (YP/S),	  conversão	  de	  biomassa	  à	  base	  de	  substrato	  (YX/S),	  e	  
produtividades	  em	  atividades	  enzimáticas	  de	  FPase	  e	  CMCase	  (PFPase	  e	  PCMCase)	  e	  
produtividade	  em	  células	  (PX)	  foram	  determinados	  em	  função	  do	  tempo.	  Os	  melhores	  
resultados	  da	  produção	  de	  FPase	  e	  CMCase	  foram	  de	  102,10	  UI/L	  e	  1071,40	  UI/L,	  
respectivamente,	  ao	  final	  do	  cultivo.	  O	  processo	  resultou	  em	  uma	  taxa	  de	  produtividade	  
volumétrica	  de	  0,085	  UI/L.h	  de	  FPase	  e	  8,928	  UI/L.h	  de	  CMCase	  e	  um	  rendimento	  de	  atividade	  
enzimática	  de	  YP/SFPase	  =	  0,01394	  e	  YP/SCMCase	  =	  0,13977.	  
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Resumo:	  	  

	  

Atualmente,	  a	  engenharia	  genética	  cresceu	  com	  a	  utilização	  de	  microrganismos	  recombinantes	  
como	  hospedeiros	  visando	  à	  produção	  de	  proteínas,	  como	  por	  exemplo,	  antígenos	  da	  
Leishmania	  chagasi.	  A	  inexistência	  de	  drogas	  com	  bom	  índice	  terapêutico,	  capazes	  de	  prevenir	  
o	  Calazar,	  justifica	  o	  desenvolvimento	  de	  Kits	  para	  diagnóstico	  e	  vacinas	  de	  Leishmaniose	  
visceral.	  O	  presente	  trabalho	  teve	  como	  objetivo	  conhecer	  detalhadamente	  a	  cinética	  do	  
processo,	  em	  particular	  da	  expressão	  da	  proteína	  por	  células	  recombinantes.	  Assim,	  nesta	  
etapa	  do	  trabalho,	  foram	  realizados	  ensaios	  utilizando	  o	  clone	  503,	  e	  como	  indutor	  a	  lactose.	  
Avaliou-‐se	  o	  comportamento	  cinético	  dos	  cultivos	  sem	  e	  com	  indução.	  Tais	  comportamentos	  
foram	  avaliados	  em	  diferentes	  condições	  de	  agitação	  (200,400	  e	  600	  rpm)	  com	  estimativas	  dos	  
parâmetros	  cinéticos	  de	  consumo	  de	  substrato,	  crescimento	  celular	  e	  produção	  de	  proteína.	  
Foi	  observado	  que	  a	  600	  rpm,	  obteve-‐se	  a	  máxima	  concentração	  celular.	  Já	  em	  termos	  de	  
expressão	  do	  antígeno,	  a	  frequência	  de	  agitação	  mais	  eficaz	  foi	  a	  de	  400	  rpm.	  Confirmou-‐se,	  
que	  a	  Lactose,	  parece	  ser	  um	  indutor	  adequado	  à	  expressão	  da	  proteína	  estudada.	  
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Resumo:	  	  

	  

Num	  momento	  em	  que	  as	  comunicações	  sem	  fio	  estão	  em	  foco	  e	  em	  grande	  expansão,	  o	  
estudo	  de	  estruturas	  que	  auxiliam	  na	  transmissão	  e	  recepção	  de	  ondas	  eletromagnéticas	  se	  
torna	  cada	  vez	  mais	  importante.	  Estruturas	  capazes	  de	  determinar	  qual	  banda	  de	  frequência	  
será	  transmitida	  são	  muito	  úteis	  em	  aplicações	  de	  redes	  sem	  fio	  WLAN	  e	  redes	  móveis	  de	  
comunicação	  celular.	  Outra	  estrutura	  capaz	  de	  fazer	  uma	  seleção	  de	  banda	  de	  frequência	  para	  
um	  uso	  específico	  é	  um	  absorvedor	  de	  micro-‐ondas.	  A	  utilidade	  de	  absorvedores	  de	  micro-‐
ondas	  é	  mais	  presente	  nos	  fornos	  de	  micro-‐ondas	  utilizados	  nas	  residências.	  

O	  trabalho	  aqui	  mostrado	  tem	  o	  objetivo	  de	  integrar	  superfícies	  seletivas	  em	  frequência	  com	  
absorvedores	  de	  micro-‐ondas	  a	  fim	  de	  obter	  uma	  melhor	  resposta	  num	  momento	  em	  que	  
desejar	  transmitir	  uma	  determinada	  banda	  de	  frequências	  e,	  ao	  mesmo	  tempo,	  rejeitar	  uma	  
determinada	  faixa.	  Diversas	  configurações	  são	  estudadas	  e	  simuladas	  com	  a	  finalidade	  de	  
evidenciar	  as	  suas	  aplicações	  para	  as	  mais	  diversas	  utilidades.	  
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Resumo:	  	  

	  

Nesse	  trabalho	  começamos	  a	  desenvolver	  o	  estudo	  em	  Teoria	  de	  Cordas.	  Ao	  longo	  dos	  anos	  
surgiu	  a	  necessidade	  de	  estender	  o	  Modelo	  Padrão	  para	  as	  partículas	  elementares	  de	  forma	  
que	  a	  gravidade	  fosse	  incorporada	  no	  nível	  quântico.	  Muitas	  propostas	  foram	  feitas	  e	  a	  mais	  
aceita	  até	  então	  é	  a	  Teoria	  de	  Cordas.	  A	  principal	  diferença	  entre	  essa	  e	  as	  teorias	  até	  então	  
conhecidas	  é	  que	  em	  Teoria	  de	  Cordas	  os	  objetos	  fundamentais	  não	  são	  pontuais,	  ao	  invés	  
disso	  os	  objetos	  podem	  assumir	  formas	  estendidas	  como	  cordas,	  membranas	  ou	  superfícies	  de	  
dimensões	  superiores.	  Utilizando	  o	  princípio	  de	  mínima	  ação,	  determinamos	  as	  equações	  de	  
Euler-‐Lagrange	  e	  estudamos	  as	  condições	  de	  contorno	  que	  descreve	  movimento	  da	  partícula	  
relativística	  e	  da	  corda	  bosônica	  num	  espaço-‐tempo	  D-‐dimensional.	  Outra	  característica	  
importante	  também	  abordada	  é	  a	  invariância	  por	  reparametrização	  que	  estudamos	  em	  cada	  
caso.	  Por	  fim,	  apresentamos	  soluções	  das	  equações	  de	  movimento	  para	  um	  calibre	  específico,	  
o	  calibre	  do	  cone	  de	  luz.	  
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Resumo:	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  O	  principal	  objetivo	  deste	  trabalho	  é	  a	  síntese	  de	  carbeto	  de	  nióbio	  nanoestruturado	  a	  
partir	  do	  precursor	  tris(oxalato)oxiniobato	  de	  amônio	  monohidratado	  
[(NH4)3NbO(C2O4)3.H2O]	  através	  da	  reação	  gás-‐sólido	  em	  reator	  de	  leito	  fixo.	  A	  primeira	  
etapa	  deste	  processo	  é	  a	  elaboração	  do	  precursor	  de	  nióbio.	  A	  mistura	  de	  pentóxido	  de	  nióbio-‐
Nb2O5	  com	  hidrogênio	  sulfato	  de	  potássio-‐KHSO4	  foi	  fundida	  em	  cadinho	  de	  platina,	  no	  bico	  
de	  Bursen	  e	  em	  seguida	  triturado,	  diluído	  e	  lavado	  com	  água	  destilada	  quente	  a	  60-‐80ºC.	  O	  
filtrado	  foi	  complexado	  com	  uma	  solução	  equimolar	  aquecida	  de	  oxalato	  de	  amônio-‐
(NH4)2C2O4.H2O	  e	  ácido	  oxálico-‐H2C2O4.2H2O.	  A	  solução	  complexante	  juntamente	  com	  o	  
filtrado	  foi	  evaporada	  lentamente	  a	  65-‐75ºC	  até	  a	  obtenção	  de	  resíduos	  sólidos,	  denominado	  
complexo	  de	  nióbio.	  Na	  etapa	  seguinte	  o	  material	  obtido	  foi	  caracterizado	  por	  DRX,	  TG-‐DTA	  
para	  identificação	  das	  fases	  presente	  na	  amostra,	  determinação	  das	  sensibilidades	  térmicas	  de	  
perdas	  de	  massa	  e	  avaliação	  das	  amplitudes	  e	  declives	  exotérmicos	  e	  endotérmicos	  dos	  picos	  
presente	  nas	  cartas	  termogravimétricas.	  A	  segunda	  parte	  do	  trabalho	  consiste	  em	  submeter	  o	  
precursor	  numa	  reação	  gás-‐sólido	  com	  uma	  mistura	  gasosa	  de	  CH4	  e	  H2	  para	  se	  obter	  dessa	  
forma	  o	  carbeto	  de	  nióbio.	  Os	  parâmetros	  reacionais	  foram	  otimizados	  para	  T=980ºC,	  
dT/dt=5ºC,	  isoterma=120	  min,	  %CH4=3	  e	  Vtotal=19,8	  L/h	  respectivamente.	  O	  carbeto	  obtido	  
será	  então	  caracterizado	  por	  DRX	  e	  granulometria	  a	  Laser,	  para	  verificação	  da	  formação	  da	  
fase	  NbC.	  
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Resumo:	  	  

	  

Comunicação	  tem	  sido	  uma	  das	  necessidades	  mais	  profundas	  da	  raça	  humana	  em	  toda	  a	  
história.	  Atualmente	  o	  grande	  desafio	  é	  desenvolver	  sistemas	  de	  comunicação	  sem	  fio	  cada	  
vez	  mais	  rápidos,	  que	  alcancem	  maiores	  distâncias	  e	  que	  não	  contenham	  erros	  na	  informação	  
transmitida.	  

Nesse	  cenário	  a	  codificação	  	  baseada	  em	  matrizes	  wavelet	  surge	  como	  uma	  nova	  abordagem	  
para	  superar	  os	  problemas	  de	  erros	  causados	  pelo	  desvanecimento	  (SILVEIRA	  et	  al.,	  2003,	  
2004a).	  A	  codificação	  wavelet	  foi	  proposta	  inicialmente	  por	  Tzanes	  e	  Tzanes	  em	  1992	  e	  é	  
baseada	  na	  ortogonalidade	  na	  matriz	  de	  coeficientes	  wavelet.	  

Nesse	  trabalho	  são	  utilizadas	  ferramentas	  analíticas	  computacionais	  para	  analisar	  o	  
desempenho	  de	  sistemas	  de	  comunicações	  utilizando	  a	  codificação	  baseada	  em	  matrizes	  de	  
coeficientes	  wavelets	  em	  canais	  sujeitos	  a	  ruído	  AWGN	  e	  desvanecimento	  rayleigh	  plano.	  

Um	  sistema	  de	  comunicação	  foi	  simulado	  utilizando	  a	  linguagem	  de	  programação	  C,	  aplicando	  
a	  codificação	  wavelet	  variando	  parâmetros	  como	  números	  de	  linhas	  da	  matriz	  e	  formas	  de	  
modulação.	  
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Resumo:	  	  

	  

Este	  projeto	  tem	  como	  objetivo	  aperfeiçoar	  os	  parâmetros	  de	  síntese	  das	  membranas	  
cerâmicas	  BaCeO3	  e	  BaRuO3.	  Para	  tal	  fim,	  foi	  realizado	  planejamento	  experimental	  tendo	  
como	  base	  as	  variáveis	  de	  processo:	  pH;	  temperatura;	  agitação;	  concentração	  dos	  reagentes	  e	  
taxa	  de	  aquecimento.	  	  Foram	  utilizadas	  duas	  rotas	  metodológicas	  para	  obtenção	  da	  membrana	  
(pó),	  sendo	  a	  primeira	  o	  EDTA-‐Citrato	  e	  a	  última	  Co-‐precipitação	  em	  meio	  Oxalato.	  Na	  
caracterização	  da	  peroviskita	  foi	  empregada	  a	  técnica	  de	  difração	  de	  raios-‐x	  (DRX)	  para	  
identificação	  das	  fases	  cristalinas,	  determinação	  do	  tamanho	  do	  cristalito	  e	  refinamento	  
Rietveld	  pelo	  programa	  Maud.	  Dessa	  forma	  foi	  possível	  avaliar	  a	  influencia	  dos	  parametros	  na	  
pureza	  e	  tamanho	  do	  cristalito,	  e	  avaliar	  o	  comportamento	  do	  material	  cristalino.	  Por	  
conseguinte,	  essas	  membranas	  são	  importantes	  para	  detecção	  de	  gases	  (substâncias	  toxicas)	  e	  
vem	  desempenhando	  o	  papel	  de	  filtro	  molecular	  devido	  a	  sua	  permeabilidade,	  importante	  
para	  testes	  catalíticos.	  
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Resumo:	  	  

	  

Este	  trabalho	  consiste	  no	  desenvolvimento	  de	  um	  banco	  de	  dados	  hidrogeofísico	  na	  região	  de	  
ocorrência	  do	  Aquifero	  Barreiras.	  Este,	  associado	  com	  a	  Formação	  homônima	  de	  idade	  
cenozóica,	  compreende	  litologicamente	  rochas	  sedimentares	  desde	  argilitos	  até	  arenitos	  
conglomeráticos,	  estando	  capeados	  por	  sedimentos	  quaternários	  diversos.	  A	  sua	  área	  de	  
ocorrência	  abrange	  todo	  o	  litoral	  leste	  potiguar,	  sendo	  este	  manancial	  o	  mais	  importante	  
reservatório	  hídrico	  da	  bacia	  sedimentar	  costeira,	  respondendo	  pelo	  abastecimento	  da	  maioria	  
das	  cidades	  da	  faixa	  litorânea	  leste	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte	  (cerca	  de	  80%),	  incluindo	  a	  capital	  
Natal.	  O	  foco	  principal	  do	  projeto	  é	  a	  elaboração	  de	  um	  banco	  de	  dados	  hidrogeofísico	  no	  
contexto	  do	  Aquifero	  Barreiras,	  sendo	  esse	  desenvolvido	  na	  plataforma	  do	  software	  Visual	  
poços	  PRÓ	  (Schlumberger	  Water	  Service).	  Os	  resultados	  parciais	  dão	  conta	  do	  cadastramento	  
de	  389	  poços	  tubulares,	  sendo	  um	  do	  tipo	  piezometro,	  incluindo	  perfis	  litológicos	  e	  
construtivos,	  bem	  como	  dados	  hidroquímicos	  quando	  presente.	  As	  sondagens	  geoelétricas	  já	  
executadas	  estão	  sendo	  inseridas	  no	  banco	  de	  dados	  na	  forma	  de	  ?perfis	  de	  resistividades	  x	  
espessuras?.	  A	  consolidação	  desse	  banco	  de	  dados	  hidrogeofísico	  subsidiará	  a	  elaboração	  de	  
modelos	  hidrogeológicos	  locais	  e	  regionais,	  com	  ênfase	  na	  geometria	  das	  zonas	  saturadas	  e	  
insaturadas,	  além	  de	  potencialidades	  hidrogeológicas,	  proporcionando	  uma	  fundamental	  
ferramenta	  de	  gestão	  do	  Aquífero	  Barreiras	  no	  Estado.	  
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Resumo:	  	  

	  

Neste	  trabalho	  será	  investigada	  a	  propagação	  de	  ondas	  acústicas	  no	  interior	  das	  super-‐redes	  
periódicas	  e	  quasiperiódicas	  de	  Fibonacci,	  analisando	  e	  avaliando	  o	  isolamento	  acústico	  
proporcionado	  pela	  citada	  disposição.	  Estas	  estruturas	  são	  constituídas	  pelo	  arranjo	  
intercalado	  de	  materiais	  sólidos	  de	  natureza	  de	  interesse	  sustentável	  e	  econômico,	  cuja	  
quasiperiodicidade	  pode	  permitir	  o	  surgimento	  de	  regiões	  conhecidas	  como	  ?stop	  bands?,	  nas	  
quais	  a	  propagação	  da	  onda	  acústica	  é	  impedida	  de	  acontecer	  para	  determinados	  valores	  de	  
frequências.	  A	  compreensão	  deste	  fenômeno	  é	  relevante	  devido	  a	  seu	  potencial	  de	  uso	  como	  
elemento	  ativo	  na	  construção	  de	  filtros	  acústicos	  de	  grande	  interesse	  tecnológico,	  sustentável	  
e	  econômico.	  
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Resumo:	  	  

	  

Um	  dos	  maiores	  desafios	  no	  meio	  indústrial	  na	  busca	  por	  eficiência	  energética	  é	  a	  isolação	  
térmica,	  o	  que	  remete	  ao	  transporte	  de	  fluidos	  em	  tubulações,	  onde	  busca-‐se	  materiais	  cada	  
vez	  mais	  baratos	  e	  com	  maior	  capacidade	  isolante.	  Nesse	  contexto,	  esta	  pesquisa	  consistiu	  na	  
modelagem	  matemática	  e	  simulação	  numérica	  de	  um	  modelo	  de	  tubulação	  baseado	  na	  série	  
matemática	  de	  Cantor,	  que	  utiliza	  dois	  materiais:	  o	  vidro	  celular,	  material	  comum	  na	  indústria,	  
e	  a	  fibra	  de	  sisal,	  material	  de	  baixo	  custo	  e	  facilmente	  encontrado	  na	  região	  do	  Rio	  Grande	  do	  
Norte.	  A	  relevância	  deste	  trabalho	  está	  em	  avaliar	  e	  possibilitar	  o	  barateamento	  e	  aumento	  da	  
eficiencia	  térmica	  de	  tubos	  isolantes	  para	  uso	  industrial.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  pesquisa	  tem	  a	  finalidade	  de	  investigar	  a	  participação	  da	  sociedade	  civil	  do	  Seridó	  do	  Rio	  
Grande	  do	  Norte	  nas	  políticas	  públicas	  voltadas	  ao	  desenvolvimento	  sustentável	  da	  região.	  
Procura-‐se	  verificar	  se	  há	  um	  estoque	  de	  capital	  social	  no	  Seridó	  a	  ponto	  de	  influenciar	  as	  
políticas	  públicas	  e	  mudar	  um	  histórico	  de	  clientelismo	  praticado	  pelos	  políticos	  dos	  grupos	  
familiares	  dominantes.	  A	  pesquisa	  embasou-‐se	  nos	  documentos	  da	  Política	  Nacional,	  Plano	  
Nacional	  (PAN-‐BRASIL),	  Plano	  Estadual	  de	  Combate	  à	  Desertificação	  e	  Mitigação	  dos	  Efeitos	  da	  
Seca	  (PAE-‐RN),	  Plano	  de	  Desenvolvimento	  Sustentável	  do	  Seridó	  Volume	  I-‐	  Diagnóstico,	  além	  
de	  teses	  de	  mestrado,	  doutorado,	  artigos,	  os	  quais	  retratavam	  sobre	  o	  objetivo	  da	  pesquisa	  de	  
forma	  geral	  e	  específica	  (Seridó	  Potiguar),	  e	  entrevistas	  com	  prefeitos,	  representantes	  da	  
Igreja,	  ADESE,	  ASA	  Potiguar,	  sindicatos	  e	  órgãos	  durante	  viagem	  à	  Caicó	  em	  julho	  de	  2011.	  Os	  
resultados	  do	  trabalho	  mostraram	  a	  presença	  de	  formas	  associativas	  no	  local	  de	  estudo,	  uma	  
sociedade	  participante	  devido	  ao	  número	  considerável	  de	  sindicatos	  de	  trabalhadores	  rurais,	  
associações	  comunitárias	  e	  de	  produtores,	  geradora	  de	  capital	  social	  que	  conta	  com	  a	  ajuda	  da	  
Igreja	  Católica	  na	  mobilização	  e	  conscientização	  dos	  direitos	  da	  população.	  A	  pesquisa	  ainda	  
mostrou	  que	  as	  associações	  e	  sindicatos	  se	  mobilizam	  em	  prol	  do	  desenvolvimento	  
sustentável,	  apesar	  da	  presença	  do	  clientelismo	  na	  região	  que	  muitas	  vezes	  influenciam	  os	  
votos	  da	  população	  através	  de	  favores.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  Núcleo	  de	  Inovação	  Tecnológica	  da	  UFRN	  foi	  criado	  pela	  Resolução	  nº	  04/2007	  -‐	  CONSUNI	  
de	  28/09/2007,	  estando	  em	  conformidade	  com	  a	  Lei	  de	  Inovação	  (Lei	  nº	  10.973	  de	  
02/12/2004),	  vinculado	  à	  PROPESQ,	  tendo	  como	  principal	  finalidade	  gerir	  a	  política	  de	  
inovação	  da	  UFRN,	  assim	  como,	  divulgar	  a	  importância	  da	  proteção	  intelectual	  na	  
Universidade	  e	  orientar	  o	  pesquisador	  na	  elaboração	  da	  documentação	  para	  pedido	  de	  
patente,	  registro	  de	  marca,	  programa	  de	  computador,	  cultivar,	  desenho	  industrial,	  direito	  
autoral,	  e	  outros,	  bem	  como	  o	  auxílio	  no	  processo	  para	  transferência	  das	  tecnologias	  geradas	  
na	  própria	  UFRN,	  além	  de	  estimular	  o	  empreendedorismo	  com	  potencial	  de	  inovação.	  Como	  
forma	  de	  divulgação	  do	  NIT	  no	  âmbito	  da	  universidade	  foi	  necessária	  a	  criação:	  de	  um	  site	  
oficial	  (www.nit.ufrn.br)	  informando	  e	  auxiliando	  qualquer	  interessado	  sobre	  como	  proteger	  
sua	  invenção	  da	  forma	  mais	  clara	  possível,	  inserindo	  diariamente	  notícias	  e	  informativos	  em	  
tempo	  real	  sobre	  Propriedade	  Intelectual;	  de	  apresentações	  em	  PowerPoint	  sobre	  a	  função	  e	  
produtos	  do	  NIT;	  de	  um	  twitter	  com	  informativos	  diários	  nas	  redes	  sociais;	  de	  banners	  para	  
serem	  expostos	  em	  feiras	  e	  congressos	  da	  área.	  
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Resumo:	  	  

	  

Durante	  muito	  tempo	  os	  pesquisadores	  brasileiros	  tinham	  o	  intuito	  apenas	  de	  publicar	  suas	  
pesquisas	  e	  não	  de	  protegê-‐las	  antes	  disso.	  Esse	  tipo	  de	  procedimento	  acabava	  fazendo	  com	  
que	  o	  pesquisador	  e	  até	  mesmo	  o	  país	  perdessem	  a	  exclusividade	  na	  propriedade	  de	  muitas	  
descobertas	  de	  elevado	  potencial	  e	  valor	  financeiro	  e	  estratégico,	  tanto	  para	  o	  país	  como	  para	  
o	  próprio	  pesquisador.	  O	  presente	  trabalho	  visa	  divulgar	  a	  importância	  da	  Propriedade	  
Intelectual	  dentro	  da	  Universidade,	  apresentando	  até	  o	  momento	  43	  pedidos	  de	  patentes	  
depositadas	  no	  período	  de	  2008	  a	  2012.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  desenvolvimento	  de	  antenas	  capazes	  de	  atender	  a	  demanda	  de	  novas	  tecnologias	  torna-‐se	  
cada	  vez	  mais	  importante.	  Projetar	  antenas	  portáteis	  e	  capazes	  de	  atender	  diferentes	  faixas	  de	  
bandas	  tornou-‐se	  um	  grande	  desafio	  na	  engenharia.	  O	  projeto	  proposto	  consiste	  em	  projetar	  
um	  tipo	  de	  antenas	  de	  microfita	  planares,	  que	  possibilitem	  melhorar	  a	  qualidade	  dos	  serviços	  
de	  comunicação	  na	  indústria	  brasileira,	  que	  atualmente	  encontra-‐se	  em	  uma	  situação	  difícil.	  O	  
uso	  das	  antenas	  de	  microfitas	  possuem	  inúmeras	  aplicações,	  e	  além	  deste	  tipo	  de	  antena	  ser	  
facilmente	  desenvolvida	  para	  dispositivos	  portáteis,	  este	  tipo	  de	  antena	  fácil	  fabricação	  e	  
baixos	  custo,	  o	  que	  torna	  ainda	  mais	  atrativo	  para	  as	  empresas,	  diante	  o	  surgimento	  de	  novas	  
tecnologias	  como:	  WiMAX,	  Wi-‐Fi,	  3G,	  Bluetooth	  e	  DTV,	  a	  adesão	  de	  várias	  tecnologias	  a	  um	  
único	  dispositivo	  portátil,	  tornou-‐se	  um	  mercado	  bastante	  competitivo,	  principalmente	  no	  
ramo	  da	  telefonia	  móvel,	  	  que	  desenvolver	  antenas	  que	  prezem	  a	  qualidade	  do	  sinal	  e	  que	  
possa	  ter	  uma	  largura	  de	  banda	  bem	  ampla	  para	  atender	  as	  mais	  variadas	  tecnologias	  é	  o	  que	  
é	  proposto	  neste	  projeto.	  
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TÍTULO:	  ANÁLISE	  COMPARATIVA	  ENTRE	  AS	  PROPRIEDADES	  BÁSICAS	  DO	  ÓLEO	  DA	  CASTANHA	  
DO	  CAJU	  IMPREGNADO	  COM	  ADITIVOS	  E	  DE	  ÓLEOS	  TRADICIONAIS	  EXISTENTES	  NO	  MERCADO	  

AUTOR:	  LUÍS	  DE	  FREITAS	  ARAÚJO	  

ORIENTADOR:	  JOSE	  UBIRAGI	  DE	  LIMA	  MENDES	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

A	  dificuldade	  em	  se	  produzir	  um	  biolubrificante	  está	  no	  alto	  poder	  oxidativo	  dos	  óleos	  
vegetais.	  O	  Líquido	  da	  Castanha	  do	  Caju	  (LCC)	  é	  um	  subproduto	  do	  beneficiamento	  da	  
castanha	  que	  possui	  cardanol,	  substância	  com	  propriedades	  antioxidantes.	  Portanto,	  essa	  
pesquisa	  analisou	  algumas	  propriedades	  físico-‐químicas	  do	  LCC,	  in	  natura,	  como	  densidade,	  
viscosidade,	  ponto	  de	  fulgor	  e	  acidez	  para	  verificar	  sua	  utilização	  como	  biolubrificante.	  O	  
processo	  foi	  experimental	  e	  os	  resultados	  foram	  favoráveis	  em	  algumas	  propriedades,	  já	  em	  
outras,	  necessita-‐se	  de	  pesquisas	  futuras	  para	  poder	  viabilizar	  seu	  uso	  como	  lubrificante.	  
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TÍTULO:	  Participaçao	  do	  Processo	  de	  Auto-‐Avaliaçao	  Institucional	  em	  Educação	  a	  Distância-‐EaD	  
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Resumo:	  	  

	  

Na	  educação	  a	  distancia	  os	  equívocos	  e	  fracassos	  de	  qualquer	  ordem	  tornam-‐se	  bem	  mais	  
evidentes,	  o	  que	  impele	  os	  envolvidos	  no	  processo	  a	  adotarem	  uma	  postura	  vigilante	  em	  torno	  
de	  todo	  o	  sistema.	  Um	  dos	  pontos	  nevrálgicos	  do	  referido	  sistema	  é	  a	  interação.	  Segundo	  
Mattar	  (2009),	  na	  EaD	  são	  identificados	  diversos	  tipos	  de	  interação	  referentes	  ao	  aluno.São	  
algumas	  delas:aluno/professor;aluno/conteúdo;aluno/aluno;professor/conteúdo;	  
aluno/interface;auto-‐interação.	  Em	  cada	  uma	  existem	  aspectos	  fundamentais	  a	  considerar	  do	  
ponto	  de	  vista	  das	  preocupações	  e	  ações	  a	  serem	  tomadas	  pelo	  professor.	  Segundo	  Moore	  
(2008),	  a	  EaD	  é	  parte	  de	  um	  processo	  de	  mudança	  na	  educação	  quanto	  ao	  seu	  significado,	  à	  
forma	  de	  organização,	  e,	  à	  sua	  democratização.	  Em	  função	  da	  distância	  em	  espaço	  e	  tempo	  
entre	  professor	  e	  aluno,	  é	  necessário	  que	  o	  primeiro	  assuma	  uma	  postura	  de	  orientador	  e	  
motivador	  do	  aprendizado	  do	  aluno,	  enquanto	  este	  é	  impelido	  a	  tomar	  as	  rédeas	  do	  seu	  
próprio	  aprendizado.	  De	  outro	  lado,	  as	  organizações	  educacionais	  envolvidas	  no	  EaD	  precisam	  
se	  utilizar	  das	  diversas	  tecnologias	  disponíveis	  para	  melhor	  viabilizar	  o	  processo	  de	  interação	  
com	  os	  alunos,	  e	  estar	  em	  constante	  atenção	  às	  inovações.	  Finalmente,	  a	  transformação	  mais	  
importante	  com	  o	  crescimento	  e	  desenvolvimento	  da	  EaD,	  é	  a	  possibilidade	  de	  levar	  ensino	  de	  
qualidade	  para	  indivíduos	  residentes	  em	  regiões	  desfavorecidas,	  e,	  mais	  ainda,	  trazer	  novas	  
alternativas	  para	  adultos	  e	  pessoas	  com	  necessidades	  especiais.	  
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TÍTULO:	  Síntese	  e	  caracterização	  de	  aluminatos	  de	  zinco	  para	  suporte	  catalítico	  na	  produção	  
de	  biodiesel	  
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Resumo:	  	  

	  

Os	  óxidos	  do	  tipo	  espinélio	  é	  uma	  importante	  classe	  de	  materiais	  catalíticos	  mundialmente	  
investigados	  em	  diferentes	  campos	  de	  aplicações.	  Diversos	  métodos	  de	  síntese	  têm	  sido	  
utilizados	  para	  a	  obtenção	  de	  pós	  com	  partículas	  nanométricas	  de	  aluminato	  de	  zinco.	  A	  
síntese	  por	  reação	  de	  combustão	  é	  uma	  técnica	  promissora	  para	  a	  preparação	  de	  diversos	  
sistemas	  cerâmicos.	  No	  entanto,	  o	  presente	  trabalho	  objetiva	  a	  síntese	  por	  reação	  de	  
combustão	  convencional	  e	  caracterização	  de	  suportes	  catalíticos	  de	  ZnAl2O4	  para	  obtenção	  de	  
biodiesel	  a	  partir	  de	  óleo	  de	  soja.	  Assim,	  os	  seguintes	  objetivos	  específicos	  foram	  definidos:	  
Avaliação	  de	  diferentes	  fontes	  de	  aquecimento	  externo	  na	  síntese	  por	  reação	  de	  combustão	  
usando	  uréia	  como	  combustível,	  tais	  como:	  resistência	  espiral	  e	  forno	  resistivo	  tipo	  mufla,	  
visando	  à	  obtenção	  de	  pós	  de	  ZnAl2O4	  nanométricos	  e	  monofásicos	  com	  tamanho	  de	  
partículas	  e	  poros	  controlados;	  Caracterização	  estrutural	  por	  difração	  de	  raios-‐X,	  
espectroscopia	  de	  infravermelho	  e	  análise	  química	  por	  espectroscopia	  de	  difração	  de	  raios-‐X;	  
Caracterização	  morfológica	  dos	  pós	  de	  ZnAl2O4	  por	  microscopia	  eletrônica	  de	  varredura,	  
análise	  textural	  e	  distribuição	  granulométrica.	  De	  acordo	  com	  os	  resultados	  obtidos	  neste	  
trabalho	  conclui-‐se	  que	  a	  síntese	  do	  aluminato	  de	  zinco	  utilizando	  a	  resistência	  em	  espiral	  é	  a	  
que	  promove	  pós	  com	  melhor	  estrutura	  para	  a	  sua	  utilização	  como	  catalizador.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  participação	  inicial	  de	  graduando	  e	  a	  posterior	  de	  bolsista	  de	  iniciação	  científica	  em	  um	  
projeto-‐piloto	  de	  ampliação	  de	  competências	  leitora	  e	  escritora	  no	  curso	  de	  Ciências	  e	  
Tecnologia	  (C&T),	  da	  Escola	  de	  Ciências	  e	  Tecnologia	  (ECT),	  da	  Universidade	  Federal	  do	  Rio	  
Grande	  do	  Norte	  (UFRN),	  nos	  favorece	  um	  olhar	  diferenciado	  para	  o	  aprimoramento	  de	  
estratégias	  que	  envolvam	  os	  sujeitos	  dessa	  pesquisa	  nas	  demandas	  requeridas	  pelos	  
componentes	  curriculares	  da	  área	  de	  Práticas	  de	  Leitura	  e	  Escrita	  (PLE).	  Nesse	  sentido,	  aliando	  
o	  interesse	  quase	  consensual	  entre	  esses	  sujeitos	  por	  jogos	  (games)	  a	  alguns	  tópicos	  centrais	  
de	  PLE,	  estamos	  desenvolvendo	  um	  game	  que	  contemple	  ?princípios	  de	  textualidade?	  e	  
diversão	  ?	  com	  pontuação	  e	  outros	  privilégios	  virtuais.	  Para	  tanto,	  contamos	  com	  a	  orientação	  
linguística	  dos	  professores	  de	  PLE	  e	  com	  a	  programação	  web	  utilizando	  PHP	  e	  MySQL.	  Nossa	  
expectativa	  é	  que	  seja	  possível	  aliar	  graduandos	  e	  professores	  universitários	  em	  ações	  que,	  
divertindo,	  contribuam	  no	  processo	  de	  ensino-‐aprendizagem	  de	  conhecimentos	  
imprescindíveis	  para	  a	  vida	  de	  qualquer	  profissional:	  a	  competência	  de	  ler	  e	  escrever	  bem	  
textos	  em	  diferentes	  gêneros	  discursivos.	  Ancora-‐nos	  teoricamente	  a	  concepção	  dialógica	  da	  
linguagem	  (BAKHTIN	  [1929]	  1992),	  os	  postulados	  da	  multimodalidade	  (KRESS	  e	  VAN	  LEEWEUN,	  
1996;	  ACOSTA-‐PEREIRA,	  2007	  e	  2008),	  os	  estudos	  de	  letramento	  (KLEIMAN,	  1995;	  TINOCO,	  
2008).	  
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TÍTULO:	  Projeto	  e	  Simulações	  com	  Controladores	  Adaptativos	  Robustos	  

AUTOR:	  VIRGILLIO	  CASSIANO	  DA	  SILVA	  

ORIENTADOR:	  ALDAYR	  DANTAS	  DE	  ARAUJO	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

O	  projeto	  desenvolvido	  no	  Laboratório	  de	  Acionamento,	  Controle	  e	  Instrumentação	  (LACI),	  diz	  
respeito	  à	  implementação	  de	  técnicas	  de	  Controle	  Adaptativo	  Robusto	  recentemente	  
desenvolvidas.	  Foram	  estudadas	  as	  técnicas	  de	  Controle	  Adaptativo	  por	  Modelo	  de	  Referência	  
no	  caso	  Direto	  (MRAC)	  e	  Indireto	  (I-‐MRAC),	  Controle	  Adaptativo	  por	  Modelo	  de	  Referência	  e	  
Estrutura	  Variável	  no	  caso	  Direto	  (VS-‐MRAC)	  e	  Indireto	  (IVS-‐MRAC),	  Controle	  Adaptativo	  por	  
Posicionamento	  de	  Pólos	  (APPC),	  Controle	  Adaptativo	  por	  Posicionamento	  de	  Pólos	  e	  Estrutura	  
Variável	  (VS-‐APPC)	  e	  Controle	  em	  Modo	  Dual	  Adaptativo	  Robusto	  (DMARC).	  Foi	  analisado,	  
também,	  o	  controle	  tradicional	  PID	  projetado	  a	  partir	  do	  Método	  do	  Lugar	  das	  Raízes.	  Assim,	  
foi	  feita	  a	  comparação	  entre	  estas	  estratégias	  aplicadas	  ao	  controle	  de	  nível	  de	  um	  
reservatório.	  Com	  as	  simulações,	  foi	  possível	  observar	  o	  comportamento	  dos	  sistemas	  no	  
transitório	  e	  em	  regime	  permanente,	  analisando	  os	  sinais	  de	  controle	  e	  do	  erro	  em	  regime	  
permanente.	  Também	  foi	  feita	  a	  análise	  da	  robustez	  às	  variações	  paramétricas.	  
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TÍTULO:	  DESEMPENHO	  DE	  TÉCNICAS	  DE	  MODULAÇÃO	  DIGITAL	  DESENVOLVIDAS	  SOBRE	  UMA	  
PLACA	  DE	  RÁDIO	  DEFINIDO	  POR	  SOFTWARE.	  

AUTOR:	  MARCELA	  MIASATO	  SILVA	  
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Resumo:	  	  

	  

"O	  problema	  fundamental	  de	  comunicação	  é	  que	  a	  reprodução	  em	  um	  ponto	  tem	  que	  ser	  
exatamente	  ou	  aproximadamente	  a	  mensagem	  selecionada	  em	  outro	  ponto."	  -‐C.	  Shannon,	  "A	  
Mathematical	  Theory	  of	  Communication,	  Bell	  System	  Technical	  Journal,	  Vol.	  27,	  1948"	  

	  

Este	  problema	  de	  sistemas	  de	  comunicação	  apesar	  de	  ser	  de	  décadas	  atrás,	  é	  bem	  atual,	  
porém	  com	  novas	  formas	  de	  implementação	  e	  de	  tecnologias.	  Hoje	  em	  dia	  tentamos	  
implementar	  quase	  tudo	  em	  software,	  visando	  o	  baixo	  custo	  do	  sistemas,	  o	  bom	  desempenho	  
e	  principalmente	  a	  forma	  dinâmica	  que	  a	  política	  do	  rádio	  definido	  por	  software	  proporciona.	  
Aqui	  rádio	  não	  significa	  apenas	  sistema	  AM/FM	  como	  estamos	  acostumados	  a	  escutar.Rádio	  é	  
qualquer	  dado	  que	  possa	  ser	  transmitido	  pelo	  ar,	  ou	  seja,	  uma	  ligação	  do	  seu	  celular,	  uma	  
rede	  de	  internet	  sem	  fio	  e	  tantas	  outras	  idéias.	  Visando	  o	  conceito	  de	  rádio	  definido	  por	  
software,	  o	  ambiente	  GNU	  Radio	  Companion	  (GRC)	  foi	  escolhido	  para	  ser	  estudado	  para	  testes	  
de	  transmissão	  e	  de	  taxa	  de	  erros	  das	  principais	  modulações	  digitais.	  A	  principal	  modulação	  
estudada	  foi	  a	  GMSK	  (	  Gaussian-‐Minimun	  Shift	  Keying	  ).	  O	  GNU	  Radio	  é	  uma	  ferramenta	  de	  
desenvolvimento	  free	  e	  open-‐source	  para	  implementação	  de	  rádios	  definidos	  por	  software.	  
Esta	  ferramenta	  esta	  sendo	  bastante	  usada	  e	  implementada	  tanto	  com	  projetos	  acadêmicos	  
para	  comunicação	  sem	  fio	  quanto	  para	  projetos	  comerciais	  para	  sistemas	  de	  rádio	  do	  mundo	  
real.	  

	  

Palavras-‐chave:	  GNU	  Radio,	  GMSK,	  GRC,	  Radio	  Definido	  por	  Software.	  
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Resumo:	  	  

	  

Um	  sistema	  eletrônico	  de	  apoio	  à	  locomoção	  de	  deficientes	  visuais	  pode	  ser	  desenvolvido	  
através	  do	  uso	  de	  um	  microcontrolador	  interligado	  a	  sensores	  e	  dispositivos	  sonoros,	  
utilizados	  como	  saídas	  do	  sistema.	  As	  informações	  do	  ambiente,	  obtidas	  pelos	  sensores,	  são,	  
entretanto,	  analógicas	  e	  precisam	  ser	  convertidas	  em	  informações	  digitais,	  para	  que	  o	  
microcontrolador	  realize	  o	  seu	  processamento.	  Esta	  pesquisa	  traz	  como	  foco	  o	  uso	  do	  
conversor	  A/D	  nesse	  processo.	  	  	  

Para	  esse	  estudo	  foi	  necessário	  inicialmente	  um	  levantamento	  das	  informações	  de	  hardware	  
do	  microcontrolador,	  o	  conhecimento	  do	  seu	  conjunto	  de	  instruções	  e	  familiaridade	  com	  o	  
software	  utilizado	  para	  programá-‐lo.	  Foram	  realizados	  testes	  a	  partir	  da	  programação	  do	  
módulo	  conversor	  ADC10,	  presente	  no	  próprio	  microcontrolador	  (MSP430-‐G2231).	  Com	  isso,	  
sinais	  analógicos	  de	  entrada	  puderam	  ser	  utilizados	  para	  manipular	  determinadas	  saídas	  do	  
microcontrolador.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Microcontrolador.	  Deficientes	  visuais.	  Locomoção.	  
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TÍTULO:	  Planejamentoexperimental	  aplicado	  ao	  processo	  nao	  catalitico	  de	  produção	  de	  
biodiesel	  em	  condições	  supercriticas	  

AUTOR:	  JACIARA	  SILVA	  DE	  ARAÚJO	  
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Resumo:	  	  

	  

Uma	  das	  grandes	  vantagens	  da	  extração	  com	  fluido	  supercrítico	  é	  o	  processamento	  de	  
materiais	  a	  baixas	  temperaturas,	  o	  que	  é	  extremamente	  adequado	  quando	  utilizamos	  
compostos	  termossenssíveis.	  Dessa	  forma	  evita-‐se	  a	  degradação	  desses	  compostos,	  que	  é	  um	  
problema	  duplamente	  prejudicial:	  os	  produtos	  degradados	  comprometem	  a	  qualidade	  do	  
produto	  o	  produto	  final	  e	  geram	  resíduos	  indesejáveis	  que	  precisam	  ser	  tratados	  antes	  de	  sua	  
eliminação.	  

