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Resumo: 

 

Tendo em vista a incessante procura por materiais e métodos cada vez mais específicos e 

economicamente viáveis, e a criação de leis ambientais mais rigorosas e fiscalizadoras. As 

grandes empresas, que buscam materiais de grande abundância de matéria-prima, 

processo de fabricação simples e baixo custo, encontram nos produtos naturais tais 

requisitos. Uma classe de materiais natural vem chamando atenção dos investidores, 

devido sua aplicabilidade como reforço de compósitos, utilização como isolante térmico e 

acústico, são as fibras naturais. O projeto descrito vem com a utilização de uma fibra 

natural de grande 

abundância no nordeste brasileiro, a fibra de sisal, cujo objetivo é estudar seu 

comportamento como aditivo lubrificante, afim de diminuir problemas tribológicos nos 

materiais, misturando-o com um óleo lubrificante multiviscoso (15W40) em proporções 

aleatórias, para com isso, mensurar sua eficiência como tal, a partir do monitoramento de 

perda de massa, temperatura, ruído e vibração. 
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Resumo: 

 

Os lubrificantes são primordiais na indústria. Os mais utilizados são formulados a partir do 

óleo mineral, pois este apresenta menor custo e bom desempenho em relação às outras 

bases lubrificantes. Para melhorar as características dos lubrificantes são utilizados 

aditivos que permitem proteger os mesmos da oxidação, degradação térmica e 

desempenho . Os aditivos EP permitem que o filme lubrificante seja formado mesmo em 

condições com alta solicitação das partes em contato. Devido a legislações ambientais, 

vários produtos “amigos do ambiente” foram desenvolvidos com o intuito de diminuir 

impactos ambientais. Portanto, 

esta pesquisa deseja avaliar quais óleos de base sintética e vegetal podem atuar 

como substituto do óleo mineral e avaliar a melhor combinação entre estes óleos 

e aditivos EP que proporcionem melhor desempenho. Foram realizados ensaios de 

desgaste no equipamento pino sobre disco. As condições de teste, dimensões e materiais 

dos corpos-de-prova tiveram valores fixos. Os resultados foram analisados em função da 

quantidade de material removido, coeficiente de atrito, gradiente de temperatura e análise 

microestrutural para verificar a formação do filme lubrificante na superfície de contato, 

através de microscopia eletrônica de varredura e espectroscopia de dispersão de raio X. 

Por fim, os primeiros 

resultados obtidos revelaram que a substituição do óleo mineral pelo sintético é 

viável, mediante as características apresentadas sob condições de extrema 

pressão. 
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Resumo: 

 

O crescente desenvolvimento de lubrificantes a partir de fontes renováveis veio como 

resultado de uma série de medidas de conscientização em empresas através de várias 

organizações. Hoje em dia, existe uma imensa variedade de lubrificantes e óleos bases, 

que inclui óleos minerais, sintéticos e vegetais. 

Visando uma alternativa inovadora e sustentável, muitas pesquisas estão sendo 

feitas para desenvolver lubrificantes ecológicos (renováveis e não poluentes) 

que contenham propriedades equivalentes ou até melhores que os lubrificantes 

convencionais, normalmente derivados do petróleo. Com esse intuito de descoberta, 

essa pesquisa tem o objetivo de substituir bases lubrificantes minerais por sintéticas, 

adicionando a estes aditivos EP (extrema pressão) que são capazes de reduzir o nível 

de atrito e permitindo menos desgaste em superfícies metálicas. 

Para comparação, foram avaliadas misturas de base sintética e alguns aditivos 

EP, a 3% e 5%, como também, misturas de base mineral com os mesmo aditivos, nas 

mesmas porcentagens. Três aditivos EP foram estudados: enxofre, dialquil 

ditiofosfato de Zinco (ZDDP) e compostos de bismuto e poliolefinas. O índice de 

viscosidade, densidade e viscosidade foram avaliados. As características de fricção e 

desgaste foram estudadas pelo teste HFRR. 10N de carga normal foi aplicada e a 

velocidade de deslizamento foi de 40 mm / s. Concluiu-se que a substituição do óleo 

mineral pelo óleo sintético é viável. 
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Resumo: 

 

Neste trabalho foi realizado o estudo da síntese da zeólita ZSM-22 variando seu tempo de 

síntese, seu direcionador orgânico de estrutura de 1,8-diamino-octano para Dietilamina, 

sua fonte de alumínio de Sulfato de Alumínio octadechidratado para Aluminato de Sódio e 

sua fonte de Silício de Sílica LUDOX AS-30, para as Sílicas LUDOX HS-30 e LS-30. Os 

materiais zeolíticos 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 o material zeolítico desejado não foi 

obtido. Para a 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 pilarização de uma argila bentonita foi realizada empregando pilares mistos de Ferro 

(Fe) e Alumínio (Al). Foram estudadas as quantidades relativas dos metais na solução 

pilarizante. Os materiais preparados foram caracterizados por 

difração de raios X, adsorção de nitrogênio, microscopia eletrônica de varredura e análise 

térmica. Os resultados mostram que o aumento da área específica está diretamente 

relacionado ao aumento do espaçamento basal. As argilas pilarizadas com soluções de até 

40% de Fe apresentam elevada área especifica devido a contribuição de microporos, para 

materiais obtidos com valores maiores que 40%, ocorre uma diminuição da área específica 

(diminuição de microporos e aumento de mesoporos). Materiais preparados com altos 

teores de Fe encontram-se pilarizados e possuem áreas maiores que a argila natural de 

partida, entrentanto não apresentam-se estáveis termicamente, pois sua estrutura colapsa 

após a 

calcinação a 450oC. 
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Resumo: 

 

Desenvolvimentos formais como modelagem e refinamento em Event-B geram uma 

grande quantidade de obrigações de prova. Provadores SMT constituem uma nova família 

de provadores de teorema que asseguram não só serem rápidos e automáticos, mas 

também provêem funcionalidades adicionais como prova e produção de contra-modelo. 

Este projeto apresenta um plug-in criado para integrar provadores SMT na plataforma 

Rodin, para que então o usuário possa ter um uso rápido e automático destas duas 

plataformas ao mesmo tempo. Este plug-in traduz as obrigações de prova geradas em 

Rodin para o formato SMT-LIB, executa um provador SMT com o resultado da tradução e 

retorna o resultado da prova imediatamente para o Rodin. 
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Resumo: 

 

Na exploração de petróleo, o dado sísmico de reflexão é uma importante ferramenta, 

porém sem processamento ele não é útil à interpretação. Muitas vezes as reflexões na 

sísmica têm eventos que sofrem várias reflexões (múltiplas), inserindo-se no dado 

sísmico como ruído. Utilizou-se para a atenuação de múltiplas o processamento do dado 

sísmico real 2D do Cânion do Rio Mississippi (Golfo do México - EUA). Esse dado tem 

três interfaces que geram múltiplas fortes. A análise das múltiplas se deu no dado real e 

no dado sintético (baseado no real). Para o processamento utilizou-se o 

ProMax/SeisSpace (Landmark, versão 5000.0.3.0, acadêmico) e para a modelagem 

sísmica aplicou-se o SU (versão 42), obtendo-se boa correlação entre o dado real e o 

modelado e entre os tempos de chegada das reflexões primárias e das múltiplas. O 

processamento consistiu na geometria, correção de espalhamento geométrico, 

deconvolução, análise de velocidades e as análises FK e radon. Discriminando mergulho, 

a análise FK separa primárias de múltiplas, após correção de NMO. Com o campo de 

velocidade das múltiplas, no domínio da CDP, horizontalizaram-se as múltiplas e as 

primárias foram supercorrigidas. Já no domínio FK, as múltiplas se distinguem das 

primárias pelo número de onda, permitindo sua atenuação. Com a análise FK atenuaram-

se várias múltiplas, referentes às interfaces, melhorando a razão sinal/ruído. 

Comparativamente, nesta fase da pesquisa, o método Radon não obteve a mesma 

eficiência da análise FK. 
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Resumo: 

 

A classificação de padrões é uma das subáreas do aprendizado de máquina que possui o 

maior destaque. Entre as várias abordagens para resolver problemas de classificação de 

padrões, as Máquinas de Vetor de Suporte (SVM) recebem grande ênfase, devido a sua 

facilidade de uso e boa capacidade de generalização. Buscando simplificar o esforço 

computacional do treinamento sem perder qualidade nas soluções, foram criadas as 

Máquinas de Vetor de Suporte por Mínimos 

Quadrados (LS-SVM). Na tentativa de melhorar o desempenho das LS-SVM, diversas 

ferramentas foram desenvolvidas, como o emprego de máquinas de comitê. Então 

vem o problema de saber quantas LS-SVM usar e seus parâmetros de forma a atingir 

melhores performances, mas sem que haja um aumento grande na complexidade do 

classificador. Observando esse problema, nós propomos neste trabalho o uso de um 

algoritmo genético multi-objetivo para encontrar o conjunto Pareto ótimo que contém as 

melhores soluções que minimizam a quantidade de LS-SVM e o erro de classificação. Por 

fim, testamos o método com alguns benchmarks e comparamos com o desempenho de 

uma LS-SVM isolada e do AdaBoost. 
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Resumo: 

 

Utilizou-se da técnica de solidificação unidirecional ascendente para obtenção do 

eutético Sn-0,7Cu. Esta liga é importante alternativa a aplicação de ligas Sn-Pb na 

soldagem/brasagem de componentes microeletrônicos. Vale dizer que o chumbo se 

apresenta em processo de substituição pela sua nocividade a saúde 

humana. Para a completa avaliação dos parâmetros térmicos de solidificação (taxa de 

resfriamento e velocidade da frente eutética), foram fixados sete termopares nas posições 

de: 3, 7, 11, 21, 37, 52 e 88 mm a partir da superfície 

refrigerada. Assim foram registradas análises térmicas da solidificação: evolução da 

temperatura ao longo do tempo, de acordo com cada posição. Através 

do estudo da microestrutura, foram determinados os espaçamentos 

dendríticos/celulares/interfásicos (tendo em vista a ocorrência de uma transição 

celular/dendrítica) e obtidas correlações entre tais parâmetros microestruturais e os 

parâmetros térmicos. As capturas de imagens através de microscopia ótica e de 

microscopia eletrônica de varredura auxiliaram os resultados a partir da visualização do 

comportamento do crescimento microestrutural ao longo do lingote em suas diferentes 

seções de avaliação (transversal e longitudinal). A dependência da micro-dureza ao longo 

do lingote foi analisada, e a partir dos resultados pode-se notar o ligeiro crescimento da 

dureza para um menor valor do espaçamento interdendrítico. 
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Resumo: 

 

O problema da propagação de ondas eletromagnéticas em materiais dielétricos 

periódicos artificiais tem recebido grande atenção nas duas últimas duas décadas. 

Particularmente, a existência de “gaps” fotônicos na estrutura de bandas 

eletromagnéticas nestes tipos de materiais conduziram a pesquisa dos chamados cristais 

fotônicos. Neste trabalho, usamos a técnica da matriz transferência para calcular os 

modos de superfície em cristais fotônicos em uma dimensão (CF1D), que obedeçam a 

sequência de Fibonacci, e prever assim a sua relação com a geometria do problema. 

Analisamos, por exemplo, o tipo de poralização da luz quando esta incide num material 

dielétrico (poralização s e/ou poralização p) entre outras propriedades e efeitos magneto-

ópticos 

associados. Exploramos esse ponto para dois tipos de poralizações associadas aos 

CF1D. Uma extensão natural desses estudos é explorar também a técnica de 

simulação computacional "Time-Domain-Finite-Difference", uma técnica na qual 

podemos estudar os modos de superfícies e sua relação com o fenômeno da 

localização da luz. 
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Resumo: 

 

Materiais zeolíticos têm apresentado propriedades catalíticas para diversos tipos de 

conversão de hidrocarbonetos por possuírem grande área específica e porosidade. São 

aluminosilicatos cristalinos porosos, com determinada estrutura cristalina descritos como 

uma rígida estrutura tridimensional de tetraedros interligados por átomos de oxigênio. 

Neste trabalho foi proposta a síntese da zeólita ZSM-23 usando diferentes tempos de 

cristalização (30 a 60 horas) e diferentes fontes de silício e alumínio. As fontes de alumínio 

utilizadas foram nitrato de alumínio, hidróxido de alumínio e aluminato de sódio. Como 

fontes de silício foram empregadas a sílica Ludox HS-30, LS-30 e AS-30. Os materiais 

obtidos foram caracterizados por análise textual de adsorção de nitrogênio, difratograma 

de raios - X (DRX) e microscopia eletrônica de varredura (MEV). Os resultados mostraram 

que é viável realizar a síntese desta zeólita em diferentes tempos de síntese e com 

diferentes fontes de silício e alumínio. Os materiais mais cristalinos são obtidos entre 40 e 

50 horas de síntese. 
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Resumo: 

 

Segundo o relatório dos indicadores sociodemográficos e de saúde (IBGE,2009), desde a 

implantação dos Sistemas de Informações de Estatísticas Vitais, as bases de dados sobre 

os nascimentos e óbitos vêm sendo ampliadas e melhoradas em todo 

o Brasil. Em 2000 o RN tinha 27,6% de óbitos registrados como causas mal 

definidas que, segundo classificação proposta por Chackiel(1987), era considerado 

pouco confiável. Já em 2008 este indicador era de 3,37% portanto, avaliar a qualidade 

das informações destas bases e corrigi-las, é fundamental para se obter indicadores 

confiáveis de mortalidade. A proposta é utilizar e comparar, duas metodologias para 

estimar um fator de correção, para cada 

município, que aplicado aos óbitos observados corrija as subnotificações gerando 

um número de óbitos que viabilize a construção de indicadores de mortalidade 

confiáveis. Os métodos utilizados foram: o Estimador bayesiano empírico e o 

Algorítimo EM, aplicados aos dados de óbitos e população de 2000, extraídos da 

base de dados do DATASUS do Ministério da Saúde. A idéia central é utilizar os óbitos 

observados por faixa etária quinquenal de municípios próximos ou similares, para obter as 

estimativas de óbitos esperados de certo município i. A primeira análise foi nas 

mesorregiões administrativas do Estado, e a segunda, em grupos homogêneos de 

municípios, criados a partir de uma análise de clusters, segundo o grau de urbanização, a 

proporção de óbitos por causas externas e a população de cada município. 
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Resumo: 

 

Cada vez mais se pesquisa modificações quanto à liberação de fármacos no organismo. A 

necessidade de uma liberação controlada destes vem ganhando espaço frente à pesquisa 

de novos princípios ativos. Visa-se hoje a utilização de matrizes poliméricas 

biodegradáveis como sistema de entrega de fármacos, uma vez que estes atendem muitas 

das propriedades procuradas. Para tal a quitosana apresenta-se como um forte candidato 

associada a diferentes fármacos. A quitosana, além da sua abundância e o baixo custo da 

matéria-prima (quitina), possui baixa toxicidade, é biodegradável e biocompatível. Este 

trabalho tem caráter de um estudo físico-químico do caráter adsortivo do fármaco 

cromoglicato, utilizado no tratamento da asma, com partículas de quitosana. 