No	  presente	  trabalho	  esta	  técnica	  é	  realizada	  através	  do	  contato	  do	  substrato	  (semente	  de	  
gergelim)	  com	  o	  solvente	  supercrítico,	  dióxido	  de	  carbono	  (CO2).	  A	  escolha	  deste	  solvente	  é	  
dada	  pelas	  suas	  diversas	  vantagens	  tais	  como,	  baixo	  custo,	  não	  ser	  tóxico,	  não	  ser	  inflamável	  e	  
não	  ser	  corrosivo.	  

A	  parte	  experimental	  do	  projeto	  foi	  realizada	  em	  duas	  etapas	  sendo	  uma	  utilizando-‐se	  o	  etanol	  
como	  co-‐solvente	  e	  outra	  utilizando	  a	  amostra	  pura.	  Após	  análise	  dos	  resultados	  foi	  obtido	  um	  
rendimento	  de	  óleo	  de	  26,47%,	  fazendo	  uso	  do	  co-‐solvente,	  e	  14,19%,	  sem	  co-‐solvente.	  Além	  
das	  extrações	  realizadas	  foram	  feitas	  análises	  cromatográficas	  das	  amostras	  do	  biodiesel	  
produzido	  utilizando-‐se	  as	  peneiras	  moleculares	  Co-‐MCM-‐41	  e	  Ni-‐MCM-‐41	  como	  catalisadores	  
e	  também	  do	  biodiesel	  produzido	  utilizado-‐se	  catalisador	  comercial	  Na-‐Methylat	  	  para	  feito	  de	  
comparação.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Extração	  supercrítica.	  Gergelim.	  Dióxido	  de	  carbono.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  fluido	  de	  completação	  é	  geralmente	  uma	  solução	  salina	  isenta	  de	  sólidos,	  cuja	  composição	  
deve	  ser	  compatível	  com	  o	  reservatório	  e	  com	  os	  fluidos	  nele	  contidos,	  para	  evitar	  a	  
ocorrência	  de	  dano	  à	  formação.	  É	  deslocado	  para	  o	  poço	  após	  a	  cimentação	  do	  revestimento	  
de	  produção	  ou	  a	  perfuração	  da	  zona	  de	  interesse,	  ou	  ainda,	  utilizado	  em	  operações	  
posteriores,	  que	  visam	  possibilitar	  a	  produção	  do	  poço	  com	  segurança	  e	  sem	  dano	  à	  formação.	  	  

Os	  fluidos	  avaliados,	  que	  consistiam	  em	  soluções	  aquosas	  de	  glicerina	  (previamente	  filtrada)	  
em	  concentrações	  de	  20	  a	  80%	  (m/m),	  foram	  adensados	  com	  CaCl2.	  Em	  seguida,	  as	  soluções	  
foram	  filtradas	  e	  pesadas	  em	  balança	  de	  lama.	  Para	  os	  testes	  de	  deslocamento	  em	  meio	  
poroso,	  foram	  utilizados	  plugs	  de	  arenito	  cilíndricos	  da	  formação	  Botucatu,	  secos	  a	  60	  ºC	  em	  
estufa,	  e	  saturados	  com	  salmoura	  de	  NaCl	  a	  3%.	  Observou-‐se	  que	  a	  formulação	  contendo	  80%	  
de	  glicerina	  foi	  a	  que	  alcançou	  maior	  densidade	  (10,9	  lb/gal)	  e,	  por	  isso,	  foi	  a	  escolhida	  para	  os	  
testes	  de	  interação	  rocha-‐fluido.	  A	  rocha	  apresentou	  uma	  permeabilidade	  à	  água	  de	  2,44md	  e	  
a	  formulação	  contendo	  glicerina	  provocou	  um	  dano	  de	  59,7%.	  O	  fator	  de	  resistência	  residual	  
foi	  de	  2,5.	  	  

Os	  resultados	  obtidos	  mostraram	  que	  a	  glicerina	  sofreu	  significativa	  adsorção	  na	  superfície	  dos	  
poros	  da	  rocha.	  
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Resumo:	  	  

	  

Percival	  (2005)	  apresentou	  um	  modelo	  de	  formação	  de	  estruturas	  baseado	  em	  um	  fundo	  
cosmológico	  com	  Energia	  Escura	  Homogênea.	  Utilizando	  diferentes	  funções	  de	  massa	  
propostas	  na	  literatura	  (as	  funções	  de	  Burr,	  Tsallis,	  Jenkins,	  Warren,	  Tinker	  e	  Sheth-‐Tormen),	  
analisaremos	  quais	  delas	  representam	  melhor	  os	  dados	  observacionais	  em	  raios-‐X	  unidos	  aos	  
dados	  independentes	  da	  radiação	  cósmica	  de	  fundo	  (WMAP	  7	  anos),	  em	  um	  Universo	  com	  
Energia	  Escura	  Homogênea	  (caracterizada	  pelo	  parâmetro	  de	  Equação	  de	  Estado	  da	  Energia	  
Escura	  -‐	  &#969;).	  Utilizaremos	  como	  base	  os	  parâmetros	  de	  Massa	  do	  Universo,	  &#937;_m,	  e	  a	  
variância	  em	  escalas	  de	  8	  h^(-‐1)	  Mpc,	  &#963;_8,	  para	  determinar	  se	  o	  comportamento	  da	  
Energia	  Escura	  tenderia	  a	  modelos	  de	  Energia	  Fantasma	  (&#969;<-‐1),	  constante	  cosmológica	  
(&#969;=-‐1)	  ou	  Quintessência	  (-‐1<&#969;<-‐1/3).	  Analisaremos	  ainda	  quais	  os	  parâmetros	  
livres	  das	  funções	  de	  massa	  de	  Tsallis	  e	  de	  Burr	  que	  apresentam	  os	  melhores	  ajustes	  aos	  dados	  
observacionais	  no	  modelo	  com	  Energia	  Escura	  Homogênea	  de	  Percival.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Energia	  escura;	  aglomerado	  de	  galácticos;	  cosmologia.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  função	  de	  massa	  dos	  aglomerados	  de	  galáxias	  é	  uma	  ferramenta	  fundamental	  para	  
estudarmos	  a	  origem	  e	  a	  evolução	  da	  matéria	  escura	  em	  nosso	  Universo.	  O	  processo	  foi	  
desenvolvido	  por	  Press	  e	  Shechter	  em	  1974,	  onde	  a	  partir	  de	  uma	  distribuição	  Gaussiana	  para	  
o	  campo	  primordial	  de	  densidades,	  derivou-‐se	  a	  função	  de	  massa	  padrão;	  apesar	  de	  ter	  
explicado	  relativamente	  bem	  o	  processo	  de	  formação	  e	  evolução	  dos	  aglomerados	  galácticos	  
até	  os	  dias	  atuais,	  o	  método	  apresenta	  hoje	  em	  dia	  problemas	  de	  adequação	  às	  mais	  
modernas	  observações	  cosmológicas,	  além	  de	  um	  sério	  problema	  de	  normalização	  até	  hoje	  
não	  solucionado.	  Diversas	  outras	  funções	  de	  massa	  foram	  	  propostas	  na	  literatura	  para	  
solucionar	  esses	  problemas	  mencionados,	  mas	  até	  agora	  nenhuma	  solução	  simples	  foi	  
proposta	  para	  o	  problema	  da	  normalização	  original.	  Neste	  trabalho	  analisaremos	  a	  distribuição	  
de	  Burr	  para	  o	  campo	  primordial	  de	  densidades;	  mostraremos	  que	  ao	  derivarmos	  sua	  função	  
de	  massa,	  ela	  não	  apresenta	  problemas	  de	  normalização	  para	  nenhuma	  combinação	  de	  seus	  
dois	  parâmetros	  livres.	  Faremos	  comparações	  entre	  todas	  as	  funções	  de	  massa	  propostas	  na	  
literatura,	  incluindo	  a	  função	  de	  massa	  de	  Burr,	  em	  relação	  a	  dados	  modernos	  de	  aglomerados	  
galácticos	  em	  raios-‐X	  e	  dados	  da	  radiação	  cósmica	  de	  fundo,	  e	  mostraremos	  que	  a	  distribuição	  
de	  Burr	  é	  uma	  alternativa	  viável	  para	  explicar	  os	  dados	  observacionais,	  sendo	  que	  é	  a	  única	  a	  
apresentar	  uma	  solução	  simples	  do	  problema	  da	  normalização	  original	  de	  Press-‐Schechter.	  
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Resumo:	  	  

	  

Objetivamos	  neste	  trabalho	  conseguir	  capacitação	  e	  experiência	  na	  área	  de	  modelagem	  3D	  e	  
programação	  de	  ambientes	  virtuais	  3D.	  Para	  tal	  desenvolvemos	  uma	  interface	  gráfica	  
tridimensional	  capaz	  de	  interpretar	  os	  movimentos	  de	  uma	  mão	  humana,	  a	  partir	  de	  uma	  luva	  
dotada	  de	  sensores,	  tais	  como	  giroscópio	  e	  sensores	  de	  pressão,	  podendo	  então	  simular,	  em	  
ambiente	  virtual,	  interações	  físicas	  entre	  a	  mão	  do	  usuário	  e	  corpos	  rígidos	  ou	  deformáveis.	  

	   A	  principal	  motivação	  para	  o	  desenvolvimento	  deste	  foi	  a	  constatação	  da	  demanda	  de	  
profissionais	  na	  área	  de	  criação	  3D,	  um	  perfil	  profissional	  inovador,	  com	  espaço	  de	  atuação	  
amplo,	  que	  vai	  de	  aplicações	  em	  eixos	  como	  medicina,	  engenharia,	  educação,	  até	  à	  indústria	  
criativa,	  como	  desenvolvimento	  de	  jogos,	  produtos	  e	  filmes.	  Visamos	  ainda	  o	  aperfeiçoamento	  
de	  recurso	  humano,	  na	  área	  em	  questão,	  para	  atuação	  no	  laboratório	  Natalnet,	  consolidando	  
este	  como	  referência	  na	  área	  de	  realidade	  virtual.	  	  

	   Por	  fim	  conseguimos	  compilar	  um	  programa	  funcional	  para	  o	  OS	  Windows,	  capaz	  de	  
interpretar	  as	  variáveis	  provenientes	  dos	  movimentos	  da	  luva	  e	  simular	  em	  tela	  a	  mão	  do	  
usuário	  interagindo	  dinamicamente	  com	  corpos	  rígidos	  e	  dinâmicos.	  Adquirimos	  ainda	  
entendimento	  da	  relação	  entre	  interfaces	  humanas,	  no	  caso	  a	  luva,	  e	  programas	  gráficos,	  via	  
internet.	  Possibilitando	  o	  recebimento	  e	  interpretação	  dos	  dados	  independente	  da	  presença	  
física	  da	  luva	  próxima	  à	  CPU,	  o	  que	  pode	  vim	  a	  ser	  melhor	  detalhado	  em	  futuras	  pesquisas.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  dinâmica	  de	  paredes	  de	  domínio	  tem	  despertado	  um	  enorme	  interesse	  ao	  longo	  das	  últimas	  
décadas,	  não	  somente	  pela	  contribuição	  que	  a	  compreensão	  dos	  mecanismos	  responsáveis	  
pela	  dinâmica	  da	  magnetização	  pode	  trazer	  ao	  campo	  da	  física	  básica,	  mas	  também	  pelo	  
grande	  potencial	  tecnológico	  de	  sistemas	  magnéticos	  e	  sua	  aplicação	  em	  uma	  larga	  gama	  de	  
dispositivos.	  Existem	  vários	  métodos	  que	  podem	  ser	  empregados	  na	  investigação	  dos	  
processos	  de	  magnetização	  e	  da	  dinâmica	  de	  paredes	  de	  domínio,	  sendo	  que	  uma	  importante	  
ferramenta	  trata-‐se	  do	  chamado	  ruído	  Barkhausen.	  
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Resumo:	  	  

	  

Este	  estudo	  apresenta	  a	  caracterização	  da	  cobertura	  sedimentar	  na	  Plataforma	  Continental	  
Brasileira	  adjacente	  a	  Areia	  Branca,	  mais	  precisamentena	  região	  do	  vale	  inciso	  do	  rio	  Apodi-‐
Mossoró.	  Os	  vales	  incisos	  são	  importantes	  ambientes	  de	  deposição	  e	  estão	  relacionados	  com	  
diversas	  atividades	  econômicas,	  tais	  como	  indústria	  salineira	  e	  pesqueira,	  além	  de	  terem	  
potencial	  reservatório	  para	  a	  acumulação	  de	  hidrocarbonetos.	  Esse	  tipo	  de	  ambiente	  é	  
conhecido	  na	  literatura	  por	  conter	  registros	  importantes	  a	  respeito	  da	  sedimentação	  durante	  
uma	  queda	  do	  nível	  relativo	  do	  mar,	  e	  do	  estágio	  transgressivo	  inicial,	  em	  ambientes	  de	  
plataforma.	  Os	  estudos	  sedimentológicos	  desenvolvidos	  permitiram	  o	  mapeamento	  
faciológico/textural	  da	  cobertura	  sedimentar	  da	  área	  através	  da	  composição	  mineralógica	  
(bioclástico/siliciclástico)	  e	  granulométrica.	  A	  metodologia	  empregada	  incluiu	  utilização	  de	  
imagens	  de	  satélite,	  coleta	  e	  análise	  de	  53	  amostras.	  Os	  resultados	  indicam	  um	  predominio	  
dos	  sedimentos	  bioclásticos	  (areias	  e	  cascalho),	  seguidos	  de	  areias	  biosiliciclásticos,	  
silicibioclásticas	  e	  siliciclásticos	  (estes	  últimos	  restritos	  a	  plataforma	  interna).	  	  Sedimentos	  finos	  
(argila,	  silte	  e	  areia	  fina)	  ocorrem	  preenchendo	  o	  vale	  inciso.	  Pesquisas	  com	  esse	  enfoque	  
colaboram	  para	  uma	  melhor	  compreensão	  dos	  processos	  sedimentares	  e	  hidrodinâmicos,	  
essenciais	  para	  gerenciamento	  de	  áreas	  plataformais,	  assim	  como	  estudos	  de	  análogos	  de	  
reservatórios	  de	  hidrocarbonetos.	  
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Resumo:	  	  

	  

Esta	  pesquisa	  de	  IC	  teve	  como	  objetivo	  geral	  o	  apoio	  aos	  trabalhos	  de	  caracterização	  geológica	  
e	  geofísica	  em	  áreas	  submersas	  através	  de	  métodos	  sísmicos	  de	  alta	  resolução.	  O	  
equipamento	  utilizado	  foi	  um	  perfilador	  de	  sub-‐fundo	  (subbottom	  profile)	  tipo	  chirp.	  As	  seções	  
foram	  levantadas	  na	  área	  de	  abrangência	  de	  um	  vale	  inciso	  na	  porção	  oeste	  da	  plataforma	  
continental	  do	  Estado	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte,	  adjacente	  ao	  município	  de	  Areia	  Branca,	  em	  
profundidades	  de	  até	  40m	  de	  lâmina	  d?água	  e	  penetração	  do	  sinal	  de	  aproximadamente	  45m	  
em	  subsuperficie.	  A	  discussão	  acerca	  do	  processamento	  destes	  dados	  se	  faz	  tanto	  para	  facilitar	  
o	  entendimento	  da	  parametrização	  desta	  tecnologia	  na	  etapa	  de	  aquisição	  como	  para	  otimizar	  
a	  interpretação	  dos	  mesmos	  na	  identificação	  de	  sismofácies	  em	  áreas	  continentais	  rasas.	  
Inicialmente	  foi	  feito	  o	  levantamento	  das	  seções	  existentes	  no	  acervo	  do	  Laboratório	  de	  
Geologia	  e	  Geofísica	  Marinha	  e	  Monitoramento	  Ambiental,	  programação	  e	  aquisições	  de	  
novas	  seções,	  além	  do	  levantamento	  bibliográfico	  acerca	  das	  operações	  de	  processamento.	  	  	  	  	  
As	  atividades	  realizadas	  demonstraram	  a	  necessidade	  de	  integração	  e	  conhecimento	  da	  
parametrização	  do	  software	  de	  aquisição,	  softwares	  de	  processamento	  de	  dados	  sísmicos	  e	  
softwares	  GIS.	  No	  desenvolvimento	  deste	  fluxo	  foram	  realizadas	  operações	  de	  processamento	  
tais	  como	  verificação	  e	  adequação	  do	  sistema	  de	  coordenadas,	  remoção	  da	  lâmina	  d?água,	  
análise	  espectral,	  atenuação	  de	  ruídos	  e	  múltiplas	  através	  de	  filtro	  FK.	  

	  

Palavras-‐chave:	  sismica	  rasa,	  sismofacies,	  fluxo	  de	  processamento	  

	   	  



	  

XXIII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA  

	  
CÓDIGO:	  ET0484	  

TÍTULO:	  Modelagem	  Estatística	  Aplicada	  a	  Epidemiologia	  

AUTOR:	  PAULO	  CÉSAR	  DOS	  SANTOS	  

ORIENTADOR:	  JOANLISE	  MARCO	  DE	  LEON	  ANDRADE	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Grandes	  avanços	  na	  área	  genômica	  têm	  impulsionado	  o	  desenvolvimento	  de	  uma	  série	  de	  
novos	  métodos	  de	  análise	  de	  dados	  genéticos.	  Evoluções	  em	  bioinformática	  têm	  facilitado	  o	  
mapeamento	  e	  o	  sequenciamento	  do	  DNA	  humano.	  Esse	  marco	  fez	  com	  que	  diversos	  
pesquisadores	  se	  aprofundassem	  em	  estudos	  utilizando	  os	  resultados	  do	  Projeto	  Genoma	  
Humano.	  O	  trabalho	  expõe	  o	  teste	  de	  desequilíbrio	  de	  transmissão	  (TDT),	  bem	  como	  elucida	  
os	  procedimentos	  para	  a	  sua	  utilização,	  mostrando	  as	  etapas	  e	  os	  instrumentos	  utilizados.	  Para	  
tanto,	  foi	  realizado	  uma	  busca	  em	  diversas	  fontes	  de	  informação	  por	  artigos	  das	  mais	  diversas	  
áreas.	  De	  modo	  geral,	  objetivou-‐se	  descrever	  o	  TDT.	  Para	  alcançar	  o	  objetivo	  proposto,	  foi	  
adotado	  como	  procedimento	  metodológico	  a	  pesquisa	  bibliográfica,	  com	  vistas	  a	  expor	  o	  
referido	  tema.	  Com	  base	  nas	  reflexões	  realizadas	  neste	  estudo,	  pôde-‐se	  concluir	  que	  o	  TDT	  é	  
um	  teste	  para	  dados	  de	  famílias,	  que	  inicialmente	  foi	  proposto	  para	  testar	  ligação	  na	  presença	  
de	  associação,	  e	  hoje	  em	  dia	  ele	  é	  mais	  usado	  para	  testar	  associação	  na	  presença	  de	  ligação.	  
Ele	  é	  um	  teste	  robusto	  na	  presença	  de	  estratificação	  populacional	  e	  várias	  extensões	  dele	  têm	  
sido	  desenvolvidas.	  
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Resumo:	  	  

	  

Praticamente	  em	  	  todos	  lugares	  do	  mundo	  podemos	  observar	  pessoas	  cegas.	  Para	  muitas	  
delas,	  o	  uso	  de	  bengalas	  ou	  de	  cães-‐guia	  pode	  ser	  suficiente	  para	  atingir	  destinos	  rotineiros.	  

Entretanto,	  no	  caso	  de	  destinos	  novos	  ou	  ainda	  nos	  destinos	  conhecidos,	  ocorrem	  mudanças	  
físicas	  que	  tornam	  as	  ferramentas	  de	  locomoção	  obsoletas	  e	  incapazes	  de	  dar-‐lhes	  
determinado	  suporte.	  	  

Com	  o	  avanço	  da	  tecnologia	  podemos	  observar	  a	  proliferação	  de	  pesquisas	  em	  tecnologias	  
sensíveis	  que	  se	  adaptam	  às	  necessidades	  destas	  pessoas,	  e	  assim	  	  foram	  desenvolvidos	  
diversos	  sistemas	  de	  auxílio	  à	  navegação.	  

Visando	  essa	  necessidade	  o	  projeto	  de	  sistema	  de	  detecção	  de	  obstáculos	  para	  deficientes	  
visuais	  usando	  o	  ultrassom	  tem	  como	  proposta	  utilizar	  sensores	  de	  ultrasom	  e	  o	  
microcontrolador	  da	  Texas	  Instruments	  MSP430f2013	  para	  proporcionar	  um	  sistema	  de	  
navegação	  que	  possibilite	  ao	  deficiente	  visual	  não	  se	  limitar	  na	  sua	  rotina.	  	  

O	  funcionamento	  do	  sistema	  é	  através	  do	  retorno	  sonoro	  aos	  usuários	  mas	  devido	  as	  
debilidades	  desse	  sistema,	  não	  pode	  ser	  usado	  em	  ambientes	  com	  barulho	  intenso	  ou	  em	  
situações	  em	  que	  ele	  precisa	  concentrar	  sua	  atenção	  em	  algum	  evento	  que	  use	  a	  audição,	  há	  a	  
possibilidade	  de	  uma	  respota	  háptica	  visando	  assim	  melhorias	  ao	  sistema	  para	  os	  deficientes	  
visuais.	  
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Resumo:	  	  

	  

No	  Agreste	  Potiguar	  ocorre	  um	  Jazimento	  de	  Silicatos	  de	  Níquel	  caracterizado	  como	  sendo	  da	  
série	  Lizardita-‐Nepouita.	  Os	  minerais	  constituintes	  das	  rochas	  desta	  área	  podem	  ser	  divididos	  
em	  dois	  grupos:	  rochas	  com	  minerais	  primários	  tipo	  Ferrosilita	  (Fe,	  Mg)SiO3	  e	  rochas	  alteradas	  
com	  Silicatos	  Niquelíferos	  de	  Magnésio,	  Óxidos	  da	  família	  dos	  espinélios	  e	  Cloritas.	  As	  
amostras	  foram	  pulverizadas,	  magneticamente	  separadas	  e	  caracterizadas	  por	  Difração	  de	  
raios-‐X	  (DRX),	  Fluorescência	  de	  raios-‐X	  (EDX),	  Análise	  Térmica	  Diferencial	  (DTA)	  e	  Análise	  
Térmogravimétrica	  (TGA).	  Os	  resultados	  de	  EDX	  indicam	  a	  presença	  de	  Níquel,	  Ferro,	  
Magnésio,	  Zinco,	  Alumínio,	  Cálcio	  e	  Silício.	  O	  percentual	  de	  Níquel	  nas	  amostras	  variou	  de	  0,5	  
%	  a	  3,5	  %.	  Os	  resultados	  de	  DRX	  indicam	  a	  presença	  de	  Enstatita,	  Lizardita,	  Magnetita	  e	  
minerais	  do	  grupo	  das	  Cloritas.	  Na	  comparação	  com	  os	  resultados	  da	  literatura	  conclui-‐se	  que	  
o	  Silicato	  de	  Níquel	  pode	  ser	  classificado	  como	  uma	  solução	  sólida	  do	  tipo	  Lizardita-‐Nepouita.	  
Medidas	  de	  DTA	  nos	  Silicatos	  Niquelíferos	  apresentam	  um	  pico	  exotérmico	  numa	  temperatura	  
de	  823,24ºC,	  indicando	  uma	  desestabilização	  na	  estrutura	  cristalina	  da	  Lizardita-‐Nepouita.	  O	  
difratograma	  de	  raios-‐X	  destas	  amostras	  calcinadas	  em	  900ºC	  indicam	  a	  formação	  de	  Hematita	  
e	  NiO.	  A	  aluna	  efetuou	  todos	  os	  precedimentos	  experimentais	  abaixo	  resumidos	  e	  seus	  
resultados	  são	  importantes	  em	  Metalurgia	  Física,	  contribuindo	  para	  a	  formação	  da	  aluna	  como	  
futura	  pesquisadora	  na	  área	  de	  Fisica	  Experimental.	  
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ORIENTADOR:	  PABLO	  JAVIER	  ALSINA	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Este	  projeto	  desenvolveu	  e	  implementou	  técnicas	  de	  percepção,	  planejamento	  e	  controle	  para	  
sistemas	  robóticos	  autônomos.	  Para	  alcançar	  autonomia,	  sistemas	  robóticos	  devem	  ser	  
dotados	  de	  múltiplos	  sensores	  de	  natureza	  variada.	  O	  processamento	  em	  tempo	  real	  de	  
grande	  volume	  de	  dados	  sensoriais	  e	  de	  complexos	  algoritmos	  de	  percepção,	  planejamento	  e	  
controle	  de	  robôs	  pelos	  seus	  sistemas	  computacionais	  embarcados	  é	  um	  desafio	  técnico	  não	  
trivial,	  exigindo	  a	  adoção	  de	  arquiteturas	  de	  hardware	  e	  software	  distribuídas.	  Dentro	  deste	  
contexto,	  foram	  desenvolvidos	  e	  implementadas	  técnicas	  de	  percepção,	  planejamento	  e	  
controle	  que	  serão	  embarcadas	  em	  protótipos	  de	  robôs	  autônomos	  em	  desenvolvimento	  no	  
Laboratório	  de	  Robótica	  da	  UFRN	  (helicóptero	  autônomo,	  órtese	  ativa	  para	  os	  membros	  
inferiores,	  robôs	  móveis	  diversos).	  
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TÍTULO:	  Simulação	  do	  Ensaio	  Vickers	  em	  um	  Filme	  de	  Nitreto	  de	  Titânio	  

AUTOR:	  TATIANA	  MAIA	  CAVALCANTI	  

ORIENTADOR:	  AVELINO	  MANUEL	  DA	  SILVA	  DIAS	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Os	  ensaios	  de	  indentação	  têm	  sido	  amplamente	  utilizados	  para	  a	  determinação	  da	  dureza	  
superficial	  em	  diferentes	  classes	  de	  materiais.	  Devido	  à	  sua	  grande	  versatilidade,	  numerosos	  
trabalhos	  estão	  sendo	  desenvolvidos	  neste	  campo,	  estudando-‐se	  novas	  metodologias	  e	  
aplicações	  para	  estes	  ensaios.	  Recentes	  trabalhos	  propõem	  a	  utilização	  dos	  ensaios	  de	  
endentação	  (nanoindentação)	  como	  uma	  ferramenta	  capaz	  de	  avaliar	  características	  
mecânicas	  como	  o	  módulo	  de	  Young	  (E),	  a	  tenacidade	  à	  fratura	  (KIC),	  assim	  como,	  uma	  curva	  
de	  fluxo	  elastoplástica	  do	  comportamento	  mecânico	  destes	  materiais.	  Entretanto,	  a	  
implementação	  desta	  técnica	  de	  endentação	  para	  a	  avaliação	  das	  propriedades	  mecânicas	  e	  os	  
seus	  resultados	  obtidos	  ainda	  ocasionam	  dúvidas	  no	  meio	  científico.	  Em	  função	  destas	  
limitações	  na	  análise	  dos	  ensaios	  de	  endentação	  o	  uso	  de	  uma	  técnica	  numérica	  capaz	  de	  
avaliar	  os	  campos	  de	  tensões	  e	  de	  deformações	  durante	  o	  ciclo	  de	  endentação	  pode	  auxiliar	  
em	  uma	  interpretação	  mais	  segura	  deste	  ensaio.	  Nas	  últimas	  décadas,	  esta	  metodologia	  
numérica	  começou	  a	  ser	  estudada	  através	  de	  modelos	  discretos	  de	  elementos	  finitos	  para	  
avaliar	  o	  comportamento	  de	  diferentes	  materiais	  sob	  o	  ensaio	  de	  indentação.	  A	  proposta	  
inserida	  neste	  projeto	  de	  pesquisa	  é	  de	  simular	  numericamente,	  através	  do	  Método	  dos	  
Elementos	  Finitos	  (MEF),	  o	  campo	  de	  tensões	  e	  de	  deformações	  plásticas	  do	  contato	  do	  ensaio	  
de	  indentação	  com	  penetradores	  rígidos	  piramidais	  em	  um	  sistema	  composto	  de	  
recobrimento	  de	  Nitreto	  de	  Titânio	  
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TÍTULO:	  Modelo	  alto	  nível	  de	  um	  receptor	  ARGOS-‐4	  low	  data	  rate	  no	  ambiente	  ADS	  da	  Agilent.	  

AUTOR:	  MANUEL	  ANTONIO	  BOUZAS	  SANCHIS	  

ORIENTADOR:	  VINCENT	  PATRICK	  MARIE	  BOURGUET	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  Laboratório	  de	  Microeletrônica	  e	  Sistemas	  Embarcados	  da	  UFRN,	  em	  parceria	  com	  o	  
Instituto	  Nacional	  de	  Pesquisas	  Espaciais	  e	  Universidade	  de	  Paris	  6	  na	  França,	  está	  conduzindo	  
o	  projeto	  de	  receptor	  UHF	  a	  ser	  embarcado	  em	  um	  transponder	  para	  satélite	  de	  coleta	  de	  
dados.	  Este	  deverá	  respeitar	  os	  padrões	  de	  comunicação	  definidos	  no	  Sistema	  Brasileiro	  de	  
Coleta	  de	  Dados	  (SBCD)	  e	  assegurar	  uma	  compatibilidade	  com	  o	  sistema	  internacional	  de	  
coleta	  de	  dados	  ambientais	  ARGOS-‐3.	  A	  arquitetura	  escolhida	  para	  o	  receptor	  é	  baseada	  em	  
quatro	  blocos	  principais:	  amplificador	  de	  baixo	  ruido	  (LNA),	  misturador,	  oscilador	  local	  (PLL)	  e	  
conversor	  analógico-‐digital	  (de	  tipo	  &#931;&#916;).	  
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TÍTULO:	  Elaborando	  subsídios	  para	  discutir	  a	  Natureza	  da	  Ciência	  através	  do	  estudo	  de	  
episódios	  relacionados	  à	  História	  do	  Vácuo	  e	  da	  Pressão	  

AUTOR:	  GUILHERME	  WEBER	  SAMPAIO	  DE	  MELO	  

ORIENTADOR:	  JULIANA	  MESQUITA	  HIDALGO	  FERREIRA	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

"A	  presente	  Iniciação	  Científica	  se	  insere	  no	  âmbito	  de	  projeto	  que	  visa	  

investigar	  episódios	  históricos	  específicos	  tendo	  em	  vista	  elaborar	  

subsídios	  para	  a	  discussão	  de	  elementos	  de	  Natureza	  da	  Ciência.	  Esses	  

subsídios	  têm	  fundamentado	  a	  elaboração	  de	  material	  instrucional	  para	  

professores	  de	  Física	  em	  formação	  e	  atuantes,	  bem	  como	  a	  implementação,	  na	  

UFRN,	  de	  oficinas	  de	  extensão	  direcionada	  a	  esse	  público-‐alvo	  para	  a	  

discussão	  explícita	  e	  contextualizada	  da	  temática	  NdC,	  por	  meio	  dos	  

episódios	  históricos	  relacionados	  à	  polêmica	  do	  vácuo	  e	  da	  pressão	  no	  

século	  XVII.	  Em	  relação	  ao	  desenvolvimento	  desse	  projeto,	  a	  presente	  IC	  

realiza	  significativa	  contribuição	  sob	  o	  ponto	  de	  vista	  do	  aprofundamento	  

de	  pesquisa	  bibliográfica	  e	  localização	  de	  materiais.	  Procura	  também	  

colaborar	  com	  a	  análise	  dos	  mesmos,	  contemplando	  a	  leitura	  de	  fontes	  

primárias	  e	  secundárias	  em	  História	  da	  Ciência,	  analisadas	  do	  ponto	  de	  

vista	  de	  características	  relacionadas	  à	  da	  natureza	  do	  desenvolvimento	  

científico.	  Possibilita	  uma	  experiência	  rica,	  e	  não	  usual	  em	  termos	  de	  

graduação,	  bem	  como	  colabora	  para	  a	  construção	  de	  subsídios	  para	  a	  

inserção	  dessa	  temática	  na	  formação	  de	  professores.	  Assim,	  pretendemos	  

apresentar	  no	  CIC	  os	  resultados	  do	  processo	  de	  pesquisa	  bibliográfica	  e	  

leituras,	  bem	  como	  aspectos	  da	  materialização	  dessas	  contribuições	  em	  

subsídios	  para	  a	  elaboração	  de	  material	  instrucional	  utilizado	  em	  oficina	  

oferecida	  na	  UFRN	  a	  professores	  atuantes	  e	  em	  formação."	  
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TÍTULO:	  Síntese	  e	  caracterização	  de	  óxidos	  cerâmicos	  nanoestruturados	  

AUTOR:	  IGOR	  JEFFERSON	  CABRAL	  ARAUJO	  

ORIENTADOR:	  FABIANA	  VILLELA	  DA	  MOTTA	  

CO-‐AUTOR:	  AMELIA	  SEVERINO	  FERREIRA	  E	  SANTOS	  
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Resumo:	  	  

	  

No	  presente	  trabalho	  foram	  obtidos	  materiais	  nano	  e	  microestruturados	  de	  ZnO	  uni-‐	  	  	  	  e	  
tridimensionais,	  os	  quais	  apresentaram	  propriedades	  fotoluminescentes.	  A	  etapa	  inicial	  de	  
nossa	  pesquisa	  consistiu	  na	  síntese	  para	  a	  obtenção	  das	  estruturas	  de	  óxido	  de	  zinco.	  Para	  tal,	  
foram	  utilizados	  os	  métodos	  hidrotermal	  assistido	  por	  microondas.	  As	  sínteses	  foram	  
realizadas	  utilizando-‐se	  dois	  tipos	  de	  surfactante:	  o	  polietilenoglicol	  -‐	  PEG	  (não	  iônico)	  e	  o	  
brometo	  de	  cetiltrimetilamônio	  -‐	  CTAB	  (catiônico).	  Os	  materiais	  de	  ZnO	  foram	  obtidos	  sob	  
diferentes	  condições	  de	  	  temperatura,	  taxa	  de	  aquecimento	  e	  tempo	  de	  tratamento.	  	  Os	  
materiais	  de	  ZnO	  foram	  caracterizados	  por	  difração	  de	  raios	  X	  (DRX),	  microscopia	  eletrônica	  de	  
varredura	  (MEV),	  microscopia	  eletrônica	  de	  varredura	  por	  emissão	  de	  campo	  (MEV-‐FE)	  e	  	  
espectroscopia	  Raman.	  
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Resumo:	  	  

	  

	   A	  etapa	  inicial	  de	  nossa	  pesquisa	  consistiu	  na	  síntese	  para	  a	  obtenção	  das	  estruturas	  
do	  óxido	  de	  índio	  puro.	  Desta	  forma,	  foi	  utilizado	  o	  método	  hidrotermal	  assistido	  por	  
microondas	  para	  obtenção	  dos	  materiais.	  Os	  materiais	  de	  estudo	  foram	  obtidos	  sob	  diferentes	  
condições	  de	  temperatura,	  taxa	  de	  aquecimento	  e	  tempo	  de	  tratamento.	  	  Os	  pós	  obtidos	  
foram	  caracterizados	  por	  difração	  de	  raios	  X	  (DRX),	  microscopia	  eletrônica	  de	  varredura	  por	  
emissão	  de	  campo	  e	  espectroscopia	  Raman.	  	  
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TÍTULO:	  Desenvolvimento	  de	  circuitos	  integrados	  para	  sistemas	  de	  geração	  de	  energia	  eólica	  e	  
solar.	  