Foram obtidas as relações de adsorção dos componentes citados através da 

construção de isotermas que permitem prever algumas propriedades de sua 

constituição. 
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Resumo: 

 

A secagem é o método mais antigo de preservação de alimentos, conservando esses de 

reações de deterioração química e do crescimento de microrganismo. Junto com a 

desidratação osmótica, a secagem por micro-ondas garante um processo mais rápido e 

um menor consumo de energia, assim como preserva algumas características do grão, 

minimizando a perda de aroma, escurecimento enzimático e a perda da cor natural dos 

alimentos. A reidratação visa restaurar as propriedades da amostra in natura. Durante 

esse processo há também perdas de sólidos que podem ser vitaminas, açúcares, 

minerais e aminoácidos, o que não seria interessante nutricionalmente para o alimento. 

Sendo assim o estudo da reidratação mostra sua importância em determinar a melhor 

condição que proporcionará menores perdas ao processo. Neste trabalho essa melhor 

condição foi determinada a partir do estudo dos índices de reidratação, tanto para as 

amostras com tratamento osmótico quanto para as amostras sem pré-tratamento 

osmótico. As amostras com o pré-tratamento osmótico se mostraram superiores em todos 

os pontos trabalhados, mostrando maior habilidade de reidratação (RA) e menores danos 

físicos aos grãos. As maiores temperaturas de reidratação assim como os maiores 

tempos também se destacaram na reidratação, determinando assim nossa melhor 

condição para o binômio tempo-temperatura. 
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Resumo: 

 

O foco deste trabalho consiste no projeto de antenas com contornos fractais com o objetivo 

de demonstrar a viabilidade de sua aplicação na miniaturização de antenas de Microfita.

 Os conceitos básicos sobre antenas serão discutidos com o 

propósito de demonstrar o embasamento teórico necessário para a compreensão do 

assunto. O estudo de miniaturização de antenas de Microfita surge como alternativa para 

uma gama imensa de aplicações, desde empreendimentos militares, equipamentos 

médicos, radares ou comunicações sem fio. O interesse sobre estas estruturas está ligado 

a sua versatilidade e maleabilidade, ao baixo custo de fabricação e a simplicidade de 

projeto.O conceito de curva fractal será também abordado neste texto com vistas à 

fundamentação do tema em paralelo com sua aplicabilidade à proposta do trabalho. Será 

explorada a técnica de modelamento como linha de transmissão, a utilização de softwares 

para cálculo de dimensões, desenho e análise das estruturas propostas. Ao final do 

trabalho será 

apresentada a avaliação dos resultados alcançados com a aplicação da curva de Koch à 

uma antena de microfita com patch retangular com dois níveis de iteração, os quais 

demostram a eficiência da técnica de miniaturização empregada. As atividades relativas ao 

desenvolvimento do trabalho foram realizadas durante a vigência do projeto de pesquisa 

"Antenas de Microfita de Microfita com Patch Fractal para Aplicações em Sistemas de 

Comunicações Sem Fio", sob o apoio financeiro do CNPQ. 
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Resumo: 

 

Este estudo objetiva desenvolver técnicas eficientes de controle de robôs 

móveis, em particular, foi abordado o desenvolvimento de um dispositivo robótico 

móvel ortopédico (órtese ativa), denominado Ortholeg, que visa auxiliar pessoas 

com perda parcial ou total dos movimentos dos membros inferiores. Afim de se 

determinar as características de funcionamento e a estrutura mecânica do protótipo, foi 

realizada uma análise da biomecânica da marcha humana através de experimentos de 

cinemetria em laboratório. Durante os experimentos, dados de movimentos diferentes, 

como andar, subir e descer escadas e sentar-se e 

levantar-se, foram colhidos de voluntários, para gerar equações e algoritmos que 

descrevessem os mesmos. Com base nestes dados experimentais, foi projetado e 

implementado um protótipo de exoesqueleto robótico para os membros inferiores. Com 

base nos dados experimentais, foram desenvolvidos algoritmos de controle de movimento 

para as primitivas básicas de andar, subir escada, descer escada, sentar, etc., os quais 

são ativados pelo usuário através de comandos simples de alto nível. Um computador 

embarcado será utilizado para controlar os movimentos do protótipo, traduzindo os 

comandos de alto nível do paciente para sinais de controle adequados para movimentar a 

órtese através do seus circuitos embarcados. Em modelos futuros, serão adicionados 

movimentos mais complexos, como o de virar para o lado. 
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Resumo: 

 

 Um dos principais aspectos relacionados à robótica educacional é o ensino da 

programação. Várias plataformas possuem  suas  próprias linguagens, cada 

uma apresentando abordagens diferentes para seu ensino. Este trabalho 

apresenta a linguagem de programação multiplataforma e aplicada a 

diversos hadwares RoboEduc, como uma  alternativa  para 

ensino da programação  em um ambiente de robótica educacional, por ser 

simples e intuitiva, baseada em um português de  fácil entendimento.

 Apresentaremos uma  descrição de sua implementação, as 

palavras chaves da linguagem e sua utilização. 
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Resumo: 

 

A modelagem de transporte de suspensões em meios porosos possuem muitas 

restrições, o que pode conduzir a uma previsão equivocada de como tais suspensões se 

comportam no meio poroso. Portanto, analisar o meio poroso, realizando o estudo de 

cada mecanismo de captura de partícula possivelmente atuante, ou seja, analisando 

para que tamanho de partícula cada mecanismo seja 

válido, ou em que velocidade é aceitável que uma partícula seja capturada por um 

mecanismo “i” e entre outras situações à que é submetida uma partícula, é uma forma 

razoável de aproximar a modelagem o máximo possível da realidade do campo. Logo, o 

trabalho tem o objetivo de partir de uma modelagem microscópica para 

obter modelos em macro-escala capazes de prever corretamente o transporte/retenção 

de suspensões, assim como a perda de injetividade em meios porosos sob a influência 

de múltiplos mecanismos. 

 

Palavras-chave: transporte de suspensões, meio poroso, perda injetividade, 
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Resumo: 

 

Rochas graníticas gnaissificadas, máficas, ultramáficas e carbonáticas, pouco referidas 

na literatura, são encontradas em terrenos arqueanos na porção oriental do Maciço São 

José de Campestre (MSJC), leste do Estado Rio Grande do Norte. O objetivo desta 

pesquisa é descrever a ocorrência no campo e aspectos microscópicos desses litotipos. 

Os gnaisses são monzogranitos a granodioritos, compostos essencialmente por 

plagioclásio, quartzo, microclina, biotita e hornblenda. As rochas máficas são gabros 

com piroxênio tipo diopsídio- 

hedembergita, plagioclásio (andesina) e hornblenda, ou rochas metadioríticas com 

diopsídio-hedembergita, granada (grossulária?), escapolita, plagioclásio (andesina) e 

quartzo em pequena quantidade. As rochas ultramáficas são piroxenitos, composto por 

hedembergita, podendo apresentar granada (grossulária?). As rochas carbonáticas, 

classificadas em alguns trabalhos como mármore, apresentam características ígneas, 

como a forma do corpo observada em imagem de satélite e pelo contexto geológico onde 

os corpos são encontrados, podendo ser um metacarbonatito com a assembléia 

mineralógica principal formada por calcita e olivina do tipo forsterita. Como conclusão 

preliminar, este trabalho permitiu reconhecer uma associação de rochas máficas / 

ultramáficas e carbonatíticas que poderão fornecer critérios para melhor compreensão da 

evolução arqueana do MSJC. 
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Resumo: 

 

Este trabalho apresenta uma metodologia de controle preditivo não-linear baseada em 

otimização global. O objetivo principal é estabelecer uma abordagem que seja 

independente de um ponto de operação do processo, evitando aproximações e 

transformações no modelo do sistema. Espera-se que essa abordagem seja mais 

facilmente aplicável a diferentes plantas, oferecendo assim mais portabilidade, além das 

vantagens de se trabalhar com a modelagem original, mais fiel aos processos encontrados 

nas indústrias. A abordagem apresentada formula o problema de controle preditivo não-

linear como um problema de otimização global e utiliza um algoritmo de otimização global 

denominado Simulated Annealing Acoplado para encontrar as soluções ótimas. O 

otimizador atua diretamente na função de custo a ser otimizada, evitando assim, um 

grande problema em controle preditivo não- linear, que é o desenvolvimento de um modelo 

matemático que represente as não- lineariedades do processo através de parâmetros 

lineares. O modelo utilizado em controle preditivo é apenas uma aproximação do processo 

real, portanto, existe a possibilidade de descasamento entre os dois. Dessa forma, é 

conveniente que o algoritmo de controle apresente robustez a incertezas do modelo. A 

metodologia proposta atende a esse requisito resolvendo o problema de forma adaptativa. 

Uma vez que as técnicas de otimização global são mais lentas, o método proposto é 

aplicado a um processo químico de um Tanque Reator de Agitação Contínua. 

 

Palavras-chave: otimização global, controle preditivo não-linear. 



                          XXII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA         
CICT	2011	

CÓDIGO: ET0119 

TÍTULO: Comportamento reológico de polímeros em meio poroso 

AUTOR: RAFAEL TRIGUEIRO DOMINGOS 

ORIENTADOR: ROSANGELA DE CARVALHO BALABAN 

 

 

Resumo: 

 

Da quantidade de petróleo existente nos reservatórios, a produção primária típica 

recupera somente cerca de 10 - 25%. Isso faz com que a maior parte do óleo passível de 

recuperação permaneça no interior da jazida. O desenvolvimento de metodologias que 

permitam extrair mais deste óleo residual promove o aumento da rentabilidade dos 

campos petrolíferos e sua vida útil. Dentre os problemas que afetam a recuperação do 

óleo nos reservatórios de petróleo, um em 

particular, tem a ver com a imiscibilidade e a diferença de viscosidade entre os 

fluidos existentes na jazida. Uma forma de contornar este problema se baseia no 

método de recuperação por injeção de água aditivada com polímeros hidrossolúveis 

de elevada massa molar. Pequenas concentrações de polímero promovem aumento na 

viscosidade da água, melhorando a eficiência de varredura do óleo contido nos 

reservatórios por efeito pistão. Entretanto, para que a operação de injeção de polímeros 

tenha sucesso, se faz necessário um estudo criterioso do comportamento reológico da 

solução polimérica no meio rochoso. Para tal, são necessários 

testes de deslocamentos através de um uma célula contendo um plug de rocha no intuito 

de obter-se parâmetros tipo o fator de resistência, fator de resistência residual e dano. 

Poliacrilamidas com grupos AMPS apresentaram melhor desempenho, principalmente com 

o aumento da temperatura; além disso, a presença de cátions bivalentes pode alterar 

significativamente o desempenho dos polímeros. 
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Resumo: 

 

O grande volume de resíduos plásticos gerados diariamente, juntamente com sua baixa 

biodegradabilidade causam um efeito acumulativo que pode ser minimizado pela difusão 

dos 3 R’s (redução, reuso e reciclagem). A reciclagem, como uma forma de redução do 

consumo de energia e matérias-primas, tem que ser incentivada independente da fonte 

de recursos naturais tenha sido renovável ou não-renovável, para que os conceitos de 

desenvolvimento sustentável sejam atendidos. Nesse trabalho foi avaliada a influência 

de múltiplos reprocessamentos nas alterações químicas determinada por 

espectrofotometria na 

região do infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) e ópticas a partir de 

fotografias para avaliação visual a olho nu dos grânulos de PHB. Os ciclos de 

reprocessamento foram realizados até o terceiro passo de extrusão, visto que após 

esse passo o material apresentava aspecto táctil frágil e quebradiço. Alterações 

significativas na estrutura química do polímero não puderam ser detectadas na análise 

de FTIR no modo de refletância total atenuada (ATR). No entanto, visualmente as 

amostras apresentam características ópticas diferenciadas, com amarelamento 

acentuado já no primeiro ciclo de extrusão. 
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Resumo: 

 

Imagens digitais estão presentes em quase toda página na Internet. Com elas, o conteúdo 

das informações existentes torna-se mais rico, de melhor inteligibilidade. Entretanto, 

algumas imagens são destinadas a públicos adultos, cuja qualificação nem sempre é 

possível de ser averiguada pelo exibidor das imagens. Visando filtrar este conteúdo, 

propõe-se o desenvolvimento de técnicas de detecção de conteúdos impróprios que 

porventura estejam presentes em uma imagem digital, seja pela avaliação de tonalidades 

de cor, textura ou forma dos indivíduos que se encontram na cena. A ferramenta proposta 

é inovadora no 

sentido de que constrói uma ponte entre ferramentas conhecidas e amplamente utilizadas 

para filtragem de conteúdo e algoritmos de tratamento de imagens digitais já consagrados 

para detecção de padrões pornográficos. Os resultados encontrados são satisfatórios, haja 

vista que a técnica empregada para classificação de imagens pornográficas já foi testada 

na literatura com sucesso. Extensões futuras deste trabalho são a criação de ferramentas 

de visualização de logs, melhorias no sistema de adaptação de conteúdo utilizado e estudo 

da viabilidade de adaptação de streams de vídeo digital. 
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Resumo: 

 

Esse trabalho expõe a incorporação da informação referente à clusterização aplicada à 

redes neurais SOM originárias de uma segmentação vertical de diferentes bases de dados, 

de modo a observar as conexões nesses mapa paralelos quando da poda sequencial das 

conexões mais fracas. Dessa forma, busca-se combinar diferentes pontos de vista de um 

mesmo fenômeno, por exemplo através de sensores, e em seguida relacioná-los ao extrair 

informações não óbvias através das conexões criadas entre os mapas. 

Em outras palavras, o objetivo é desenvolver redes independentes que processam 

sinais de naturezas diferentes (conjunto de dados de entrada independentes), por 

exemplo, áudio e imagem, mas que representam um mesmo elemento, isto é, são as duas 

faces de um mesmo alvo. Um exemplo intuitivo é o da palavra "CASA", onde o cérebro 

consegue associar o estímulo visual ao auditivo e relacioná-lo a uma única saída. Porém, 

antes do processamento paralelo de informações é necessário fazer a clusterização 

desses dados, ou seja, determinar os agrupamentos, para poder assim fazer as devidas 

associações em um momento posterior. Aplicações envolvem ambientes industriais, 

robótica, sistemas de segurança, entre outros. 
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Resumo: 

 

O objetivo deste trabalho é buscar alternativas computacionais para conseguir ser capaz 

de inferir redes gênicas. E a partir de um modelo computacional, produzir a estrutura 

correspondente a uma rede gênica sob ação de perturbação externa (química, ex: 

Drogas), perturbação causada por inibição de algum gene ou mutação e da interação entre 

os elementos desta rede. Para a realização deste objetivo, pesquisamos os mecanismos 

de controle e ativação gênica analisando conjunto de dados reduzidos de natureza in 

silico. Como podemos observar, o que está por trás de todo o funcionamento destas redes 

são eventos probabilísticos e determinísticos, por conta disso percebemos que devemos 

usar abordagens que mesclam estas duas situações. No entanto, para conseguir avanços 

significativos, será preciso aplicar o modelo que está sendo elaborado e verificar se nos 

aproximamos do real usando pra isso as metas e os resultados divulgados pelo desafio 

DREAM. A resposta para uma rede qualquer e seus dados de expressão gênica, deverá 

ser uma rede de Petri Híbrida que modele a dinâmica do sistema. Palavras-chave: redes 

regulatórias, engenharia reversa, desafio DREAM, redes de petri 
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Resumo: 

 

Este trabalho apresenta alguns resultados da aplicação de modelos de campos 

escalares em teorias cosmológicas. Investigamos a cosmologia newtoniana e 

derivamos as equações de movimento que descrevem como o universo evolui de 

acordo com os componentes de sua energia e as condições iniciais adotadas. 