AUTOR:	  EVANDRO	  AILSON	  DE	  FREITAS	  NUNES	  

ORIENTADOR:	  SAMAHERNI	  MORAIS	  DIAS	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Este	  trabalho	  apresenta	  o	  desenvolvimento	  de	  um	  circuito	  integrado	  de	  aplicação	  específica	  
(ASIC)	  com	  o	  intuito	  de	  conectar	  geradores	  de	  energia	  eólica	  ou	  solar	  com	  a	  rede	  de	  
distribuição	  energética	  a	  fim	  de	  modificar	  o	  fornecimento	  e	  consumo	  da	  energia	  no	  país,	  que	  
hoje	  em	  dia,	  se	  comporta	  como	  um	  fiel	  usuário	  de	  tecnologias	  estrangeiras	  para	  esse	  fim.	  Com	  
isso,	  surge	  a	  vontade	  de	  contribuir	  para	  que	  o	  Brasil	  se	  torne	  independente	  e	  autosuficiente	  no	  
ramo	  de	  geração	  e	  consumo	  de	  energia	  renovável.	  
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TÍTULO:	  O	  estudo	  da	  comunidade	  fitoplanctônica	  nos	  açudes	  do	  semi-‐árido	  do	  Rio	  Grande	  do	  
Norte	  

AUTOR:	  MARIANA	  RODRIGUES	  AMARAL	  DA	  COSTA	  

ORIENTADOR:	  VANESSA	  BECKER	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

A	  proposta	  do	  projeto	  refere-‐se	  a	  uma	  investigação	  sobre	  dinâmica	  fitoplanctônica	  nos	  
reservatórios	  do	  semi-‐árido,	  utilizados	  para	  abastecimento	  público,	  buscando	  compreender	  os	  
processos	  direcionadores	  que	  regulam	  as	  populações,	  avaliando	  a	  disponibilidade	  de	  recursos,	  
a	  dinâmica	  planctônica	  do	  sistema.	  No	  semi-‐árido	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte,	  muitos	  
reservatórios	  utilizados	  para	  abastecimento	  público	  apresentam	  condições	  eutróficas	  e	  
eventualmente	  hipereutróficas,	  com	  constantes	  ocorrências	  de	  florações	  tóxicas	  de	  
cianobactérias,	  sendo	  uma	  ameaça	  real	  para	  a	  saúde	  da	  população.	  A	  meta	  final	  deste	  projeto	  
é	  que	  os	  resultados	  possam	  subsidiar	  os	  tomadores	  de	  decisões	  no	  sentido	  de	  que	  medidas	  
atuais	  e	  efetivas	  sejam	  adotadas	  nas	  estações	  de	  tratamento	  e	  na	  gestão	  de	  recursos	  hídricos.	  
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TÍTULO:	  TÉCNICA	  DA	  COMBUSTÃO	  IN-‐SITU	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  combustão	  "in-‐situ"	  é	  uma	  técnica	  de	  recuperação	  térmica	  de	  óleo	  na	  qual	  o	  calor	  é	  
produzido	  dentro	  do	  reservatório.	  No	  processo	  "in-‐situ"	  uma	  pequena	  porção	  do	  óleo	  do	  
reservatório	  entra	  em	  ignição	  e	  esta	  ignição	  é	  sustentada	  pela	  injeção	  de	  ar.	  O	  objetivo	  de	  
nosso	  trabalho	  é	  desenvolver	  uma	  pesquisa	  sobre	  esta	  técnica	  para	  entendermos	  o	  
mecanismo	  de	  sustentação	  da	  chama	  e	  de	  transporte	  de	  calor	  e	  massa	  envolvidos.	  Esta	  técnica	  
causa	  a	  combustão	  de	  componentes	  pesados	  do	  óleo,	  diminuindo	  sua	  viscosidade	  acarretando	  
o	  aumento	  da	  taxa	  de	  recuperação	  do	  óleo	  existente	  no	  reservatório.	  Sua	  utilização	  é	  mais	  
voltada	  para	  reservatórios	  que	  contenham	  frações	  pesadas	  de	  hidrocarbonetos	  em	  grande	  
quantidade.	  Nossa	  pesquisa	  foi	  baseada	  em	  revisão	  bibliográfica	  por	  meio	  da	  qual	  
organizamos	  os	  parâmetros	  a	  serem	  utilizados	  nas	  simulações	  computacionais.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Combustão	  in-‐situ,	  reservatórios	  e	  propriedades.	  
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Resumo:	  	  

	  

Este	  projeto	  de	  pesquisa	  expõe	  estudos	  relacionados	  a	  geometria	  do	  Aquífero	  Barreiras	  
localizado	  no	  litoral	  leste	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte.	  Nesse	  contexto	  foi	  realizado	  um	  
levantamento	  de	  novos	  dados	  de	  poços	  e	  a	  elaboração	  de	  um	  banco	  de	  dados	  hidrogeofísicos	  
no	  software	  Visual	  Poços	  PRO,	  o	  qual	  viabilizou	  a	  criação	  de	  modelos	  preliminares	  
hidrogeológicos,	  enfatizando	  a	  geometria	  da	  zona	  saturada	  do	  Aqüífero	  Barreiras	  em	  toda	  a	  
extensão	  de	  ocorrência	  da	  Formação	  homônima	  no	  setor	  oriental	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte.	  
Foram	  executadas	  e	  incluídas	  no	  referido	  banco	  de	  dados	  informações	  relativas	  a	  sondagens	  
geoelétricas,	  com	  vistas	  a	  preencher	  locais	  de	  ausência	  de	  informações	  de	  poços	  e	  na	  
obtenção	  de	  uma	  maior	  confiabilidade	  nas	  interpretações	  da	  área	  em	  estudo.	  Ao	  final,	  foram	  
gerados	  alguns	  mapas	  temáticos,	  perfis	  hidrogeológicos	  e	  mapas	  de	  espessura	  saturada	  
preliminares	  do	  Aqüífero	  Barreiras	  na	  área	  de	  estudo.	  	  
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Resumo:	  	  

	  

Os	  espaços	  públicos	  urbanos	  são	  vistos	  como	  territórios	  de	  formação	  da	  cidadania,	  é	  
necessário	  que	  sejam	  repensados	  com	  o	  objetivo	  de	  se	  obter	  ambientes	  mais	  saudáveis	  nas	  
cidades.	  O	  	  trabalho	  propôs	  a	  analisar	  as	  condições	  físicas	  e	  sociais	  dos	  espaços	  públicos	  
encontrados	  em	  uma	  das	  áreas	  carentes	  da	  cidade	  de	  Natal,RN.	  Através	  de	  um	  projeto	  
multidisciplinar	  que	  integra	  áreas	  como	  Saúde	  Coletiva,	  Arquitetura	  e	  Urbanismo	  e	  Design	  o	  
projeto	  levantou	  a	  discussão	  sobre	  a	  importância	  de	  espaços	  públicos	  saudáveis	  para	  a	  
melhoria	  da	  saúde	  da	  população.	  Partiu-‐se	  de	  um	  levantamento	  das	  condições	  morfológicas	  
do	  território	  estudado	  que	  possibilitou	  a	  construção	  de	  um	  diagnóstico.	  Esse	  diagnóstico	  foi	  
discutido	  com	  a	  comunidade	  através	  de	  reuniões	  entre	  representantes	  da	  universidade	  e	  da	  
comunidade.	  A	  partir	  daí	  foi	  construída	  um	  proposta	  para	  melhorias	  de	  uma	  das	  áreas	  públicas	  
da	  área	  de	  estudo.	  O	  projeto	  teve	  como	  resultados	  finais:	  diagnóstico	  físico-‐espacial	  que	  
possibilitou	  a	  construção	  de	  problemáticas	  como	  a	  localização	  da	  unidade,	  a	  existência	  de	  
poucos	  espaços	  públicos	  verdes,	  acúmulo	  de	  lixo	  e	  falta	  de	  saneamento	  básico.	  A	  elaboração	  
da	  proposta	  de	  uma	  praça	  pública	  e	  a	  proposta	  de	  gestão	  do	  uso	  do	  espaço	  da	  praça	  para	  
ações	  de	  promoção	  em	  saúde.	  A	  discussão	  levantada	  entre	  a	  comunidade	  e	  a	  equipe	  da	  UFRN	  
sobre	  as	  questões	  entre	  espaços	  públicos	  e	  a	  promoção	  à	  saúde	  é	  bastante	  relevante	  no	  que	  
concerne	  a	  busca	  pela	  construção	  de	  cidades	  mais	  saudáveis	  de	  forma	  inserida.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Espaços	  públicos.	  Cidades	  saudáveis.	  Gestão	  em	  Saúde.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  obtenção	  de	  produtos	  através	  da	  metalurgia	  do	  pó	  tem	  sido	  amplamente	  utilizada	  na	  
indústria	  automobilística	  como	  solução	  para	  a	  produção	  em	  escala	  de	  peças	  com	  baixo	  custo	  e	  
precisão	  dimensional.	  Na	  sinterização,	  a	  intensidade	  e	  a	  velocidade	  de	  aplicação	  da	  pressão	  de	  
compactação,	  as	  características	  do	  pó	  como	  morfologia,	  tamanho	  médio,	  distribuição	  do	  
tamanho	  das	  partículas	  e	  o	  design	  da	  matriz	  contribuem	  com	  a	  densidade	  e	  a	  sua	  distribuição	  
no	  compactado	  verde	  e	  consequentemente	  nas	  propriedades	  mecânicas	  do	  sinterizado.	  A	  
distribuição	  da	  densidade	  tem	  influência	  crítica	  na	  sinterização	  de	  peças	  grandes,	  
apresentando	  trincas	  e	  fraturas,	  especialmente	  nas	  etapas	  de	  compactação	  e	  extrusão.	  Desta	  
forma,	  este	  artigo	  tem	  como	  objetivo	  avaliar,	  através	  da	  análise	  de	  dureza	  Vickers	  e	  da	  
microscopia	  óptica,	  a	  influência	  da	  vibração	  introduzida	  na	  etapa	  de	  pré-‐compactação,	  na	  
densificação	  de	  amostras	  sinterizadas	  de	  aço.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  visão	  é	  um	  dos	  sentidos	  mais	  importantes	  que	  temos	  ,porém	  não	  são	  todas	  as	  pessoas	  que	  o	  
possui.	  Os	  deficientes	  visuais	  têm	  certas	  restrições,	  tais	  como	  em	  ambientes	  desconhecidos	  a	  
locomoção	  se	  torna	  difícil.	  Para	  proporcionar	  uma	  maior	  autonomia,	  a	  ideia	  é	  embarcar	  o	  
software	  de	  notebook	  para	  um	  celular	  com	  câmera,	  e	  este	  ficará	  	  ?pendurado?	  no	  pescoço	  da	  
pessoa	  a	  utilizar,	  e	  ao	  passo	  que	  a	  câmera	  capta	  um	  padrão,	  o	  mesmo	  buscará	  no	  banco	  de	  
dados	  e	  caso	  o	  padrão	  seja	  encontrado,	  retornará	  uma	  mensagem	  de	  voz	  com	  informações	  do	  
local	  em	  que	  se	  encontra.	  Para	  fazer	  tal	  software	  fora	  utilizado	  conceitos	  visão	  computacional,	  
e	  uma	  biblioteca	  de	  realidade	  aumentada,	  SLARToolkit,	  a	  qual	  se	  utiliza	  de	  etiquetas	  com	  
diferentes	  padrões,	  também	  foi	  utilizado	  o	  software	  Silverlight	  ,	  juntamente	  com	  Visual	  Studio,	  
e	  a	  linguagem	  de	  programação	  C#.	  Foram	  realizados	  testes	  com	  pessoas	  sem	  deficiência,	  com	  
o	  software	  rodando	  em	  um	  notebook,	  e	  posteriormente	  serão	  realizados	  em	  celulares,	  e	  
depois	  com	  pessoas	  com	  deficiência	  visual.	  Diante	  desse	  estudo,	  e	  do	  desenvolvimento	  do	  
software	  embarcado,	  estamos	  elaborando	  um	  artigo	  para	  uma	  revista	  nacional	  de	  trabalhos	  
científicos.	  Em	  trabalhos	  futuros	  espera-‐se	  identificar	  os	  objetos	  por	  sua	  forma	  e	  não	  mais	  com	  
o	  uso	  de	  etiquetas,	  e	  também	  melhorar	  o	  alcance	  da	  visão	  por	  meio	  da	  câmera.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  objetivo	  do	  trabalho	  foi	  realizar	  um	  levantamento	  do	  perfil	  do	  aluno	  da	  licenciatura	  a	  
distância	  em	  Física	  da	  UFRN,	  a	  fim	  de	  dar	  subsídios	  a	  ações	  junto	  aos	  alunos	  e	  à	  compreensão	  
das	  respostas	  destes	  às	  estratégias	  de	  ensino	  do	  curso,	  bem	  como	  das	  dinâmicas	  de	  
aprendizagem	  que	  ocorrem	  nos	  polos.	  Os	  dados	  vem	  sendo	  obtidos	  através	  de	  questionário	  
eletrônico	  na	  sala	  virtual	  do	  curso,	  o	  qual	  contemplou	  questões	  sobre	  faixa	  etária,	  renda	  
familiar,	  escolaridade,	  motivação	  e	  tempo	  disponibilizado	  para	  o	  curso,	  entre	  outras.	  O	  curso	  
tem	  266	  alunos	  vinculados	  a	  13	  polos,	  sendo	  6	  no	  RN.	  Até	  o	  presente,	  115	  alunos	  responderam	  
o	  questionário.	  Dos	  dados	  obtidos,	  fazemos	  alguns	  destaques.	  A	  maioria	  dos	  alunos	  (64%)	  é	  do	  
sexo	  masculino,	  e	  44%	  possui	  entre	  27	  e	  39	  anos.	  A	  renda	  familiar	  de	  43%	  se	  situa	  entre	  2	  e	  3	  
salários	  mínimos.	  Apenas	  30%	  são	  professores.	  Para	  42%,	  a	  identificação	  com	  a	  docência	  
justificou	  a	  escolha	  de	  uma	  licenciatura	  e	  para	  66%	  a	  identificação	  com	  a	  Física	  foi	  a	  causa	  
principal	  para	  cursar	  esta	  licenciatura	  em	  particular.	  Cerca	  de	  82%	  afirmou	  estudar	  mais	  
sozinho,	  e	  principalmente	  em	  casa.	  Além	  disso,	  79%	  dispõe	  de	  internet	  em	  casa,	  porém,	  64%	  
utiliza	  menos	  de	  10h	  semanais	  nos	  estudos.	  Paralelamente	  ao	  levantamento,	  fizemos	  um	  
estudo	  do	  desempenho	  dos	  alunos	  nos	  polos	  do	  RN,	  a	  fim	  de	  escolhermos	  dois	  polos	  para	  a	  
realização	  de	  entrevistas	  sobre	  as	  dinâmicas	  de	  estudo	  e	  aprendizagem,	  no	  curso.	  Os	  dados	  
deste	  trabalho	  darão	  subsídios	  às	  entrevistas.	  
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Resumo:	  	  

	  

Utilizando	  modelos	  matemáticos	  de	  Teoria	  de	  Jogos	  abordamos	  a	  evolução	  de	  alguns	  sistemas	  
biológicos.	  Estudamos	  o	  modelo	  pedra-‐papel-‐tesoura	  no	  contexto	  de	  dinâmica	  de	  populações	  
biológicas	  onde	  cada	  espécie	  pode,	  em	  um	  determindado	  período	  de	  tempo,	  reproduzir-‐se,	  
mover-‐se	  ou	  alimentar-‐se	  caçando	  sua	  presa.	  Durante	  o	  período	  de	  pesquisa,	  investigamos	  
diversas	  generalizações	  deste	  jogo,	  onde	  eram	  consideradas	  novas	  espécies	  e	  diferentes	  tipos	  
de	  hierarquia	  predatória.	  Para	  este	  trabalho	  além	  de	  toda	  literatura	  disponível	  em	  sites	  da	  
área,	  utilizamos	  ferramentas	  computacionais	  baseadas	  em	  programação	  em	  linguagem	  C	  feitas	  
pelo	  orientador.	  Os	  resultados	  obtidos	  mostram	  que	  as	  espécies	  juntam-‐se	  em	  parcerias,	  ou	  
dispoem-‐se	  em	  espirais	  de	  fuga	  para	  aumentar	  suas	  chances	  de	  sobrevivência.	  Os	  padrões	  
espirais	  que	  encontramos	  são	  comuns	  em	  sistemas	  biológicos	  e	  de	  	  Matéria	  Condensada	  Mole,	  
o	  que	  nos	  impulsiona	  a	  estudar	  aplicações	  para	  os	  nossos	  resultados	  na	  continuação	  do	  
trabalho	  de	  iniciação	  científica.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  escassez	  de	  recursos	  naturais	  tem	  levado	  ao	  homem	  a	  uma	  crescente	  preocupação	  com	  o	  
meio	  ambiente.	  Isso	  estimula	  a	  busca	  por	  formas	  alternativas	  de	  trabalho	  e	  exploração	  da	  
natureza.	  A	  fim	  de	  explorar	  a	  natureza	  equilibradamente	  e	  preciso	  melhorar	  a	  eficiência	  de	  
maquinas	  e	  equipamentos,	  para	  que	  passem	  a	  ter	  maior	  duração	  e	  economia.	  Uma	  das	  formas	  
de	  aumentar	  a	  eficiência	  é	  o	  desenvolvimento	  dos	  lubrificantes.	  

Os	  lubrificantes	  minerais	  são	  recursos	  esgotáveis,	  pois	  são	  fabricados	  a	  partir	  do	  petróleo.	  
Possuindo	  menor	  toxidade,	  os	  lubrificantes	  vegetais	  vêm	  se	  tornando	  uma	  alternativa	  eficaz	  
para	  substituir	  os	  minerais,	  devido	  aos	  recentes	  avanços	  da	  tecnologia	  empregada	  aos	  óleos	  
vegetais	  e	  das	  modificações	  químicas	  que	  podem	  ser	  aplicadas	  aos	  mesmos.	  

Essa	  pesquisa	  utilizou	  o	  processo	  de	  epoxidação	  para	  melhorar	  as	  qualidades	  do	  óleo	  de	  soja	  
para	  utilizá-‐lo	  como	  lubrificante	  e	  competir	  com	  os	  minerais.	  Foram	  utilizados	  diversos	  
métodos	  e	  teores	  para	  obter	  melhores	  rendimentos	  para	  o	  processo.	  Foram	  utilizados	  teores	  
estequiométricos	  e	  teores	  exemplificados	  na	  literatura.	  

Após	  realizar	  uma	  extensa	  pesquisa	  bibliográfica,	  juntamente	  com	  a	  realização	  experimental	  
da	  reação	  de	  epoxidação,	  percebe-‐se	  que	  é	  possível	  obter	  lubrificantes	  de	  grande	  potencial.	  
Entretanto,	  foram	  perceptíveis	  as	  rígidas	  restrições	  de	  execução	  dos	  procedimentos.	  Fatores	  
como	  temperatura,	  teor	  e	  tempo	  de	  execução	  de	  cada	  etapa	  são	  capazes	  de	  alterar	  
drasticamente	  o	  resultado	  do	  experimento.	  
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Resumo:	  	  

	  

Os	  lubrificantes	  desenvolvem	  um	  importante	  papel	  no	  funcionamento	  de	  vários	  
equipamentos.	  Têm	  como	  função	  principal,	  a	  redução	  do	  atrito	  entre	  duas	  superfícies	  em	  
contato,	  proporcionando	  assim,	  a	  diminuição	  de	  perdas	  econômicas	  por	  evitar	  o	  desgaste	  
entre	  estas	  superfícies.	  Atualmente,	  os	  lubrificantes	  mais	  usados,	  são	  formulados	  a	  partir	  dos	  
óleos	  mineral	  e	  sintético,	  tendo	  em	  suas	  composições	  aditivos	  inseridos	  em	  certas	  
porcentagens	  que	  protegem	  ou	  aumentam	  o	  rendimento	  em	  variadas	  condições	  de	  trabalho.	  
Um	  dos	  aditivos	  mais	  usados	  são	  o	  de	  extrema	  pressão	  (EP),	  sendo	  aplicados	  sob	  o	  regime	  de	  
lubrificação	  limítrofe.	  Visando	  um	  melhor	  desempenho	  de	  trabalho	  para	  lubrificantes,	  está	  
sendo	  estudado	  um	  novo	  tipo	  de	  material	  para	  ser	  usado	  como	  alternativa	  para	  os	  aditivos	  EP	  
convencionais,	  material	  denominado	  nanopartícula,	  mais	  precisamente,	  o	  nano-‐óxido.	  Assim,	  
o	  objetivo	  desta	  pesquisa	  foi	  de	  comparar	  aditivos	  EP	  convencionais	  com	  as	  partículas	  de	  
nano-‐óxidos,	  ambos	  utilizados	  para	  os	  mesmos	  óleos	  e	  nas	  mesmas	  concentrações.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  Problema	  de	  Escalonamento	  de	  veículos	  (VSP)	  pode	  ser	  considerado	  um	  problema	  clássico	  
de	  pesquisa	  operacional	  no	  qual	  cada	  viagem	  está	  associada	  a	  apenas	  um	  veículo.	  Ele	  está	  
baseado	  na	  atribuição	  de	  veículos	  a	  viagens,	  com	  o	  objetivo	  de	  minimizar	  os	  custos	  
operacionais	  que	  podem	  ser	  definidos	  de	  várias	  maneiras:	  tempo	  ocioso,	  quantidade	  de	  
combustível	  consumido	  e	  número	  de	  motoristas	  exigidos,	  por	  exemplo.	  Estas	  opções	  
permitem	  que	  o	  VSP	  seja	  definido	  como	  um	  problema	  de	  decisão	  multicriterio.	  Com	  base	  
nesse	  problema	  foram	  realizadas	  pesquisas	  sobre	  qual	  o	  método	  mais	  adequado	  para	  resolvê-‐
lo.	  

	  

O	  SIMPLEX	  é	  um	  procedimento	  matricial	  para	  resolver	  o	  modelo	  de	  programação	  linear	  na	  
forma	  normal	  e	  foi	  o	  primeiro	  método	  a	  ser	  testado	  para	  resolver	  o	  VSP.	  Apesar	  de	  fornecer	  
uma	  solução	  ótima	  para	  cada	  configuração	  do	  problema,	  ele	  demanda	  um	  grande	  tempo	  de	  
processamento.	  Já	  o	  Método	  Húngaro,	  uma	  heurística	  adequada	  a	  problemas	  de	  designação,	  é	  
executado	  em	  um	  tempo	  computacional	  menor	  e	  oferece	  soluções	  suficientemente	  próximas	  
das	  ótimas.	  

	  

Com	  o	  objetivo	  de	  testar	  os	  limites	  da	  heurística,	  foi	  implementado	  um	  algoritmo	  gerador	  de	  
viagens	  aleatórias	  que	  produziu	  instâncias	  de	  tamanhos	  variados.	  Resolvendo	  essas	  instâncias	  
por	  ambos	  os	  métodos,	  pode-‐se	  relacionar	  a	  distância	  da	  solução	  heurística	  para	  a	  solução	  
ótima	  com	  o	  tamanho	  da	  instância.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  trabalho	  busca	  compreender	  como	  foram	  construídas	  as	  imagens	  sobre	  a	  paisagem	  urbana	  
das	  vilas	  e	  cidades	  brasileiras	  recém-‐saídas	  do	  período	  colonial.	  Para	  tanto,	  propõe-‐se	  
investigar	  as	  narrativas	  de	  viajantes	  estrangeiros,	  sobremodo	  sobre	  as	  cidades	  localizadas	  em	  
Minas	  Gerais	  e	  Goiânia.	  Considera-‐se	  aqui	  como	  narrativa	  tanto	  a	  produção	  textual	  quanto	  
iconográfica,	  com	  o	  intuito	  de	  identificar	  aproximações	  e	  diferenças	  entre	  os	  vários	  discursos.	  
Tais	  núcleos	  urbanos	  foram	  retratados	  de	  maneiras	  diversas,	  porém	  a	  imagem	  resultante	  e	  
divulgada	  destes	  relatos	  tornou-‐se	  homogênea.	  Reconhecer	  o	  caráter	  de	  representação	  e	  os	  
esquemas	  (como	  define	  Gombrich,	  Arte	  e	  Ilusão,	  1960)	  não	  implica	  desconsiderar	  o	  caráter	  
documental	  dessa	  produção.	  Os	  relatos	  até	  agora	  estudados	  apontam	  para	  o	  lugar-‐comum	  da	  
decadência	  da	  urbe	  antiga.	  As	  cidades	  mineiras	  e	  goianas	  descritas	  nos	  textos	  de	  Gardner	  e	  
Saint-‐Hilaire,	  por	  exemplo,	  eram	  amiúde	  descritas	  como	  insalubres	  e	  desalinhadas.	  As	  críticas	  
mostravam-‐se	  mais	  incisivas	  ao	  tratar	  do	  ambiente	  construído,	  enquanto	  os	  relatos	  destinados	  
à	  natureza	  local	  delimitam	  uma	  imagem	  de	  entusiasmo	  pela	  mata	  tropical.	  As	  primeiras	  
conclusões	  apontam	  para	  uma	  relação	  estreita	  entre	  a	  depreciação	  da	  paisagem	  construída,	  
ao	  mesmo	  tempo	  enquadrada	  ou	  subjugada	  por	  uma	  vegetação	  profusa,	  pitoresca,	  de	  uma	  
natureza	  bárbara,	  como	  em	  Rugendas	  e	  Ender;	  para	  a	  compreensão	  de	  que	  os	  lugares-‐comuns	  
sobre	  a	  cidade	  brasileira	  fundam-‐se	  também	  na	  descrição	  da	  natureza.	  
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Resumo:	  	  

	  

Diversos	  sistemas	  de	  interesse	  se	  comportam	  como	  fluidos.	  Neste	  projeto,	  nos	  propomos	  a	  
simular	  as	  propriedades	  termodinâmicas	  de	  um	  fluido	  modelado	  como	  um	  sistema	  de	  
partículas	  estendidas	  em	  equilíbrio	  térmico	  local.	  Tal	  modelagem	  foi	  introduzida	  por	  J.J.	  
Monaghan	  (1977)	  e	  pretendida	  como	  uma	  ferramenta	  de	  simulação	  a	  fenômenos	  não	  
axissimétricos	  em	  astrofísica.	  O	  Smoothed	  Particle	  hydrodynamics	  (SPH),	  no	  entanto,	  
respondeu	  de	  forma	  bastante	  sensível,	  tanto	  para	  as	  situações	  as	  quais	  foi	  destinado	  
originalmente,	  como	  -‐	  inesperadamente	  -‐	  para	  diversos	  outros	  problemas	  complexos	  em	  
mecânica	  estatística	  e	  termodinâmica.	  Implantaremos,	  pois,	  com	  condições	  de	  contorno	  e	  de	  
confinamento	  bem	  estabelecidas,	  um	  modelo	  computacional	  cuja	  função	  simule	  a	  
interpolação	  SPH	  de	  um	  sistema	  semi-‐microscópico	  fluídico.	  Analisaremos,	  para	  tanto:	  
termalização;	  interpretação	  microscópica	  da	  pressão;	  conteúdo	  de	  energia	  e	  entropia;	  efeitos	  
da	  introdução	  da	  viscosidade	  e	  ondas	  de	  choque,	  para	  esse	  sistema.	  O	  objetivo	  é	  construir	  um	  
conhecimento	  que	  permita	  futuras	  aplicações	  em	  física,	  ciências	  climáticas,	  engenharias.	  
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Resumo:	  	  

	  

Este	  projeto	  de	  Iniciação	  Científica	  está	  seguindo	  de	  acordo	  com	  o	  cronograma	  do	  plano	  de	  
trabalho.	  Até	  o	  momento	  foram	  realizadas	  revisões	  bibliográficas	  em	  livros	  de	  física,	  que	  
abrangem	  principalmente	  a	  área	  de	  mecânica	  (ver	  referências).	  Por	  meio	  dessas	  revisões,	  
houve	  a	  familiarização	  do	  bolsista	  com	  termos	  introdutórios	  da	  área	  e	  com	  a	  mecânica	  
Lagrangiana.	  Houve	  ainda	  intensificação	  nos	  estudos	  de	  álgebra	  e	  mecânica,	  imprescindíveis	  
para	  uma	  compreensão	  mais	  clara	  do	  tema	  da	  pesquisa.	  	  
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Resumo:	  	  

	  

Desenvolvimento	  de	  um	  magnetômetro	  de	  campo	  de	  gradiente	  alternado	  

	  

Devido	  à	  grande	  relevância	  dos	  fenômenos	  relacionados	  à	  dinâmica	  de	  magnetização,	  tanto	  no	  
campo	  da	  física	  básica	  quanto	  do	  ponto	  de	  vista	  tecnológico,	  o	  conhecimento	  das	  
propriedades	  magnéticas	  torna-‐se	  um	  ponto	  fundamental	  para	  compreensão	  dos	  materiais	  
ferromagnéticos.	  Sendo	  assim,	  a	  fim	  de	  realizar-‐se	  um	  estudo	  do	  comportamento	  magnético	  
de	  diferentes	  tipos	  de	  amostras	  e	  obter-‐se	  maiores	  informações	  sobre	  estas	  propriedades,	  
neste	  trabalho,	  desenvolvemos	  um	  magnetômetro	  de	  campo	  de	  gradiente	  alternado	  (AGFM).	  
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Resumo:	  	  

	  

Os	  sistemas	  de	  apoio	  a	  decisão	  auxiliam,	  de	  maneira	  significativa,	  os	  seus	  usuários	  a	  tomada	  
de	  escolhas.	  Contudo,	  muitos	  desses	  sistemas	  funcionam	  de	  maneira	  ineficaz	  diante	  de	  
problemas	  mais	  complexos,	  e	  acabam	  por	  fornecer	  resultados	  baseados	  apenas	  em	  um	  único	  
critério,	  comumente	  relacionado	  à	  parte	  monetária.	  	  Desta	  forma,	  esses	  métodos	  avaliativos	  
omitem	  outros	  possíveis	  beneficio	  do	  usuário	  além	  dos	  lucros.	  A	  falta	  de	  uma	  melhor	  avaliação	  
multicriterial	  por	  parte	  desses	  sistemas,	  pode	  estar	  associada	  à	  omissão	  dos	  outros	  benefícios	  
que	  podem	  vir	  ser	  de	  interesse	  do	  usuário.	  Diante	  disso,	  faz	  necessário	  a	  criação	  de	  um	  
sistema	  de	  apoio	  a	  decisão	  capaz	  de	  avaliar	  diversões	  aspectos	  e/ou	  interesses	  do	  usuário,	  
para	  uma	  avaliação	  completa	  de	  todos	  os	  possíveis	  resultados,	  garantindo	  de	  maneira	  mais	  
eficaz	  a	  escolha	  do	  usuário.	  	  	  	  

	  

Palavras-‐chave:	  AHP;	   Sistemas	  de	  apoio	  a	  decisão;	  Auxilio	  a	  tomadas	  de	  decisões.	  

	   	  



	  

XXIII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA  

	  
CÓDIGO:	  ET0585	  

TÍTULO:	  Cálculo	  das	  Figuras	  de	  Mérito	  Multivariado	  para	  o	  Ensaio	  da	  Dissolução	  de	  
Comprimidos	  

AUTOR:	  FERNANDA	  SAADNA	  LOPES	  DA	  COSTA	  

ORIENTADOR:	  KASSIO	  MICHELL	  GOMES	  DE	  LIMA	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Este	  trabalho	  teve	  a	  finalidade	  de	  demonstrar	  como	  figuras	  de	  mérito	  multivariadas,	  em	  
conjunto	  com	  detecção	  de	  outlier,	  métodos	  de	  regressão	  por	  mínimos	  quadrados	  parciais	  
(PLS)	  e	  algoritmos	  de	  seleção	  de	  variáveis,	  tais	  como	  intervalo	  de	  mínimos	  quadrados	  parciais	  
(iPLS),	  algoritmo	  genético	  (GA)	  e	  algoritmo	  das	  projeções	  sucessivas	  (SPA),	  podem	  ser	  
utilizados	  para	  avaliar	  e	  melhorar	  o	  desempenho	  de	  espectroscopia	  no	  infravermelho	  próximo	  
na	  determinação	  simultânea	  de	  	  isoniazida,	  rifampicina,	  pirazinamida	  e	  etambutol	  em	  
comprimidos	  anti-‐tuberculostáticos	  produzidos	  pelo	  NUPLAM	  na	  Universidade	  Federal	  do	  Rio	  
Grande	  do	  Norte	  (Brasil).	  O	  coeficiente	  de	  correlação	  (R²)	  para	  a	  determinação	  por	  
cromatografia	  líquida	  de	  alta	  eficiência	  (CLAE)	  versus	  valores	  previstos	  (NIRS)	  variou	  de	  0,94	  -‐	  
0,98	  para	  os	  4	  fármacos.	  A	  raiz	  quadrada	  do	  erro	  médio	  quadrático	  da	  previsão	  (RMSEP)	  para	  
cada	  parâmetro,	  obtido	  a	  partir	  de	  modelos	  PLS,	  PLS-‐iPLS	  e	  PLS-‐AG	  foram	  melhorados	  37,18%,	  
8,95%,	  69,15%	  e	  6,03%	  para	  isoniazida,	  rifampicina,	  etambutol	  e	  pirazinamida,	  
respectivamente,	  em	  relação	  aos	  resultados	  do	  trabalho	  anterior	  que	  utilizou	  apenas	  modelos	  
PLS	  para	  determinação	  de	  dissolução.	  Indicando	  que	  o	  método	  NIR	  é	  uma	  ferramenta	  eficaz	  e	  
não	  destrutiva	  para	  a	  medição	  de	  dissolução	  dos	  fármacos	  a	  partir	  dos	  comprimidos.	  Foi	  feito	  
um	  teste	  t-‐pareado	  e	  a	  um	  nível	  de	  95%	  de	  confiança	  comprovou-‐se	  que	  não	  existe	  diferença	  
estatística	  entre	  o	  método	  de	  referência	  e	  a	  técnica	  NIR.	  
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Resumo:	  	  

	  

Tensoativos	  ou	  surfactantes	  são	  moléculas	  anfifílicas	  constituídas	  de	  duas	  regiões	  bem	  
características:	  uma	  polar	  ou	  hidrofílica	  formada	  por	  grupos	  eletricamente	  carregados	  
(surfactantes	  iônicos)	  e	  outra	  região	  apolar	  ou	  hidrofóbica,	  que	  é	  constituída	  geralmente	  de	  
cadeias	  hidrocarbônicas.	  Os	  surfactantes	  têm	  importante	  aplicação	  na	  recuperação	  terciária	  
do	  petróleo.	  Por	  isso,	  é	  muito	  importante	  conhecer	  bem	  o	  processo	  de	  micelização	  e	  os	  
fatores	  relacionados	  a	  esse	  processo,	  como	  efeito	  hidrofóbico	  e	  interações	  intermoleculares.	  O	  
presente	  projeto	  tem	  os	  seguintes	  objetivos:	  estudar,	  a	  nível	  molecular,	  os	  processos	  
termodinâmicos	  associados	  ao	  processo	  de	  micelização;	  obter	  a	  concentração	  micelar	  crítica	  
teórica	  e	  compará-‐la	  com	  a	  CMC	  experimental.	  
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Resumo:	  	  

	  

De	  forma	  a	  ressaltar	  a	  importância	  do	  ensino	  e	  aprendizagem	  de	  conceitos	  e	  aplicações	  de	  
teste	  de	  software,	  introduzindo-‐os	  nas	  primeiras	  disciplinas	  de	  programação	  em	  cursos	  de	  
computação,	  este	  trabalho	  teve	  como	  objetivo	  descrever	  a	  metodologia	  utilizada	  para	  a	  
realização	  de	  um	  experimento	  que	  serve	  como	  estudo	  de	  caso	  que	  mostra	  o	  uso	  da	  
abordagem	  POP&T	  para	  melhorar	  o	  ensino	  de	  teste	  de	  software	  em	  cursos	  de	  computação.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  pesquisa	  realizada	  no	  Laboratório	  de	  Sistemas	  Estruturais	  e	  Construtivos	  visou	  a	  coleta	  e	  
sistematização	  de	  informações	  acerca	  do	  uso	  da	  madeira	  na	  construção	  civil.	  O	  uso	  deste	  
material	  milenar	  foi	  responsável	  pelo	  avanços	  na	  tecnologia	  construtiva,	  na	  engenharia	  e	  na	  
arquitetura.	  Atualmente,	  seu	  uso	  esta	  em	  declínio.	  A	  falta	  de	  informação	  relacionadas	  a	  suas	  
formas	  de	  utilização	  e	  aplicação	  foi	  o	  principal	  enfoque	  da	  pesquisa.	  O	  objetivo	  final	  foi	  reunir	  
informações	  que	  contribuam	  para	  o	  uso	  da	  madeira	  como	  material	  construtivo,	  de	  forma	  
correta	  e	  segura,	  pelos	  alunos	  de	  engenharia	  civil,	  arquitetura	  e	  para	  profissionais	  da	  área.	  
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Resumo:	  	  

	  

Neste	  texto	  são	  descritos	  os	  detalhes	  de	  um	  trabalho	  de	  iniciação	  cientí&#64257;ca	  que	  
consistiu	  	  em	  implementar,	  parcialmente,	  um	  algoritmo	  para	  encontrar	  emparelhamentos	  
perfeitos	  em	  grafos	  cúbicos	  e	  sem	  pontes.	  O	  algoritmo	  em	  questão	  é	  o	  que	  apresenta	  a	  melhor	  
complexidade	  de	  tempo	  entre	  todos	  aqueles	  disponíveis	  na	  literatura.	  A	  implementação	  do	  
algoritmo	  requer	  a	  utilização	  de	  uma	  estrutura	  dinâmica	  de	  conectividade	  para	  testar,	  de	  
forma	  e&#64257;ciente,	  se	  um	  grafo,	  inicialmente	  conexo,	  permanece	  conexo	  após	  a	  remoção	  
ou	  inserção	  de	  arestas.	  O	  algoritmo	  a	  ser	  implementado	  possui	  aplicações	  em	  vários	  
problemas	  de	  geometria	  computacional.	  
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Resumo:	  	  

	  

No	  Brasil,	  a	  soja	  tem	  sido	  a	  principal	  fonte	  de	  matéria-‐prima	  para	  a	  produção	  de	  biodiesel	  
principalmente	  devido	  ao	  seu	  amplo	  cultivo	  no	  país,	  capaz	  de	  suprir	  a	  demanda	  por	  esse	  
biocombustível	  que	  desde	  janeiro	  de	  2010	  já	  vem	  sendo	  misturado	  ao	  diesel	  na	  proporção	  de	  
5%.	  Uma	  das	  grandes	  preocupações	  com	  relação	  a	  essa	  dependência	  do	  setor	  energético	  
renovável	  com	  a	  monocultura	  de	  soja	  é	  o	  fato	  desta	  também	  estar	  ligada	  à	  indústria	  
alimentícia.	  Adicionalmente	  o	  biodiesel	  produzido	  a	  partir	  desse	  óleo	  geralmente	  apresenta	  
algumas	  propriedades	  que	  não	  atendem	  as	  especificações	  recomendadas,	  como	  é	  o	  caso	  da	  
estabilidade	  termo-‐oxidativa.	  Uma	  possível	  alternativa	  seria	  o	  uso	  de	  misturas	  de	  óleos	  
vegetais	  com	  o	  intuito	  de	  diminuir	  a	  dependência	  de	  uma	  única	  fonte,	  bem	  como	  de	  melhorar	  
determinadas	  características	  do	  biodiesel	  produzido	  a	  partir	  dessas	  misturas.	  A	  escolha	  das	  
fontes	  oleaginosas	  pode	  ser	  feita	  em	  função	  dos	  teores	  de	  ácidos	  graxos	  saturados	  e	  
insaturados	  que	  compõem	  os	  triacilglicerídeos	  e	  que	  são	  responsáveis	  por	  diversas	  
propriedades	  do	  biocombustível.	  Sendo	  assim	  este	  trabalho	  teve	  como	  objetivo	  avaliar	  a	  
estabilidade	  oxidativa	  de	  biodiesel	  obtido	  de	  misturas	  de	  óleo	  de	  dendê,	  soja,	  babaçu	  e	  
mamona,	  utilizando	  a	  técnica	  de	  Rancimat	  e	  uma	  das	  propriedades	  relacionada	  à	  fluidez	  do	  
biocombustível,	  a	  viscosidade.	  
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Resumo:	  	  

	  

No	  Brasil,	  a	  soja	  tem	  sido	  a	  principal	  fonte	  de	  matéria-‐prima	  para	  a	  produção	  de	  biodiesel	  
principalmente	  devido	  ao	  seu	  amplo	  cultivo	  no	  país,	  capaz	  de	  suprir	  a	  demanda	  por	  esse	  
biocombustível	  que	  desde	  janeiro	  de	  2010	  já	  vem	  sendo	  misturado	  ao	  diesel	  na	  proporção	  de	  
5%.	  Uma	  das	  grandes	  preocupações	  com	  relação	  a	  essa	  dependência	  do	  setor	  energético	  
renovável	  com	  a	  monocultura	  de	  soja	  é	  o	  fato	  desta	  também	  estar	  ligada	  à	  indústria	  
alimentícia.	  Adicionalmente	  o	  biodiesel	  produzido	  a	  partir	  desse	  óleo	  geralmente	  apresenta	  
algumas	  propriedades	  que	  não	  atendem	  as	  especificações	  recomendadas,	  como	  é	  o	  caso	  da	  
estabilidade	  termo-‐oxidativa.	  Uma	  possível	  alternativa	  seria	  o	  uso	  de	  misturas	  de	  óleos	  
vegetais	  com	  o	  intuito	  de	  diminuir	  a	  dependência	  de	  uma	  única	  fonte,	  bem	  como	  de	  melhorar	  
determinadas	  características	  do	  biodiesel	  produzido	  a	  partir	  dessas	  misturas.	  A	  escolha	  das	  
fontes	  oleaginosas	  pode	  ser	  feita	  em	  função	  dos	  teores	  de	  ácidos	  graxos	  saturados	  e	  
insaturados	  que	  compõem	  os	  triacilglicerídeos	  e	  que	  são	  responsáveis	  por	  diversas	  
propriedades	  do	  biocombustível.	  Sendo	  assim	  este	  trabalho	  teve	  como	  objetivo	  avaliar	  a	  
estabilidade	  oxidativa	  de	  biodiesel	  obtido	  de	  misturas	  de	  óleo	  de	  dendê,	  soja,	  babaçu	  e	  
mamona,	  utilizando	  a	  técnica	  de	  Rancimat	  e	  uma	  das	  propriedades	  relacionada	  à	  fluidez	  do	  
biocombustível,	  a	  viscosidade.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  termo	  ?percolação?	  tem	  origem	  no	  latim	  e	  significa	  filtragem.	  Designa-‐se	  por	  percolação	  o	  
estudo	  de	  problemas	  que	  envolvem	  transferência	  de	  matéria	  ou	  energia	  através	  de	  meios	  
desordenados.	  Trata-‐se	  de	  assunto	  de	  tal	  abrangência	  que	  seus	  resultados	  podem	  ser	  
aplicados,	  para	  citar	  alguns	  exemplos,	  no	  estudo	  de	  propagação	  de	  epidemias,	  na	  modelagem	  
da	  propagação	  de	  fogo	  em	  florestas,	  no	  estudo	  de	  malhas	  elétricas,	  e	  na	  distribuição	  de	  óleos	  
ou	  gases	  dentro	  de	  rochas	  porosas.	  Os	  modelos	  básicos	  de	  estudos	  de	  percolação	  podem	  ser	  
divididos	  em	  dois	  tipos:	  percolação	  por	  sítios	  e	  percolação	  por	  ligações.	  Em	  ambos	  os	  casos,	  
diz-‐se	  que	  o	  sistema	  percola	  se	  houver	  um	  aglomerado	  de	  sítios	  ou	  ligações	  que	  formam	  um	  
caminho	  contínuo	  entre	  dois	  lados	  opostos	  do	  sistema.	  Utilizando-‐se	  de	  um	  modelo	  básico	  em	  
rede	  quadrada	  L	  x	  L,	  investigamos	  como	  a	  formação	  do	  aglomerado	  percolante	  é	  influenciada	  
pelo	  uso	  de	  distribuições	  de	  número	  aleatório	  não	  uniformes.	  Usando	  parâmetros	  associados	  a	  
cada	  tipo	  de	  distribuição	  de	  probabilidade	  como	  parâmetros	  de	  ordem,	  discutimos	  a	  variação	  
do	  valor	  da	  dimensão	  fractal	  do	  aglomerado	  percolante.	  Neste	  estudo,	  utilizamos	  distribuições	  
de	  probabilidades	  Gaussiana,	  Exponencial,	  e	  Uniforme	  para	  gerar	  valores	  associados	  a	  cada	  
sítio	  do	  sistema.	  
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Resumo:	  	  

	  

Esse	  trabalho	  consiste	  na	  tentativa	  de	  modelar	  redes	  genéticas	  regulatórias	  utilizando	  redes	  de	  
Petri.	  Redes	  reguladoras	  consistem	  nas	  relações	  entre	  genes	  e	  proteínas.	  Essas	  redes	  são,	  
portanto,	  muito	  complexas.	  Para	  que	  a	  modelagem	  seja	  possível	  seria	  necessário	  o	  uso	  de	  
computação	  paralela	  e	  algum	  método	  de	  otimização.	  

Muitas	  abordagens	  foram	  testadas	  a	  fim	  de	  conseguir	  uma	  boa	  modelagem,	  mas	  até	  o	  
momento	  não	  conseguimos	  obter	  sucesso	  usando	  nenhuma	  das	  testadas.	  O	  problema	  talvez	  
esteja	  no	  fato	  de	  que	  esse	  trabalho	  é	  algo	  novo	  e	  temos	  poucas	  fontes	  de	  pesquisa	  por	  conta	  
disso.	  A	  tentativa	  foi	  de	  se	  formar	  uma	  base	  para	  algo	  que	  não	  foi	  feito	  ainda.	  
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Resumo:	  	  

	  

Nesta	  pesquisa	  estivemos	  investigando	  as	  principais	  implementações	  de	  Computação	  em	  
Nuvem:	  SaaS,	  PaaS	  e	  IaaS,	  respectivamente:	  	  Serviços	  como	  um	  Serviço,	  Plataforma	  como	  um	  
serviço,	  e	  Infraestrutura	  como	  um	  serviço.	  Para	  isso,	  foram	  escolhidos	  três	  ambientes	  
diferentes	  de	  nuvem:	  GAE	  (Google	  App	  Engine),	  AWS	  (Amazon	  Web	  Services)	  e	  Openstack.	  
Uma	  vez	  construindo	  e	  (ou)	  configurados	  esses	  ambientes,	  foi	  feito	  um	  estudo	  acerca	  do	  
impacto	  sofrido	  em	  uma	  aplicação	  real,	  ao	  tentar	  implantá-‐la	  em	  cada	  nuvem	  escolhida.	  Para	  
isso,	  após	  um	  estudo	  acerca	  de	  técnicas	  de	  modularização	  de	  código,	  escolhemos	  aplicar	  
compilação	  condicional	  a	  fim	  de	  adaptar	  a	  aplicação	  em	  questão	  para	  os	  três	  cenários.	  Por	  fim,	  
foi	  relatada	  a	  experiência	  que	  tivemos	  em	  usar	  as	  tecnologias	  em	  questão	  através	  da	  
exposição	  das	  dificuldades	  encontradas	  tanto	  na	  construção	  do	  ambiente	  como	  no	  processo	  
de	  implantação	  da	  aplicação	  nos	  mesmos.	  
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Resumo:	  	  

	  

Esse	  projeto	  de	  pesquisa	  teve	  por	  objetivo	  aplicar	  os	  conceitos	  da	  mecânica	  relacional	  na	  
cosmologia	  e	  desenvolver	  uma	  variante	  das	  equações	  de	  Friedman	  para	  a	  mecânica	  relacional.	  

	  	  	  As	  equações	  de	  Friedman	  descrevem	  a	  expansão	  do	  espaço	  em	  um	  modelo	  de	  universo	  
isotrópico	  e	  homogêneo.	  Em	  casos	  particulares,	  como	  um	  universo	  de	  matéria,	  elas	  podem	  ser	  
deduzidas	  a	  partir	  dos	  conceitos	  da	  gravitação	  newtoniana.	  

	  	  	  Assim,	  aplicando	  os	  conceitos	  da	  mecânica	  relacional	  pode-‐se	  chegar	  a	  uma	  variante	  das	  
equações	  de	  Friedman	  (Newtoniana)	  denominada	  variante	  relacional.	  Em	  casos	  específicos,	  
estas	  equações	  se	  reduzem	  à	  versão	  Newtoniana	  usual.	  

	  	  	  	  O	  objetivo	  específico	  era	  verificar	  se	  esta	  variante	  relacional	  poderia	  explicar	  a	  origem	  da	  
expansão	  acelerada	  atual.	  Durante	  a	  pesquisa	  foi	  construído	  um	  toy-‐model	  relacional,	  porém	  o	  
termo	  adicional	  obtido	  não	  apresentou	  as	  boas	  propriedades	  para	  explicar	  a	  expansão	  
acelerada.	  
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Resumo:	  	  

	  

	  	  	  	  	  Tradicionalmente,	  um	  dos	  métodos	  mais	  utilizados	  na	  preservação	  de	  madeira	  é	  a	  
impregnação	  de	  substâncias	  químicas	  a	  base	  de	  arsênio	  e	  boro.	  Por	  serem	  tóxicas	  ao	  ser	  
humano	  e	  à	  natureza,	  nos	  últimos	  anos,	  pesquisas	  têm	  buscado	  tratamentos	  alternativos	  para	  
preservação	  de	  madeira.	  Um	  destes	  tratamentos	  é	  a	  polimerização	  in	  situ,	  utilizando	  
compostos	  não	  tóxicos	  e	  com	  capacidade	  de	  melhorar	  a	  estrutura	  e	  durabilidade	  da	  madeira.	  
O	  presente	  projeto	  propõe	  como	  tratamento	  a	  impregnação	  de	  madeira	  com	  poliálcoois	  
(etilenoglicol	  e	  propilenoglicol),	  seguida	  por	  um	  tratamento	  térmico	  para	  criar	  condições	  de	  
polimerização	  em	  cadeia	  entre	  os	  compostos	  impregnantes	  e	  as	  próprias	  cadeias	  celulósicas	  da	  
madeira.	  No	  estudo	  foram	  utilizadas	  amostras	  de	  madeira	  de	  eucalipto	  da	  espécie	  Eucalyptus	  
citriodora.	  Os	  primeiros	  resultados	  obtidos	  demonstraram	  boa	  interação	  e	  capacidade	  de	  
impregnação	  dos	  preservantes	  estudados,	  com	  ganho	  significativo	  de	  massa	  após	  a	  aplicação	  
do	  tratamento	  térmico.	  Como	  continuidade	  deste	  estudo,	  os	  efeitos	  do	  tratamento	  proposto	  
serão	  verificados	  através	  de	  testes	  para	  avaliar	  as	  modificações	  nas	  propriedades	  de	  
resistência	  mecânica	  e	  de	  durabilidade	  da	  madeira.	  Adicionalmente,	  novos	  ensaios	  serão	  
realizados	  a	  fim	  de	  obter	  as	  melhores	  condições	  para	  o	  processo	  proposto	  de	  impregnação	  e	  
polimerização	  in	  situ.	  
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Resumo:	  	  

	  

Neste	  trabalho,	  desenvolveu-‐se	  uma	  RNA	  (Rede	  Neural	  Artificial)	  para	  modelagem	  do	  
comportamento	  à	  fadiga	  de	  materiais	  compósitos,	  especialmente	  os	  materiais	  à	  base	  de	  fibra	  
de	  vidro.	  Foram	  utilizadas	  três	  curvas	  de	  vida	  finita	  (curvas	  S-‐N)	  para	  a	  obtenção	  dos	  dados	  
destinados	  ao	  treinamento	  da	  rede.	  Uma	  nova	  arquitetura	  de	  rede	  foi	  desenvolvida	  para	  esta	  
finalidade,	  diferente	  das	  propostas	  anteriores	  (Sena	  (2010)).	  Esta	  nova	  arquitetura	  alia	  as	  
qualidades	  de	  um	  modelo	  analítico	  (equação	  de	  Adam)	  e	  uma	  RNA,	  melhorando	  a	  capacidade	  
de	  generalização	  e	  robustez	  da	  mesma.	  Fez-‐se	  também	  uma	  comparação	  entre	  este	  resultado	  
e	  arquiteturas	  anteriores.	  
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Resumo:	  	  

	  

Neste	  trabalho	  são	  apresentados	  os	  resultados	  obtidos	  nas	  simulações	  realizadas	  em	  SystemC	  
para	  a	  rede	  em	  chip	  (NoC,	  do	  inglês	  Network	  on	  Chip)	  IPNoSys	  (Integrated	  Processing	  Network	  
On	  Chip	  System).	  Essas	  simulações	  consistiram	  da	  execução,	  no	  ambiente	  de	  simulação,	  de	  
aplicações	  com	  requisitos	  temporais	  utilizando	  a	  NoC	  IPNoSys.	  As	  aplicações	  utilizadas	  são	  
parte	  de	  um	  codificador	  H.264,	  usado	  no	  padrão	  brasileiro	  de	  TV	  digital	  (SBTVD)	  e	  possuem	  
requisitos	  de	  qualidade	  de	  serviço	  (QoS,	  do	  inglês	  Quality	  of	  Service)	  a	  serem	  atendidos,	  
especificamente,	  requisitos	  temporais.	  A	  análise	  dos	  resultados	  é	  feita	  com	  enfoque	  no	  
impacto	  que	  a	  configuração	  das	  características	  da	  NoC	  IPNoSys	  têm	  no	  atendimento	  dos	  
requisitos	  de	  QoS	  da	  aplicação	  de	  tempo	  real	  para	  o	  SBTVD.	  
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Resumo:	  	  

	  

Um	  material	  compósito	  pode	  ser	  definido	  como	  qualquer	  material	  multifásico	  que	  exibe	  
proporções	  significativas	  entre	  as	  propriedades	  das	  fases	  que	  o	  constituem,	  buscando	  
propriedades	  únicas.	  Compósitos	  poliméricos	  bifásicos	  são	  compostos	  por	  uma	  fase	  polimérica	  
contínua,	  ou	  matriz,	  e	  uma	  fase	  dispersa	  denominada	  carga,	  sendo	  que	  está	  carga	  podem	  ser	  
reforçante	  ou	  de	  enchimento.	  O	  poli(metacrilato	  de	  metila)	  (PMMA)	  é	  um	  polímero	  
termoplástico	  com	  boas	  características	  óticas	  geralmente	  usado	  em	  aplicações	  como	  
substituto	  do	  vidro.	  Porém,	  esse	  material	  possui	  como	  limitações	  uma	  baixa	  resistência	  ao	  
risco	  e	  ao	  desgaste	  abrasivo.	  A	  sílica	  (SiO2)	  é	  um	  material	  composto	  basicamente	  de	  dióxido	  de	  
silício	  que	  é	  bastante	  abundante	  na	  natureza	  em	  suas	  formas	  cristalinas	  e	  tem	  sido	  utilizado	  
em	  diversos	  casos	  como	  reforço	  particulado	  para	  materiais	  compósitos	  de	  matriz	  polimérica.	  O	  
objetivo	  deste	  trabalho	  foi	  desenvolver	  filmes	  do	  compósito	  PMMA/SiO2	  utilizando	  solventes	  
e	  estudar	  a	  adesão	  destes	  filmes	  em	  placas	  de	  PMMA	  por	  meio	  das	  propriedades	  mecânicas	  e	  
morfológicas.	  Os	  resultados	  mostraram	  que	  foi	  possível	  a	  produção	  dos	  filmes	  e	  a	  adição	  de	  
sílica	  forneceu	  melhorias	  nas	  propriedades	  mecânicas	  do	  PMMA.	  Além	  disso,	  a	  utilização	  de	  
solventes	  forneceu	  uma	  adesão	  satisfatória	  entre	  os	  filmes	  e	  as	  placas	  de	  polímero	  puro.	  
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Resumo:	  	  

	  

Os	  polímeros	  trouxeram	  um	  avanço	  no	  desenvolvimento	  tecnológico	  dos	  materiais	  no	  dia	  a	  dia	  
do	  ser	  humano.	  O	  uso	  de	  corantes	  em	  materiais	  poliméricos	  possibilita	  ampliar	  e	  diversificar	  as	  
possibilidades	  de	  suas	  aplicações.	  Entre	  as	  diversas	  formas	  de	  incorporar	  o	  corante	  ao	  
polímero,	  o	  uso	  de	  concentrados	  granulados	  é	  uma	  boa	  alternativa	  e	  produz	  uma	  dispersão	  
eficiente	  dos	  pigmentos	  e	  um	  menor	  desperdício.	  Para	  a	  preparação	  dos	  concentrados,	  foi	  
utilizado	  um	  PMMA	  como	  veículo	  dispersante,	  um	  corante	  na	  forma	  de	  pó	  (Disperse	  Red1)	  
com	  alta	  capacidade	  de	  coloração	  e	  acetona	  como	  solvente.	  Foram	  estudadas	  formas	  viáveis	  
de	  dispersar	  os	  corantes	  sobre	  as	  amostras,	  variando	  a	  agitação	  e	  tempo	  de	  repouso	  para	  
evaporação	  do	  solvente	  a	  pressão	  ambiente	  e	  a	  vácuo.	  Foi	  levado	  em	  consideração	  neste	  
trabalho,	  o	  efeito	  final	  de	  dispersão	  avaliado	  visualmente,	  e	  a	  facilidade	  no	  uso	  deste	  corante.	  
O	  concentrado	  preparado	  por	  agitação	  prolongada	  e	  secagem	  em	  estufa	  a	  vácuo	  apresentou	  
melhores	  resultados	  devido	  uma	  distribuição	  mais	  uniforme	  do	  pigmento	  e	  maior	  facilidade	  de	  
fragmentação	  para	  o	  uso.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  injeção	  de	  água	  é	  uma	  técnica	  amplamente	  utilizada	  no	  Brasil	  para	  deslocar	  o	  óleo	  em	  
direção	  aos	  poços	  produtores	  e	  manter	  a	  pressão	  em	  reservatórios	  de	  petróleo	  (Shecaira,	  
2002).	  No	  entanto,	  partículas	  suspensas	  na	  água	  injetada	  (ou	  reinjetada)	  podem	  ser	  retidas	  no	  
meio	  poroso,	  causando	  dano	  à	  formação	  (redução	  de	  permeabilidade)	  e	  perda	  de	  injetividade	  
(Wennberg	  e	  Sharma,	  1997).	  Em	  geral,	  durante	  a	  injeção	  de	  água	  ocorre	  filtração	  profunda	  
com	  retenção	  de	  partículas	  e	  formação	  de	  reboco	  externo.	  Quando	  ocorre	  essa	  redução,	  é	  
necessário	  aumentar	  a	  pressão	  de	  injeção	  para	  manter	  a	  vazão	  de	  água	  injetada.	  Desse	  modo,	  
a	  correta	  previsão	  da	  perda	  de	  injetividade	  é	  essencial	  em	  projetos	  de	  injeção	  de	  água.	  

No	  presente	  trabalho,	  foi	  formulado	  um	  modelo	  matemático	  para	  a	  filtração	  profunda	  e	  
reboco	  externo,	  que	  contém	  dois	  parâmetros	  empíricos	  -‐	  os	  coeficientes	  de	  filtração	  e	  de	  dano	  
de	  formação.	  Esses	  parâmetros	  podem	  ser	  determinados	  através	  de	  teste	  laboratorial	  de	  
injeção	  de	  água.	  

	  Para	  a	  obtenção	  dos	  parâmetros	  foi	  utilizado	  o	  método	  dos	  três	  pontos	  de	  pressão	  
(Bedrikovestky	  et	  al.,	  2001),	  que	  consiste	  na	  medição	  das	  pressões	  de	  injeção,	  da	  pressão	  de	  
saída	  e	  da	  pressão	  de	  um	  ponto	  intermediário	  ao	  longo	  do	  testemunho.	  

Foi	  implementado	  um	  software	  no	  LabView	  2011	  que	  permite	  a	  aquisição	  dos	  dados	  de	  
pressão	  ao	  longo	  do	  testemunho	  e	  posterior	  tratamento	  dos	  dados	  que	  permite	  obter	  os	  
parâmetros	  necessários	  para	  prever	  a	  perda	  de	  injetividade.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  Jambo	  vermelho	  é	  um	  fruto	  encontrado	  nos	  estados	  da	  região	  norte	  e	  nordeste,apresentam	  
cor	  vermelho	  escuro,levemente	  adocicado,	  exalando	  aroma	  de	  rosas,	  persistente	  e	  bastante	  
agradável	  ao	  olfato.A	  caracteristicas	  físicas	  e	  químicas	  são	  	  importantes	  para	  avaliação	  da	  
qualidade,	  classificação	  tecnológica	  do	  fruto,	  fornecendo	  informações	  seguras	  para	  avaliação	  
do	  valor	  nutricional.	  Portanto,	  os	  valores	  de	  umidade	  e	  proteínas	  presentes	  no	  
jambo,consumido	  no	  Rio	  Grande	  do	  Norte,	  são	  parâmetros	  fundamentais	  para	  nortear	  os	  
dados	  nutricionais	  desse	  produto,	  além	  de	  contribuir	  para	  a	  elucidação	  de	  sua	  composição	  
centesimal.Com	  o	  objetivo	  de	  incentivar	  o	  aproveitamento	  do	  jambo	  vermelho	  na	  safra	  e	  
oferecer	  uma	  alternativa	  nutritiva	  de	  dieta	  de	  baixo	  custo.	  
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Resumo:	  	  

	  

Com	  o	  aumento	  da	  competitividade	  dos	  setores	  agroindustriais	  e	  o	  crescimento	  da	  produção	  
nacional	  do	  milho,	  o	  produtor	  tende	  a	  buscar	  níveis	  mais	  elevados	  para	  atender	  aos	  modernos	  
padrões	  de	  qualidade.	  Atualmente,	  as	  principais	  certificações	  de	  qualidade	  para	  produtos	  
agropecuários	  avaliam	  não	  somente	  o	  produto	  acabado,	  mas	  todo	  o	  processo	  produtivo	  e	  seus	  
impactos	  sociais	  e	  ambientais.	  Uma	  das	  maiores	  dificuldades	  na	  escolha	  de	  um	  secador	  é	  a	  
grande	  variedade	  existente	  de	  equipamentos	  e	  processos	  de	  secagem.	  Análise	  do	  sistema	  de	  
secagem	  é	  focada	  num	  equipamento	  de	  melhor	  eficiência	  na	  remoção	  da	  umidade	  do	  produto	  
e	  tempo	  de	  processamento.	  

	   Este	  projeto	  visou	  estudar	  a	  secagem	  de	  produtos	  alimentícios	  com	  um	  secador	  flash	  
(pneumático),	  que	  por	  sua	  vez	  é	  um	  dos	  mais	  usados	  na	  indústria.	  A	  secagem	  deve	  ser	  rápida	  
(menos	  de	  10	  s),	  para	  estudar	  a	  cinética	  de	  secagem,	  determinar	  alguns	  parâmetros	  
importantes	  do	  processo	  com	  o	  intuito	  de	  modelar,	  simular	  e	  otimizar	  o	  secador	  flash.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  epidemia	  da	  aids	  no	  Brasil	  vem	  experimentando	  transformações	  importantes,	  envolvendo	  
mudança	  na	  principal	  forma	  de	  espraiamento	  da	  doença.	  Entre	  1990	  e	  2008,	  a	  região	  Sudeste	  
apresentou	  considerável	  decréscimo	  em	  relação	  ao	  total	  de	  casos	  notificados,	  de	  78,5%	  para	  
44,7%,	  ao	  passo	  que	  a	  região	  Norte	  mostrou	  um	  significativo	  acréscimo,	  em	  termos	  
percentuais,	  de	  1%	  para	  8%	  do	  total	  de	  casos	  notificados,	  neste	  mesmo	  período.	  Diante	  desse	  
cenário,	  a	  região	  Norte	  passa	  a	  demandar	  especial	  atenção	  dos	  governantes.	  A	  população	  alvo	  
foram	  mulheres	  de	  15	  a	  69	  anos	  de	  idade,	  residentes	  em	  dois	  municípios	  da	  região	  Norte	  
(Manaus	  e	  Boa	  Vista),	  compondo	  uma	  amostra	  probabilística	  de	  1620	  mulheres.	  O	  objetivo	  
desse	  trabalho	  foi	  analisar	  por	  meio	  da	  regressão	  logística,	  os	  fatores	  socioeconômicos,	  
demográficos	  e	  de	  comportamentos	  de	  risco	  ao	  HIV/aids	  que	  intervêm	  na	  auto-‐percepção	  
mulheres	  residentes	  nos	  citados	  municípios	  do	  risco	  de	  contrair	  o	  HIV.	  	  Em	  geral,	  observou-‐se	  
que	  as	  mulheres	  residentes	  em	  Boa	  Vista,	  jovens	  e	  adultas,	  mais	  escolarizadas	  ou	  que	  estão	  
trabalhando	  apresentaram	  alguma	  auto-‐percepção	  de	  risco	  à	  aids.	  O	  conhecimento	  sobre	  a	  
aids	  e	  a	  realização	  de	  algum	  tipo	  de	  exame	  de	  HIV	  também	  apresentou	  impacto	  significativo	  
sobre	  auto	  percepção	  de	  risco	  das	  mulheres	  da	  região	  norte.	  Por	  último,	  a	  chance	  de	  auto-‐
percepção	  de	  risco	  entre	  as	  mulheres	  que	  tem	  parceiro	  regular,	  ocasional	  ou	  não	  tem	  parceiro	  
também	  apresentou	  significância.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  criminalidade	  é	  algo	  que	  assola	  muitas	  cidades,	  em	  especial	  as	  Regiões	  Metropolitanas,	  pois	  
é	  nela	  onde	  se	  há	  maior	  concentração	  de	  pessoas.	  Tendo	  isso	  em	  vista	  o	  mapeamento	  desse	  
evento	  é	  de	  crucial	  importância	  para	  o	  desenvolvimento	  das	  Regiões	  Metropolitanas.	  Para	  se	  
fazer	  esse	  mapeamento,	  foram	  coletados	  dados	  de	  população	  e	  óbitos	  por	  municípios	  das	  
Unidades	  da	  Federação	  por	  faixa	  etária	  detalhada	  para	  os	  anos	  entre	  2005	  e	  2010,	  dados	  estes	  
obtidos	  pelo	  portal	  do	  DATASUS.	  Os	  dados	  foram	  colocados	  no	  Excel	  e	  SPSS	  (Statistical	  Package	  
for	  the	  Social	  Sciences)	  para	  serem	  analisados.	  Para	  os	  óbitos	  foi	  verificada	  a	  existência	  da	  
variável	  ?idade	  ignorada?	  causando	  dificuldades	  para	  a	  analise,	  com	  isso	  foi	  feita	  um	  calculo	  
para	  distribuir	  essas	  ?idades	  ignoradas?	  dentre	  as	  outras	  faixas	  de	  idade	  para	  eliminar	  essa	  
variável	  (Pro	  ?	  Rata).	  A	  partir	  daí	  foi	  verificado	  o	  local	  juntamente	  com	  os	  números	  de	  óbitos	  e	  
sua	  respectiva	  população	  residente	  para	  se	  ter	  noções	  proporcionais	  de	  relação	  ?óbito	  x	  
população	  residente?,	  para	  assim	  determinar	  os	  índices	  de	  mortalidade	  nas	  Regiões	  
Metropolitanas	  para	  assim	  as	  decisões	  de	  políticas	  publicas	  serem	  adotadas	  de	  maneira	  mais	  
eficiente	  e	  eficaz.	  
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Resumo:	  	  

	  

Devido	  a	  sua	  capacidade	  de	  reduzir	  as	  tensões	  superficial	  e	  interfacial	  através	  de	  seu	  acúmulo	  
na	  interface	  de	  fluidos	  imiscíveis	  ou	  de	  um	  fluido	  e	  um	  sólido,	  levando	  ao	  aumento	  de	  sua	  
disponibilidade	  e	  subseqüente	  biodegradação;	  de	  serem	  produzidos	  por	  microrganismos;	  além	  
de	  sua	  ampla	  gama	  de	  utilizações	  que	  vão	  desde	  a	  indústria	  de	  alimentos,	  cosméticos,	  
farmacêutica,	  petroquímica	  entre	  outras	  os	  biossurfactantes	  vem	  ganhando	  cada	  vez	  mais	  
destaque.	  O	  seu	  custo	  de	  produção	  porém	  ainda	  é	  alto	  fazendo-‐se	  necessárias	  pesquisas	  para	  
diminuir	  os	  custos	  de	  recuperação	  e	  purificação.	  Um	  dos	  compostos	  biossurfactantes	  mais	  
investigados	  são	  os	  ramnolipídeos	  produzidos	  por	  Pseudomonas	  aeruginosa,	  que	  foi	  utilizada	  
para	  estuda	  de	  recuperação	  e	  purificação	  utilizando	  resina	  fenyl.	  Foi	  realizada	  a	  produção	  em	  
incubador	  rotatório,	  extração,	  para	  posterior	  análise	  cinética	  e	  quantificação.	  Os	  resultados	  
mostraram	  um	  baixo	  grau	  de	  adsorção	  para	  o	  caldo	  bruto	  e	  para	  o	  caldo	  extraído,	  fazendo	  
necessário	  um	  estudo	  dos	  fatores	  que	  influenciam	  no	  processo,	  como	  pH,	  temperatura,	  massa	  
de	  carvão	  e	  agitação.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  emprego	  de	  aditivos	  minerais	  como	  substituintes	  parciais	  do	  cimento	  Portland	  na	  
preparação	  de	  pastas	  cimentícias	  é	  uma	  prática	  cada	  vez	  mais	  difundida	  em	  tecnologia	  do	  
cimento	  devido	  aos	  benefícios	  técnicos	  e	  econômicos	  proporcionados.	  Além	  da	  redução	  dos	  
gastos	  com	  cimento,	  tais	  aditivos	  são	  adicionados	  com	  a	  finalidade	  de	  aprimorar	  o	  
comportamento	  dos	  materiais	  cimentícios:	  para	  os	  concretos	  e	  argamassas	  no	  estado	  fluido,	  
incrementam	  a	  consistência	  e	  coesão	  das	  misturas;	  no	  estado	  endurecido,	  aumentam	  a	  
resistência	  à	  compressão	  e	  diminuem	  a	  permeabilidade	  por	  meio	  de	  reações	  químicas	  ou	  por	  
efeitos	  físicos	  (preenchimento	  de	  poros).	  Sabe-‐se	  também	  que,	  às	  altas	  temperaturas	  
encontradas	  em	  poços	  petrolíferos,	  ocorre	  uma	  diminuição	  na	  resistência	  compressiva	  das	  
pastas	  de	  cimento	  e	  um	  aumento	  na	  permeabilidade	  das	  mesmas	  como	  consequência	  da	  
conversão	  do	  silicato	  de	  cálcio	  hidratado	  em	  fases	  ricas	  em	  cal	  (fenômeno	  conhecido	  como	  
retrogressão	  da	  resistência).	  O	  presente	  trabalho	  propõe	  aplicações	  de	  fontes	  alternativas	  
como	  agentes	  anti-‐retrogressão	  da	  resistência	  mecânica	  de	  pastas	  de	  cimento	  expostas	  a	  
elevadas	  temperaturas	  e	  moduladores	  de	  resistência	  a	  condições	  ambientes.	  Essas	  novas	  
fontes	  poderão	  substituir	  os	  aditivos	  utilizados	  convencionalmente	  pelas	  companhias	  do	  setor	  
petrolífero.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  relatório	  aqui	  apresentado	  tem	  por	  objetivo	  descrever	  as	  atividades	  de	  iniciação	  científica	  
que	  foram	  realizadas	  ao	  longo	  do	  semestre	  2012.1.	  Essas	  atividades	  possuem	  vínculo	  com	  o	  
projeto	  de	  pesquisa	  ?Arquitetura,	  Projeto	  e	  Sustentabilidade?	  que	  tem	  como	  orientadora	  a	  
professora	  Maísa	  Veloso.	  Nesse	  estágio	  da	  pesquisa	  foi	  feita	  a	  análise	  de	  projetos	  tidos	  como	  
exemplos	  de	  arquitetura	  sustentável	  sendo	  aplicado	  um	  questionário	  baseado	  nos	  conceitos	  
de	  sustentabilidade	  estudados	  durante	  o	  semestre.	  Nesse	  relatório	  também	  consta	  a	  descrição	  
dos	  projetos	  em	  estudo	  e,	  em	  seguida,	  uma	  comparação	  entre	  os	  conceitos	  de	  
sustentabilidade	  adotados	  nas	  soluções	  projetuais	  será	  feita.	  Posteriormente	  serão	  explanadas	  
as	  perspectivas	  para	  a	  pesquisa	  a	  qual	  será	  dada	  continuidade	  no	  próximo	  semestre.	  Por	  fim,	  
as	  atividades	  paralelas	  realizadas	  durante	  a	  pesquisa	  também	  serão	  especificadas.	  	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  pesquisa	  consiste	  na	  análise	  de	  construções	  que	  se	  intitulam	  como	  obras	  de	  arquitetura	  
sustentável.	  Para	  a	  avaliação	  dos	  critérios	  que	  qualificam	  ou	  não	  as	  edificações	  dentro	  dos	  
padrões	  de	  sustentabilidade	  primeiro	  foram	  estudados	  quais	  são	  os	  princípios	  que	  norteiam	  
essa	  produção	  arquitetônica,	  tendo	  como	  base	  os	  livros	  ?Arquitetura	  Ecológica?	  de	  Dominique	  
Gauzin-‐Muller	  e	  o	  livro	  ?Ecohouse?	  de	  Susan	  Roaf.	  Em	  seguida,	  foi	  elaborado	  um	  formulário	  
elencando	  os	  pontos	  primordiais	  para	  a	  verificação	  dos	  padrões	  de	  sustentabilidade,	  como	  a	  
origem	  dos	  matérias	  de	  construção,	  o	  destino	  do	  lixo	  durante	  e	  após	  a	  obra,	  a	  obtenção	  
alternativa	  de	  energia	  elétrica,	  o	  reuso	  da	  água,	  o	  tratamento	  paisagístico	  do	  local,	  a	  relação	  
da	  obra	  com	  a	  comunidade	  na	  qual	  se	  insere	  ou	  com	  seu	  público	  alvo,	  dentre	  outros	  aspectos.	  
Esse	  formulário	  foi	  aplicado	  em	  edificações	  internacionais,	  em	  outros	  estados	  do	  Brasil	  e	  no	  
Rio	  Grande	  do	  Norte,	  através	  da	  analise	  do	  discurso	  dos	  autores	  do	  projeto	  e	  das	  imagens	  de	  
divulgação	  da	  obra,	  tanto	  em	  sites	  da	  internet,	  quanto	  em	  folders	  publicitários.	  Com	  o	  
embasamento	  bibliográfico	  sobre	  o	  tema	  e	  do	  estudo	  das	  edificações,	  foram	  percebidas	  
diferentes	  soluções	  sustentáveis.	  No	  entanto,	  algumas	  alternativas	  que	  aparentemente	  se	  
encaixavam	  no	  perfil	  da	  pesquisa	  se	  revelaram	  inadequadas,	  o	  que	  demonstra	  a	  importância	  
do	  aprofundamento	  no	  estudo	  do	  tema	  para	  a	  produção	  de	  uma	  arquitetura	  sustentável	  de	  
qualidade.	  
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Resumo:	  	  

	  

Existe	  atualmente	  em	  vários	  países	  do	  mundo	  um	  crescente	  interesse	  em	  se	  aumentar	  a	  
participação	  de	  fontes	  renováveis	  em	  suas	  matrizes	  energéticas.	  No	  Brasil,	  a	  energia	  eólica	  tem	  
recebido	  atenção	  especial	  dado	  o	  grande	  potencial	  eólico	  observado	  em	  algumas	  regiões	  do	  
país.	  As	  pás	  dos	  aerogeradores	  são	  produzidas	  em	  compósitos	  de	  matriz	  polimérica	  -‐	  
normalmente	  reforçados	  com	  fibras	  de	  vidro	  -‐	  por	  meio	  de	  processos	  como	  moldagem	  por	  
transferência	  de	  resina	  ou	  infusão.	  Estes	  materiais	  e	  processos	  resultam	  em	  partes	  com	  menor	  
custo,	  mas	  com	  uma	  redução	  significativa	  de	  propriedades	  mecânicas.	  A	  tendência	  atual	  de	  se	  
produzir	  aerogeradores	  cada	  vez	  maiores	  requer	  um	  melhor	  aproveitamento	  do	  potencial	  dos	  
compósitos,	  com	  a	  utilização	  da	  anisotropia	  intrínseca	  desses	  materiais	  e	  técnicas	  de	  
processamento	  que	  resultem	  em	  propriedades	  mecânicas	  superiores	  que	  atendam	  às	  
exigências	  de	  projeto.	  Desta	  forma,	  o	  objetivo	  desse	  trabalho	  é	  estudar	  o	  projeto	  e	  fabricação	  
de	  pás	  para	  aerogeradores	  de	  grande	  porte	  utilizando	  compósitos	  poliméricos	  constituídos	  de	  
arranjos	  de	  lâminas	  unidirecionais,	  considerando	  adequação	  da	  rigidez	  e	  da	  resistência	  voltada	  
à	  aeroelasticidade	  (aeroelastic	  tailoring).	  Além	  do	  caráter	  inovador	  da	  tecnologia	  proposta,	  
este	  projeto	  contribuirá	  para	  a	  formação	  de	  recursos	  humanos	  e	  a	  capacitação	  de	  laboratórios	  
em	  instituições	  federais	  de	  ensino	  superior,	  que	  possibilitarão	  o	  desenvolvimento	  de	  pesquisas	  
na	  área.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  Árvore	  Geradora	  Multiobjetivo	  é	  um	  problema	  de	  Otimização	  Combinatória	  NP-‐Árduo,	  
muito	  utilizado	  para	  resolver	  problemas	  de	  projeto	  de	  redes.	  Nesse	  trabalho,	  propõem-‐se	  dois	  
algoritmos	  bio-‐inspirados	  baseados	  nas	  metáforas	  da	  Colônia	  de	  Formigas	  e	  de	  Nuvem	  de	  
Partículas	  para	  a	  solução	  do	  problema	  em	  sua	  versão	  bi-‐objetivo,	  ainda	  que	  os	  algoritmos	  
desenvolvidos	  sejam	  adaptáveis	  para	  contemplar	  mais	  de	  dois	  objetivos.	  Os	  algoritmos	  
propostos	  são	  comparados	  entre	  si	  e	  a	  outras	  abordagens	  para	  o	  mesmo	  problema,	  uma	  exata	  
e	  outra	  metaheurística,	  em	  termos	  de	  qualidade	  de	  solução	  e	  tempo	  computacional	  
despendido,	  a	  fim	  de	  se	  avaliar	  a	  eficiência	  dos	  algoritmos	  desenvolvidos.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  projeto	  de	  ?Extração	  de	  Metais	  de	  Água	  de	  Produção	  Utilizando	  Tensoativos?	  objetiva	  
extrair	  metais	  da	  água	  de	  produção,	  por	  análise	  de	  soluções	  sintéticas,	  através	  da	  variação	  de	  
ph	  e	  por	  adição	  de	  tensoativo.	  A	  análise	  é	  feita	  com	  cada	  metal	  isoladamente,	  são	  eles:	  Bário,	  
Boro,	  Cádmio,	  Cálcio,	  Cobre,	  Ferro,	  Magnésio	  e	  Zinco.	  Cada	  metal	  é	  analisado	  de	  três	  formas	  
diferentes:	  

Adicionando-‐se	  base	  a	  solução	  metálica	  (variando	  ph);	  

Adicionando-‐se	  base	  a	  mistura	  de	  solução	  metálica	  com	  tensoativo	  (variando	  ph);	  

Adicionando-‐se	  diferentes	  concentrações	  de	  tensoativo	  a	  soluções	  metálicas	  (ph	  constante).	  

A	  espectrofotometria	  de	  absorção	  atômica	  fornece	  os	  dados	  de	  extração	  assim	  como	  a	  
eficiência	  de	  cada	  etapa	  do	  processo.	  
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Resumo:	  	  

	  

Descontroladas	  	  quantidades	  de	  corante	  são	  despejadas	  por	  indústria	  têxteis	  após	  o	  processo	  
de	  tingimento,	  resultando	  em	  efluentes	  com	  forte	  coloração,	  que	  são	  estética	  e	  
ambientalmente	  inaceitáveis.	  O	  tratamento	  desses	  efluentes	  tem	  sido,	  portanto,	  uma	  grande	  
preocupação	  desse	  tipo	  de	  indústria.	  Isso	  se	  torna	  ainda	  mais	  preocupante,	  em	  termos	  
ambientais,	  se	  levado	  em	  conta	  que	  os	  corante	  produzidos	  estão	  se	  tornando	  cada	  vez	  mais	  	  
complexos	  e	  cada	  vez	  mais	  estáveis	  dificultando	  sua	  biodegradação,	  degradando	  ainda	  mais	  o	  
ambiente.	  

A	  adsorção	  é	  um	  processo	  que	  envolve	  o	  contato	  de	  uma	  fase	  aquosa	  com	  a	  superfície	  de	  
partículas,	  as	  quais	  têm	  a	  propriedade	  de	  remover	  (ou	  armazenar)	  um	  ou	  mais	  solutos	  
presentes	  na	  solução.	  	  A	  adsorção	  na	  fase	  líquida	  tem-‐se	  mostrado	  um	  método	  efetivo	  para	  a	  
remoção	  de	  sólidos	  suspensos,	  odores,	  material	  orgânico,	  íons	  metálicos	  e	  corantes	  através	  da	  
aplicação	  de	  carvão	  ativado,	  turfa,	  bentonita,	  refugo	  de	  algodão,	  entre	  outros.	  

Para	  melhorar	  o	  desempenho	  desses	  sistemas,pesquisas	  com	  novos	  adsorventes	  continuam	  a	  
ser	  levadas	  a	  cabo,	  sendo	  um	  desses	  novos	  materiais	  a	  quitosana.	  Como	  Adsorvato	  iremos	  
usar	  o	  corante	  Metanil	  Yellow	  na	  qual	  está	  impuro,	  70%.	  Mas,	  utilizando	  o	  método	  de	  
Robbinson	  e	  Mills,	  foi	  purificado	  e	  assim,	  realizar-‐se-‐á	  ensaios	  de	  isoterma	  de	  adsorção	  e	  
cinética	  afim	  de	  prever	  como	  que	  se	  dá	  a	  taxa	  de	  variação	  de	  adsorção	  com	  a	  concentração	  de	  
corante	  e	  com	  o	  tempo.	  Obtendo	  assim	  ordem	  de	  adsorção	  e	  propriedades	  termodinâmicas.	  
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Resumo:	  	  

	  

Microalgas	  são	  organismos	  unicelulares	  e	  fotossintéticos	  que	  crescem	  em	  água	  doce	  ou	  
salgada	  por	  conversão	  de	  energia	  luminosa,	  monóxido	  de	  carbono	  e	  água	  em	  biomassa	  rica	  em	  
proteínas,	  lipídios	  e	  carboidratos.	  Atualmente	  diferentes	  estudos	  relatam	  que	  a	  extração	  de	  
lipídios	  a	  partir	  das	  microalgas	  vem	  garantindo	  a	  produção	  de	  biodiesel.	  Com	  esse	  objetivo,	  
nosso	  trabalho	  vem	  descrevendo	  os	  resultados	  preliminares	  do	  rendimento	  do	  óleo	  produzido	  
pela	  microalga	  da	  espécie	  monoraphidium,	  obtido	  pelo	  rompimento	  das	  membranas	  celulares.	  
Empregando-‐se	  os	  métodos	  de	  extração,	  via	  Agitação	  Mecânica,	  via	  Incubadora	  e	  via	  
Ultrassom,	  e	  suas	  análises	  qualitativas	  por	  espectrofotometria	  na	  região	  do	  UV-‐vis	  e	  
Infravermelho	  e	  em	  Cromatografia	  em	  Camada	  Delgada	  (CCD).	  A	  partir	  dos	  rendimentos	  
calculados,	  conclui-‐se	  que	  na	  incubadora	  obteve	  o	  melhor	  rendimento	  de	  20,66%,	  via	  
ultrassom	  foi	  de	  17,99%	  e	  na	  agitação	  mecânica	  foi	  de	  16,78%	  comparado	  com	  a	  mesma	  
espécie	  de	  microalga	  em	  questão.	  E	  as	  análises	  do	  óleo	  estraído	  pelos	  métodos	  citados,	  vão	  
demonstrar	  seu	  comportamento	  nas	  frações	  lipídicas	  extraídas	  quanto	  a	  sua	  composição	  
(triglicerídeos,	  ácidos	  graxos	  conjugados,	  pigmentos,	  clorofila	  a,	  umidade,	  entre	  outras),	  
reportando	  picos	  de	  absorbância	  (UV-‐vis)	  ou	  distância	  pecorrida	  pela	  amostra	  (CCD)	  de	  acordo	  
com	  a	  presença	  do	  composto,	  e	  assim,	  analisando	  se	  esse	  óleo	  é	  de	  boa	  qualidade	  comparado	  
com	  o	  rendimento	  obtido.	  
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Resumo:	  	  

	  

Este	  resumo	  trata	  de	  uma	  descrição	  das	  atividades	  desenvolvidas	  no	  decorrer	  dos	  últimos	  três	  
meses	  de	  trabalho	  neste	  projeto	  de	  Iniciação	  Científica	  que	  trata	  do	  Ensino	  da	  Matemática	  no	  
RN	  entre	  os	  anos	  de	  1950	  à	  1980.	  Além	  dessas	  atividades	  realizadas,	  o	  mesmo	  contém	  
descrições	  de	  aspectos	  teóricos	  e	  descrições	  práticas	  dessa	  experiência	  única	  vivenciada	  até	  o	  
presente	  momento.	  Nosso	  principal	  objetivo	  é	  descrever	  e	  analisar	  toda	  a	  trajetória	  do	  ensino	  
da	  Matemática,	  durante	  o	  período	  compreendido	  entre	  às	  décadas	  de	  50	  e	  80.	  Buscar	  fontes	  
de	  pesquisa	  que	  sejam	  realmente	  de	  fundamental	  importância	  para	  o	  projeto.	  Realizar	  
entrevistas	  com	  pessoas	  que	  vivenciaram	  a	  Matemática.	  Em	  resumo,	  esse	  projeto	  de	  Iniciação	  
Científica	  estabelece	  os	  seguintes	  propósitos:	  estudo	  sobre	  a	  pesquisa,	  a	  ida	  aos	  arquivos	  e	  a	  
entrevista	  semi-‐estruturada;	  busca	  por	  fontes	  escritas	  e	  orais;	  realização	  das	  entrevistas;	  
elaboração	  dos	  artigos,	  bem	  como	  apresentação	  em	  eventos	  da	  área;	  e	  escrita	  do	  relatório	  
final.	  Porém	  como	  entrei	  no	  projeto	  quase	  ao	  final,	  pude	  participar	  do	  estudo	  sobre	  a	  pesquisa	  
em	  si,	  pelo	  qual	  o	  livro:	  Fontes	  Históricas	  foi	  um	  norteador	  para	  que	  pudesse	  me	  situar	  de	  
como	  realizar	  uma	  pesquisa	  em	  arquivos,	  bem	  como	  realizar	  uma	  entrevista.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Ensino.	  Matemática.	  Atividades.	  