Utilizando os mais recentes resultados obtidos no site na missão WMAP (quinto ano de 

trabalho), e programação em linguagem C, apresentamos os resultados 

numéricos da evolução do universo. Expandimos a investigação com a introdução de 

campos escalares e defeitos topológicos. Nossos resultados estão de acordo com o 

que encontramos na literatura atual, onde esses modelos são aplicados na 

explicação da variação das constantes fundamentais durante a evolução do universo e 

também na explicação da recente aceleração da expansão do universo. Os mesmos 

modelos também são utilizados em cenários de matéria condensada mole, 

especificamente na explicação da evolução de redes de cristais liquidos nemáticos. 
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Resumo: 

 

Catalisadores a base de cobalto suportado com estrôncio têm sido muito utilizados em 

reforma autotérmica, uma vez que esse tipo de material é mais adequado para os 

processos de reforma catalítica, como também são bons adsorventes de moléculas que 

contenham oxigênio e gás carbônico. Os precursores catalíticos La0,8Sr1,2CoO4 e

 LaCoO3 foram preparados pelo método de 

autocombustão assistida por microondas usando uréia como combustível. As 

amostras foram calcinadas a 800o e 900ºC para obtenção das fases desejadas. Em 

seguida, as amostras foram caracterizadas por difração de raios- X e espectroscopia de 

infravermelho. A cristalização da fase LaCoO3 foi confirmada em todas as amostras, 

calcinadas a 800ºC e 900ºC 
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Resumo: 

 

Na versão mais comum, o sudoku (que significa número único) contém 81 casas, 

distribuídas em nove linhas e nove colunas, agrupadas, por sua vez, em nove quadrados 

menores (subgrades) com nove casas cada um. O jogo começa com algumas casas já 

preenchidas por números, cabendo ao jogador completar as casas restantes com 

algarismos de 1 a 9, de modo que nenhum deles se repita na mesma coluna ou linha, 

nem dentro da mesma subgrade. Os jogos mais interessantes são aqueles que possuem 

uma única solução. Associados ao Sudoku tradicional duas variantes se destacam. O 

Super-Sudoku, jogado em uma grade 16 x 16 e o Samurai 

que associa vários quadros Sudoku formando configurações em mosaicos. O objetivo 

do presente tema de pesquisa foi desenvolver algoritmos metaheurísticos – com ênfase na 

abordagem Colônia de Formigas e Nuvem de Partículas visando solucionar instâncias 

desafiadoras do Sudoku, Super-Sudoku e Samurai em tempo computacional eficiente. 

Experimentalmente, percebeu-se que o algoritmo modelado edesenvolvido com a 

abordagem Colônia de formigas se mostrou eficiente na solução das três modalidades 

propostas, retornando sempre o resultado de forma eficiente. 
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Resumo: 

 

A diminuição da produção de um poço de petróleo é uma preocupação no ramo da 

exploração e produção, tendo em vista os altos custos envolvidos. Para solucionar este 

problema são aplicados métodos de recuperação que visam retirar 

o óleo residual que continua preso nos poros das rochas reservatório. Os métodos 

convencionais aplicados deslocam parte do óleo, mas por proporcionar um deslocamento 

mecânico não arrasta grande parte do óleo quando esse apresenta grande interação com 

os poros da rocha. Para se aumentar essa eficiência de recuperação se aplica os métodos 

avançados, dos quais um deles é o método 

químico de injeção de tensoativo, que visa diminuir a tensão interfacial óleo- 

rocha facilitando assim o deslocamento. Assim o objetivo desse trabalho é estudar a 

eficiência do tensoativo aniônico álcool laurílicoetoxilado (6EO) comercialmente chamado 

de Unitol-L60 em solução de KCl 2%. Para se avaliar qual a concentração que 

proporciona a melhor recuperação, os experimentos foram divididos em três sistemas: 

20% abaixo da c.m.c, na c.m.c e 20% acima da c.m.c. e essas soluções foram injetadas 

em plugs resinados de arenito da formação Botucatú da bacia Paraná. O maior 

percentual de eficiência de recuperação se apresentou nos sistemas em que foram 

injetadas soluções do tensoativo acima da concentração micelar critica recuperando 

9,52% e 13,25% do óleo residual. 
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Resumo: 

 

O uso de resíduo de perfuração de poços, tem sido uma proposta positiva de 

reaproveitamento de sobra de materiais, que no geral se entulham nos locais de trabalho, 

baseado neste panorama, a transformação e o reaproveitamento dos resíduos, aliada à 

indústria da cerâmica, que é um forte potencial no reaproveitamento de alguns tipos de 

resíduos, promoveria benefícios mútuos, como a preservação do meio ambiente, redução 

de gastos e criação de novos materiais mais resistentes. 
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Resumo: 

 

A atividade sísmica no Nordeste Oriental e nas demais regiões brasileiras, até 

recentemente, era considerada de nível desprezível, em função da ausência de 

terremotos catastróficos no Brasil. Os sismos que ocorrem no Brasil indicam 

profundidades focais rasas, localizando-se geralmente na crosta continental, acima da 

descontinuidade de Mohorovicic, caracterizando sismos de regiões intraplacas (Berrocal 

et aI., 1984), embora faltem dados de determinações hipocentrais mais precisas. A 

atividade concentra-se principalmente na borda da Bacia Potiguar, no noroeste do Ceará, 

no Lineamento Pernambuco e no Recôncavo Baiano (Ferreira e Assumpção 1983, 

Takeya et al. 1989, Ferreira et al. 1998, 2008).O presente trabalho visa o mapeamento 

estrutural de falhas associadas às faixas miloníticas do Lineamento Pernambuco, área de 

São Caitano - PE, onde pouco se sabe sobre a neotectônica. A caracterização de 

deformações frágeis associadas à reativação de falhas serve como base para o 

entendimento das relações estruturais e critérios cinemáticos das estruturas. Assim 

identificou- se um regime de compressão E-W evidenciado por pares conjugados de 

falhas, sinistral de orientação NE e dextral de orientação NW. 
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Resumo: 

 

Trocador de calor é um dispositivo usado para realizar o processo de troca térmica entre 

dois fluidos que se encontram em diferentes temperaturas. Este processo é comum em 

muitas aplicações da Engenharia como no aquecimento e resfriamento de ambientes, no 

condicionamento de ar, na produção de energia, na recuperação de calor. Em virtude das 

muitas aplicações importantes, busca-se aperfeiçoar o projeto e o desempenho de 

trocadores, baseada na crescente preocupação pela conservação de energia. O sistema 

de refrigeração por absorção utiliza a solução água/amônia como fluido de trabalho, 

sendo a amônia como refrigerante e a água como absorvente. A capacidade de 

refrigeração é definida no evaporador pela vaporização da solução de amônia líquida. No 

ciclo de refrigeração a presença do trocador de calor proporcionou uma melhor eficácia 

para o ciclo, já que reduz a quantidade de energia necessária no gerador. A 

solução forte, antes de entrar no gerador, passa no trocador, a uma alta pressão 

e baixa temperatura, e troca calor com a solução fraca que sai do gerador, a uma alta 

temperatura e baixa pressão. O objeto de estudo foi dimensionar um trocador de calor 

casco tubo para as condições especificadas. O sistema estudado, com capacidade de 

refrigeração de 1,748 kW, tem seu valor de geração de calor (QH) 

no gerador reduzido de 5533 W para 3224 W, pela utilização do trocador de calor 

com efetividade de 70 %, aumentando a eficácia do ciclo de 31% para 54%. 
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Resumo: 

 

Neste trabalho fizemos o estudo dos parâmetros de reatividade molecular(PRM’s) para as 

moléculas: Quinolina-N-Óxido(C9H7NO), Nicotinamida-N-Óxido(C6H6N2O2) e a 2,2-

Dithiobispiridina-N-Óxido(C10H8N2O2S2). Através da avaliação dos PRM's foi possível 

observar algumas moléculas que apresentam potenciais capacidades de formação de 

sistemas complexos e que transfiram algumas propriedades químicas para a otimização de 

atividades espectrais. 