	   	  



	  

XXIII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA  

	  
CÓDIGO:	  ET0815	  

TÍTULO:	  Geologia	  e	  hidrogeologia	  da	  Região	  de	  Parnamirim	  

AUTOR:	  NADIA	  SOARES	  CARRASCOZA	  

ORIENTADOR:	  JOSE	  GERALDO	  DE	  MELO	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

O	  presente	  relatório	  compreende	  os	  resultados	  de	  uma	  pesquisa	  sobre	  o	  uso	  e	  potencialidades	  
das	  águas	  subterrâneas	  do	  município	  de	  Parnamirim	  localizado	  no	  litoral	  sul	  do	  estado	  do	  Rio	  
Grande	  do	  Norte.	  Parnamirim	  é	  o	  terceiro	  município	  mais	  populoso	  do	  estado	  com	  população	  
estimada	  em	  185.000	  habitantes	  e	  possui	  o	  maior	  índice	  de	  crescimento	  populacional	  do	  
estado.	  Uma	  vez	  que	  as	  águas	  subterrâneas	  constituem	  100%	  do	  abastecimento	  de	  água	  do	  
munícipio	  de	  Parnamirim,	  constituindo	  um	  manancial	  de	  fundamental	  importância	  para	  o	  
suprimento	  do	  município,	  assim	  como	  da	  zona	  sul	  do	  município	  de	  Natal,	  fica	  assim	  
reconhecida	  a	  importância	  de	  preservação	  deste	  manancial.	  Foi	  levantada	  toda	  a	  infra-‐
esdtrutura	  hídrica	  da	  cidade,	  com	  o	  levantamento	  de	  54	  poços	  tubulares	  com	  suas	  
características	  hidráulicas;	  avaliados	  os	  parâmetros	  hidrodinâmicos	  do	  aquífero	  Barreiras,	  
especificamente	  trnasmissividade	  e	  condutividade	  hidráulica,	  além	  das	  dimensões	  e	  aspectos	  
estruturais	  envolvidos.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  área	  de	  estudo	  compreende	  o	  município	  de	  Parnamirim,	  Região	  Metropolitana	  de	  Natal.	  
Parnamirim	  é	  o	  terceiro	  município	  mais	  populoso	  do	  estado	  com	  população	  estimada	  em	  
185.000	  habitantes	  e	  possui	  o	  maior	  índice	  de	  crescimento	  populacional	  do	  estado.	  Dispõe-‐se	  
numa	  superfície	  da	  ordem	  de	  120	  Km²,	  situado	  em	  sua	  maior	  parte	  na	  Bacia	  do	  Rio	  Pirangi.	  O	  
aquífero	  Barreiras	  é	  a	  unidade	  mais	  importante,	  sendo	  essa	  a	  principal	  fonte	  de	  suprimento	  
hídrico	  do	  município,	  tanto	  para	  as	  comunidades	  locais,	  projetos	  de	  irrigação	  como	  para	  
demandas	  industriais.	  Não	  ocorrem	  registros	  de	  água	  retirada	  de	  rochas	  carbonáticas.	  Dessa	  
forma,	  a	  partir	  da	  avaliação	  das	  potencialidades	  hidrogeológicas	  do	  aquífero	  Barreiras	  e	  da	  
qualidade	  das	  águas	  pode-‐se	  desenvolver	  um	  planejamento	  adequado	  corrigindo	  o	  mau	  uso	  
dessas	  águas.	  O	  volume	  de	  água	  disponibilizado	  pelo	  Sistema	  Aquífero	  Barreiras	  é	  da	  ordem	  de	  
19	  milhões	  de	  m³/ano.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  seguinte	  relatório	  trata	  das	  atividades	  realizadas	  e	  os	  resultados	  obtidos	  no	  período	  de	  
março	  de	  2012	  a	  julho	  de	  2012,	  dentro	  do	  plano	  de	  trabalho	  intitulado	  ?As	  estratégias	  de	  
financiamento	  dos	  IAPs	  e	  a	  construção	  do	  espaço	  urbano	  de	  Natal?	  inserido	  na	  pesquisa	  ?Os	  
IAPs	  e	  a	  produção	  de	  moradias	  urbanas	  para	  trabalhadores	  (décadas	  de	  1930	  a	  1960)?	  
desenvolvida	  pelo	  grupo	  de	  pesquisa	  da	  História	  da	  Cidade,	  do	  Território	  e	  do	  Urbanismo	  ?	  
HCUrb.	  O	  projeto	  de	  pesquisa	  supracitado	  tem	  como	  objetivo	  geral	  compreender	  o	  significado	  
da	  atuação	  dos	  IAPs	  para	  a	  constituição	  do	  mercado	  imobiliário	  entre	  1940	  e	  1950,	  momento	  
crucial	  para	  a	  conformação	  da	  cidade	  que	  se	  detém	  no	  estudo	  de	  um	  bairro:	  Alecrim.	  
Pretende-‐se	  analisar	  os	  dados	  dos	  processos	  de	  financiamentos	  habitacionais	  dos	  IAPs,	  por	  
meio	  de	  fichas	  padronizadas,	  no	  arquivo	  do	  Patrimônio	  Imobiliário	  do	  INSS-‐RN,	  para	  a	  
atualização	  do	  banco	  de	  dados	  e	  de	  imagens	  já	  parcialmente	  existente,	  bem	  como	  a	  alimentar	  
e	  manter	  o	  novo	  banco	  de	  dados	  que	  está	  em	  desenvolvimento,	  contribuindo	  desta	  forma	  
para	  os	  debates	  sobre	  a	  origem	  e	  a	  atualidade	  do	  problema	  da	  habitação	  social,	  e	  em	  
particular,	  para	  a	  construção	  da	  história	  da	  habitação	  e,	  conseqüentemente,	  de	  Natal.	  

	  

Palavras-‐chave:	  IAPs,	  habitação	  social,	  Alecrim	  

	   	  



	  

XXIII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA  

	  
CÓDIGO:	  ET0818	  

TÍTULO:	  Caracterização	  físico	  e	  quimica	  de	  superfícies	  de	  titânio	  oxicarbonitretadas	  

AUTOR:	  JUSSIER	  DE	  OLIVEIRA	  VITORIANO	  

ORIENTADOR:	  CLODOMIRO	  ALVES	  JUNIOR	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

O	  titânio	  é	  considerado	  o	  material	  de	  escolha	  para	  implantes	  dentais	  devido	  à	  sua	  
biocompatibilidade	  e	  boas	  propriedades	  mecânicas.	  A	  modificação	  de	  sua	  superfície	  tem	  sido	  
bastante	  utilizada	  como	  forma	  de	  aumentar	  a	  interação	  entre	  esse	  material	  e	  o	  osso	  no	  qual	  
ele	  é	  implantado.	  Este	  trabalho	  apresenta	  resultados	  de	  um	  estudo	  comparativo	  de	  duas	  
técnicas	  de	  modificação	  de	  superfícies:	  a	  nitretação	  a	  plasma	  por	  cátodo	  planar	  e	  cátodo	  oco.	  
As	  condições	  utilizadas	  em	  ambos	  os	  tratamentos	  foram:	  atmosfera	  de	  80%	  H2	  e	  20%	  N2,	  
450°C,	  pressão	  de	  3	  mbar,	  1	  hora.	  Com	  a	  finalidade	  de	  monitorar	  a	  composição	  e	  a	  densidade	  
das	  espécies	  ativas	  no	  plasma,	  utilizou-‐se	  a	  espectroscopia	  de	  emissão	  óptica	  em	  todos	  os	  
processos.	  O	  ensaio	  de	  microdureza	  superficial	  foi	  feito	  utilizando	  um	  microdurômetro	  digital	  
HVS	  1000	  PANAMBRA	  com	  carga	  de	  100gf,	  tempo	  de	  aplicação	  de	  carga	  de	  15	  segund	  
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TÍTULO:	  Estudo	  por	  meio	  de	  Planejamento	  Experimental	  e	  Análise	  Estatística	  dos	  parâmetros	  
que	  influenciam	  o	  processo	  de	  obtenção	  da	  atividade	  antioxidante	  e	  compostos	  fenólicos	  do	  
jambo	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  jambo	  vermelho	  é	  um	  fruto	  de	  safra	  sazonal	  abundante,	  com	  propriedades	  pouco	  
conhecidas	  e	  destinado	  basicamente	  ao	  consumo	  in	  natura.	  O	  pigmento	  presente	  em	  sua	  
casca	  indica	  a	  presença	  de	  antocianinas,	  componentes	  de	  natureza	  fenólica	  que	  apresentam	  
atividade	  antioxidante,	  sendo	  capazes	  de	  retardar	  ou	  inibir	  a	  oxidação	  de	  um	  extrato	  oxidável	  
de	  maneira	  eficaz,	  conforme	  comprovado	  por	  outros	  autores.	  Este	  trabalho	  teve	  como	  
objetivo	  estudar	  a	  influência	  do	  pH	  na	  Atividade	  Antioxidante	  (AA),	  no	  teor	  de	  	  Compostos	  
Fenólicos	  Totais	  (CFT)	  e	  de	  Antocianinas	  (AMT)	  do	  jambo,	  assim	  como	  a	  cinética	  de	  extração.	  O	  
estudo	  foi	  conduzido	  através	  da	  realização	  de	  extrações	  em	  reator	  enjaquetado	  utilizando	  
solvente	  acidificado	  e	  tendo	  sob	  controle	  a	  temperatura	  do	  sistema	  e	  a	  velocidade	  de	  agitação.	  
Os	  extratos	  etanólicos	  do	  jambo	  foram	  submetidos	  a	  análises	  espectrofotométricas,	  que	  
indicaram	  pouca	  variação	  quanto	  à	  AA	  	  frente	  à	  acidificação	  dos	  solventes,	  resultando	  em	  
valores	  de,	  em	  média,	  31	  &#956;mol	  TEAC/g	  MS	  (DP=1,056).	  A	  concentração	  de	  CFT	  atingiu	  
seu	  valor	  máximo	  na	  casca	  (1072,64	  mg	  GAE/100g	  MS)	  quando	  o	  solvente	  foi	  acidificado	  a	  pH	  
4,5.	  Com	  relação	  à	  AMT,	  a	  acidificação	  do	  solvente	  não	  foi	  favorável	  ao	  processo	  de	  extração	  e	  
o	  melhor	  resultado	  obtido	  foi	  de	  949,78	  mg	  ci-‐3-‐gli/100g	  MS.	  O	  estudo	  cinético	  em	  andamento	  
tende	  a	  adequar-‐se	  aos	  modelo	  de	  Freudlinch	  e	  Lagergren.	  
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Resumo:	  	  

	  

Este	  trabalho	  foi	  desenvolvido	  com	  o	  intuito	  de	  estabelecer	  comparações	  entre	  algoritmos	  de	  
controle	  adaptativo	  robusto	  por	  modelo	  de	  referência	  recentemente	  desenvolvidos,	  
analisando	  seus	  desempenhos	  em	  diferentes	  situações.	  Foram	  abordados	  o	  controlador	  
adaptativo	  por	  modelo	  de	  referência	  com	  fator	  de	  projeção,	  o	  controlador	  adaptativo	  por	  
modelo	  de	  referência	  com	  fator	  de	  esquecimento	  descontínuo	  e	  normalizado,	  o	  controlador	  
adaptativo	  por	  modelo	  de	  referência	  e	  estrutura	  variável,	  o	  controlador	  binário	  por	  modelo	  de	  
referência	  e	  o	  controlador	  em	  modo	  dual	  adaptativo	  robusto,	  todos	  nos	  casos	  direto	  e	  
indireto.	  Foram	  realizados	  estudos	  de	  caso	  com	  duas	  plantas	  de	  segunda	  ordem	  e	  grau	  relativo	  
unitário,	  sendo	  uma	  estável	  e	  outra	  instável,	  acrescentando-‐se	  dinâmicas	  parasitas	  e	  
perturbações	  na	  entrada	  e	  na	  saída	  destas	  plantas	  para	  se	  determinar	  em	  quais	  situações	  é	  
mais	  vantajosa	  a	  aplicação	  de	  cada	  uma	  dessas	  estratégias.	  
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Resumo:	  	  

	  

Este	  projeto	  visa	  o	  desenvolvimento	  e	  implementação	  de	  técnicas	  de	  percepção,	  planejamento	  
e	  controle	  para	  sistemas	  robóticos	  autônomos.	  Para	  alcançar	  autonomia,	  sistemas	  robóticos	  
devem	  ser	  dotados	  de	  múltiplos	  sensores	  de	  natureza	  variada.	  O	  processamento	  em	  tempo	  
real	  de	  grande	  volume	  de	  dados	  sensoriais	  e	  de	  complexos	  algoritmos	  de	  percepção,	  
planejamento	  e	  controle	  de	  robôs	  pelos	  seus	  sistemas	  computacionais	  embarcados	  é	  um	  
desafio	  técnico	  não	  trivial,	  exigindo	  a	  adoção	  de	  arquiteturas	  de	  hardware	  e	  software	  
distribuídas.	  Dentro	  deste	  contexto,	  foram	  desenvolvidas	  e	  implementadas	  técnicas	  de	  
percepção,	  planejamento	  e	  controle	  que	  serão	  embarcadas	  no	  protótipo	  de	  uma	  órtese	  ativa.	  
Para	  fins	  de	  validação,	  as	  técnicas	  desenvolvidas	  serão	  testadas	  experimentalmente	  em	  
simuladores	  computacionais	  e	  no	  protótipo.	  Além	  disso,	  houve	  um	  estudo	  de	  esforços	  
mecânicos	  para	  fins	  de	  projeto,	  levando	  em	  conta	  os	  aspectos	  estético,	  financeiro	  e	  funcional,	  
como	  também	  a	  análise	  de	  circuitos	  eletrônicos	  que	  se	  adequariam	  melhor	  ao	  projeto.	  
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Resumo:	  	  

	  

Muitas	  técnicas	  convencionais	  de	  projeto	  de	  controladores	  não	  levam	  em	  conta	  restrições	  nos	  
atuadores,	  o	  que	  pode	  acarretar	  saturação	  de	  tais	  componentes.	  Dessa	  maneira,	  o	  sistema	  
opera	  em	  malha	  aberta,	  podendo	  degradar	  enormemente	  o	  desempenho	  do	  controlador	  
projetado.	  O	  objetivo	  deste	  trabalho	  é	  implementar	  controladores	  que	  levam	  em	  conta	  as	  
restrições	  do	  sistema	  utilizando	  técnicas	  de	  conjuntos	  invariantes	  e	  avaliar	  os	  resultados	  da	  
aplicação	  de	  tais	  técnicas	  a	  um	  sistema	  didático	  de	  tanques	  interligados.	  Tendo-‐se	  calculado	  
um	  conjunto	  invariante,	  uma	  ação	  de	  controle	  que	  garante	  o	  respeito	  das	  restrições	  pode	  ser	  
obtida	  pela	  solução	  "on-‐line"	  (para	  cada	  instante	  de	  amostragem)	  de	  um	  problema	  de	  
Programação	  Linear.	  Foram	  implementados	  controladores	  para	  três	  diferentes	  níveis	  de	  
tanque.	  O	  respeito	  às	  restrições	  no	  atuador	  e	  no	  nível	  máximo	  de	  cada	  tanque	  é	  garantido	  a	  
partir	  do	  momento	  em	  que	  as	  varíaveis	  controladas	  entram	  no	  conjunto	  invariante.	  Para	  a	  
realização	  do	  controlador	  e	  sua	  

comunicação	  com	  a	  planta,	  foi	  desenvolvido	  um	  cliente	  Java	  com	  uma	  interface	  gráfica	  que	  
mostra	  a	  evolução	  das	  varíaveis	  da	  planta.	  Os	  resultados	  obtidos	  mostram	  a	  eficiência	  do	  
método	  comparado	  a	  um	  controlador	  convencional	  do	  tipo	  seguidor	  de	  referências.	  O	  sucesso	  
da	  implementação	  aponta	  para	  a	  viabilidade	  de	  aplicação	  da	  técnica	  em	  escala	  industrial.	  
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Resumo:	  	  

	  

Ligantes	  heterociclos	  nitrogenados	  possuem	  interessantes	  aplicações	  em	  diferentes	  áreas,	  tais	  
como,	  química,	  bioquímica	  e	  materiais.	  Derivados	  de	  quinoxalina	  têm	  sido	  comumente	  
relatados	  na	  literatura,	  em	  função	  de	  suas	  atividades	  biológicas	  para	  diferentes	  fins,	  seus	  usos	  
como	  agentes	  de	  interação	  com	  o	  DNA,	  e	  como	  materiais	  moleculares.	  No	  presente	  trabalho,	  
foi	  explorada	  a	  natureza	  elétron-‐deficiente	  do	  anel	  quinoxalina	  para	  obtenção	  de	  derivados	  
2,3-‐substituídos	  do	  respectivo	  heterocíclico	  via	  reações	  de	  substituição	  nucleofílica	  aromática.	  
Foi	  obtido	  um	  composto	  ainda	  não	  publicado	  na	  literatura,	  2,3-‐dietanolaminoquinoxalina,	  que	  
se	  mostra	  interessante	  estruturalmente	  para	  obtenção	  de	  moléculas	  mais	  elaboradas	  que	  
possam	  vir	  a	  possuir	  aplicações	  em	  áreas	  biológicas	  e	  tecnológicas.	  	  
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Resumo:	  	  

	  

	  	  	  	  	  As	  redes	  de	  comunicações	  sem	  fio	  estão	  se	  tornando	  mais	  heterogêneas	  tanto	  em	  termos	  
tecnológicos	  como	  em	  modelos	  de	  negócios	  das	  operadoras.	  	  Essa	  tendência,	  aliada	  ao	  
crescimento	  da	  demanda	  por	  novos	  serviços,	  reforça	  a	  idéia	  que	  as	  redes	  modernas	  de	  
comunicação	  sem	  fio	  deverão	  ser	  capazes	  de	  prover	  múltiplos	  serviços	  sob	  uma	  arquitetura	  de	  
rede	  unificada,	  composta	  de	  várias	  redes	  de	  acesso	  de	  rádio,	  a	  chamada	  rede	  Multi-‐Acesso.	  
Este	  trabalho	  tem	  como	  objetivo	  o	  estudo	  de	  estratégias	  de	  CRRM	  (Gerência	  de	  Recursos	  de	  
Rádio	  Comum)	  em	  redes	  Multi-‐Acesso,	  mas	  especificamente	  a	  maneira	  de	  alocar	  usuários	  em	  
tais	  redes,	  a	  chamada	  Seleção	  de	  Acesso.	  

	  	  	  	  Computação	  evolutiva	  é	  utilizada	  como	  abordagem	  computacional	  para	  busca	  da	  solução	  
ótima	  para	  o	  problema.	  Algumas	  heurísticas	  são	  utilizadas,	  entre	  elas:	  Algoritmos	  Genéticos,	  
Busca	  Tabu	  e	  Simulated	  Annealing.	  As	  soluções	  propostas	  foram	  prototipadas	  por	  meio	  de	  
simulação	  e	  seu	  desempenho	  foi	  avaliado	  e	  comparado.	  Com	  os	  resultados	  obtidos	  foi	  possível	  
estabelecer	  os	  limites	  de	  desempenho	  da	  Seleção	  de	  Acesso	  considerando	  todos	  os	  graus	  de	  
liberdade	  do	  problema.	  
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Resumo:	  	  

	  

Sistemas	  de	  comunicações	  móveis	  se	  tornaram	  parte	  essencial	  da	  vida	  de	  bilhões	  de	  pessoas	  
em	  todo	  o	  mundo.	  Por	  meio	  do	  desenvolvimento	  de	  técnicas	  de	  transmissão	  robustas,	  
protocolos	  mais	  eficientes,	  e	  equipamentos	  confiáveis	  é	  que	  foi	  possível	  o	  aumento	  da	  
capacidade	  e	  o	  barateamento	  dos	  terminais,	  permitindo	  o	  acesso	  das	  massas	  ao	  universo	  das	  
comunicações	  móveis.	  Entretanto,	  essa	  evolução	  só	  foi	  possível	  com	  um	  aumento	  substancial	  
da	  complexidade	  dos	  sistemas	  móveis.	  As	  redes	  móveis	  iniciais,	  surgidas	  em	  meados	  dos	  anos	  
1940,	  se	  baseavam	  em	  transmissão	  analógica	  de	  voz	  sem	  reutilização	  e	  canalização	  de	  
freqüência.	  As	  redes	  atuais	  ou	  em	  desenvolvimento	  utilizam	  técnicas	  de	  transmissão	  digital	  
com	  codificação	  de	  canal,	  modulação	  adaptativa,	  entre	  outras	  técnicas	  avançadas.	  
Atualmente,	  os	  sistemas	  baseados	  em	  Rádio	  Cognitivo	  despontam	  como	  o	  estado	  da	  arte	  em	  
estratégias	  para	  o	  aumento	  de	  taxa	  de	  transmissão	  e	  capacidade	  das	  redes	  sem	  fio.	  Por	  
definição,	  sistemas	  baseados	  em	  Rádio	  Cognitivo	  se	  caracterizam	  pela	  introdução	  de	  
algoritmos	  adaptativos	  capazes	  de	  promover	  a	  utilização	  mais	  eficiente	  do	  espectro	  de	  rádio	  
bem	  como	  disponibilizar	  serviços	  de	  comunicação	  sem	  fio	  com	  maior	  taxa	  de	  transmissão.	  A	  
idéia	  principal	  é	  oferecer	  um	  sistema	  de	  comunicação	  sem	  fio	  baseado	  em	  estratégias	  
oportunistas	  de	  gerência	  de	  recursos	  de	  rádio	  (RRM)	  voltadas	  ao	  compartilhamento	  do	  
espectro	  de	  rádio	  e	  a	  redução	  de	  interferência,	  facilitando	  a	  interoperabilidade	  ou	  
convergência	  de	  redes.	  
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Resumo:	  	  

	  

Considerando	  o	  estado	  da	  arte	  em	  estratégias	  para	  aumento	  de	  capacidade	  dos	  sistemas	  de	  
comunicações	  sem	  fio	  atuais,	  destacam-‐se	  os	  sistemas	  baseados	  em	  Rádio	  Cognitivo.	  Rádio	  
cognitivo	  é	  um	  sistema	  de	  comunicação	  sem	  fio	  inteligente	  capaz	  de	  alterar	  seus	  parâmetros	  
de	  transmissão	  e	  recepção	  visando	  o	  aproveitamento	  oportunístico	  de	  espectro	  de	  rádio	  não	  
utilizado.	  Tal	  sistema	  desponta	  como	  forte	  candidato	  a	  suprir	  a	  demanda	  por	  taxa	  de	  
transmissão	  em	  redes	  sem	  fio	  modernas.	  Este	  projeto	  tem	  como	  objetivo	  a	  análise	  de	  
desempenho	  do	  impacto	  do	  rádio	  cognitivo	  em	  funcionalidades	  de	  redes	  já	  implementadas.	  
Para	  tais	  estudos	  foi	  adotado	  o	  Network	  Simulator	  versão	  3	  (NS-‐3).	  O	  NS-‐3	  é	  um	  simulador	  de	  
eventos	  discretos	  voltado	  a	  prototipagem	  de	  funcionalidade	  de	  redes	  de	  comunicação	  tais	  
como	  roteamento	  e	  protocolos	  de	  internet.	  NS-‐3	  é	  um	  esforço	  mundial	  iniciado	  em	  1989	  para	  
se	  construir	  uma	  ferramenta	  de	  prototipagem	  aberta	  para	  fabricantes	  de	  equipamentos,	  
institutos	  de	  pesquisa	  e	  todo	  comunidade	  de	  pesquisa	  mundial.	  Este	  trabalho	  traz	  como	  
primeiro	  caso	  de	  estudo	  desse	  projeto	  uma	  análise	  de	  desempenho	  de	  algoritmos	  de	  eficiência	  
energética	  fazendo	  uso	  da	  ferramenta	  de	  simulação	  NS-‐3.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  projeto	  intitulado	  ?desenvolvimento	  de	  catalisadores	  para	  a	  desidratação	  de	  alcoóis?	  
despertou	  o	  interesse	  de	  estudo	  do	  nosso	  grupo	  por	  se	  tratar	  de	  um	  tema	  de	  extrema	  
relevância	  para	  a	  sociedade,	  bem	  como	  pelo	  apelo	  ambiental	  que	  o	  tema	  trás,	  levando	  em	  
consideração	  que	  esta	  é	  uma	  das	  fronteiras	  das	  ciências	  abrangendo	  áreas	  do	  conhecimento	  
tais	  quais:	  química,	  engenharia	  química	  e	  de	  materiais,	  dentre	  outras.	  

Os	  objetivos	  deste	  plano	  de	  trabalho	  foram:	  realizar	  uma	  abrangente	  revisão	  bibliográfica	  dos	  
trabalhos	  científicos	  até	  então	  publicados	  sobre	  o	  tema	  e	  sintetizar	  em	  laboratório	  materiais	  
lamelares	  pilarizados	  com	  polihidroxicátions	  de	  alumínio,	  lantânio	  e	  com	  pilares	  mistos	  de	  
alumínio	  e	  lantânio	  visando	  sua	  utilização	  como	  catalisadores	  de	  desidratação	  de	  metanol	  no	  
processo	  de	  produção	  de	  DME	  pela	  rota	  tradicional.	  
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Resumo:	  	  

	  

As	  argilas	  pilarizadas	  são	  um	  dos	  grupos	  de	  materiais	  mais	  estudados	  dentro	  dos	  grupos	  de	  
materiais	  micro	  e	  mesoporosos	  desenvolvidos	  pela	  engenharia	  molecular.	  O	  interesse	  por	  
Argilas	  Pilarizadas	  surge	  no	  desenvolvimento	  de	  "Fluid	  Cracking	  catalysts"	  (FCC)	  que	  sejam	  
capazes	  de	  converter	  moléculas	  grandes	  existentes	  nas	  frações	  pesadas	  dos	  óleos.	  A	  utilização	  
de	  argilas	  pilarizadas	  é	  uma	  alternativa	  pois	  elas	  têm	  poros	  de	  tamanhos	  maiores	  que	  os	  das	  
zeólitas.	  

	  

As	  argilas	  pilarizadas	  são	  sintetizadas	  mediante	  a	  troca	  iônica	  de	  cátions	  da	  argila,	  como	  Ca+2	  e	  
Na+,	  por	  cátions	  maiores,	  como	  por	  exemplo	  poliidroxicátions	  de	  Al,	  Zr,	  Ti	  e	  outros.	  O	  material	  
resultante,	  depois	  da	  calcinação,	  contém	  óxidos	  que	  funcionam	  como	  pilares,	  mantendo	  
separadas	  as	  camadas	  e	  expondo	  as	  superfícies	  internas	  das	  argilas.	  As	  dimensões	  das	  
cavidades	  podem	  ser	  significativamente	  maiores	  que	  as	  produzidas	  nas	  zeólitas,	  e	  a	  acidez	  é	  
suficiente	  para	  catalisar	  reações	  de	  craqueamento.	  Pela	  variação	  do	  tamanho	  do	  pilar	  e/ou	  o	  
espaçamento	  entre	  pilares,	  pode-‐se	  ter	  um	  tamanho	  de	  poro	  adequado	  para	  uma	  
determinada	  aplicação	  que	  não	  se	  restringe	  ao	  craqueamento	  catalítico.	  

	  

A	  argila	  pilzarizada	  pode	  ser	  caracterizada	  por	  diferentes	  técnicas	  como	  :	  Área	  específica	  BET,	  
Difração	  de	  Raio-‐X,	  Adsorção	  de	  nitrogênio	  e	  outras.	  Neste	  trabalho	  as	  argilas	  foram	  
caracterizadas	  por	  difração	  de	  Raio-‐X	  para	  ter	  conhecimento	  do	  espaçamento	  basal	  delas.	  
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Resumo:	  	  

	  

Neste	  trabalho	  a	  simulação	  numérica	  foi	  utilizada	  para	  avaliar	  o	  comportamento	  aerodinâmico	  
de	  dois	  ônibus.	  Comparou-‐se	  os	  resultados	  obtidos	  via	  simulação	  numérica	  	  com	  resultados	  
dispostos	  na	  literatura,	  e	  que	  foram	  obtidos	  de	  forma	  experimental	  através	  de	  ensaios	  em	  
túnel	  de	  vento.	  

Apresenta-‐se	  os	  valores	  do	  coeficiente	  de	  arraste	  para	  ambas	  as	  situações,assim	  como	  os	  
campos	  de	  pressão	  e	  velocidade.	  Percebe-‐se	  através	  dos	  

resultados	  obtidos	  neste	  trabalho	  que	  a	  simulação	  numérica	  é	  capaz	  de	  prever	  o	  
comportamento	  dos	  escoamentos	  sobre	  os	  veículos	  rodoviários.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  consumo	  de	  energia	  elétrica	  tem	  uma	  tendência	  a	  aumentar	  acompanhado	  do	  crescimento	  
da	  população	  e	  o	  desenvolvimento	  industrial.	  Aparelhos	  de	  ar	  condicionado	  e	  de	  refrigeração	  
possuem	  um	  elevado	  consumo,	  podendo	  chegar	  até	  30%	  da	  energia	  dos	  países.	  Sistemas	  com	  
baixo	  consumo	  ganham	  importância,	  como	  os	  ciclos	  de	  refrigeração	  por	  absorção	  que	  
necessitam	  de	  muito	  pouca	  energia	  elétrica	  para	  acionar	  uma	  bomba	  da	  solução	  da	  mistura	  de	  
refrigerante	  com	  absorvente.	  A	  coluna	  de	  destilação	  é	  um	  componente	  central	  do	  sistema	  cuja	  
finalidade	  é	  separar	  a	  mistura	  do	  refrigerante	  (amônia)	  do	  absorvente	  (água).	  Nele	  é	  gerado	  
vapor	  de	  amônia	  com	  elevado	  grau	  de	  pureza	  de	  amônia	  para	  garantir	  uma	  alta	  eficiência	  do	  
ciclo	  de	  refrigeração.	  Foi	  modelado	  uma	  coluna	  de	  destilação	  que	  apresenta	  pratos	  perfurados	  
em	  condições	  de	  regime	  permanente	  para	  um	  ciclo	  de	  refrigeração	  por	  absorção	  amônia/água	  
com	  capacidade	  de	  0.5	  toneladas	  de	  refrigeração	  (1,758	  W),	  utilizando	  como	  fonte	  de	  calor	  a	  
irradiação	  solar.	  Uma	  restrição	  dos	  sistemas	  solares	  é	  a	  temperatura	  da	  fonte	  de	  calor	  que	  é	  
limitada	  (baixa)	  comparada	  a	  outras	  formas	  de	  fonte	  de	  calor.	  O	  fator	  de	  refluxo	  que	  influencia	  
na	  temperatura	  na	  fonte	  de	  calor	  foi	  avaliado.	  Pretende-‐se	  também	  verificar	  a	  relação	  do	  fator	  
de	  refluxo	  com	  as	  concentrações	  atingidas	  na	  coluna	  auxiliando	  em	  projeto	  desses	  sistemas.	  	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  sistema	  de	  refrigeração	  proposto,	  com	  capacidade	  de	  refrigeração	  de	  0,5	  TR,	  utiliza	  a	  
solução	  água-‐amônia	  como	  fluido	  de	  trabalho,	  amônia	  como	  fluido	  refrigerante	  e	  água	  como	  
fluido	  absorvente,	  utilizada	  na	  indústria	  alimentícia	  por	  possuir	  baixo	  custo	  e	  não	  congelar	  a	  
temperaturas	  abaixo	  de	  0°C.	  Realizou-‐se	  o	  dimensionamento,	  através	  do	  software	  
Engeneering	  equation	  Solver	  (EES),	  dos	  componetes	  básicos	  deste	  sistema:	  Evaporador,	  
Condensador,	  Trocador	  de	  Calor,	  Absorvedor,	  Coletor	  Solar	  Parabólico.	  Levantou-‐se	  dados	  
como	  as	  dimensões	  dos	  componentes,	  capacidade	  de	  troca	  de	  calor,	  fatores	  adimensionais,	  
etc.	  As	  propriedades	  das	  substâncias	  foram	  extraídas	  através	  do	  próprio	  EES,	  que	  possui	  uma	  
vasta	  biblioteca	  de	  dados,	  e	  as	  propriedades	  da	  solução	  água-‐amônia	  foram	  obtidas	  através	  de	  
equações	  matemáticas	  específicas.Os	  dados	  obtidos	  na	  simulação	  nos	  permitem	  chegar	  as	  
seguintes	  conclusões:	  A	  modelagem	  do	  coletor	  foi	  realizada.	  Foram	  definidas	  as	  dimensões	  do	  
coletor	  de	  calha	  parabólica,	  como	  a	  distância	  focal,	  a	  abertura	  da	  parábola	  e	  o	  comprimento	  
do	  coletor.	  O	  mesmo	  fornecerá	  as	  condições	  necessárias	  de	  funcionamento	  ao	  sistema.	  Os	  
componentes	  do	  sistema	  foram	  dimensionados,	  como	  o	  número	  de	  tubos	  dos	  trocadores	  de	  
calor,	  comprimento,	  largura,	  profundidade,	  coeficientes	  de	  convecção,	  vazão	  de	  ar	  e	  do	  fluido	  
de	  trabalho.	  Os	  valores	  encontrados	  se	  adequam	  com	  os	  da	  literatura	  consultada.	  O	  trabalho	  
compriu	  com	  sua	  função	  de	  apresentar	  uma	  	  alternativa	  energética	  viável.	  
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Resumo:	  	  

	  

Alguns	  analistas	  defendem	  a	  inviabilidade	  de	  valorar	  novas	  empresas,	  que	  possuem	  históricos	  
e	  relatórios	  contábeis	  limitados.	  No	  entanto,	  os	  fundamentos	  adotados	  em	  uma	  valoração	  
comum	  também	  se	  aplicam	  à	  valoração	  de	  negócios	  iniciantes,	  que	  inevitavelmente	  possuem	  
informações	  escassas.	  Essa	  valoração	  se	  baseia	  principalmente	  na	  expectativa	  de	  crescimento	  
e	  sobrevivência	  da	  empresa.	  	  

	  	  	  	  	  A	  partir	  da	  coleta	  de	  dados	  sobre	  o	  empreendimento,	  analisam-‐se	  os	  ativos	  operacionais	  e,	  
posteriormente,	  é	  estimada	  a	  capacidade	  da	  empresa	  em	  gerar	  fluxo	  de	  caixa	  e	  os	  riscos	  
associados	  à	  atividade,	  considerando	  um	  cenário	  pessimista	  e	  otimista.	  	  

	  	  Visando	  facilitar	  a	  obtenção	  do	  maior	  número	  de	  informações,	  foi	  desenvolvido	  um	  
questionário,	  dividido	  em	  três	  partes,	  baseado	  no	  estudo	  de	  viabilidade	  econômica	  de	  Gabriel	  
Kraychete.	  Para	  tanto,	  utilizou-‐se	  o	  programa	  Xmind.	  A	  primeira	  parte	  do	  questionário	  aborda	  
cinco	  tópicos:	  produção,	  investimentos,	  consumo	  energético,	  comercialização	  e	  impostos,	  
juntamente	  com	  o	  âmbito	  legislativo.	  A	  segunda	  parte	  enfatiza	  as	  questões	  associativas	  
inerentes	  a	  uma	  empresa	  e	  por	  último	  o	  questionário	  ressalta	  outros	  aspectos	  importantes,	  
tais	  como:	  depreciação,	  taxa	  de	  retorno,	  mercado	  competidor	  e	  expectativa	  de	  crescimento.	  	  

	  	  	  Com	  posse	  dessas	  informações,	  obtidas	  por	  meio	  do	  questionário	  mencionado	  ou	  mesmo	  
baseando-‐se	  no	  plano	  de	  negócio	  de	  cada	  empresa,	  os	  mecanismos	  para	  valorar	  essas	  jovens	  
empresas	  foram	  empregados.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Análise	  de	  investimentos.	  Valoração.	  Inovação.	  Jovens	  Empresas.	  

	   	  



	  

XXIII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA  

	  
CÓDIGO:	  ET0862	  

TÍTULO:	  Levantamento	  e	  análise	  da	  infraestrutura	  laboratorial	  da	  UFRN	  ?	  bolsista	  6	  -‐	  CCS	  

AUTOR:	  ISAAC	  SAMIR	  COSTA	  DA	  SILVA	  

ORIENTADOR:	  CARLOS	  ALEXANDRE	  CAMARGO	  DE	  ABREU	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

O	  projeto	  de	  pesquisa	  "Levantamento	  e	  análise	  da	  infraestrutura	  laboratorial	  da	  UFRN",	  
juntamente	  com	  o	  projeto	  "Levantamento	  e	  análise	  das	  empresas	  filhas	  da	  UFRN"	  se	  
complementam	  e	  visam	  compilar	  elementos	  para	  a	  política	  de	  inovação	  da	  Universidade.	  
Nessa	  direção,	  trabalhou	  conjuntamente	  na	  elaboração	  de	  instrumentos	  para	  prospecção	  de	  
informações	  para	  geração	  de	  indicadores.	  

O	  amadurecimento	  desse	  trabalho	  gerou	  o	  grupo	  "Agentes	  de	  Inovação"	  com	  a	  incorporação	  
do	  capital	  intelectual	  dos	  monitores	  da	  componente	  curricular	  Ciência,	  Tecnologia	  e	  Sociedade	  
III	  -‐	  Economia	  e	  Desenvolvimento	  .	  

Os	  Agentes	  de	  Inovação	  se	  reuniam	  periodicamente,	  tendo	  participado	  de	  reuniões	  com	  o	  
coordenador	  do	  Núcleo	  de	  Inovação	  Tecnológica	  -‐	  NIT,	  bem	  como	  do	  coordenador	  do	  Núcleo	  
de	  Aplicação	  de	  Tecnologias	  Avançadas	  ?	  NATA.	  

O	  grupo	  é	  conduzido	  por	  um	  grupo	  de	  professores	  orientadores:Prof.	  Dr.	  Carlos	  Alexandre	  
Camargo	  de	  Abreu;	  Prof.	  Dr.	  Efrain	  Pantaleon	  Matamoros	  e	  Profª.	  Drª.	  Zulmara	  Virgínia	  de	  
Carvalho.	  

Meu	  plano	  de	  trabalho	  está	  focado	  no	  levantamento	  e	  análise	  laboratorial	  do	  Centro	  de	  
Ciências	  da	  Saúde	  -‐	  CCS,	  junto	  com	  os	  monitores	  de	  CTS	  III	  José	  Sebastião	  e	  Anderson	  
Henrique.	  	  
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Resumo:	  	  

	  

Com	  a	  crescente	  necessidade	  de	  estudar	  o	  quadro	  econômico	  e	  político	  das	  empresas	  filhas	  da	  
UFRN	  e	  buscar	  inovação	  e	  tecnologia	  para	  o	  estado	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte,	  a	  equipe	  de	  
Agentes	  de	  Inovação,	  junto	  com	  a	  FAPERN,	  traçaram	  metas	  de	  mapear	  o	  quadro	  geral	  da	  
economia	  do	  estado,	  começando	  pelas	  empresas	  que	  nasceram	  da	  Universidade	  Federal	  do	  
Rio	  Grande	  do	  Norte.	  O	  proposto	  projeto	  consistiu	  em	  realizar	  o	  levantamento	  de	  dados	  de	  
empresas	  filhas	  da	  UFRN,	  afim	  de	  traçar	  um	  panorama	  atual	  das	  empresas	  criadas	  por	  
discentes	  ou	  ex-‐discentes	  da	  universidade	  federal	  do	  RN,	  utilizando	  contato	  direto	  com	  as	  
empresas	  por	  meio	  da	  aplicação	  de	  entrevistas	  baseadas	  no	  método	  de	  Ishikawa,	  afim	  de	  as	  
empresas	  filhas	  apresentarem	  suas	  duvidas,	  motivações	  e	  negócios	  para	  academia	  e	  potenciais	  
investidores	  por	  meio	  da	  realização	  do	  1°	  fórum	  de	  desenvolvimento	  e	  empreendimento.	  
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Resumo:	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Os	  tensoativos,	  também	  chamados	  de	  surfactantes,	  são	  substâncias	  que	  diminuem	  a	  
tensão	  superficial	  ou	  influenciam	  a	  superfície	  de	  contato	  entre	  dois	  líquidos.	  Quando	  utilizados	  
na	  tecnologia	  doméstica	  são	  geralmente	  chamados	  de	  emulgentes,	  ou	  seja,	  substâncias	  que	  
permitem	  conseguir	  ou	  manter	  a	  emulsão.	  

São	  de	  feitos	  de	  moléculas	  na	  qual	  uma	  das	  metades	  é	  solúvel	  em	  água	  e	  a	  outra	  não.	  

	  	  	  	  	  	  	  Devido	  a	  suas	  propriedades	  os	  tensoativos	  e	  as	  microemulsões	  têm	  sido	  utilizados	  em	  
diversos	  processos	  tecnológicos.	  

	  	  	  	  	  	  	  O	  comportamento	  de	  adsorção	  de	  tensoativos	  é	  tradicionalmente	  caracterizado	  por	  
medidas	  de	  tensão	  superficial	  do	  tensoativo	  em	  solução,	  no	  entanto,	  ela	  não	  dá	  nenhuma	  
informação	  sobre	  a	  organização	  estrutural	  das	  moléculas	  
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Resumo:	  	  

	  

Sistemas	  de	  superfícies	  planas	  poliméricas	  sob	  ação	  de	  uma	  força	  compressiva	  apresentam	  
diversas	  características	  que	  comprometem	  sua	  aplicação	  na	  vedação	  e	  separação	  de	  materiais.	  
Dentre	  elas,	  destacam-‐se	  o	  deslizamento	  das	  esferas	  metálicas	  que	  gera	  um	  aumento	  
vibracional	  do	  sistema	  e	  compromete	  o	  seu	  funcionamento;	  o	  aumento	  da	  temperatura	  
causado	  pelo	  polímero	  de	  vedação	  e,	  a	  contaminação	  do	  sistema	  no	  meio	  salino,	  água,	  
petróleo,	  diversos	  óleos	  e	  lubrificante.	  Nesse	  trabalho,	  foi	  realizado	  um	  estudo	  triboquímico	  da	  
borracha	  acrilonitrila	  -‐	  butadieno	  -‐	  NBR	  cuja	  análise	  de	  DRX	  apresentou	  regiões	  amorfas	  e	  
cristalinas	  caracterizando	  a	  borracha	  e	  a	  carga	  empregada	  no	  composto.	  A	  aplicação	  de	  
soluções	  de	  tensoativos	  na	  borracha	  permite	  diminuir	  a	  tensão	  superficial	  entre	  borracha	  e	  o	  
objeto.	  Essa	  tensão	  foi	  medida	  através	  de	  um	  tensiômetro	  visando	  melhor	  escolher	  a	  
substância	  tensoativa	  que	  favoreça	  a	  superfície	  de	  forma	  que	  ela	  permaneça	  quase	  inalterada	  
na	  borracha	  e	  de	  boa	  molhabilidade	  no	  metal.	  O	  objetivo	  deste	  trabalho	  foi	  utilizar	  um	  
tensoativo	  visando	  formar	  um	  filme	  protetor	  sobre	  a	  NBR	  que	  diminua	  o	  comprometimento	  
desse	  material	  quando	  submetido	  a	  forças	  compressivas.	  Realizaram-‐se	  análises	  tribológicas	  
de	  temperatura	  e	  vibração	  e	  foi	  constatado	  que	  a	  solução	  de	  tensoativo	  com	  uma	  taxa	  de	  
concentração	  &#945;,	  variando	  de	  2%	  a	  100%,	  juntamente	  com	  a	  NBR	  obteve	  uma	  diminuição	  
do	  desgaste,	  temperatura	  e	  vibração.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  Universidade	  Federal	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte	  atravessa	  um	  excelente	  momento.	  Já	  é	  
considerada	  referência	  a	  nível	  regional	  e	  nacional	  tanto	  na	  área	  de	  ensino,	  pesquisa,	  extensão	  
e	  mais	  recentemente	  na	  área	  	  dos	  esportes.	  A	  UFRN	  caminha	  a	  passos	  largos	  e	  cada	  vez	  mais	  
recebe	  maiores	  investimentos	  do	  Governo	  Federal,	  realiza	  inúmeras	  parcerias	  público-‐
privadas,	  projeta	  alunos	  e	  professores	  para	  os	  mais	  altos	  degraus	  do	  saber	  da	  escada	  que	  liga	  
teoria	  à	  prática.	  Diante	  de	  tal	  momento,	  é	  imprescindível	  que	  seus	  laboratórios	  de	  pesquisa	  
acompanhem	  esse	  crescimento	  exponencial,	  visto	  que	  neles	  é	  onde	  se	  desenvolvem	  
importantes	  estudos	  para	  a	  sociedade	  como	  um	  todo.	  Neste	  relatório	  serão	  abordados	  
conceitos	  chaves	  de	  gestão	  laboratorial	  como	  forma	  de	  estratégia	  para	  a	  preservação	  e	  
confiabilidade	  de	  conhecimento	  aplicada	  a	  pesquisas	  e	  ensaios,	  como	  também	  conceitos	  de	  
desenvolvimento	  econômico	  com	  o	  intuito	  de	  que	  os	  laboratórios	  possam	  ter	  um	  
reconhecimento	  no	  mercado	  como	  fonte	  de	  geração	  de	  riqueza	  para	  a	  universidade.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  pesquisa	  é	  uma	  ação	  conjunta	  entre	  os	  diversos	  agentes	  de	  inovação	  (agi.orgfree.com),	  
vinculados	  ao	  NIT,	  e	  que	  visam	  ser	  o	  elo	  principal	  entre	  a	  universidade,	  o	  governo	  e	  o	  setor	  
produtivo.	  É	  através	  da	  prospecção	  das	  empresas	  filhas	  da	  UFRN	  e	  juntamente	  com	  a	  análise	  
de	  informação	  científico-‐tecnológica	  do	  potencial	  estratégico	  da	  universidade	  que	  se	  pretende	  
promover	  o	  crescimento	  e	  desenvolvimento	  sustentável	  da	  região.	  Inserido	  na	  pesquisa,	  
existem	  diversas	  ações	  de	  ensino	  e	  extensão	  que	  geram	  frutos.	  O	  principal	  fruto	  dessa	  
pesquisa	  é	  o	  fórum	  de	  desenvolvimento	  e	  empreendedorismo:	  UFRN	  semeando	  inovação.	  O	  
fórum	  pretende	  criar	  uma	  nova	  cultura	  nos	  investimentos	  em	  pesquisas	  focando	  a	  interação	  
entre	  investidores,	  pesquisadores	  e	  empresários	  tecnológicos.	  O	  objetivo	  geral	  do	  fórum	  é	  
viabilizar	  que	  os	  produtos,	  frutos	  de	  pesquisas	  e	  de	  empresas	  filhas	  da	  UFRN,	  se	  tornem	  
inovações	  tecnológicas.	  	  Mais	  informação	  pelo	  site:	  www.seedufrn.orgfree.com/main.html.	  
Juntamente	  com	  o	  NATA-‐IMD,	  a	  pesquisa	  auxilia	  e	  dá	  suporte	  a	  incubação	  e	  
empreendedorismo,	  estimulando	  as	  empresas	  a	  interagirem	  com	  a	  universidade,	  ensinando	  
como	  valorar	  seus	  produtos	  através	  de	  consultoria	  em:	  propriedade	  intelectual;	  transferência	  
de	  tecnologia;	  extensionismo	  para	  competitividade	  a	  partir	  dos	  processos	  de	  avaliação	  da	  
conformidade,	  metrologia,	  normalização	  e	  regulamentação	  técnica.	  A	  expectativa	  é	  que	  a	  
sinergia	  entre	  AGI,	  NIT	  e	  NATA	  possa	  evoluir	  para	  a	  criação	  da	  Agência	  UFRN	  de	  Inovação.	  
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Resumo:	  	  

	  

Corantes	  artificiais	  são	  tidos	  como	  aditivos	  químicos	  e	  tem	  sido	  objeto	  de	  diversas	  críticas.	  As	  
antocianinas	  são	  pigmentos	  naturais	  e	  admitidos	  como	  uma	  classe	  de	  flavonoides.	  Estudos	  
científicos	  têm	  demonstrado	  que	  as	  antocianinas	  apresentam	  efeitos	  fisiológicos	  capazes	  de	  
reduzir	  o	  risco	  de	  doenças.	  

O	  presente	  trabalho	  tem	  como	  principal	  objetivo	  extrair	  antocianinas	  da	  casca	  de	  Mangifera	  
indica.	  

Foram	  estudadas	  mangas	  tipo	  espada	  colhidas	  na	  UFRN.	  Estas	  foram	  despolpadas,	  e	  a	  casca	  
retirada	  seguiu	  para	  o	  processo	  de	  secagem	  em	  fornos	  com	  circulação	  de	  ar	  controlados	  a	  
68ºC	  por	  sete	  horas.	  Em	  seguida,	  o	  material	  foi	  moído	  em	  moinho	  de	  facas	  e	  em	  seguida	  
realizou-‐se	  a	  caracterização	  quanto	  à	  distribuição	  do	  tamanho	  de	  partículas	  utilizando	  a	  
técnica	  do	  peneiramento.	  Os	  extratos	  foram	  obtidos	  pelas	  técnicas	  de	  Soxhlet,	  ultrassom,	  e	  
extração	  com	  solvente	  a	  baixa	  pressão	  a	  frio	  (LPSE).	  Esses	  diferentes	  processos,	  todos	  
realizados	  em	  triplicata,	  permite	  a	  comparação	  entre	  as	  técnicas	  e	  avaliação	  quanto	  ao	  
rendimento	  dos	  extratos.	  

A	  análise	  do	  percentual	  de	  atividade	  antioxidante	  foi	  realizada	  com	  base	  na	  metodologia	  
descrita	  por	  Brand-‐Williams	  et	  al.	  que	  consiste	  na	  neutralização	  de	  radicais	  livres	  de	  DPPH	  pelo	  
extrato.	  A	  quantificação	  de	  antocianinas	  foi	  determinada	  pelo	  método	  de	  pH	  diferencial.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  manga	  é	  uma	  fruta	  de	  origem	  tropical	  que	  se	  destaca	  como	  uma	  fruta	  de	  alto	  valor	  
comercial	  em	  muitas	  regiões	  do	  mundo,	  podendo	  ser	  consumida	  de	  forma	  in	  natura,	  ou	  como	  
geleias,	  gelatinas	  e	  polpa	  de	  frutas	  congeladas.	  

Devido	  à	  importância	  comercial	  da	  polpa,	  o	  presente	  trabalho	  teve	  como	  objetivo	  analisar	  o	  
comportamento	  reológico	  de	  polpas	  de	  frutas	  onde	  no	  caso,	  a	  fruta	  escolhida	  foi	  a	  maga	  do	  
tipo	  espada.	  	  

A	  matéria	  prima	  utilizada	  foi	  à	  polpa	  de	  manga	  da	  variedade	  ?Espada?	  coletada	  diretamente	  
da	  planta	  no	  município	  de	  Natal.	  Após	  ser	  lavada,	  a	  mesma	  foi	  processada	  de	  modo	  a	  obter	  
sua	  polpa,	  que	  foi	  conservada	  sob-‐refrigeração.	  

Os	  ensaios	  foram	  realizados	  em	  triplicata	  e	  analisados	  quanto	  a	  condutividade	  térmica,	  
difusividade	  térmica,	  calor	  especifico,	  variando	  a	  temperatura	  das	  polpas	  de	  20ºC	  a	  50ºC.	  As	  
polpas	  a	  20ºC	  apresentaram	  como	  Cp	  média	  de	  3,77	  (MJ/M3xK),	  D	  médio	  de	  0,134	  (mm2/s)	  e	  
K	  médio	  de	  0,34	  (W/MxK).	  Para	  a	  temperatura	  de	  30ºC	  apresentaram	  como	  Cp	  média	  de	  3,97	  
(MJ/M3xK),	  D	  médio	  de	  0,246	  (mm2/s)	  e	  K	  médio	  de	  0,535	  (W/MxK).	  Para	  a	  temperatura	  de	  
40ºC	  apresentaram	  como	  Cp	  média	  de	  4,37	  (MJ/M3xK),	  D	  médio	  de	  0,175	  (mm2/s)	  e	  K	  médio	  
de	  0,53	  (W/MxK).	  Para	  a	  temperatura	  de	  50ºC	  apresentaram	  como	  Cp	  média	  de	  2,146	  
(MJ/M3xK),	  D	  médio	  de	  0,17367	  (mm2/s)	  e	  K	  médio	  de	  0,199	  (W/MxK).	  	  

Para	  os	  ensaios	  de	  acidez	  titulável	  o	  resultado	  obtido	  foi	  de	  3,44%	  de	  acidez.	  A	  umidade	  
apresentou	  valor	  médio	  entre	  as	  três	  amostras	  	  90,77%.	  Já	  para	  o	  BRIX	  o	  valor	  médio	  foi	  16,6.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  perfil	  socioambiental	  tem	  como	  um	  de	  seus	  principais	  fatores	  o	  saneamento	  básico,	  
constituído	  por	  um	  grupo	  de	  procedimentos	  adotados	  numa	  determinada	  região,	  de	  modo	  a	  
proporcionar	  uma	  situação	  higiênica	  e	  saudável	  para	  seus	  habitantes.	  Diante	  da	  importância	  
que	  se	  reveste	  essa	  questão	  para	  a	  saúde	  da	  população,	  este	  trabalho	  tem	  por	  objetivo	  traçar	  
um	  perfil	  da	  situação	  socioambiental	  do	  estado	  do	  RN,	  segundo	  os	  dados	  dos	  últimos	  censos	  
1991,	  2000	  e	  2010.	  Os	  fatores	  inicialmente	  trabalhados	  foram	  oriundos	  da	  Pesquisa	  Nacional	  
de	  Saneamento	  Básico	  -‐	  2008/IBGE	  e	  de	  outras	  fontes	  como	  IDEMA/RN,	  referentes	  a	  
tratamento	  de	  água,	  canalização	  e	  tratamento	  de	  esgotos,	  limpeza	  pública,	  coleta	  e	  
tratamento	  de	  resíduos	  orgânicos	  e	  materiais	  de	  reciclagem.	  Fez-‐se	  um	  estudo	  descritivo	  dos	  
dados,	  usando	  o	  município	  como	  unidade	  de	  análise.	  Os	  resultados	  mostraram	  que	  houve	  uma	  
importante	  melhoria	  na	  cobertura	  desses	  serviços	  ao	  longo	  das	  últimas	  décadas,	  porém,	  a	  
maioria	  dos	  municípios	  (66,5%),	  registrou	  ocorrência	  de	  doenças	  associadas	  ao	  saneamento	  
básico.	  O	  abastecimento	  de	  água	  tornou-‐se	  quase	  universal,	  entretanto,	  o	  tratamento	  é	  parcial	  
e	  dos	  mais	  simples	  (cloração).	  Sabe-‐se	  que,	  com	  uma	  adequada	  cobertura	  desses	  fatores,	  é	  
possível	  garantir	  melhores	  condições	  de	  saúde	  para	  as	  pessoas,	  evitando	  a	  contaminação	  e	  
proliferação	  de	  doenças,	  ao	  mesmo	  tempo	  em	  que	  se	  garante	  a	  preservação	  do	  meio	  
ambiente,	  pelo	  que	  se	  espera	  um	  maior	  empenho	  dos	  administradores	  a	  essa	  questão,	  no	  
estado.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  presente	  trabalho	  visa	  investigar	  a	  utilização	  da	  cinza	  do	  bagaço	  da	  cana	  de	  açúcar	  
proveniente	  em	  massa	  cerâmica	  que	  poderá	  ser	  aproveitada	  como	  um	  grés	  porcelanato.	  Na	  
produção	  da	  cachaça,	  é	  produzido	  resíduo	  chamado	  ?bagaço?,	  sendo	  este	  utilizado	  na	  geração	  
de	  energia	  elétrica	  em	  usinas	  termoelétricas	  e	  na	  própria	  destilaria,	  gerando	  uma	  cinza	  como	  
resíduo,	  que	  é	  jogada	  ao	  meio	  ambiente	  causando	  diversos	  danos.	  Foram	  estudadas	  4	  
formulações	  de	  0,	  10,	  20,	  30	  e	  40%	  em	  peso	  de	  resíduo	  de	  cinza	  calcinados	  a	  1250°C.	  As	  
técnicas	  de	  caracterizações	  utilizadas	  no	  desenvolvimento	  desse	  trabalho	  foram:	  fluorescência	  
de	  raios	  x,	  difração	  de	  raios	  x,	  análise	  granulométrica	  e	  resistência	  a	  flexão	  em	  3	  pontos.	  Os	  
resultados	  mostraram	  que	  é	  possível	  a	  utilização	  do	  resíduo	  da	  cinza	  do	  bagaço	  da	  cana	  de	  
açúcar	  em	  massas	  cerâmicas	  de	  revestimento,	  com	  adição	  de	  10%	  do	  resíduo	  da	  cinza.	  
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Resumo:	  	  

	  

Este	  trabalho	  trata	  das	  atividades	  que	  estão	  sendo	  desenvolvidas	  pelo	  projeto	  denominado	  
Novos	  Talentos.	  Aprovado	  no	  âmbito	  da	  UFRN	  em	  dezembro	  de	  2011	  pretende,	  ao	  longo	  do	  
ano	  de	  2012,	  identificar	  e	  motivar	  os	  alunos	  ingressantes	  do	  curso	  de	  graduação	  em	  Estatística	  
da	  UFRN	  para	  que	  os	  mesmos	  permaneçam	  e	  tenham	  um	  comprometimento	  maior	  com	  o	  
curso.	  Para	  tanto,	  foram	  selecionados	  12	  bolsistas	  da	  turma	  2012(6	  remunerados	  e	  6	  
voluntários)	  que	  estão	  participando	  de	  atividades	  de	  ensino,	  pesquisa	  e	  extensão	  com	  o	  
objetivo	  de	  aumentar	  a	  taxa	  de	  permanência	  no	  curso	  dos	  alunos	  ingressantes	  de	  maior	  
potencial,	  além	  de	  possibilitar	  que	  estes	  bolsistas(novos	  talentos)	  sejam	  agentes	  
multiplicadores	  para	  a	  motivação	  dos	  demais	  colegas	  do	  curso,	  diminuindo	  assim	  a	  evasão	  
como	  um	  todo.	  Espera-‐se	  ainda	  uma	  melhor	  divulgação	  da	  Graduação	  em	  Estatística	  nas	  
escolas	  de	  Ensino	  Médio,	  empresas	  e	  órgãos	  públicos	  a	  partir	  das	  atividades	  de	  extensão	  
desenvolvidas	  com	  estes	  alunos.	  
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Resumo:	  	  

	  

Resumo	  

O	  trabalho	  em	  questão	  estuda	  o	  melhoramento	  das	  propriedades	  mecânicas,	  particularmente	  
a	  resistência	  à	  tração	  por	  compressão	  diametral	  e	  triaxial,	  de	  um	  solo	  arenoso	  coletado	  em	  
dunas,	  através	  da	  cimentação	  de	  suas	  partículas,	  tendo	  sido	  analisados	  a	  influência	  do	  índice	  
de	  vazios	  e	  do	  teor	  de	  cimento	  das	  amostras	  ensaiadas	  à	  compressão	  diametral	  e,	  além	  dessas	  
variáveis,	  a	  tensão	  confinante	  na	  compressão	  triaxial.	  

	  

Os	  corpos-‐de-‐prova,	  moldados	  com	  uma	  mistura	  homogeneizada	  de	  areia,	  água	  e	  cimento	  
foram	  submetidos	  à	  compressão	  diametral.	  Os	  teores	  de	  cimento	  usados	  fora	  de	  2,5,	  5	  e	  10%,	  
em	  relação	  à	  massa	  de	  solo	  seco,	  e	  os	  índices	  de	  vazios	  variaram	  entre	  0,7	  e	  1,0,	  para	  cada	  teor	  
de	  cimento.	  Para	  a	  ruptura	  triaxial	  foram	  usados	  os	  mesmos	  teores	  de	  cimento	  e	  índices	  de	  
vazios	  de	  0,7,	  0,9	  e	  1,1.	  

	  

Tendo	  sido	  observado,	  com	  os	  resultados	  da	  compressão	  diametral,	  que:	  a	  resistência	  das	  
amostras	  tende	  a	  diminuir	  com	  o	  aumento	  do	  índice	  de	  vazios,	  sendo	  isto	  mais	  evidente	  
quanto	  maior	  a	  concentração	  de	  cimento	  e	  que	  o	  aumento	  do	  teor	  de	  cimento	  melhora	  a	  
resistência	  da	  amostra,	  qualquer	  que	  seja	  o	  índice	  de	  vazios.	  

	  

Com	  relação	  aos	  resultados	  obtidos	  na	  compressão	  triaxial,	  pode-‐se	  observar,	  de	  forma	  geral,	  
que	  o	  aumento	  do	  teor	  de	  cimento	  também	  aumenta	  a	  resistência	  final	  do	  solo;	  quanto	  mais	  
compacta	  a	  amostra,	  ou	  seja,	  menor	  o	  índice	  de	  vazios,	  maior	  a	  sua	  resistência;	  e	  que	  o	  
aumento	  da	  tensão	  confinante	  tende	  a	  aumentar	  a	  resistência	  do	  corpo-‐de-‐prova.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Solo-‐cimento,	  compressão	  triaxial,	  compressão	  diametral.	  
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TÍTULO:	  Estudo	  do	  comportamento	  de	  misturas	  de	  solo-‐cal	  na	  compressão	  triaxial	  

AUTOR:	  ALBA	  ROSILDA	  GOIS	  FILGUEIRA	  

ORIENTADOR:	  OLAVO	  FRANCISCO	  DOS	  SANTOS	  JUNIOR	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Solos	  melhorados	  com	  adição	  de	  cimento	  têm	  sido	  bastante	  utilizados	  como	  alternativa	  na	  
construção	  de	  diversos	  tipos	  de	  obras	  geotécnicas,	  quase	  sempre	  por	  apresentar	  vantagens	  
econômicas	  e	  ambientais.	  Este	  trabalho	  apresenta	  um	  estudo	  sobre	  a	  utilização	  de	  cimento	  no	  
melhoramento	  das	  propriedades	  mecânicas	  de	  solos	  arenosos	  característicos	  da	  região	  de	  
Natal,	  coletados	  em	  dunas	  (areia	  de	  Natal).	  Foram	  avaliados	  a	  influência	  do	  teor	  de	  cimento	  e	  
do	  índice	  de	  vazios.	  Corpos-‐de-‐prova	  moldados	  a	  partir	  de	  misturas	  de	  solo-‐cimento	  foram	  
submetidos	  a	  ensaios	  de	  resistência	  à	  compressão	  simples.	  Os	  resultados	  dos	  ensaios	  
indicaram	  que:	  a	  resistência	  à	  compressão	  tende	  a	  aumentar	  com	  o	  aumento	  do	  teor	  de	  
cimento	  e	  com	  a	  redução	  do	  índice	  de	  vazios,	  sendo	  esse	  efeito	  mais	  notável	  para	  os	  teores	  de	  
cimento	  mais	  baixos	  e	  índices	  de	  vazios	  mais	  altos.	  	  

	  

Palavras-‐chave:	  areia,	  solo-‐cimento,	  resistência	  à	  compressão	  
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TÍTULO:	  Desenvolvimento	  de	  uma	  ferramenta	  para	  a	  linguagem	  ALaDIM	  

AUTOR:	  IAGO	  MOREIRA	  DA	  SILVA	  

ORIENTADOR:	  JAIR	  CAVALCANTI	  LEITE	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Esta	  pesquisa	  ocorreu	  junto	  com	  uma	  tese	  de	  Doutorado.	  Na	  tese	  foi	  feita	  especificação	  de	  
ALaDIM	  uma	  linguagem	  para	  descrever	  fluxos	  de	  interação	  em	  um	  sistema	  de	  informação	  e	  
esta	  pesquisa	  teve	  por	  objetivo	  desenvolver	  uma	  ferramenta	  que	  pudesse	  embasar	  e	  testar	  a	  
especificação	  definida	  na	  tese.	  

	  

Palavras-‐chave:	  IHC	  modelagem	  interação	  humano	  computador	  HCI	  aladim	  
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TÍTULO:	  DESENVOLVIMENTO	  DE	  ALIMENTOS	  FUNCIONAS	  DA	  MULTIMISTURA	  DA	  	  FRUTAS	  

AUTOR:	  MICHELE	  DANTAS	  

ORIENTADOR:	  PAGANDAI	  VAITHIANATHAN	  PANNIRSELVAM	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

O	  trabalho	  visa	  o	  aproveitamento	  da	  farinha	  da	  semente	  da	  abóbora	  (FSA),	  avaliar	  a	  aceitação	  
sensorial	  e	  o	  custo	  de	  biscoitos	  tipo	  ?cookie?	  elaborados	  com	  substituição	  parcial	  da	  farinha	  de	  
trigo	  por	  FSA.	  Para	  elaboração	  dos	  biscoitos	  foram	  utilizados	  farinha	  da	  semente	  da	  abóbora,	  
farinha	  de	  trigo,	  gordura	  vegetal	  hidrogenada,	  ovo,	  açúcar	  refinado,	  açúcar	  mascavo,	  sal,	  
bicarbonato	  de	  sódio	  e	  baunilha.	  Os	  ingredientes	  foram	  misturados	  em	  batedeira	  elétrica.	  As	  
massas	  dos	  biscoitos	  foram	  submetidas	  ao	  forneamento	  a	  180	  °C	  por	  20	  minutos.	  Após	  a	  
elaboração	  dos	  biscoitos,	  os	  mesmos	  foram	  submetidos	  a	  análise	  sensorial	  onde	  foram	  
servidas	  3	  amostras,	  sendo	  a	  experimental	  com	  formulação	  de	  farinha	  de	  semente	  de	  
abóbora,	  uma	  amostra	  light	  e	  outra	  amostra	  onde	  sua	  marca	  é	  voltada	  para	  o	  publico	  infantil,	  
sendo	  realizado	  o	  teste	  de	  aceitação	  em	  cabines	  individuais,	  com	  25	  julgadores	  não-‐treinados,	  
que	  após	  degustarem	  o	  biscoito	  o	  classificaram	  conforme	  escala	  hedônica	  de	  9	  pontos.	  O	  custo	  
unitário	  estimado	  para	  cada	  embalagem	  de	  150g	  dos	  biscoitos	  de	  FSA	  foi	  comparado	  com	  
produtos	  similares	  encontrados	  no	  mercado,	  sendo	  os	  custos	  destes	  cerca	  de	  30%	  mais	  caro	  
que	  o	  experimental.	  A	  simulação	  baseou-‐se	  em	  1,5Kg	  de	  massa	  de	  biscoito	  apresentando	  uma	  
taxa	  e	  o	  tempo	  de	  retorno	  respectivamente	  são	  avaliados	  em	  6,26	  e	  0,15,	  tendo	  em	  visa	  que	  
esse	  produto	  poderá	  ser	  comercializado.	  	  

	  

Palavras-‐chave:	  FSA,	  cookie,	  análise	  sensorial,	  aproveitamento	  de	  resíduos.	  
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TÍTULO:	  DESENVOLVIMENTO	  DE	  BISCOITO	  ALIMENTOS	  FUNCIONAS	  DA	  MULTIMISTURA	  DA	  	  
FRUTAS	  

AUTOR:	  PRISCILLA	  PERPETUA	  DE	  ARAUJO	  FILGUEIRA	  

ORIENTADOR:	  PAGANDAI	  VAITHIANATHAN	  PANNIRSELVAM	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

O	  trabalho	  visa	  o	  aproveitamento	  da	  farinha	  da	  semente	  da	  abóbora	  (FSA),	  avaliar	  a	  aceitação	  
sensorial	  e	  o	  custo	  de	  biscoitos	  tipo	  ?cookie?	  elaborados	  com	  substituição	  parcial	  da	  farinha	  de	  
trigo	  por	  FSA.	  Para	  elaboração	  dos	  biscoitos	  foram	  utilizados	  farinha	  da	  semente	  da	  abóbora,	  
farinha	  de	  trigo,	  gordura	  vegetal	  hidrogenada,	  ovo,	  açúcar	  refinado,	  açúcar	  mascavo,	  
bicarbonato	  de	  sódio	  e	  baunilha.	  Os	  ingredientes	  foram	  misturados	  em	  batedeira	  elétrica.	  As	  
massas	  dos	  biscoitos	  foram	  submetidas	  ao	  forneamento	  a	  180	  °C	  por	  20	  minutos.	  Após	  a	  
elaboração	  dos	  biscoitos,	  os	  mesmos	  foram	  submetidos	  a	  análise	  sensorial	  onde	  foram	  
servidas	  3	  amostras,	  sendo	  a	  experimental	  com	  formulação	  de	  farinha	  de	  semente	  de	  
abóbora,	  uma	  amostra	  light	  e	  outra	  amostra	  onde	  sua	  marca	  é	  voltada	  para	  o	  publico	  infantil,	  
sendo	  realizado	  o	  teste	  de	  aceitação	  em	  cabines	  individuais,	  com	  25	  julgadores	  não-‐treinados,	  
que	  após	  degustarem	  o	  biscoito	  o	  classificaram	  conforme	  escala	  hedônica	  de	  9	  pontos.	  O	  custo	  
unitário	  estimado	  para	  cada	  embalagem	  de	  150g	  dos	  biscoitos	  de	  FSA	  foi	  comparado	  com	  
produtos	  similares	  encontrados	  no	  mercado,	  sendo	  os	  custos	  destes	  cerca	  de	  30%	  mais	  caro	  
que	  o	  experimental.	  A	  simulação	  baseou-‐se	  em	  1,5Kg	  de	  massa	  de	  biscoito	  apresentando	  uma	  
taxa	  e	  o	  tempo	  de	  retorno	  respectivamente	  são	  avaliados	  em	  6,26	  e	  0,15,	  tendo	  em	  visa	  que	  
esse	  produto	  poderá	  ser	  comercializado.	  	  

	  	  

	  

Palavras-‐chave:	  FSA,	  cookie,	  avaliação	  sensorial,	  aproveitamento	  de	  resíduos.	  
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TÍTULO:	  Iniciação	  à	  pesquisa	  para	  aluno	  ingressante	  na	  Estatística	  	  

AUTOR:	  ELIAS	  JEFERSON	  DE	  MELO	  SILVA	  

ORIENTADOR:	  BERNARDO	  BORBA	  DE	  ANDRADE	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Este	  trabalho	  trata	  das	  atividades	  que	  estão	  sendo	  desenvolvidas	  pelo	  projeto	  denominado	  
Novos	  Talentos.	  O	  Projeto	  foi	  aprovado	  no	  âmbito	  da	  UFRN	  em	  dezembro	  de	  2011	  pretende,	  
ao	  longo	  do	  ano	  de	  2012,	  identificar	  e	  motivar	  os	  alunos	  ingressantes	  do	  curso	  de	  graduação	  
em	  Estatística	  da	  UFRN	  para	  que	  permaneçam	  e	  tenham	  um	  comprometimento	  maior	  com	  o	  
curso.	  Assim,	  foram	  selecionados	  12	  bolsistas	  da	  turma	  2012,	  sendo	  6	  remunerados	  e	  6	  
voluntários,	  que	  estão	  participando	  de	  atividades	  de	  ensino,	  pesquisa	  e	  extensão	  com	  o	  
objetivo	  de	  aumentar	  a	  taxa	  de	  permanência	  no	  curso	  dos	  alunos	  ingressantes	  de	  maior	  
potencial,	  além	  de	  possibilitar	  que	  estes	  bolsista	  sejam	  agentes	  multiplicadores	  para	  a	  
motivação	  dos	  demais	  colegas	  do	  curso,	  diminuindo	  assim	  a	  evasão	  como	  um	  todo.	  Ainda	  
espera-‐se	  uma	  melhor	  divulgação	  da	  Graduação	  em	  Estatística	  nas	  escolas	  de	  Ensino	  Médio	  
(tanto	  da	  rede	  pública	  quanto	  privada)	  empresas	  e	  órgãos	  públicos	  a	  partir	  das	  atividades	  de	  
extensão	  desenvolvidas	  com	  estes	  alunos.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Novos	  talentos,	  Estatística,	  Pesquisa	  
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TÍTULO:	  Validação	  do	  ajuste	  de	  modelos	  de	  tempo	  de	  falha	  acelerado	  em	  dados	  confiabilidade	  
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Resumo:	  	  

	  

Em	  estudos	  de	  confiabilidade,	  estamos	  interessados	  no	  tempo	  até	  a	  falha	  de	  itens.	  A	  teoria	  da	  
confiabilidade	  tem	  sua	  fundamentação	  teórica	  associada	  a	  modelos	  probabilísticos	  e	  métodos	  
estatísticos.	  Uma	  vez	  ajustado	  um	  modelo,	  uma	  prática	  importante	  é	  a	  validação	  do	  modelo,	  
ou	  seja,	  a	  verificação	  se	  de	  fato	  este	  modelo	  consegue	  predizer	  com	  alguma	  segurança,	  as	  
futuras	  ocorrências	  de	  falha	  do	  sistema..	  Com	  base	  no	  estudo	  de	  modelos	  de	  regressão	  
paramétricos	  de	  confiabilidade	  realizamos	  o	  ajuste	  do	  modelo	  Weibull	  a	  um	  subconjunto	  dos	  
dados	  relativos	  ao	  estudo	  sobre	  tempo	  até	  a	  primeira	  falha	  de	  poços	  de	  petróleo	  da	  bacia	  
RN/CE,que	  se	  encontravam	  em	  funcionamento	  no	  período	  de	  2000	  a	  2006.	  Uma	  vez	  ajustado	  
um	  modelo,	  desejamos	  fazer	  a	  validação	  do	  modelo	  já	  selecionado	  
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TÍTULO:	  Determinação	  de	  taxa	  de	  transporte	  de	  sedimentos	  de	  dunas	  no	  Litoral	  oriental	  do	  RN	  

AUTOR:	  VINÍCIUS	  NÓBREGA	  DE	  MIRANDA	  

ORIENTADOR:	  RICARDO	  FARIAS	  DO	  AMARAL	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

Este	  trabalho	  visa	  analisar	  espacialmente	  os	  dados	  obtidos	  por	  meio	  das	  análises	  
desenvolvidas	  nas	  amostras	  coletadas	  pelo	  projeto	  ?Levantamento	  batimétrico	  e	  faciológico	  
da	  plataforma	  continental	  rasa	  do	  estado	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte	  ?	  Folha	  Touros	  (SB.25-‐VC-‐II)?	  
realizado	  por	  intermédio	  de	  uma	  parceria	  entre	  a	  Companhia	  de	  Pesquisa	  de	  Recursos	  
Minerais	  (CPRM)	  e	  a	  UFRN.	  Foram	  analisadas	  265	  amostras	  de	  sedimentos	  com	  uma	  lupa	  
digital,	  cuja	  resolução	  era	  de	  1.3MB,	  e	  retiradas	  fotografias	  com	  ampliação	  de	  30	  vezes.	  Em	  
seguida,	  identificaram-‐se	  50	  grãos	  escolhidos	  aleatoriamente	  em	  cada	  amostra,	  distribuindo-‐
os	  em	  doze	  classes.	  Destaca-‐se	  que	  grãos	  estudados	  têm	  um	  diâmetro	  médio	  na	  faixa	  de	  1	  mm	  
a	  4	  mm.	  Criou-‐se	  então	  um	  banco	  de	  dados	  contendo	  a	  composição	  e	  localização	  de	  cada	  uma	  
das	  amostras,	  que,	  por	  sua	  vez,	  foi	  utilizado	  para	  gerar	  mapas	  de	  distribuição	  espacial	  dos	  
principais	  constituintes	  observados	  (algas	  verdes,	  algas	  vermelhas,	  algas	  antigas,	  grãos	  
minerais	  e	  moluscos)	  ao	  longo	  da	  plataforma.	  Para	  a	  elaboração	  dos	  mapas,	  utilizou-‐se	  o	  
método	  de	  interpolação	  krigagem	  no	  ambiente	  do	  software	  ArcGIS	  9.3.	  Com	  isso,	  pôde-‐se	  
entender	  melhor	  como	  os	  biogênicos	  estão	  distribuídos	  na	  Folha	  Touros,	  inferir	  quais	  os	  
possíveis	  fatores	  que	  regem	  esta	  distribuição	  e	  se	  esta	  está	  de	  acordo	  com	  mapeamentos	  
prévios	  realizados	  na	  área.	  

	  

Palavras-‐chave:	  biogênicos	  marinhos,	  análise	  espacial,	  geologia	  marinha,	  Folha	  Touros.	  
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TÍTULO:	  Inclusão	  de	  novas	  funcionalidades	  no	  software	  BR-‐CONTROLE	  	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  BR-‐CONTROLE	  foi	  desenvolvido	  no	  sistema	  operacional	  Microsoft	  Windows®,	  a	  partir	  da	  
linguagem	  de	  programação	  C++,	  sendo	  sua	  interface	  gráfica	  construída	  através	  do	  CODEGEAR®	  
2009.	  O	  intuito	  principal	  deste	  software	  é	  criar	  uma	  biblioteca	  de	  controladores	  avançados	  
implementados	  de	  forma	  que,	  com	  simples	  comandos	  do	  mouse,	  torne-‐se	  possível	  sintonizar	  
um	  dos	  controladores	  implementados	  e	  utilizar	  em	  uma	  determinada	  malha	  de	  controle.	  Para	  
isso	  o	  software	  é	  modular,	  expansível	  e	  utiliza	  o	  protocolo	  OPC	  para	  se	  comunicar	  com	  
servidores	  de	  dados.	  

	  

O	  processo	  que	  será	  utilizado	  para	  os	  testes	  do	  software	  será	  a	  planta	  didática	  T5552,	  da	  
fabricante	  Amatrol	  disponível	  no	  LAUT.	  O	  Sistema	  de	  Controle	  de	  Processo	  de	  Vazão	  e	  Nível	  
T5552	  permite	  o	  ensino	  e	  pesquisas	  em	  dois	  dos	  mais	  comuns	  tipos	  de	  sistemas	  de	  controle	  de	  
processo:	  vazão	  e	  nível,	  e	  os	  conceitos	  básicos	  nos	  quais	  outros	  sistemas	  são	  baseados.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  estudo	  realizado	  permitiu	  mostrar	  que	  no	  período	  de	  2001	  a	  2010	  ocorreram	  um	  total	  de	  
382024	  casos	  da	  dengue	  nas	  capitais	  do	  Nordeste	  Brasileiro.	  O	  Ministério	  da	  Saúde	  notificou	  
mais	  de	  35	  mil	  casos	  de	  Leishmaniose	  Visceral	  (LV)	  no	  Brasil,	  sendo	  a	  maior	  parcela	  também	  na	  
região	  Nordeste,	  que	  concentrou	  55,1%	  do	  total	  de	  notificações	  neste	  período.	  A	  maior	  
incidência	  de	  casos	  de	  ambas	  as	  doenças	  ocorrem	  nos	  meses	  de	  março	  a	  junho,	  período	  em	  
que	  se	  pode	  perceber	  uma	  queda	  gradativa	  na	  temperatura	  e	  um	  leve	  aumento	  na	  umidade	  e	  
precipitação,	  ou	  seja,	  período	  que	  favorece	  as	  condições	  dos	  mosquitos	  transmissores	  da	  
dengue	  e	  da	  LV.	  	  O	  objetivo	  do	  estudo	  é	  descrever	  o	  padrão	  epidemiológico	  da	  Dengue	  e	  da	  LV	  
e	  analisar	  as	  relações	  da	  incidência	  dessas	  doenças	  com	  variáveis	  climáticas,	  
sociodemográficas	  e	  ambientais	  na	  Região	  Nordeste	  no	  período	  de	  2001	  a	  2010.	  Utilizaram-‐se	  
dados	  meteorológicos	  e	  ambientais	  fornecidos	  pelo	  INMET,	  os	  registros	  de	  notificações	  das	  
doenças	  foram	  retirados	  do	  DATASUS	  e	  dados	  demográficos	  do	  IBGE.	  A	  metodologia	  estatística	  
utilizada	  compreende	  uma	  análise	  temporal	  da	  incidência	  de	  casos	  Dengue	  e	  da	  LV	  nas	  capitais	  
do	  NE	  brasileiro,	  em	  seguida	  foi	  realizada	  uma	  análise	  da	  correlação	  cruzada	  entre	  as	  variáveis	  
climáticas,	  para	  a	  determinação	  do	  tempo	  de	  defasagem	  de	  possíveis	  correlações	  com	  o	  
número	  de	  casos	  notificados	  de	  ambas	  as	  doenças.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  trabalho	  aqui	  proposto	  visa	  monitorar	  a	  transformação	  do	  patrimônio	  arquitetural	  do	  bairro	  
da	  Ribeira,	  em	  Natal,	  através	  da	  observação	  comparativa	  entre	  o	  conjunto	  edificado	  
documentado	  em	  2006,	  para	  o	  Plano	  de	  Reabilitação	  das	  Áreas	  Centrais	  da	  Ribeira	  -‐	  
PRAC/Ribeira,	  o	  conjunto	  edificado	  circunscrito	  ao	  polígono	  de	  tombamento	  do	  IPHAN	  para	  
aquele	  bairro	  e	  o	  cenário	  atual	  conforme	  registrado	  na	  recente	  ferramenta	  Google	  Street	  
View.	  O	  grupo	  de	  pesquisa	  em	  Morfologia	  e	  Usos	  da	  Arquitetura	  -‐	  MUsA	  possui	  um	  grande	  
acervo	  de	  trabalhos	  acadêmicos	  das	  disciplinas	  da	  área	  de	  Teoria	  e	  História	  da	  Arquitetura	  e	  
Urbanismo.	  Como	  parte	  de	  minha	  atuação	  no	  grupo,	  colaborei	  com	  a	  reunião	  das	  informações	  
contidas	  em	  trabalhos	  que	  abordam	  o	  bairro	  da	  Ribeira	  em	  três	  tipos	  de	  acervo	  documental:	  
(1)	  um	  banco	  de	  dados	  fotográfico	  (arquivos	  .jpg)	  digitalizado	  dos	  trabalhos	  e	  reunidos	  em	  
uma	  pasta	  intitulada	  ?Fotos?;	  (2)	  um	  acervo	  iconográfico	  (apresentações	  em	  .pptx)	  com	  todas	  
as	  fotos	  e	  informações	  resumidas	  sobre	  o	  conjunto	  edificado	  e	  (3)	  a	  complementação	  dos	  
mapas	  georreferenciados	  já	  elaborados	  pelo	  PRAC/Ribeira	  em	  2006	  por	  docentes	  associados	  
ao	  Departamento	  de	  Arquitetura.	  Através	  disso,	  pretendemos	  analisar	  o	  panorama	  geral	  da	  
situação	  patrimonial	  no	  bairro	  da	  Ribeira	  contribuindo	  para	  o	  reconhecimento	  das	  perdas	  e	  
ganhos	  do	  patrimônio	  arquitetônico	  de	  uma	  área	  histórica	  na	  cidade	  de	  Natal.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  estudo	  das	  propriedades	  eletromagnéticas	  em	  meios	  complexos	  tem	  sido,	  por	  décadas,	  
objeto	  de	  interesse	  de	  muitos	  grupos	  de	  pesquisas	  no	  mundo.	  Em	  particular,	  a	  idéia	  se	  ter	  
materiais	  em	  que	  ambas	  as	  permeabilidade	  magnética	  e	  permissividade	  elétrica	  ,	  possuam	  
valores	  reais	  e	  negativos,	  em	  certos	  intervalos	  de	  freqüência,	  foi	  idealizada	  inicialmente	  por	  
Veselago	  [1]	  in	  1968,	  e	  depois	  realizada	  experimentalmente	  por	  Pendry	  et	  al.	  [2]	  em	  1999.	  .	  