Utilizamos o programa WebLab ViewerPro para a modelagem, a obtenção de 

parâmetros estruturais e a carga parcial. Em seguida calculamos os PRM's. 

Observamos que a Quinolina-N-Óxido possui os átomos O1 e N1, como sendo os 

elementos mais prováveis de interagir com elementos vizinhos, pois tem os 

valores das cargas parciais e dos PRM's mais elevados. Na molécula Nicotinamida- N-

Óxido, exitem os elementos O1, N1 e O2 com parâmetros negativos consideráveis, mas 

nem todos apresentam possibilidades reais de interação. E na 2,2- Dithiobispiridina-N-

Óxido, os elementos O1 e O2 e N1 e N2 são os que apresentam os maiores valores de 

parâmetros negativos e positivos, respectivamente, e poderiam interagir com elementos 

vizinhos para formar interações fortes. 

Com base na pesquisa conclui-se que: através dos PRM's e das modelagens obtidas, foi 

possível compreender as interações mais provável dentre as moléculas, as quais possuem 

extremidades deficientes de densidade de cargas positivas e negativas e explicar alguns 

fenômenos de reatividade de alguns complexos. 
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Resumo: 

 

Resíduos sólidos urbanos são constituídos, em grande parte, por produtos industrializados 

produzidos por polímeros sintéticos, os quais podem levar mais de uma centena de anos 

para se decompor, provocando graves problemas ambientais. Dessa forma, os polímeros 

biodegradáveis estão tomando posição de destaque na busca por soluções desejáveis, e 

como alternativa aos polímeros convencionais. Porém, o desenvolvimento de polímeros 

biodegradáveis ainda está em um estágio inicial quando comparado com o desempenho 

dos polímeros de alta longevidade, fazendo com que as pesquisas em torno desses 

materiais sejam de fundamental importância. Algumas empresas anunciam que 

conseguem transformar polímeros conhecidamente nãobiodegradáveis, tais como 

polipropileno (PP) e polietileno (PE), em produtos biodegradáveis por meio da inserção de 

algum tipo de aditivo pró-oxidante. Assim, este trabalho tem como objetivo avaliar o efeito 

da adição de aditivo próoxidante na biodegradabilidade do polipropileno (PP). Amostras de 

PP puro e PP aditivado com pró-oxidante em diferentes composições (1, 3 e 5% em peso 

de aditivo) foram preparadas em uma extrusora rosca simples e, em seguida, as mesmas 

foram caracterizadas por meio de ensaios de tração e medidas de índice de fluidez (MFI). 
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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, se enquadra compósitos poliméricos híbridos. Com crescente demanda na 

utilização destes materiais compósitos, torna-se necessária uma melhor compreensão 

do seu comportamento frente às mais diversas condições de carga e serviço, bem como 

sob as variadas condições de projeto. Dentro dessas, 

destaque se faz para a presença de descontinuidades na área de seção transversal 

dos elementos estruturais. Neste sentido, a proposta desse projeto de pesquisa é estudar 

a resposta mecânica, em termos de resistência e rigidez, de um laminado compósito 

híbrido (CH) de matriz polimérica reforçada com tecidos de fibras de juta e de vidro-E e 

estudar a influência da concentração, para isso será analisado corpos de provas com e 

sem presença de descontinuidades em sua seção transversal. O compósito proposto 

utiliza resina poliéster ortoftálica como matriz e um número 05 (cinco) de camadas de 

tecidos bidirecionais 0/90° como reforço, sendo 04 (quatro) de fibra de Juta e 01 (uma) de 

fibra de vidro. As respostas mecânicas serão investigadas com base nos ensaios de tração 

uniaxial 

no laminado compósito híbrido CH com descontinuidade de um furo central de 7,5mm 

e 9mm (respectivamente CHF7,5 e CHF9) e o mesmo laminado sem a presença de 

descontinuidade (normal) (CHN). Finalizando com um estudo comparativo entre 

CHF7,5, CHF9 e CHN. 
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Resumo: 

 

O trabalho utilizou a espectroscopia NIR e calibração multivariada para determinar o perfil 

de dissolução de quatro princípios ativos (isoniazida, rifampicina, etambutol, 

pirazinamida), em comprimidos antituberculostáticos, produzidos pela UFRN. Os métodos 

analíticos utilizados convencionalmente em controle de qualidade de medicamentos são o 

teste de dissolução e a cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), que são lentos, 

destrutivos e invasivos e tem um alto custo de operação. Espectros NIR de reflectância 

difusa 

(medidos em triplicata, com média de 50 varreduras) de 38 amostras foram medidos 

com um espectrofotômetro FT-NIR Bomem MB 160 na faixa 800-2500 nm. O teste de 

dissolução foi realizado em 900 mL de ácido clorídrico 0,1 N sob 37 ± 0,5°C, 45 min, em 

pH 6,8. A medição dos fármacos foi realizada por HPLC (Shimadzu - Japão) e um sistema 

isocrático LC-20AT, SPD-m20A, detector de absorbância duplo, amostrador automático 

SIL-20A. A influência de vários pré-tratamentos espectrais (suavização Savitzky Golay, 

MSC, D1, D2) e métodos de regressão (PLS1 e PLS2, calculados usando Unscrambler 

9.1) sob erros de predição são comparados. O R² para os perfis de dissolução de 

equipamentos laboratoriais versus os valores preditos (NIR) variaram de 0,88 a 0,98. Erros 

de previsão (RMSEP) utilizando modelos PLS2 variaram entre 8,57 e 9,99, indicando que 

o método NIR é uma ferramenta alternativa e não-destrutiva para medições da dissolução 

de fármacos em comprimidos. 
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Resumo: 

 

As pilhas unitárias de uma pilha a combustível óxido-sólido (PaCOS) são separadas 

através de interconectores, servindo como contato elétrico entre as pilhas. A redução da 

temperatura de operação em torno de 800 ºC das PaCOS possibilita o uso de 

interconectores metálicos como alternativa aos cerâmico de LaCrO3 pois apresentam 

vantagens aos interconectores cerâmicos tais como: alta condutividade térmica e elétrica, 

boa ductilidade, baixo custo. Neste trabalho foram avaliadas as propriedades 

termomecânicas do aço inoxidável AISI 444 com deposição de LaCrO3 via spray-pirólise, 

com objetivo de mostrar a viabilidade deste material como componente da PaCOS. Os 

materiais foram caracterizados através de resistência mecânica, difração de raios-X, 

comportamento oxidativo e microscopia eletrônica de varredura (MEV). Os resultados 

mostraram uma melhoria do comportamento à oxidação do material metálico com 

deposição. 
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Resumo: 

 

Pós de Co3O4 obtidos pelo método dos precursores poliméricos foram utilizados como 

aditivos de sinterização na zircônia estabilizada com 4% mol de ítria (4YSZ) para obter 

possibilidades de redução na sua temperatura de sinterização. Pós de 4YSZ comercial e 

Co3O4 calcinado a 800 ºC por 2 h foram caracterizados por difratometria de raios-X 

(DRX) e microscopia eletrônica de varredura (MEV). O comportamento de sinterização 

das cerâmicas como uma função do teor de Co3O4 (entre 0,5 e 4% em massa) foi 

investigado por dilatometria. Com base na análise dilatométrica, compactados de 4YSZ + 

Co3O4 foram sinterizados entre 1200 e 1400 

ºC por 2 h em ar e então caracterizados por DRX e MEV. Os padrões de difração de 

raios-X confirmaram a obtenção do Co3O4 monofásico e a predominância da zircônia 

tetragonal nas cerâmicas sinterizadas. Os resultados de dilatometria indicaram a eficiência 

do Co3O4 como aditivo de sinterização. 
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Resumo: 

 

Materiais com estrutura perovsquita são potenciais catalisadores para prevenir a emissão 

de componentes prejudiciais ao meio ambiente, vários métodos têm sido propostos para 

síntese, visando produzir materiais homogêneos e com tamanho de partícula nanométrico. 