Até	  o	  presente	  momento,	  estamos	  estudando	  bases	  teóricas	  que	  fundamentam	  o	  projeto.	  
Durante	  esse	  tempo	  de	  iniciação	  científica	  a	  prioridade	  foi	  buscar	  meu	  amadurecimento	  
quanto	  às	  questões	  centrais	  do	  projeto,	  de	  modo	  que	  eu	  pudesse	  construir	  uma	  noção	  do	  
tema	  e	  de	  suas	  implicações.	  Ou	  seja,	  entender	  dos	  temas	  principais	  que	  fundamentam	  toda	  
base	  teórica	  do	  projeto	  ?	  ondas	  eletromagnéticas,	  eletromagnetismo	  e	  princípios	  sobre	  os	  
metamateriais.	  A	  maioria	  destes	  temas	  foi	  estudado	  em	  reuniões	  periódicas	  em	  conjunto	  com	  
o	  Prof.:	  Manoel	  Vasconcelos.	  
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Resumo:	  	  

	  

Na	  produção	  de	  gás	  natural,	  este	  fluido	  passa	  pelos	  gasodutos	  e	  trás	  consigo	  água	  e	  sais	  
dissolvidos.	  Essa	  mistura	  é	  transportada	  dos	  reservatórios	  até	  a	  superfície,	  sofrendo	  variações	  
de	  temperatura	  e	  pressão,	  as	  quais	  fazem	  com	  que	  possa	  ocorrer	  a	  formação	  de	  hidratos	  e	  
estes	  podem	  causar	  colmatação	  nos	  gasodutos	  e	  uma	  consequente	  paralisação	  da	  produção.	  
Para	  evitar	  essa	  intempérie,	  utiliza-‐se	  o	  monoetilenoglicol	  (MEG)	  para	  desidratar	  o	  gás	  natural,	  
retirando	  juntamente	  os	  sais	  presentes	  na	  água	  produzida.	  Este	  trabalho	  consiste	  na	  
determinação	  de	  dados	  termodinâmicos	  (densidade,	  condutividade	  e	  solubilidade)	  na	  faixa	  de	  
temperatura	  de	  20	  a	  75°C,	  com	  o	  objetivo	  de	  se	  obter	  um	  controle	  do	  processo	  para	  evitar	  
incrustações	  de	  sais,	  corrosões,	  as	  possíveis	  paradas	  de	  produção	  e,	  por	  fim,	  uma	  regeneração	  
do	  MEG	  melhor	  dimensionada.	  Os	  experimentos	  foram	  realizados	  em	  uma	  célula	  acoplada	  a	  
um	  banho	  termostático,	  contendo	  as	  misturas	  de	  MEG	  e	  água,	  saturadas	  com	  NaCl.	  
Observamos	  que	  o	  decréscimo	  da	  solubilidade	  é	  aproximadamente	  linear	  ao	  ser	  adicionado	  o	  
MEG.	  Mas,	  o	  aumento	  da	  solubilidade	  com	  o	  aumento	  da	  temperatura	  foi	  discreto	  iclusive	  em	  
mistura	  de	  solventes.	  Esta	  observação	  está	  de	  acordo	  com	  a	  literatura	  para	  os	  dados	  de	  NaCl	  e	  
água	  pura,	  sendo	  uma	  característica	  deste	  sal.	  
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Resumo:	  	  

	  

Os	  óleos	  vegetais	  representam	  um	  papel	  importante	  na	  indústria	  alimentícia,	  assim	  como	  
também	  são	  uma	  potencial	  fonte	  de	  produção	  de	  combustível	  alternativo.	  Porém,	  nesses	  
seguimentos	  industriais	  citados	  nos	  quais	  se	  faz	  fundamental	  o	  uso	  de	  óleos	  vegetais,	  são	  
encontradas	  dificuldades	  em	  certas	  etapas	  do	  processo	  que	  findam	  por	  onerar	  o	  produto	  final.	  

	  

Na	  indústria	  alimentícia,	  o	  maior	  empecilho	  consiste	  na	  recuperação	  do	  solvente	  utilizado	  para	  
extrair	  o	  óleo	  das	  sementes	  e	  folhas.	  Do	  ponto	  de	  vista	  energético,	  a	  maior	  dificuldade	  reside	  
na	  etapa	  da	  destilação	  presente	  da	  rota	  etílica	  da	  cana-‐de-‐açúcar.	  

	  

Tendo	  em	  vista	  a	  implementação	  de	  melhorias,	  torna-‐se	  necessário	  o	  conhecimento	  de	  dados	  
de	  equilíbrio	  líquido-‐vapor	  a	  pressão	  ambiente	  para	  um	  conhecimento	  mais	  profundo	  do	  
comportamento	  de	  tais	  sistemas	  que	  envolvem	  um	  ácido	  graxo	  e	  um	  álcool.	  
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Resumo:	  	  

	  

Este	  relatório	  aborda	  alguns	  aspectos	  hidrogeológicos	  e	  hidroambientais	  da	  região	  da	  Adutora	  
Monsenhor	  Expedito,	  porção	  oeste	  da	  Lagoa	  do	  Bonfim.	  Foi	  feito	  preliminarmente,	  um	  estudo	  
de	  caráter	  bibliográfico	  e	  documental,	  e,	  posteriormente,	  foi	  realizada	  uma	  pesquisa	  de	  campo	  
para	  que	  fosse	  possível	  levantar	  e	  analisar	  os	  aspectos	  geológicos,	  hidrogeológicos	  e	  
hidroambientais	  da	  área	  estudada.	  

A	  região	  apresenta	  usos	  do	  solo	  e	  fontes	  contaminantes	  relacionados	  às	  disposições	  
inadequadas	  de	  resíduos	  e	  efluentes	  orgânicos	  residenciais,	  e	  ao	  uso	  de	  defensivos	  e	  
fertilizantes	  químicos,	  utilizados	  no	  plantio	  de	  cana-‐de-‐açúcar	  e	  outras	  culturas,	  compondo	  
fontes	  poluentes	  significativas	  de	  nitratos,	  que	  caracteriza	  fontes	  potenciais	  de	  poluentes	  que	  
podem	  contaminar	  o	  aquífero,	  podendo	  afetar	  a	  qualidade	  potável	  das	  águas	  subterrâneas	  
explotadas	  e	  distribuídas	  para	  consumo	  humano	  pelo	  sistema	  adutor.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  plano	  executado	  consistiu	  da	  aplicação	  de	  ferramentas	  de	  pesquisa	  hidrogeológica,	  de	  
acordo	  com	  o	  que	  foi	  proposto	  no	  plano	  de	  trabalho	  original.	  Foram	  usados,	  analisados	  e	  
interpretados	  dados	  hidrogeológicos	  e	  hidroquímicos,	  bem	  como	  foram	  feitas	  avaliações	  
ambientais	  e	  sobre	  perímetros	  de	  proteção	  de	  poços	  no	  aquífero	  Barreiras.	  	  
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Resumo:	  	  

	  

Sistemas	  de	  Rede	  de	  Sensores	  sem	  Fio	  (RSSF)	  aplicados	  à	  indústria	  de	  petróleo	  e	  gás	  
apresentam-‐se	  como	  um	  grande	  desafio	  técnico-‐científico	  no	  que	  diz	  respeito	  às	  substituições	  
de	  sistemas	  de	  instrumentações	  cabeados	  pelos	  remotamente	  assistidos	  onde	  funcionalidade,	  
confiabilidade,	  baixo	  custo	  e	  baixo	  consumo	  de	  energia	  são	  exigidos.	  Este	  trabalho	  tem	  como	  
principal	  objetivo	  apresentar	  o	  desenvolvimento	  de	  um	  sistema	  que	  utiliza	  RSSF	  baseada	  no	  
padrão	  IEEE	  802.15.4	  na	  instrumentação	  de	  unidades	  de	  elevação	  de	  petróleo	  tipo	  Plunger	  Lift	  
solucionando,	  assim,	  os	  problemas	  atualmente	  existentes	  nas	  fases	  de	  implantação	  e	  
manutenção	  da	  comunicação	  física	  atual	  desta	  planta.	  Os	  sistemas	  desenvolvidos	  para	  essa	  
aplicação	  são	  responsáveis	  por	  interpretar	  as	  informações	  dos	  sensores	  e	  acionar	  os	  atuadores	  
dos	  dispositivos	  presentes	  no	  poço,	  como	  também	  utilizar	  o	  protocolo	  Modbus	  para	  fazer	  com	  
que	  essa	  rede	  se	  torne	  transparente	  para	  o	  CLP	  responsável	  pelo	  controle	  da	  produção	  e	  envio	  
das	  informações	  para	  um	  supervisório.	  
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Resumo:	  	  

	  

Este	  trabalho	  teve	  por	  objetivo	  analisar	  a	  mortalidade	  da	  população	  feminina	  do	  estado	  do	  Rio	  
Grande	  do	  Norte,	  segundo	  as	  principais	  causas	  de	  mortes	  e	  características	  sociodemográficas,	  
no	  período	  1997	  a	  2010,	  com	  ênfase	  nos	  anos	  de	  2000	  e	  2010.	  A	  fonte	  dos	  dados	  foi	  o	  Sistema	  
de	  Informações	  sobre	  Mortalidade	  -‐	  SIM/DATASUS/MS.	  As	  características	  sociodemográficas	  
analisadas	  foram:	  idade,	  cor/raça,	  escolaridade	  e	  estado	  civil,	  todas	  exploradas	  através	  de	  
análises	  descritivas.	  Uma	  avaliação	  preliminar	  da	  qualidade	  dos	  dados	  foi	  realizada	  com	  base	  
na	  análise	  das	  causas	  mal	  definidas	  (CMD).	  Com	  relação	  as	  características	  sociodemográficas,	  
os	  resultados	  mostraram	  que	  muitas	  informações	  encontram-‐se	  na	  categoria	  ignorada	  o	  que	  
mostra	  descaso	  no	  preenchimento	  da	  Declaração	  de	  Óbito	  (DO),	  especialmente	  no	  que	  se	  
refere	  ao	  quesito	  escolaridade	  da	  falecida.	  A	  mortalidade	  proporcional,	  segundo	  idade,	  
mostrou	  importante	  crescimento	  no	  grupo	  das	  mulheres	  idosas	  (60	  anos	  e	  mais)	  entre	  2000	  e	  
2010,	  revelando	  o	  envelhecimento	  da	  população	  feminina.	  As	  CMD	  apresentaram	  grande	  
decréscimo	  chegando	  a	  2,8%	  em	  2010,	  revelando	  melhoria	  na	  qualidade	  dos	  dados.	  As	  
principais	  causas	  de	  morte	  foram	  analisadas	  e	  as	  doenças	  do	  aparelho	  circulatório	  
despontaram	  como	  o	  primeiro	  grupo	  de	  causas	  nos	  dois	  anos	  analisados.	  As	  análises	  realizadas	  
contribuíram	  para	  um	  melhor	  conhecimento	  do	  comportamento	  da	  mortalidade	  da	  população	  
feminina	  no	  estado	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte	  na	  última	  década.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  obtenção	  de	  modelos	  que	  retratem	  a	  realidade	  das	  bacias	  é	  de	  fundamental	  importância	  
atualmente.	  Estes,	  além	  de	  proporcionar	  a	  redução	  de	  custos	  com	  eventuais	  levantamentos,	  
tentam	  retratar	  a	  dinâmica	  e	  a	  evolução	  destas,	  permitindo	  o	  estudo	  de	  eventuais	  fluidos	  
(hidrocarbonetos	  e	  água)	  e	  a	  forma	  que	  estes	  se	  comportam	  nos	  poros	  das	  rochas.	  O	  objetivo	  
do	  projeto	  é	  desenvolver	  modelos	  de	  condutividade	  térmica	  de	  rochas,	  que	  possam	  ser	  
válidos,	  a	  partir	  de	  medidas	  em	  laboratório,	  das	  propriedades	  térmicas	  das	  amostras.	  A	  base	  
para	  criação	  desses	  modelos	  será	  os	  dados	  coletados	  no	  Laboratório	  de	  Propriedades	  Físicas	  
de	  Rochas.	  Dentre	  os	  principais	  modelos	  propostos	  na	  literatura	  iremos	  utilizar	  o	  Modelo	  de	  
Krischer	  e	  Esdorn	  (KE)	  e	  o	  Modelo	  Geométrico	  (MG).	  Utilizando	  o	  modelo	  de	  KE	  e	  MG	  é	  
possível	  explicar	  a	  condutividade	  térmica	  da	  maioria	  das	  amostras,	  entretanto	  estes	  modelos	  
não	  conseguem	  explicar	  aquelas	  condutividades	  mais	  altas	  (acima	  de	  3,5	  W/m.K	  )	  nem	  as	  mais	  
baixas	  (abaixo	  de	  2,0	  W/m.K)	  .	  Nestes	  casos,	  os	  modelos	  mais	  sofisticados,	  que	  levam	  em	  
conta	  a	  estrutura	  interna	  da	  amostra	  e	  a	  resistência	  de	  contato	  nas	  superfícies	  dos	  grãos,	  
deverão	  ser	  considerados	  futuramente,	  além	  de	  modelos	  estatísticos,	  que	  levam	  em	  conta	  a	  
variedade	  dos	  tamanhos	  do	  grão	  e	  da	  superfície	  de	  contato	  entre	  os	  grãos.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  presente	  projeto	  tem	  por	  objetivo	  principal	  analisar	  os	  dados	  obtidos	  pelo	  INCT	  de	  Estudos	  
Tectônicos	  (INCT-‐ET),	  tanto	  do	  monitoramento	  da	  atividade	  sísmica	  na	  Província	  Borborema,	  
Nordeste	  do	  Brasil,	  em	  escala	  regional,	  quanto	  das	  campanhas	  com	  redes	  locais.	  Visa	  também	  
a	  análise	  de	  dados	  anteriores,	  disponíveis	  no	  LabSis/UFRN	  (principalmente	  os	  do	  Projeto	  do	  
Milênio),	  bem	  como	  de	  novos	  dados	  a	  serem	  obtidos	  durante	  o	  	  

período	  de	  execução	  do	  projeto.	  Isso	  possibilitará	  obter	  uma	  estimativa	  mais	  realista	  do	  perigo	  
sísmico	  na	  região	  bem	  como	  discutir	  a	  correlação	  entre	  a	  atividade	  sísmica	  com	  as	  feições	  
geológicas	  nas	  diversas	  localidades	  afetadas	  por	  tremores	  de	  terra	  e	  estimar	  o	  campo	  de	  
esforços	  na	  região.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  presente	  trabalho	  é	  dedicado	  a	  pesquisa	  sobre	  Transição	  de	  Fases	  em	  Redes	  Complexas.	  
Inicialmente	  foi	  criada	  uma	  base	  de	  conhecimentos	  fundamentais	  necessários	  com	  a	  finalidade	  
de	  proporcionar	  uma	  melhor	  compreensão	  da	  área.	  Em	  seguida,	  foi	  feita	  uma	  introdução	  
teórica	  dos	  modelos	  de	  redes.	  Finalizando	  com	  simulações,	  coleta	  de	  dados	  e	  interpretação	  
dos	  resultados	  destes	  modelos.	  
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Resumo:	  	  

	  

Alguns	  aços	  ligados	  com	  níquel,	  ferro	  e	  alumínio	  são	  reforçados	  através	  da	  dispersão	  de	  
partículas	  de	  óxidos	  ou	  carbetos	  através	  da	  moagem	  de	  alta	  energia	  (MAE).	  Estes	  óxidos	  
precipitam	  nos	  contornos	  de	  grão	  aumentando	  assim	  a	  resistência	  mecânica	  do	  aço.	  Neste	  
trabalho,	  o	  aço	  EUROFER97	  foi	  reforçado	  com	  3%	  de	  NbC	  para	  a	  formação	  de	  um	  pó	  
compósito	  através	  da	  MAE	  durante	  5	  horas	  com	  uma	  razão	  massa	  de	  bolas/pó	  de	  15:1.	  Em	  
seguida,	  os	  pós	  foram	  caracterizados	  através	  da	  microscopia	  eletrônica	  de	  varredura,	  difração	  
de	  raios	  x	  e	  granulometria	  a	  laser.	  
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Resumo:	  	  

	  

Os	  sistemas	  elétricos	  de	  potência	  estão	  sujeitos	  a	  condições	  ambientais	  adversas	  e	  falhas	  de	  
equipamentos	  que	  resultam	  em	  distúrbios.	  Atividades	  concernentes	  à	  análise	  dessas	  
perturbações	  provê	  informações	  imprescindíveis	  sobre	  suas	  origens	  e	  efeitos	  na	  rede,	  além	  de	  
auxiliar	  na	  proteção	  de	  pessoas	  e	  na	  especificação	  de	  equipamentos	  adequados	  de	  proteção,	  
entre	  outros.	  A	  capacidade	  de	  diagnosticar	  de	  forma	  eficiente	  os	  distúrbios	  ajuda	  para	  que	  
medidas	  corretivas	  sejam	  tomadas	  ou	  recomendadas	  para	  preveni-‐los,	  garantindo	  um	  melhor	  
desempenho	  do	  sistema	  e	  fornecimento	  de	  energia	  elétrica	  mais	  confiável.	  Dentro	  desse	  
contexto,	  os	  estudos	  para	  a	  elaboração	  de	  métodos	  automáticos	  de	  diagnóstico	  de	  distúrbios	  
constitui-‐se	  uma	  pesquisa	  atual	  e	  relevante	  para	  o	  setor	  elétrico.	  Porém,	  um	  método	  de	  
diagnóstico	  automático	  de	  distúrbio	  só	  pode	  ser	  desenvolvido	  por	  especialistas	  que	  conheçam	  
bem	  as	  características	  e	  particularidades	  inerentes	  a	  cada	  evento	  do	  sistema	  elétrico.	  Sendo	  
assim,	  propõe-‐se	  o	  desenvolvimento	  de	  uma	  ferramenta	  computacional	  de	  suporte	  para	  o	  
auxílio	  à	  identificação	  do	  comportamento	  dos	  principais	  distúrbios	  em	  sistemas	  elétricos	  de	  
potência,	  assim	  como	  para	  o	  desenvolvimento	  de	  novas	  metodologias	  baseadas	  nas	  wavelet	  
para	  o	  diagnóstico	  de	  faltas,	  faltas	  de	  alta	  impedância	  e	  distúrbios	  de	  qualidade	  da	  energia	  
elétrica.	  
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Resumo:	  	  

	  

Este	  trabalho	  tem	  como	  propósito	  apresentar	  uma	  análise	  de	  faltas	  em	  sistemas	  de	  
transmissão	  de	  energia	  elétrica.	  O	  comportamento	  das	  correntes	  de	  falta	  é	  estudado	  levando-‐
se	  em	  conta	  parâmetros	  como	  ângulo	  de	  incidência,	  localização	  e	  resistência	  de	  falta.	  Sabe-‐se	  
que	  a	  análise	  de	  faltas	  em	  sistemas	  elétricos	  de	  potência	  é	  uma	  atividade	  imprescindível	  para	  
o	  dimensionamento	  e	  ajuste	  das	  unidades	  de	  proteção	  e	  para	  o	  diagnóstico	  de	  faltas,	  que	  diz	  
respeito	  a	  métodos	  para	  detecção,	  classificação	  e	  localização	  de	  faltas	  em	  sistemas	  de	  
transmissão	  e	  distribuição	  de	  energia	  elétrica.	  São	  analisados,	  neste	  trabalho,	  os	  regimes	  
permanente	  e	  transitório	  e	  a	  componente	  DC	  das	  correntes	  de	  falta	  em	  relação	  aos	  
parâmetros	  de	  falta	  supracitados.	  
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Resumo:	  	  

	  

Atividades	  concernentes	  à	  análise	  de	  afundamentos	  de	  tensão	  devido	  às	  faltas	  em	  sistemas	  
elétricos	  de	  potência	  fornecem	  subsídios	  imprescindíveis	  para	  a	  identificação	  de	  suas	  causas	  e	  
consequências,	  para	  a	  avaliação	  e	  especificação	  dos	  equipamentos	  de	  proteção,	  entre	  outros.	  
Desta	  forma,	  medidas	  corretivas	  e	  preventivas	  podem	  ser	  impostas	  ou	  recomendadas,	  
resultando	  em	  melhorias	  da	  qualidade	  da	  energia	  elétrica	  e	  do	  desempenho	  do	  sistema	  
elétrico.	  	  

	  

A	  pesquisa	  para	  o	  desenvolvimento	  de	  métodos	  automáticos	  de	  diagnóstico	  de	  faltas	  e	  de	  
distúrbios	  de	  qualidade	  da	  energia	  elétrica	  constitui-‐se	  uma	  pesquisa	  atual	  e	  importante	  para	  
o	  setor	  elétrico.	  Porém,	  um	  método	  de	  diagnóstico	  automático	  de	  distúrbio	  só	  pode	  ser	  
desenvolvido	  por	  especialistas	  que	  conheçam	  bem	  as	  características	  inerentes	  ao	  distúrbio	  no	  
sistema	  elétrico.	  Neste	  contexto,	  propõe-‐se	  um	  projeto	  de	  iniciação	  científica,	  no	  qual	  será	  
avaliado	  o	  comportamento	  dos	  afundamentos	  de	  tensão	  devido	  às	  faltas	  em	  função	  do	  tipo	  de	  
falta,	  da	  resistência	  de	  falta,	  ângulo	  de	  incidência	  de	  falta	  e	  da	  localização	  de	  faltas.	  Para	  tanto,	  
serão	  utilizados	  simulações	  digitais	  e	  dados	  oscilográficos	  reais.	  	  
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Resumo:	  	  

	  

As	  indústrias	  químicas,	  que	  produzem	  e/ou	  utilizam	  o	  ácido	  nítrico	  como	  insumo,	  convivem	  
com	  um	  problema	  de	  corrosão	  nas	  tubovias	  de	  alumínio.	  As	  ligas	  mais	  utilizadas	  são	  as	  da	  série	  
1XXX	  e	  3XXX	  por	  apresentarem	  maior	  resistência	  à	  corrosão	  quando	  expostas	  ao	  meio	  
contendo	  HNO3	  concentrado.	  Porém,	  com	  a	  necessidade	  de	  montagem	  e	  manutenção	  das	  
tubovias	  de	  transporte	  através	  do	  processo	  de	  soldagem,	  é	  necessária	  a	  realização	  de	  um	  pré-‐
aquecimento	  devido	  às	  características	  físicas	  do	  alumínio	  (alta	  condutividade	  térmica).	  A	  etapa	  
de	  pré-‐aquecimento	  pode	  acarretar	  no	  surgimento	  de	  uma	  região	  preferencial	  a	  corrosão.	  
Nesta	  região	  ocorre	  a	  precipitação	  de	  intermetálicos	  AlxFey.	  Alguns	  desses	  compostos	  
intermetálicos	  possui	  um	  &#8710;U	  >	  0,25	  V	  em	  relação	  à	  matriz,	  o	  que	  gera	  uma	  região	  
suscetível	  a	  corrosão.	  Este	  trabalho	  tem	  o	  propósito	  de	  avaliar	  o	  efeito	  do	  pré-‐aquecimento	  de	  
soldagem,	  na	  evolução	  microestrutural	  das	  ligas	  de	  alumínio	  AA1060	  e	  AA3003,	  durante	  
subsequentes	  aquecimentos	  (100,	  200,	  400,	  500,	  600,	  650ºC)	  realizados	  em	  forno	  
convencional.	  A	  evolução	  na	  densidade	  do	  número	  de	  precipitados,	  em	  função	  da	  temperatura	  
de	  pré-‐aquecimento,	  será	  obtida	  pela	  combinação	  de	  difração	  de	  raios-‐X	  e	  com	  a	  análise	  
metalográfica	  dos	  corpos	  de	  prova.	  As	  análises	  dos	  resultados	  demonstram	  a	  possibilidade	  da	  
correlação	  entre	  a	  aplicação	  de	  pré-‐aquecimento	  e	  a	  evolução	  da	  fração	  volumétrica	  dos	  
compostos	  intermetálicos,	  quando	  da	  presença	  de	  Fe	  e	  Si	  na	  matriz	  	  x	  condição	  térmica.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  mundo	  passa	  por	  uma	  revolução	  tecnológica	  no	  campo	  das	  telecomunicações	  e	  tecnologia	  
da	  informação	  ao	  passo	  que	  cada	  dia	  as	  empresas	  necessitam	  de	  novas	  aplicações	  e	  novas	  
tecnologias	  são	  criadas	  com	  o	  objetivo	  de	  fornecer	  mais	  e	  mais	  a	  largura	  de	  banda.	  Com	  o	  
acelerado	  crescimento	  da	  Internet	  é	  gerado	  uma	  necessidade	  cada	  vez	  maior	  por	  redes	  de	  
mais	  alta	  capacidade,	  que	  ofereçam	  essa	  largura	  de	  banda	  compatível	  com	  os	  novos	  serviços.	  
Neste	  contexto,	  a	  tecnologia	  mais	  promissora	  a	  atender	  essa	  demanda	  é	  Rede	  Ópticas	  WDM	  
(Wavelength-‐Division	  Multiplex)	  integrada	  a	  tecnologia	  de	  protocolo	  de	  Internet	  (IP).	  Muitas	  
pesquisas	  são	  desenvolvidas	  voltadas	  para	  o	  estabelecimento	  de	  circuitos	  ópticos	  para	  o	  
tráfego	  IP.	  Este	  projeto	  explorará	  duas	  estratégias	  para	  tornar	  o	  transporte	  de	  tráfego	  IP	  mais	  
eficiente	  em	  redes	  ópticas.	  A	  primeira	  estratégia	  é	  o	  Generalized	  Mulitiprotocol	  Label	  
Switching	  (GMPLS),	  que	  é	  um	  plano	  de	  controle	  unificado	  para	  os	  diferentes	  tipos	  de	  rede	  no	  
qual	  o	  tráfego	  IP	  é	  transportado.	  A	  outra	  estratégia	  é	  a	  comutação	  óptica	  de	  rajadas,	  que	  é	  um	  
tipo	  de	  comutação	  que	  fica	  entre	  a	  comutação	  de	  circuitos	  e	  a	  comutação	  de	  pacotes	  e	  que	  
apresenta	  diversos	  benefícios	  para	  o	  transporte	  de	  tráfego	  IP	  sobre	  redes	  WDM.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  trabalho	  é	  centrado	  no	  desenvolvimento	  de	  estudo	  aprofundado	  sobre	  estruturas	  
metamaterias,	  tema	  muito	  explorado	  nos	  últimos	  tempos	  pela	  potencialidade	  desses,	  visto	  
que	  suas	  aplicações	  são	  as	  mais	  deslumbrantes	  desde	  proporcionar	  uma	  ultrassonografia	  mais	  
visível	  até	  se	  alcançar,	  possivelmente,	  o	  ?manto?	  da	  invisibilidade,	  e	  ainda	  superlentes,	  
nanocircuitos,	  metafractais,	  antenas	  entre	  outros	  são	  aplicações	  visíveis	  para	  os	  metamaterias.	  
Aqui	  foi	  tratado	  da	  análise,	  reprodução	  com	  simulação	  de	  resultados	  usando	  Matlab	  e	  Ansoft	  
HFSS	  e	  a	  projeção	  para	  construção	  de	  arranjos	  metamaterias.	  

Mostrando	  curvas	  que	  mostram	  a	  permissividade	  e	  permeabilidade	  negativas,	  e	  tratando	  do	  
índice	  de	  refração	  negativos	  de	  uma	  estrutura	  metamaterial,	  mostramos	  os	  benefícios,	  vendo	  
como	  podemos	  usufrui	  dessas	  características	  impressionantes,	  expondo	  as	  explicações	  
eletromagnéticas	  que	  envolvem	  esse	  novo	  material.	  
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Resumo:	  	  

	  

Em	  virtude	  da	  importância	  dos	  fluidos	  de	  perfuração	  na	  operação	  de	  perfuração	  de	  poços	  de	  
petróleo,	  busca-‐se	  desenvolver	  um	  fluido	  de	  perfuração	  com	  propriedades	  melhoradas.	  
Devido	  a	  sua	  maior	  estabilidade	  frente	  a	  outros	  tipos	  de	  fluidos,	  os	  sistemas	  
microemulsionados	  apresentam	  grande	  eficiência.	  Com	  o	  auxílio	  de	  diagramas	  ternários	  e	  
pseudoternários	  obtém	  regiões	  de	  microemulsão,	  nas	  quais	  se	  escolhe	  pontos	  para	  a	  
preparação	  do	  fluido	  que	  terá	  as	  suas	  propriedades	  reológicas	  analisadas.	  As	  microemulsões	  
são	  constituídas	  por	  tensoativo,	  entre	  outras	  substâncias,	  que	  fornecem	  maior	  estabilidade	  ao	  
fluido	  quando	  comparadas	  às	  emulsões,	  que	  é	  um	  dos	  tipos	  de	  fluido	  de	  perfuração	  utilizado	  
atualmente	  pela	  indústria	  de	  petróleo.	  	  
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Resumo:	  	  

	  

Com	  bastante	  razão	  o	  interesse	  por	  combustíveis	  alternativos	  tem	  se	  destacado	  nos	  últimos	  
tempos,	  o	  previsível	  esgotamento	  das	  fontes	  atuais	  faz	  da	  pesquisa	  por	  fontes	  de	  energia	  
renovável	  e	  limpa	  um	  grande	  atrativo.	  Dentre	  essas,	  o	  biodiesel	  é	  uma	  potencial	  fonte	  
imediata	  de	  energia.	  Como	  um	  derivado	  de	  óleos	  vegetais	  e	  gorduras,	  sua	  composição	  química	  
pode	  sofrer	  mudanças	  por	  degradação	  oxidativa	  que	  pode,	  então,	  inviabilizar	  sua	  utilização.	  
Nosso	  trabalho	  visa	  à	  síntese	  de	  compostos	  que	  possam	  ser	  utilizados	  como	  aditivos	  químicos	  
seguros	  que	  minimizem	  ou	  mesmo	  interrompa	  essa	  degradação.	  Metodologias	  de	  síntese	  
orgânica	  serão	  utilizadas	  para	  síntese	  dos	  compostos	  com	  potencialidade	  antioxidativa	  e	  a	  
Química	  analítica	  para	  avaliação	  da	  ação	  desses	  aditivos.	  	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  pesquisa	  objetivou	  o	  estudo	  de	  rochas	  gnáissicas,	  máficas,	  ultramáficas	  e	  carbonáticas,	  
encontradas	  a	  noroeste	  de	  São	  José	  do	  Campestre	  (RN).	  São	  rochas	  antigas,	  com	  idades	  
provavelmente	  arqueanas	  (>2,5	  bilhões	  de	  anos),	  ainda	  pouco	  referidas	  na	  literatura.	  Foram	  
utilizadas	  observações	  de	  campo,	  interpretação	  de	  imagens	  de	  satélite	  e	  análise	  microscópica.	  
Os	  gnaisses	  são	  monzograníticos	  a	  granodioríticos,	  tendo	  biotita	  e	  hornblenda	  como	  
acessórios.	  As	  rochas	  máficas	  são	  gabros	  com	  piroxênio	  tipo	  diopsídio-‐hedembergita,	  
plagioclásio	  e	  hornblenda,	  ou	  rochas	  metadioríticas	  com	  diopsídio-‐hedembergita,	  granada,	  
escapolita,	  plagioclásio	  e	  pouco	  quartzo.	  As	  rochas	  ultramáficas	  são	  piroxenitos	  contendo	  
hedembergita	  e	  granada.	  As	  rochas	  carbonáticas,	  classificadas	  em	  alguns	  trabalhos	  como	  
mármores,	  apresentam	  características	  de	  corpos	  ígneas	  intrusivos,	  a	  exemplo	  da	  forma	  
subcircular	  dos	  mesmos.	  Deste	  modo,	  são	  interpretados	  como	  componentes	  de	  complexos	  
carbonatíticos,	  o	  que	  leva	  a	  considerá-‐los	  como	  eventuais	  portadores	  de	  mineralizações.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  pesquisa	  intitulada	  A	  habitação	  social	  e	  os	  seus	  efeitos	  sobre	  a	  reconfiguração	  espacial	  da	  
metrópole:	  especificidades	  e	  diferenciações	  da	  produção	  informal	  na	  RMNata?	  trata	  da	  análise	  
da	  dinâmica	  do	  mercado	  imobiliário	  informal,	  pontuando	  questões	  relativas	  às	  especificidades	  
e	  diferenciações	  da	  comercialização	  de	  imóveis	  residenciais	  informais	  situados	  no	  bairro	  Mãe	  
Luiza.	  	  Foram	  realizados	  estudos	  sobre	  a	  habitação	  social	  e	  seus	  efeitos	  sobre	  a	  reconfiguração	  
espacial	  do	  assentamento,	  visando	  identificar	  as	  especificidades	  da	  informalidade	  do	  solo	  
urbano.	  No	  campo	  metodológico	  priorizou-‐se	  a	  produção	  do	  Grupo	  Habitare,	  cuja	  rede	  de	  
pesquisadores	  nacionais	  (Rede	  Infosolo)	  identifica,	  sistematiza	  e	  analisa	  os	  mercados	  de	  solo	  
informais	  nas	  principais	  metrópoles	  brasileiras.	  Tomou-‐se	  como	  referência	  ainda	  a	  obra	  de	  
autores	  reconhecidos	  quantos	  aos	  estudos	  sobre	  o	  marcado	  informal	  de	  imóveis	  como	  Pedro	  
Abramo	  e	  Norma	  Lacerda	  e	  Nelson	  Baltrusis.	  Como	  resultado	  principal,	  identificou-‐se	  que	  o	  
funcionamento	  do	  mercado	  imobiliário	  informal	  na	  AEIS	  de	  Mãe	  Luiza	  de	  uma	  forma	  geral	  não	  
segue	  os	  procedimentos	  legais	  vigentes	  no	  âmbito	  do	  mercado	  formal	  de	  imóveis.	  A	  
predominância	  na	  área	  de	  imóveis	  alugados	  (91%	  da	  pesquisa	  de	  campo)	  caracteriza	  o	  bairro	  
pela	  constante	  produção	  rentista,	  pautada	  num	  modelo	  de	  concorrência	  monopolista,	  tendo	  
participação	  ativa	  no	  mercado	  de	  aluguel,	  de	  locadores	  habitando	  o	  próprio	  bairro,	  reforçando	  
a	  idéia	  de	  submercados	  atomizados.	  	  

	  

Palavras-‐chave:	  Mercado	  imobiliário	  informal,	  assentamentos	  populares.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  pesquisa	  intitulada	  A	  habitação	  social	  e	  os	  seus	  efeitos	  sobre	  a	  reconfiguração	  espacial	  da	  
metrópole:	  especificidades	  e	  diferenciações	  da	  produção	  informal	  na	  RMNata?	  trata	  da	  análise	  
da	  dinâmica	  do	  mercado	  imobiliário	  informal,	  pontuando	  questões	  relativas	  às	  especificidades	  
e	  diferenciações	  da	  comercialização	  de	  imóveis	  residenciais	  informais	  situados	  no	  bairro	  Mãe	  
Luiza.	  	  Foram	  realizados	  estudos	  sobre	  a	  habitação	  social	  e	  seus	  efeitos	  sobre	  a	  reconfiguração	  
espacial	  do	  assentamento,	  visando	  identificar	  as	  especificidades	  da	  informalidade	  do	  solo	  
urbano.	  No	  campo	  metodológico	  priorizou-‐se	  a	  produção	  do	  Grupo	  Habitare,	  cuja	  rede	  de	  
pesquisadores	  nacionais	  (Rede	  Infosolo)	  identifica,	  sistematiza	  e	  analisa	  os	  mercados	  de	  solo	  
informais	  nas	  principais	  metrópoles	  brasileiras.	  Tomou-‐se	  como	  referência	  ainda	  a	  obra	  de	  
autores	  reconhecidos	  quantos	  aos	  estudos	  sobre	  o	  marcado	  informal	  de	  imóveis	  como	  Pedro	  
Abramo	  e	  Norma	  Lacerda	  e	  Nelson	  Baltrusis.	  Como	  resultado	  principal,	  identificou-‐se	  que	  o	  
funcionamento	  do	  mercado	  imobiliário	  informal	  na	  AEIS	  de	  Mãe	  Luiza	  de	  uma	  forma	  geral	  não	  
segue	  os	  procedimentos	  legais	  vigentes	  no	  âmbito	  do	  mercado	  formal	  de	  imóveis.	  A	  
predominância	  na	  área	  de	  imóveis	  alugados	  (91%	  da	  pesquisa	  de	  campo)	  caracteriza	  o	  bairro	  
pela	  constante	  produção	  rentista,	  pautada	  num	  modelo	  de	  concorrência	  monopolista,	  tendo	  
participação	  ativa	  no	  mercado	  de	  aluguel,	  de	  locadores	  habitando	  o	  próprio	  bairro,	  reforçando	  
a	  idéia	  de	  submercados	  atomizados.	  	  

	  

Palavras-‐chave:	  Mercado	  imobiliário	  informal,	  assentamentos	  populares.	  
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Resumo:	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  O	  presente	  relatório	  informa	  as	  atividades	  propostas	  no	  projeto	  PVG	  ?	  68132012,	  
intitulado	  ?Síntese	  de	  catalisadores	  a	  base	  de	  ferro	  e	  cobalto	  suportados	  em	  carbetos	  de	  
metais	  refratários	  para	  produção	  de	  combustíveis	  líquidos?	  realizadas	  no	  período	  de	  Março	  a	  
Julho	  de	  2012.	   	   	   	   	   	   	   	   Para	  o	  
desenvolvimento	  das	  atividades	  foram	  utilizados	  precursores	  à	  base	  de	  Molibdênio	  e	  Cobalto	  a	  
fim	  de	  produzir	  carbeto	  bimetálico	  em	  leito	  fixo	  na	  faixa	  de	  temperatura	  entre	  660°C	  ?	  750ºC,	  
com	  alimentação	  de	  hidrogênio	  e	  metano.	  

	   Visando	  a	  produção	  dos	  catalisadores	  a	  base	  de	  carbetos	  no	  cilindro	  rotativo	  e	  tendo	  
em	  vista	  a	  necessidade	  do	  controle	  das	  variáveis	  no	  processo	  foi	  iniciada	  a	  instalação	  da	  placa	  
de	  aquisição,	  interface	  e	  software	  bem	  como	  foi	  avaliada	  a	  sincronização	  com	  o	  computador.	  

	   Além	  das	  atividades	  descritas	  acima,	  em	  paralelo	  iniciou-‐se	  o	  processo	  de	  instalação	  da	  
parte	  elétrica	  e	  da	  casa	  de	  gases	  do	  novo	  laboratório,	  onde	  será	  instalada	  a	  unidade	  de	  
produção	  de	  catalisadores	  utilizando	  um	  reator	  de	  cilindro	  rotativo.	  

	   	   	  

	  

	  

Palavras-‐chave:	  Carbeto	  molibdênio-‐cobalto;	  leito	  fixo;	  sistema	  de	  aquisição	  de	  dados	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  presente	  Projeto	  trata	  de	  um	  sub-‐projeto	  de	  um	  projeto	  externo	  aprovado	  pela	  CAPES-‐
PROCAD-‐Novas	  fronteiras	  de	  Cooperação	  Acadêmica	  entre	  o	  Departamento	  de	  Engenharia	  
Química	  da	  UFRN,	  o	  Departamento	  de	  Engenharia	  Química	  da	  UEM	  e	  Núcleo	  de	  
Desenvolvimento	  Tecnológico	  Regional	  da	  UNIT-‐SE	  .	  Como	  objetivo	  geral	  do	  PROCAD	  busca-‐se	  
um	  intercâmbio	  na	  área	  de	  tecnologia	  envolvendo	  fluidos	  a	  alta	  pressão,	  enfocando	  aspectos	  
concernentes	  ao	  DESENVOLVIMENTO	  DE	  PROCESSOS	  EM	  SISTEMAS	  CONTENDO	  FLUIDOS	  
PRESSURIZADOS	  

Neste	  sub	  projeto	  aqui	  apresentado,	  tem-‐se	  como	  objetivo	  desenvolver	  um	  trabalho	  de	  
Inovação	  tecnológica	  em	  biodiesel,	  onde	  se	  tem	  como	  objetivo	  geral	  a	  produção	  de	  ésteres	  de	  
ácidos	  graxos	  (biodiesel)	  por	  rota	  etílica	  utilizando	  óleo	  de	  coco	  verde	  como	  substrato	  sob	  
condições	  supercríticas	  .	  

Por	  outro	  lado,	  também	  se	  propõe	  estudar	  a	  solubilidade	  da	  glicerina	  residual	  do	  biodiesel	  em	  
álcool,	  almejando	  uma	  futura	  aplicação	  como	  aditivo.	  

	  

Palavras-‐chave:	  biodiesel,	  coconut,	  glicerina	  
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Resumo:	  	  

	  

Este	  projeto	  tem	  como	  finalidade	  estudar	  a	  microencapsulação	  de	  corantes	  para	  fins	  
alimentícios	  e/ou	  cosmetológicos.	  Este	  plano	  de	  trabalho	  teve	  seu	  foco	  direcionado	  para	  
identificar,	  caracterizar	  e	  encapsular	  princípios	  ativos	  importantes	  para	  a	  área	  alimentícia,	  
como	  por	  exemplo,	  as	  antocianinas.	  Estas	  substâncias	  proporcionam	  a	  cor	  vermelha	  a	  alguns	  
alimentos,	  dentre	  eles,	  frutos	  encontrados	  aqui	  na	  região	  (acerola,	  jambo,	  jambolão,	  etc).	  

Os	  alimentos	  de	  cor	  roxa	  possuem	  antocianina	  em	  sua	  composição,	  a	  qual	  serve	  para	  proteger	  
nosso	  corpo	  contra	  infecções,	  combate	  os	  radicais	  livres,	  afasta	  tumores,	  doenças	  vasculares	  e	  
até	  age	  contra	  a	  obesidade.	  As	  antocianinas	  são	  compostos	  fenólicos	  que	  pertencem	  ao	  grupo	  
dos	  flavonóides,	  que	  são	  compostos	  orgânicos	  de	  origem	  vegetal	  considerados	  como	  
fitoquímicos.	  (Bridle	  e	  Timberlake,	  1997).	  

Neste	  projeto	  foi	  estudada	  inicialmente	  a	  microencapsulação	  dos	  extratos	  provenientes	  do	  
corante	  do	  jambo	  (especificamente,	  as	  antocianinas	  presentes	  nestes)	  obtidos	  em	  estudos	  
anteriores	  deste	  grupo	  através	  do	  projeto	  intitulado	  ?Avaliação	  da	  atividade	  antioxidante	  de	  
compostos	  fenólicos	  presentes	  em	  extratos	  de	  matérias	  orgânicas	  regionais?.	  

A	  justificativa	  maior	  para	  a	  realização	  deste	  projeto	  foi	  baseada	  na	  abundância	  do	  jambo	  na	  
natureza	  e	  na	  nossa	  região,	  assim	  como,	  a	  importância	  dos	  compostos	  fenólicos	  presentes	  em	  
sua	  estrutura	  e	  sua	  influência	  na	  qualidade	  dos	  alimentos.	  Ele	  tem	  sua	  aplicabilidade	  
justificada	  não	  apenas	  pela	  necessidad	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  feijão-‐verde	  é	  considerado	  um	  prato	  tradicional	  do	  Nordeste	  brasileiro.	  Entretanto,	  após	  a	  
retirada	  dos	  grãos	  toda	  palha	  é	  desprezada	  ignorando-‐se	  sua	  aplicação	  como	  subproduto.	  Este	  
trabalho	  teve	  como	  objetivo	  principal	  propor	  um	  uso	  alternativo	  para	  este	  resíduo	  ainda	  tão	  
rico	  em	  nutrientes.	  A	  proposta	  consistiu	  em	  desenvolver	  um	  fertilizante	  desidratado	  
alternativo,	  à	  base	  deste	  resíduo	  agrícola	  regional	  (palha	  de	  feijão-‐verde)	  em	  composição	  com	  
resíduo	  de	  acerola	  em	  diferentes	  proporções,	  e	  testar	  sua	  aplicabilidade	  como	  tal.	  Secagens	  
solares	  foram	  realizadas	  e	  em	  paralelo	  foram	  conduzidas	  secagens	  em	  microondas	  adaptado	  
para	  tal	  finalidade,	  para	  realizar	  um	  estudo	  comparativo	  entre	  as	  metodologias	  de	  secagem	  
supracitadas.	  Foram	  realizados	  estudos	  comparativos,	  em	  diferentes	  proporções	  dos	  resíduos,	  
no	  cultivo	  do	  próprio	  feijão	  verde	  em	  meio	  hidropônico.	  Em	  tal	  estudo	  foram	  observados	  
diversos	  parâmetros	  e	  concluiu-‐se	  que	  quanto	  maior	  a	  proporção	  do	  resíduo	  de	  feijão	  verde	  
melhores	  foram	  os	  resultados	  dos	  parâmetros	  observados,	  chegando	  a	  um	  aproveitamento	  de	  
100%	  dos	  grãos	  com	  uma	  composição	  75%	  do	  resíduo	  de	  feijão	  verde.	  Foram	  analisados	  teores	  
de	  umidade,	  cinzas,	  fósforo,	  potássio,	  sódio	  e	  determinação	  pH.	  Tais	  análises	  apresentaram	  
teores	  importantes	  de	  P	  e	  K,	  um	  bom	  teor	  de	  umidade	  e	  pH.	  Por	  fim,	  os	  resultados	  apontam	  
que	  a	  composição	  dos	  resíduos	  analisados	  possui	  grande	  potencial	  como	  fonte	  inovadora	  de	  
fertilizante	  orgânico	  simples.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  projeto	  "Caracterização	  e	  Monitoramento	  de	  Solo,	  Sub-‐solo	  e	  Água	  Subterrânea	  em	  
Experimentos	  de	  Reuso	  Agrícola	  de	  Água	  Produzida	  Tratada	  na	  área	  de	  Fazenda	  Belém,	  Estado	  
do	  Ceará"	  consiste	  no	  monitoramento	  de	  poços	  de	  água	  na	  região	  do	  município	  do	  Aracati,	  CE,	  
através	  de	  um	  acompanhamento	  mensal	  para	  a	  verificação	  das	  principais	  características	  do	  
fluxo	  das	  águas	  subterrâneas,	  como	  também,	  de	  materiais	  geológicos	  de	  solo	  e	  subsolo.	  

Com	  a	  realização	  monitoramento	  do	  aqüífero,	  através	  da	  medição	  dos	  poços,	  nos	  permitiu	  a	  
elaboração	  de	  mapas	  sobre	  o	  fluxo	  das	  águas	  subterrâneas	  ilustrando	  a	  superfície	  
potenciométrica	  em	  diferentes	  períodos.	  

De	  acordo	  com	  os	  dados,	  a	  configuração	  da	  superfície	  apresenta	  muitas	  variações	  de	  nível,	  o	  
que	  nos	  mostra	  um	  fluxo	  irregular	  e	  difuso.	  	  

Mesmo	  com	  as	  variações	  pluviométricas	  apresentadas	  na	  região	  de	  pesquisa,	  foi	  verificado,	  
através	  da	  análise	  dos	  mapas	  potenciométricos,	  a	  continuidade	  das	  cotas	  de	  maiores	  e	  
menores	  valores.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  aplicação	  de	  relés	  é	  fundamental	  para	  proteger	  o	  sistema	  elétrico	  de	  potência	  contra	  faltas	  
(curtos-‐circuitos).	  Para	  isso,	  é	  necessário	  o	  conhecimento	  detalhado	  das	  correntes	  e	  tensões	  
no	  ponto	  de	  aplicação	  do	  relé	  durante	  as	  faltas	  considerando	  a	  operação	  dos	  mesmos	  no	  
momento	  de	  faltas	  trifásicas,	  bifásicas	  e	  monofásicas	  (faltas	  envolvendo	  uma	  fase	  e	  a	  terra)	  em	  
sistemas	  trifásicos	  aterrados.	  No	  sistema	  elétrico	  em	  que	  o	  esquema	  de	  ligação	  do	  trafo	  é	  do	  
tipo	  delta-‐estrela	  aterrado,	  a	  proteção	  com	  uso	  de	  relés	  de	  sobrecorrente	  instalado	  no	  lado	  
delta	  não	  identifica	  as	  faltas	  à	  terra	  que	  venham	  a	  ocorrer	  no	  lado	  da	  estrela.	  Para	  identificar	  
esse	  tipo	  de	  falta,	  é	  utilizado	  um	  relé	  de	  sobretensão	  de	  sequência	  zero.	  Este	  trabalho	  visa	  o	  
cálculo	  de	  correntes	  e	  tensões	  de	  sequência	  positiva,	  negativa	  e	  zero,	  mediante	  a	  simulação	  
dos	  diversos	  tipos	  de	  faltas	  em	  sistemas	  elétricos	  aterrados,	  usando	  o	  software	  livre	  ATP	  
(Alternative	  Transient	  Program),	  com	  o	  objetivo	  de	  verificar	  o	  desempenho	  de	  relés	  
sobrecorrente	  e	  de	  sobretensão	  durante	  as	  faltas.	  
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Resumo:	  	  

	  

Devido	  à	  crescente	  utilização	  de	  combustíveis	  fósseis	  e	  seu	  manejo	  inadequado	  a	  
contaminação	  de	  solo	  por	  hidrocarbonetos	  tem	  aumentado	  nos	  últimos	  anos	  provocando	  um	  
grave	  desequilíbrio	  ao	  meio	  ambiente.	  Visando	  reduzir	  esse	  problema	  faz-‐se	  necessário	  o	  
estudo	  de	  metodologias	  remediadoras.	  É	  com	  esse	  intuito	  que	  será	  analisada	  a	  eficácia	  da	  
utilização	  de	  microorganismos	  (grupo	  pseudomonas),	  na	  recuperação	  de	  áreas	  contaminadas	  
por	  combustíveis	  fósseis.	  Esse	  processo	  consiste	  na	  biorremediação,	  cujos	  microorganismos	  
apresentam	  a	  capacidade	  de	  biotransformar	  moléculas	  poluentes	  em	  nutrientes	  para	  o	  seu	  
metabolismo,	  retirando	  assim	  os	  contaminantes	  do	  ambiente.	  O	  objetivo	  deste	  estudo	  é	  
avaliar	  a	  biodegradabilidade	  do	  grupo	  pseudomonas	  em	  soluções	  contendo	  concentrações	  de	  
chumbo,	  tolueno	  e	  óleo	  bruto.	  O	  estudo	  se	  dará	  em	  cinco	  etapas,	  primeiramente	  com	  o	  meio	  
de	  cultura	  adequado	  será	  analisado	  o	  desenvolvimento	  das	  bactérias	  em	  solo.	  Na	  segunda	  
etapa,	  será	  feita	  a	  análise	  do	  solo	  para	  identificação	  e	  quantificação	  do	  grupo.	  Em	  seguida,	  
ocorrerá	  o	  desenvolvimento	  de	  bactérias	  adaptadas	  às	  concentrações	  de	  óleo	  em	  
erlenmeyers.	  Passada	  essa	  etapa	  de	  adaptação,	  as	  pseudomonas	  serão	  inoculadas	  nos	  meios	  
contaminados.	  Os	  dados	  obtidos	  ao	  longo	  da	  pesquisa	  serão	  computados	  em	  planilhas	  onde	  
será	  observada	  a	  evolução	  da	  concentração	  do	  contaminante	  em	  relação	  ao	  tempo	  e	  também	  
a	  concentração	  do	  contaminante	  versus	  a	  quantidade	  de	  bactérias	  presentes.	  	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  necessidade	  de	  evitar	  o	  desperdício	  e	  melhorar	  a	  qualidade	  dos	  alimentos	  fez	  com	  que	  
pesquisadores	  nesses	  últimos	  10	  anos	  estudassem	  métodos	  alternativos	  e	  processos	  
específicos	  capazes	  de	  obter	  melhores	  qualidades	  destes	  produtos	  alimentícios.	  A	  produção	  de	  
polpas	  de	  frutas	  fez	  com	  que	  a	  agroindústria	  se	  voltasse	  para	  grandes	  produções,	  gerando	  
subprodutos	  que	  na	  maioria	  das	  vezes	  não	  são	  aproveitados.	  Com	  isso,	  tem-‐se	  o	  objetivo	  de	  
aproveitar	  esses	  subprodutos	  ou	  bagaços	  através	  do	  processamento	  de	  secagem	  a	  fim	  de	  
gerar	  novos	  produtos	  capazes	  de	  se	  incorporar	  a	  outros	  alimentos	  e	  proporcionando	  um	  
melhor	  rendimento	  nutricional	  às	  dietas.	  

A	  secagem	  dos	  bagaços	  de	  frutas	  provenientes	  das	  indústrias	  de	  polpas	  é	  uma	  alternativa	  
viável	  para	  o	  seu	  aproveitamento.	  Os	  bagaços	  desidratados	  são	  ricos	  em	  fibras	  e	  podem	  ser	  
utilizados	  para	  o	  enriquecimento	  de	  novos	  produtos.	  A	  fibra	  tem	  sido	  considerada	  um	  
alimento	  multifuncional	  de	  primordial	  importância	  para	  a	  saúde	  e	  os	  produtos	  enriquecidos	  
têm	  sido	  cada	  vez	  mais	  procurados	  no	  mercado	  consumidor.	  Portanto,	  este	  projeto	  propõe-‐se	  
a	  realizar	  um	  estudo	  de	  secagem	  dos	  bagaços	  de	  caju	  e	  de	  goiaba,	  fazer	  análises	  e	  
caracterização	  do	  bagaço	  in	  natura	  e	  desidratado,	  fazer	  estudo	  de	  vida	  de	  prateleira	  e	  análise	  
sensorial	  de	  massas	  e	  biscoitos	  enriquecidos	  com	  concentrações	  diferentes	  de	  fibras	  de	  goiaba	  
e	  caju.	  
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Resumo:	  	  

	  

Compostos	  nitrogenados	  quando	  dispostos	  inadequadamente	  em	  corpos	  receptores	  levam	  ao	  
consumo	  de	  oxigênio	  do	  meio	  para	  atender	  a	  demanda	  nitrogenada,	  eutrofização,	  
contaminação	  dos	  aquíferos	  por	  nitrato	  e	  podem	  ser	  tóxicos	  para	  seres	  vivos.	  Deste	  modo,	  
suas	  concentrações	  nos	  efluentes	  devem	  ser	  reduzidas	  a	  partir	  de	  tratamento	  complementar	  
de	  esgotos.	  O	  projeto	  de	  pesquisa	  visa	  à	  remoção	  biológica	  de	  compostos	  nitrogenados	  em	  
filtros	  biológicos	  submersos	  aeróbio	  e	  anóxico,	  em	  escala	  piloto,	  em	  decorrência	  dos	  processos	  
de	  nitrificação	  e	  desnitrificação.	  Uma	  vazão	  de	  ar	  foi	  aplicada	  ao	  filtro	  aeróbio	  para	  oxidar	  a	  
amônia	  efluente	  dos	  filtros	  anaeróbios	  e	  em	  seguida	  o	  efluente	  nitrificado	  foi	  encaminhado	  
para	  o	  filtro	  anóxico	  para	  reduzir	  o	  nitrato	  a	  nitrogênio	  gasoso	  (desnitrificação).	  O	  sistema	  
dotado	  de	  aeração	  simples	  com	  mangueiras	  perfuradas	  e	  conduíte	  cortado	  como	  material	  de	  
enchimento	  apresentou-‐se	  bastante	  eficiente	  quanto	  à	  remoção	  de	  matéria	  orgânica,	  atingido	  
redução	  máxima	  de	  92%,	  e	  quanto	  à	  remoção	  de	  nitrogênio	  amoniacal	  apresentou	  eficiência	  
de	  70%	  na	  melhor	  fase.	  Em	  virtude	  dos	  incrementos	  consideráveis	  nas	  concentrações	  médias	  
de	  nitrato	  no	  filtro	  aerado	  e	  das	  reduções	  nas	  concentrações	  deste	  composto	  no	  filtro	  anóxico,	  
conclui-‐se	  que	  foi	  possível	  promover	  nitrificação	  e	  desnitrificação,	  cuja	  maior	  taxa	  foi	  igual	  a	  
61%,	  em	  filtros	  biológicos	  aerado	  e	  anóxico	  em	  série.	  
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Resumo:	  	  

	  

Em	  virtude	  dos	  inúmeros	  problemas	  causados	  pela	  disposição	  de	  compostos	  nitrogenados	  em	  
corpos	  receptores,	  tais	  como:	  consumo	  de	  oxigênio	  do	  meio	  para	  atender	  a	  demanda	  
nitrogenada,	  toxicidade	  para	  os	  organismos,	  eutrofização	  e	  a	  contaminação	  dos	  aquíferos	  por	  
nitrato,	  faz-‐se	  necessário	  a	  realização	  de	  tratamento	  complementar	  dos	  esgotos	  para	  eliminar	  
ou	  reduzir	  a	  concentração	  desses	  compostos	  nos	  esgotos.	  	  O	  projeto	  de	  pesquisa	  visa	  a	  
remoção	  de	  compostos	  nitrogenados	  em	  filtros	  biológicos	  submersos	  aeróbio,	  anaeróbio	  e	  
anóxico,	  em	  escala	  piloto.	  Constitui-‐se	  em	  duas	  etapas:	  nitrificação	  e	  desnitrificação.	  Na	  
primeira,	  o	  efluente	  de	  filtros	  anaeróbios	  será	  encaminhado	  para	  o	  filtro	  aeróbio	  onde	  será	  
aplicada	  uma	  vazão	  de	  ar.	  Em	  um	  segundo	  momento,	  o	  efluente	  nitrificado	  será	  encaminhado	  
para	  outro	  filtro	  onde,	  em	  condições	  anóxicas,	  permite	  a	  transformação	  de	  nitrogênio	  na	  
forma	  de	  nitrato	  para	  a	  forma	  de	  nitrogênio	  gasoso.	  O	  modo	  como	  o	  sistema	  foi	  montado	  com	  
mangueiras	  perfuradas	  para	  distribuição	  do	  ar	  e	  preenchimento	  com	  conduíte	  cortado	  
mostrou-‐se	  eficiente	  em	  relação	  à	  remoção	  de	  matéria	  orgânica	  sendo	  obtido,	  como	  melhor	  
resultado,	  redução	  de	  92%	  de	  material	  carbonáceo	  e,	  na	  melhor	  fase	  da	  pesquisa,	  o	  sistema	  
apresentou	  eficiência	  de	  70%	  na	  remoção	  de	  nitrogênio	  amoniacal.	  O	  processo	  de	  
desnitrificação	  foi	  garantido	  pela	  adição	  de	  uma	  fonte	  de	  substrato	  para	  as	  bactérias	  
desnitrificantes.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  estudo	  ora	  apresentado	  tem	  por	  objetivo	  principal	  o	  de	  investigar,	  compreender	  e	  
sistematizar	  o	  papel	  dos	  processos	  de	  regulação	  e	  avaliação	  de	  desempenho	  operacional	  no	  
âmbito	  dos	  contratos	  de	  concessão	  de	  serviços	  de	  transporte	  público	  urbano,	  com	  ênfase	  na	  
experiência	  nacional	  recente	  e	  nas	  perspectivas	  que	  se	  abrem	  com	  o	  novo	  ciclo	  de	  
desenvolvimento	  do	  transporte	  urbano	  no	  país.	  A	  investigação	  sobre	  tais	  técnicas	  e	  
metodologias	  deverá	  fornecer	  elementos	  concretos	  para	  que	  a	  Administração	  pública,	  em	  
distintos	  níveis,	  possa	  se	  instrumentalizar	  e	  capacitar-‐se	  para	  a	  aplicação	  a	  contratos	  de	  
concessão	  de	  transporte	  público	  dos	  avanços	  teóricos,	  metodológicos,	  conceituais	  e	  técnicos	  
que	  venham	  a	  ser	  aqui	  alcançados.	  Com	  certeza,	  essa	  seria	  uma	  resposta	  da	  gestão	  pública	  
ajustada	  ao	  novo	  ciclo	  de	  desenvolvimento	  por	  que	  passa	  agora,	  e	  passará	  ainda	  por	  um	  largo	  
futuro,	  o	  transporte	  urbano	  no	  Brasil.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  presente	  trabalho	  se	  propõe	  a	  elaborar	  um	  projeto	  cicloviário	  para	  uma	  fração	  urbana	  em	  
Natal,	  objetivando	  aplicar	  os	  conhecimentos	  adquiridos	  através	  de	  estudos	  teóricos	  realizados	  
na	  pesquisa.	  Sabe-‐se	  que,	  atualmente,	  os	  projetos	  realizados	  na	  cidade	  privilegiam	  o	  
automóvel,	  incentivando	  o	  uso	  do	  transporte	  automotor	  individual.	  	  Apesar	  da	  existência	  de	  
um	  Plano	  de	  Mobilidade	  para	  a	  Cidade	  de	  Natal	  ?	  elaborado	  em	  2007	  -‐	  observa-‐se	  que	  dele	  se	  
tem	  feito	  pouco	  uso.	  Esse	  trabalho	  vem	  para	  mostrar	  a	  aplicabilidade	  do	  Plano	  em	  um	  caso	  
real,	  podendo	  ser	  utilizado	  posteriormente	  como	  referência	  tanto	  para	  estudantes	  como	  por	  
organismos	  gestores.	  A	  área	  delimitada	  para	  o	  projeto	  se	  situa	  nos	  bairros	  de	  Lagoa	  Nova	  e	  
Nova	  Descoberta.	  	  Para	  compreensão	  da	  área,	  utilizou-‐se	  o	  método	  de	  análise	  das	  áreas	  livres	  
elaborado	  por	  Raquel	  Tardin	  (TARDIN,	  2008).	  Após	  seu	  entendimento,	  foi	  possível	  lançar	  
diversas	  propostas	  para	  o	  local	  referentes	  à	  infra-‐estrutura	  cicloviária.	  Como	  principais	  
referências	  foram	  utilizados	  o	  Plano	  de	  Mobilidade	  de	  Natal	  (Prefeitura	  Municipal	  de	  Natal,	  
2008)	  e	  a	  Cartilha	  do	  Estatuto	  da	  Cidade	  (OLIVEIRA,	  2001).	  Foram	  feitas	  fotografias	  do	  local	  e	  
visitas	  in	  loco	  para	  confirmar	  a	  viabilidade	  do	  projeto.	  Ao	  final,	  o	  projeto	  de	  mobilidade	  
adquire	  um	  caráter	  de	  circuito	  cicloviário	  e	  acaba	  por	  valorizar	  o	  Parque	  das	  Dunas,	  reserva	  de	  
Mata	  Atlântica	  da	  cidade	  que	  foi	  o	  principal	  norteador	  das	  ações	  propostas.	  
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Resumo:	  	  

	  

Uma	  investigação	  é	  apresentada	  para	  determinar	  o	  efeito	  produzido	  pela	  variação	  do	  tipo	  de	  
substrato	  nos	  parâmetros	  de	  uma	  antena	  de	  microfita	  com	  patch	  de	  anéis	  concêntricos.	  Nessa	  
configuração,	  o	  anel	  interno	  é	  alimentado	  por	  cabo	  coaxial,	  enquanto	  o	  anel	  externo	  é	  
alimentado	  por	  acoplamento.	  Resultados	  são	  apresentados	  para	  a	  perda	  de	  retorno	  e	  o	  
diagrama	  de	  radiação	  em	  função	  do	  ponto	  de	  alimentação	  do	  anel	  interno.	  São	  considerados	  
três	  tipos	  de	  substratos:	  dielétrico	  isotrópico,	  dielétrico	  anisotrópico	  e	  metamaterial.	  	  
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Resumo:	  	  

	  

Um	  estudo	  é	  realizado	  para	  investigar	  o	  efeito	  da	  introdução	  de	  elementos	  parasitas	  em	  
diversas	  configurações	  de	  antenas	  com	  o	  plano	  de	  terra	  truncado.	  Essas	  estruturas	  de	  antenas	  
simples	  são	  alimentadas	  por	  linhas	  de	  microfita.	  São	  obtidos	  melhores	  resultados	  para	  a	  
largura	  de	  banda	  e	  para	  a	  perda	  de	  retorno	  com	  a	  introdução	  dos	  elementos	  parasitas.	  	  
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Resumo:	  	  

	  

Mediante	  a	  concepção	  do	  concreto	  os	  elementos	  agregados,	  a	  areia	  e	  a	  brita,	  constituem	  
materiais	  quimicamente	  inertes.	  Stanton	  (1940)	  reportou	  a	  ocorrência	  de	  reação	  química	  
entre	  os	  álcalis	  do	  cimento	  e	  minerais	  dos	  agregados.	  A	  descoberta	  despertou	  a	  atenção	  
apenas	  na	  década	  de	  80	  em	  razão	  da	  constatação	  de	  danos	  em	  estruturas	  de	  concreto,	  
decorrentes	  da	  reação.	  O	  assunto	  assumiu	  importância	  no	  âmbito	  da	  Engenharia	  Civil	  e,	  o	  
volume	  das	  investigações	  tem	  sido	  ampliado,	  culminando	  na	  crescente	  descoberta	  de	  novos	  
casos.	  Embora	  no	  estágio	  atual	  a	  quantidade	  e	  qualidade	  das	  pesquisas	  já	  sejam	  satisfatórias,	  
as	  informações	  e	  formulações	  teóricas	  concernentes	  ao	  fenômeno	  ainda	  são	  carentes	  de	  
refinamentos,	  e,	  a	  solução	  dos	  problemas	  decorrentes	  de	  um	  caráter	  definitivo.	  A	  simulação	  
numérica	  constitui	  ferramenta	  relevante	  para	  a	  avaliação	  dos	  danos	  em	  elementos	  estruturais	  
afetados	  pela	  RAA,	  e	  para	  a	  realização	  dos	  devidos	  reparos.	  O	  objetivo	  deste	  trabalho	  é	  a	  
análise	  do	  desempenho	  mecânico	  de	  elementos	  de	  concreto	  armado	  afetados	  pela	  RAA,	  
empregando-‐se	  a	  aproximação	  por	  elementos	  finitos	  sobre	  um	  modelo	  ortotrópico	  não	  linear,	  
e	  formulação	  termodinâmica.	  Os	  resultados	  obtidos	  revelaram	  a	  ocorrência	  de	  redução	  na	  
margem	  de	  segurança	  até	  a	  instabilidade	  do	  elemento	  estrutural	  face	  à	  degradação	  das	  
propriedades	  físico-‐mecânicas	  do	  concreto,	  notadamente,	  no	  tocante	  à	  sua	  resistência.	  
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Resumo:	  	  

	  

A	  simulação	  numérica	  de	  problemas	  de	  Engenharia	  que	  incluem	  o	  fenômeno	  da	  difusão	  
térmica	  em	  meios	  sólidos	  contínuos,	  pode	  ser	  efetuada	  a	  partir	  do	  método	  dos	  elementos	  
finitos,	  cuja	  aplicação	  ao	  concreto,	  material	  de	  baixíssima	  difusividade	  térmica,	  mostra-‐se	  
limitada,	  face	  aos	  comprometimentos	  na	  estabilidade	  numérica,	  daí	  a	  conveniência	  de	  
modelos	  alternativos.	  No	  âmbito	  da	  modelagem	  analítica	  as	  Equações	  Diferenciais	  de	  Difusão	  
cuja	  resolução	  culmina	  em	  séries	  de	  Fourier,	  pode	  suprir	  tais	  deficiências.	  Afortunadamente,	  o	  
Curso	  de	  Graduação	  em	  Engenharia	  Civil	  da	  Universidade	  Federal	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte	  
contempla	  em	  sua	  grade	  curricular,	  a	  disciplina	  cujo	  enfoque	  repousa	  em	  modelos	  analíticos,	  
que	  inclui	  tais	  tópicos.	  O	  objetivo	  deste	  trabalho	  é	  a	  simulação	  numérica	  da	  evolução	  do	  
campo	  de	  temperaturas	  com	  o	  tempo	  em	  um	  corpo	  sólido	  contínuo,	  na	  versão	  
unidimensional,	  mediante	  modelagem	  analítica,	  com	  o	  envolvimento	  de	  estudante	  do	  referido	  
curso	  que	  já	  cumpriu	  o	  crédito	  referente	  a	  tal	  Disciplina.	  Os	  resultados	  obtidos	  revelaram	  a	  
eficiência	  do	  modelo	  analítico	  adotado,	  corroborando	  as	  tendências	  previstas	  na	  
Termodinâmica.	  Além	  do	  mais,	  a	  dedicação	  do	  estudante	  nas	  tarefas	  inerentes	  aos	  estudos	  ora	  
empreendidos,	  contribuiu	  para	  a	  consolidação	  de	  seus	  conhecimentos	  sobre	  o	  assunto,	  tendo	  
por	  produto	  o	  seu	  aprimoramento	  acadêmico.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  teste	  de	  labirinto	  em	  cruz	  elevado	  tem	  sido	  amplamente	  utilizado	  para	  a	  seleção	  de	  drogas	  
ansiolíticas	  e	  para	  explorar	  as	  bases	  neurobiológicas	  da	  ansiedade.	  Ele	  se	  baseia	  na	  
movimentação	  de	  roedores	  sob	  uma	  superfície	  composta	  de	  dois	  braços	  abertos	  e	  dois	  braços	  
fechados,	  interligados.	  Neste	  projeto	  desenvolveu-‐se	  uma	  ferramenta	  computacional	  capaz	  de	  
automatizar	  o	  teste,	  que	  é	  formada	  por	  um	  conjunto	  de	  sensores	  de	  luz	  distribuídos	  na	  
superfície	  do	  labirinto	  unidos	  a	  uma	  placa	  de	  aquisição	  de	  dados	  e	  gerenciados	  por	  um	  
software	  de	  produção	  própria	  escrito	  em	  C++.	  No	  final	  do	  experimento,	  o	  pesquisador	  recebe	  
um	  arquivo	  com	  a	  identificação	  do	  roedor	  e	  os	  dados	  que,	  geralmente,	  seriam	  registrados	  por	  
um	  observador	  experiente,	  como	  o	  tempo	  que	  o	  roedor	  passou	  em	  cada	  braço.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Labirinto	  em	  cruz	  elevado,	  sensor	  de	  luz	  (LRD),	  automação	  

	   	  



	  

XXIII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA  

	  
CÓDIGO:	  ET1089	  

TÍTULO:	  Simulação	  do	  Ensaio	  de	  indentação	  em	  Recobrimentos	  Superficiais	  Finos	  

AUTOR:	  ANDRÉ	  VICTOR	  RANGEL	  PINHEIRO	  BARROS	  

ORIENTADOR:	  AVELINO	  MANUEL	  DA	  SILVA	  DIAS	  

	  

	  

Resumo:	  	  

	  

A	  necessidade	  de	  componentes	  mais	  resistentes	  ao	  desgaste	  e	  à	  corrosão	  tem	  promovido	  um	  
crescente	  interesse	  da	  engenharia	  de	  superfícies.	  A	  busca	  por	  melhores	  propriedades	  
tribológicas	  dos	  materiais	  contribui	  para	  desenvolvimento	  de	  processos	  que	  permitam	  o	  
aumento	  da	  vida	  útil	  dos	  componentes	  e	  suas	  aplicações	  em	  ambientes	  cada	  vez	  mais	  severos.	  
Por	  isso,	  os	  revestimentos	  superficiais	  cerâmicos	  finos	  tem	  sido	  uma	  opção	  utilizada	  para	  
melhorar	  as	  propriedades	  tribológicas	  de	  componentes	  que	  operam	  sob	  estas	  condições.	  
Entretanto	  é	  preciso	  realizar	  ensaios	  experimentais	  para	  avaliação	  do	  comportamento	  destes	  
filmes	  e	  da	  sua	  interface	  com	  o	  substrato	  e	  estas	  análises	  requerem	  o	  uso	  de	  equipamentos	  
sofisticados	  e	  de	  mão	  de	  obra	  especializada.	  	  

Por	  outro	  lado,	  com	  o	  atual	  progresso	  computacional,	  a	  utilização	  da	  análise	  numérica	  para	  
solucionar	  inúmeros	  problemas	  tecnológicos	  tem	  sido	  cada	  vez	  maior	  e,	  atualmente,	  permite	  
sua	  implementação	  a	  baixos	  custos	  operacionais.	  No	  trabalho,	  foi	  feita	  a	  proposta	  de	  se	  
simular	  através	  de	  um	  código	  comercial	  de	  Elementos	  Finitos	  o	  ensaio	  de	  indentação	  com	  
penetrador	  esférico	  em	  conjugados	  composto	  de	  recobrimento	  cerâmico	  depositado	  em	  
substrato	  metálico.	  O	  objetivo	  principal	  deste	  trabalho	  é	  de	  estudar	  o	  comportamento	  do	  
campo	  de	  tensões	  na	  região	  do	  contato,	  na	  interface	  e	  no	  contorno	  da	  impressão	  do	  
penetrador.	  
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Resumo:	  	  

	  

Este	  trabalho	  é	  baseado	  no	  estudo	  de	  um	  material	  vitrocerâmico,	  que	  tem	  como	  nome	  
comercial	  Zerodur®.	  Este	  material	  possui	  baixo	  coeficiente	  de	  expansão	  térmica,	  sendo	  
amplamente	  utilizado	  em	  equipamentos	  submetidos	  a	  grandes	  variações	  de	  temperatura,	  
onde	  é	  necessário	  manter	  uma	  boa	  precisão	  de	  forma	  e	  geometria.	  Possui	  elevada	  dureza	  
superficial,	  mas	  apresenta	  um	  comportamento	  frágil,	  típico	  de	  materiais	  cerâmicos.	  No	  intuito	  
de	  melhorar	  as	  características	  mecânicas	  do	  Zerodur®	  propôs-‐se	  a	  junção	  com	  outros	  materiais	  
(compósito).	  Neste	  projeto,	  foi	  estudado	  numericamente	  um	  compósito	  tendo	  como	  fase	  
matriz	  o	  Zerodur®	  e	  como	  fase	  dispersa	  barras	  de	  aço,	  com	  o	  objetivo	  de	  aumentar	  a	  rigidez	  
mecânica	  do	  conjunto.	  Dessa	  forma,	  utilizaram-‐se	  modelos	  numéricos	  de	  elementos	  finitos	  
para	  simular	  o	  comportamento	  mecânico,	  inicialmente,	  para	  o	  material	  vitrocerâmico	  e,	  em	  
seguida,	  para	  duas	  diferentes	  configurações	  do	  compósito	  com	  matriz	  de	  Zerodur®	  e	  fase	  
dispersa	  formada	  de	  barras	  de	  aço.	  A	  partir	  disso,	  foi	  possível	  comparar	  o	  diferente	  
comportamento	  mecânico	  entre	  o	  material	  vitrocerâmico	  e	  os	  sistemas	  vitrocerâmico/aço.	  Os	  
modelos	  do	  compósito	  atenderam	  a	  proposta	  inicial,	  apresentando	  aumento	  na	  rigidez.	  
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Resumo:	  	  

	  

O	  poli	  (ácido	  láctico)	  é	  um	  polímero	  de	  grande	  interesse	  tecnológico	  devido	  às	  suas	  aplicações	  
no	  campo	  ambiental,	  como	  plástico	  biodegradável,	  e	  na	  área	  biomédica	  como	  material	  
biocompatível.	  É	  bastante	  utilizado	  para	  aplicações	  biomédicas	  e	  farmacêuticas,	  tais	  como,	  
suturas,	  fixadores	  ortopédicos	  e	  dispositivos	  de	  liberação	  controlada	  de	  drogas,	  assim	  como,	  
para	  embalagens	  de	  produtos	  alimentícios.	  O	  objetivo	  deste	  trabalho	  é	  sintetizar	  e	  caracterizar	  
o	  Poli	  (ácido	  L-‐lático)	  (PLLA)	  através	  da	  polimerização	  por	  abertura	  de	  anel.	  Essa	  técnica	  é	  
conhecida	  por	  fornecer	  polímeros	  de	  alta	  massa	  molar.	  A	  ferramenta	  do	  planejamento	  fatorial	  
foi	  utilizada	  para	  avaliação	  do	  efeito	  da	  variação	  das	  condições	  operacionais	  da	  síntese	  de	  
polimerização	  (temperatura,	  agitação,	  e	  tempo	  de	  síntese),	  nas	  propriedades	  finais	  do	  
polímero	  obtido.	  O	  PLLA	  obtido	  será	  caracterizado	  por	  análise	  de	  Calorimetria	  Exploratória	  
Diferencial	  (DSC).	  
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Resumo:	  	  

	  

Este	  trabalho	  trata	  de	  um	  estudo	  que	  possibilite	  um	  maior	  entendimento	  de	  sistemas	  
tradicionais	  de	  construção,	  visando	  listar	  aspectos	  ligados	  à	  sustentabilidade.	  Procura	  ter	  como	  
base	  o	  repertório	  de	  estratégias	  em	  economia	  de	  energia	  observadas	  na	  lógica	  construtiva	  de	  
edificações	  tradicionais,	  tais	  como:	  uso	  de	  esquadrias	  capazes	  de	  controlar	  a	  iluminação	  e	  a	  
ventilação	  no	  espaço	  construído;	  uso	  de	  materiais	  regionais	  disponíveis;	  controle/gestão	  de	  
resíduos	  e	  entulhos;	  preocupação	  com	  o	  uso	  de	  elementos	  duráveis,	  etc.	  Para	  fazer	  este	  
estudo,	  realizaram-‐se	  visitas	  a	  prédios	  tradicionais	  em	  cidades	  tanto	  do	  Rio	  Grande	  do	  Norte	  
como	  de	  estados	  próximos,	  fazendo-‐se	  registros	  fotográficos.	  Unindo-‐se	  informações	  da	  
pesquisa	  e	  observação	  in	  loco	  com	  dados	  da	  base	  bibliográfica	  pré-‐desenvolvida,	  sobre	  
sustentabilidade	  e	  técnicas	  construtivas	  tradicionais,	  têm-‐se	  os	  resultados.	  Objetivou-‐se	  então	  
criar	  um	  banco	  de	  dados	  caracterizando	  estas	  técnicas	  e	  elementos	  construtivos	  acerca	  do	  
contexto	  histórico	  de	  cada	  um	  e	  seus	  processos	  construtivos,	  contudo	  enfatizando	  os	  aspectos	  
sustentáveis,	  sendo	  este	  banco	  elaborado	  em	  fichas	  catalográficas.	  O	  conjunto	  de	  dados	  
catalografados	  consiste	  em	  um	  trabalho	  que	  poderá	  auxiliar	  estudantes	  de	  arquitetura	  nas	  
definições	  projetuais,	  direcionando	  a	  utilização	  de	  técnicas	  e	  elementos	  construtivos	  regionais	  
sustentáveis,	  de	  acordo	  com	  as	  características	  e	  recursos	  de	  cada	  local	  em	  particular.	  
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Resumo:	  	  

	  

	  A	  pesquisa	  teve	  como	  principal	  objetivo	  estudar	  o	  mobiliário	  urbano	  da	  cidade	  de	  Natal,	  
através	  de	  uma	  mostra	  constituída	  pelos	  bairros	  de	  Ponta	  Negra,	  Lagoa	  Seca,	  Tirol,	  e	  Vale	  
Dourado.	  Num	  primeiro	  momento,	  foi	  realizado	  um	  levantamento	  bibliográfico,	  seguido	  de	  
leituras	  e	  discussões	  dos	  principais	  conceitos	  que	  embasam	  o	  tema.	  Após	  o	  levantamento	  e	  
análise,	  realizaram-‐se	  visitas	  a	  campo	  com	  o	  objetivo	  de	  fazer	  um	  levantamento	  quantitativo	  e	  
qualitativo	  do	  mobiliário	  urbano.	  Através	  de	  estudos	  do	  comportamento	  ambiental,	  foram	  
detectadas	  as	  formas	  de	  apropriação	  e	  utilização	  dos	  elementos	  existentes.	  Essas	  visitas	  foram	  
feitas	  em	  três	  horários	  diferentes:	  oito	  horas	  da	  manhã,	  meio-‐dia	  e	  às	  cinco	  horas	  da	  tarde,	  
aproximadamente,	  durante	  a	  semana	  e	  mais	  três	  visitas	  nos	  mesmos	  horários	  no	  fim	  de	  
semana	  em	  todos	  os	  espaços	  estudados.	  Durante	  essas	  visitas	  fizemos	  entrevistas	  com	  a	  
população	  local,	  no	  total	  20	  pessoas	  de	  cada	  área	  de	  estudo,	  para	  saber	  como	  são	  utilizados	  os	  
mobiliários	  encontrados	  nos	  espaços	  públicos	  estudados,	  e	  quais	  eram	  as	  principais	  
necessidades	  da	  população	  usuárias.	  Concluiu-‐se	  que	  as	  maiores	  necessidades	  detectadas	  a	  
partir	  das	  entrevistas,	  levantamentos	  e	  observações	  realizadas	  foram	  a	  manutenção	  do	  
mobiliário	  existente	  ou	  a	  inserção	  de	  novos	  elementos	  do	  mobiliário,	  bem	  como,	  a	  segurança	  
nesses	  locais.	  
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Resumo:	  	  

	  

Nos	  dias	  atuais,	  é	  grande	  a	  preocupação	  do	  controle	  energético	  de	  equipamentos	  elétricos.	  As	  
indústrias	  buscam	  melhorias	  no	  desempenho	  dos	  equipamentos	  através	  de	  métodos	  e	  
materiais	  cada	  vez	  mais	  modernos.	  No	  entanto,	  a	  maioria	  dos	  usuários	  finais	  ainda	  não	  tem	  a	  
percepção	  clara	  do	  consumo	  de	  seus	  equipamentos,	  seja	  por	  falta	  de	  conhecimento	  ou	  por	  
não	  dispor	  de	  meios	  que	  exibam	  os	  consumos	  pontuais.	  

A	  presente	  proposta	  baseia-‐se	  no	  desenvolvimento	  de	  um	  protótipo	  inteligente	  e	  de	  baixo	  
custo	  para	  medição,	  monitoramento	  de	  falhas	  e	  exibição	  de	  dados	  referentes	  ao	  consumo	  e	  a	  
qualidade	  de	  energia	  de	  equipamentos	  de	  uma	  residência	  ou	  indústria	  e	  que	  poderá	  ser	  usado	  
mesmo	  por	  usuários	  com	  pouco	  conhecimento	  do	  assunto.	  O	  benefício	  maior	  do	  sistema	  é	  a	  
redução	  do	  consumo	  energético.	  

O	  diagnóstico	  energético	  tem	  por	  objetivo	  principal	  determinar	  as	  condições	  atuais	  de	  ?saúde?	  
da	  instalação	  sob	  o	  ponto	  de	  vista	  do	  uso	  de	  energia,	  identificando	  problemas	  e	  
recomendando	  soluções	  para	  que	  ela	  se	  torne	  eficiente.	  
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Resumo:	  	  

	  

Este	  trabalho	  tem	  como	  objetivo	  observar	  e	  analisar	  a	  relação	  entre	  as	  notificações	  de	  dengue	  
de	  regiões	  Brasileiras	  consideradas	  endêmicas,	  com	  suas	  respectivas	  variáveis	  climáticas:	  
temperatura	  média,	  umidade	  relativa	  do	  ar	  e	  precipitação	  acumulada.	  O	  estudo	  engloba	  as	  
capitais	  do	  nordeste	  brasileiro,	  São	  Paulo	  ?	  SP	  e	  Rio	  de	  Janeiro	  ?	  RJ.	  

Inicialmente,	  realizou-‐se	  uma	  análise	  temporal	  da	  incidência	  da	  dengue	  nas	  cidades,	  	  

em	  seguida	  a	  correlação	  entre	  as	  variáveis	  climáticas	  e	  o	  número	  de	  notificações,	  para	  tentar	  
detectar	  essa	  possível	  relação	  entre	  os	  números	  de	  casos	  e	  as	  características	  do	  clima,	  no	  
período	  de	  2001	  a	  2010.	  

Foi	  observado	  que	  no	  período	  estudado	  os	  maiores	  número	  de	  casos	  da	  doença	  foram	  
registrados	  no	  Rio	  de	  Janeiro,	  Fortaleza,	  Natal	  e	  Recife.	  Dos	  resultados,	  pode-‐se	  perceber	  que	  
o	  período	  de	  maior	  incidência	  na	  maioria	  dos	  casos	  é	  quando	  tem-‐se	  uma	  queda	  gradativa	  na	  
temperatura	  e	  um	  leve	  aumento	  na	  umidade	  e	  precipitação,	  podendo	  ser	  essa	  uma	  zona	  de	  
conforto	  para	  a	  proliferação	  do	  mosquito.	  

	  

Palavras-‐chave:	  Dengue,	  séries	  temporais,	  variáveis	  climáticas,	  correlação	  cruzada.	  

	  