Neste estudo, os catalisadores de Manganato de Lantânio (La0,8Ca0,2MnO3) e

 Cobaltato de Lantânio (La0,8Ca0,2CoO3) com substituição parcial 

de cálcio, foram sintetizados utilizando Gelatina como precursor orgânico, visando sua 

utilização em catálise automotiva. O material obtido do “PUF” à 300ºC foi calcinado às 

temperaturas de 700 e 900ºC por 4h, e foi caracterizado pelas técnicas de Análise 

Termogravimétrica, pela Microscopia Eletrônica de Varredura e pela Difração de Raios-X. 
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Resumo: 

 

A ferrita Ni1-xMgxFe2O4 para (0,2 &#8804; x &#8804; 0,7) foi sintetizada pelo uso do 

método dos citratos precursores. Para se obter a fase estequiométrica Ni1-xMgxFe2O4, 

inicialmente foram misturados e homogeneizados os citratos 

precursores de ferro, níquel e magnésio. Logo após este procedimento, o material 

foi calcinado a 350°C/3,5h, em atmosfera ambiente e caracterizado por 

difratogramas de raios x. Os resultados apresentados indicaram a formação de uma 

fase cristalina do tipo espinélio. Os pós obtidos a 350°C/3,5h foram submetidos 

a tratamento térmico nas temperaturas de 500°C; 700°C; 800°C; 900°C e 1100°C por 

3 horas e atmosfera ambiente. De acordo com os resultados, houve formação de 

fase ferrita pura ou fase ferrita contaminada com hematita. 
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Resumo: 

 

As mudanças climáticas é um tema bastante discutido na comunidade científica. Cujas 

conseqüências relacionadas aos ambientes costeiros se encontram no aumento do nível 

médio dos mares ocasionando uma mudança de uso e ocupação do solo. No presente 

trabalho, foi realizado tal estudo de impacto de aumento das marés nas principais praias 

de Natal, Ponta Negra e Via Costeira. Em uma primeira visão, a situação na qual se 

encontram as estruturas, e na segunda, com aumento da maré através de um estudo de 

propagação das ondas. São de extrema importância os conhecimentos de tais 

vulnerabilidades (das estruturas e serviços essenciais) 

por parte dos tomadores de decisões, para que possam ser implantados medidas e 

projetos (preventivos, mitigadores e/ou corretivos) que beneficiem toda a 

população, senda esta a primeira a ser afetada. Com a análise dos estudos aqui 

realizados se percebe a dimensão do impacto que terá para a comunidade (no nosso 

caso a natalense, mas pode ser estendido a qualquer região costeira) o aumento 

do nível médio dos mares, prejudicando toda a sociedade que se ergueu através de 

seu litoral e das vantagens proporcionadas por este. 

 

Palavras-chave: Mudanças Climáticas, Praias, Vulnerabilidades, Estruturas. 



	                          XXII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA         
CICT	2011		

CÓDIGO: ET0216 

TÍTULO: Tecnologia de processos sob alta pressão 

AUTOR: EMILIANNY RAFAELY BATISTA MAGALHAES 

ORIENTADOR: ELISA MARIA BITTENCOURT DUTRA DE SOUSA  

CO-AUTOR: RICARDO HENRIQUE ROCHA DE CARVALHO 

CO-AUTOR: MARCIONILA DE OLIVEIRA FERREIRA 

 

 

Resumo: 

 

O sucesso da técnica de extração supercrítica se deve às características que os fluidos em 

condições supercríticas exibem, apresentando propriedades físico- químicas intermediárias 

às dos líquidos e gases, o que proporciona o aumento de sua ação solvente. A extração é 

realizada pelo contato entre o substrato (sementes) e o solvente supercrítico, onde o 

primeiro encontra-se na forma de um leito fixo, através do qual o solvente supercrítico 

escoa e extrai os 

componentes solúveis da matriz vegetal. 

Um dos solventes supercríticos mais utilizados é o dióxido de carbono (CO2), que 

apresenta as vantagens de ser atóxico, não inflamável, não corrosivo, de baixo custo e 

facilmente removível dos produtos extraídos por simples redução de pressão do sistema. 

Os ensaios de extração supercrítica foram realizados a partir de duas rotas 

diferentes. Em ambos os testes a temperatura foi de 35°C e a pressão de 200 

Bar,sendo os dados de rendimento: 

- Para extração supercrítica sem co-solvente:14,19% 

- Para extração supercrítica com co-solvente:26,47%, 

os quais demonstram que o maior rendimento de extração se dá com a utilização de 

co-solvente. 

A partir de análise por cromatografia gasosa,obteve-se que, em ambas as extrações 

(convencional e supercrítica), a composição do óleo de gergelim se dá majoritariamente 

dos ácidos graxos linoléico e oléico, sendo ainda de quantidade relevante os ácidos 

palmítico e esteárico. 
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Resumo: 

 

De acordo com dados da ANP, a Bacia Petrolífera Potiguar possuía 5503 poços 

perfurados até março de 2003. No entanto, a predominância de poços insurgentes (sem 

energia suficiente para a elevação dos fluidos) faz necessário um processo de elevação 

artificial. Como o custo de instalação de bombas em cada poço é, em alguns casos, 

inviável, é possível optar por uma bomba móvel, chamada Unidade Móvel de Pistoneio 

(UMP). Devido à necessidade de uma mesma UMP atender diversos poços diariamente, 

faz-se necessário um estudo sobre seu percurso diário de modo que sua produtividade 

seja otimizada. Por se tratar de um problema de otimização NP-árduo, soluções exatas 

ainda não são viáveis computacionalmente, justificando o uso de abordagens heurísticas 

para resolver esse tipo de problema. Um estudo anterior foi realizado onde diversas 

metaheurísticas foram aplicadas e 

comparadas na resolução deste problema (OLIVEIRA, 2010). Neste trabalho será 

criada e aplicada uma nova e promissora metaheurística, entitulada Algoritmo 

Filosófico, testando seu potencial e possíveis dificuldades com relação ao problema. 

Estudar experimentalmente diversos algoritmos metaheurísticos é importante para que 

se possam desenvolver softwares de auxílio à tomada de decisão quanto ao 

agendamento de uma ou mais unidades móveis de pistoneio em campos onshore, de 

modo a maximizar sua produtividade. 
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Resumo: 

 

A utilização de antenas chamadas UWB (Ultra Wide Band) na comunicação entre múltiplos 

usuários, em sistemas com altas taxas de transmissão, é uma crescente atualmente. 

Inúmeras aplicações são factíveis utilizando a tecnologia dessas antenas como, por 

exemplo, a criação de redes ditas “pessoais”, interligadas sem a utilização de estrutura 

cabeada e com taxas de transferências elevadas. Uma 

das possibilidades de fabricação desse tipo de antena está relacionada com o 

desenvolvimento de antenas de microfita a partir de placas de circuito impresso 

(com superfícies cobreadas e com uma camada dielétrica entre elas). Em uma 

das superfícies dessas placas são depositados patches condutores, cujas formas são 

adequadas às características de radiação desejadas. Dessa maneira é possível se 

estender o leque de técnicas e idéias para implementação das mesmas. Para o presente 

projeto, foram utilizados duas técnicas de projetos de antenas UWB em microfita com 

patch circular, a trucagem do plano de terra e a inclusão de fendas, com o objetivo 

melhorar a qualidade na recepção do sinal de freqüências com utilização comercial em 

2,4GHz e 5GHz, por exemplo, e a utilização de um método para aperfeiçoar o casamento 

da impedância da linha de alimentação por microfita. Os resultados obtidos confirmaram a 

expectativa dos projetos, sendo adequados para as aplicações consideradas. 
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Resumo: 

 

A telemedicina trata-se de uma oferta de serviços ligados aos cuidados com a saúde, nos 

casos em que a distância é um fator crítico e por isso é uma ferramenta em constante 

crescimento. Estudos realizados comprovaram a necessidade de sua implantação 

quando confrotados a necessidade de inovação tecnológica em saúde nos hospitais 

universitários – HUs e a atual situação de comunidades que não são assistidas por 

equipamentos de diagnósticos mais complexos, como mamógrafos e tomógrafos. A 

implantação de um sistema de telemedicina nos hospitais universitários apresenta como 

principal resultado qualidade nos serviços prestados a população. A possibilidade de 

diagnósticos médicos gerados de maneira remota e a relêvancia que este diagnóstico 

precoce representa ao paciente sem necessidade de locomoção do indivíduo e a 

possibilidade de estudos mais complexos pelos alunos da comunidade acadêmica de 

residência médica são os principais benefícios aprensentados pela implantação do 

sistema. Esta ferramenta ainda utiliza-se de tecnologias de software livres (gratuitos 

para utilização e modificação, principalmente) minimizando uma demanda maior de 

gastos. Com isso, sua implantação na rede de hospitais 

universitárias proporciona inclusive que pesquisas futuras sejam desenvolvidas e que a 

complexidade dos procedimentos realizados seja aumentada garantindo 

qualidade de vida à comunidade assistida pelos sistemas públicos de saúde. 
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Resumo: 

 

Este trabalho tem como objetivo apresentar resultados empíricos de uma investigação a 

respeito de possíveis mudanças nas visões de Natureza da Ciência de alunos do 

bacharelado em Física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em decorrência 

da implementação de uma proposta para ensinar conteúdos dessa temática na disciplina 

de História e Filosofia da Ciência, em 2010. Realizamos com essa turma uma avaliação 

diagnóstica inicial, antes do primeiro contato com os conteúdos da disciplina (ministrada 

pela orientadora da presente IC), utilizando como instrumento de pesquisa um 

questionário aberto sobre NdC. 

Ao final da disciplina, realizamos entrevistas individuais semi-estruturadas com alunos 

matriculados nessa turma, que foram convidados e aceitaram participar dessa etapa da 

pesquisa. As entrevistas retomaram os pontos abordados no instrumento de pesquisa 

aplicado no início da disciplina. Apesar de algumas dificuldades, os resultados aos quais 

se chegou retratam que essa é uma iniciativa válida e que deve ser enfatizada nos cursos 

de bacharelado para que o “enraizamento” de determinadas visões “equivocadas” seja 

evitado. Destacamos, sobretudo, que os alunos passaram a dar importância às questões 

de NdC, e demonstraram consciência do papel que as discussões promovidas na 

disciplina tiveram no esclarecimento de determinados pontos sobre os quais tinham 

dificuldade ou se manifestavam de maneira inadequada no início da disciplina. 
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Resumo: 

 

Um importante alvo das pesquisas atuais referentes a dispositivos, circuitos e subsistemas 

de comunicações móveis é a permanente busca pelo aumento de sua eficiência. A 

utilização das antenas planares de microfita fornece não apenas excelência em termos de 

ganho, como também, supre as necessidades de diminuição de dimensões para melhor 

adequar-se à falta de espaço físico dos sistemas. A antena do tipo monopolo planar, tanto 

circular, como elíptico, tem sido a base para estudos que envolvem aplicações em UWB 

(Ultra Wide Band). Neste trabalho, utilizamos a técnica do anel de ressonância associada 

ao monopolo circular no patch da antena, tendo como objetivo aumentar a largura de 

banda. Além disso, um truncamento do plano de terra foi implementado, com uma fenda 

de 4mm por 3mm, para aperfeiçoamento de sua característica UWB e um melhor 

casamento de impedância. O substrato utilizado possui permissividade relativa de 4,4. 

Após a análise dos resultados obtidos nas simulações, foi realizada a construção da 

antena. A antena UWB apresentou uma excelente largura de banda, correspondendo 

às faixas de 1GHz a 16GHz (simulação) e de 2.2GHz a 14GHz (medição). Portanto, 

os resultados estão em concordância, principalmente, na faixa de 3,1GHz a 

10,6GHz, reservada aos sistemas UWB. As pequenas diferenças observadas nas 

curvas dos resultados simulados e medidos são atribuídas, principalmente, às 

características de perdas no material utilizado como substrato (FR-4). 
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Resumo: 

 

Com os avanços tecnológicos, percebe-se uma maior busca por dispositivos com 

baixo 

custo e de tamanho e peso reduzidos, sem que ocorra degradação de desempenho. 

Dentre inúmeros dispositivos usados em aplicações de microondas estão superfícies 

seletivas em frequência (Frequency Selective Surfaces – FSS) que têm contribuído 

significativamente na melhoria do desempenho de circuitos de comunicações. Essas 

estruturas possuem muitas aplicações na área de telecomunicações, que vão desde 

filtros até antenas banda larga. Neste trabalho, uma geometria fractal simples é 

usada 

para obter FSS com resposta multibanda. A FSS fractal é formada por elementos do 

tipo patch fractal espiral e foram caracterizadas no domínio da frequência. 

Dimensões 

físicas dos elementos fractais foram variadas visando o ajuste da frequência de 

operação e da largura de banda das FSS. Simulações computacionais utilizando o 

programa computacional comercial Ansoft Designer® foram feitas para caracterizar as 

propriedades de transmissão das FSS propostas. Os resultados das simulações 

se 

mostraram bastantes satisfatórios para o que foi proposto no projeto e os 

resultados mais 

significantes foram utilizados para construir estruturas a fim de validar as simulações 

realizadas. 
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Resumo: 

 

O estudo foi realizado em cinco seções ao longo do percurso do rio Pitimbu, que corta os 

municípios de Macaíba, Parnamirim e Natal, no estado do Rio Grande do Norte. O rio 

Pitimbu, que alimenta a Lagoa do Jiqui, é responsável pelo abastecimento de inúmeros 

bairros em Natal, pois 30% da água consumida é captada diretamente da Lagoa do Jiqui. 

As amostras de águas do rio estão sendo 

analisadas no Laboratório de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LARHISA/UFRN). O Projeto em questão 

tem como objetivo monitorar variáveis hidraúlicas, hidrológicas e de qualidade 

da água e do sedimento presente no leito fluvial. Para isso, tem sido realizadas medições 

da vazão em algumas seções situadas no baixo curso do rio. Tem sido coletadas amostras 

da água e do sedimento com frequencia quinzenal, durante o período compreendido entre 

outubro/2010 e julho/2011, as quais são submetidas a analise fisico-quimica. Os valores 

médios de pH se apresentaram baixos e levemente alcalinos com variação entre 6,53 e 

7,18. Em todos as seções, as taxas de oxigênio dissolvido ficaram entre 2,5 mg/L e 3,0 

mg/L, portanto, dentro das normas, no entanto, em condições mínimas de qualidade. Em 

relação ao nitrato, em período chuvoso, apresentou 4,94 mg/L, enquanto que ao longo da 

estação seca, ficou com 11,4 mg/L, acima do permitido que é 10 mg/L. Além disso, nas 

proximidades da nascente do rio, o índice de nitrato ficou limitado em 1 mg/L, durante 

todas as estações. 
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Resumo: 

 

A região a ser abordada está inserida no contexto geodinâmico da Província 

Borborema. Definida por Almeida et al. (1981), a Província representa uma extensa 

porção crustal do Nordeste brasileiro, constituída por unidades tectônicas 

estabilizadas durante a orogênese Brasiliana (600 ± 50 Ma). 

O MSJC compreende uma área com mais de 6.000 Km2 e está inserida em um dos 

domínios propostos por Santos (2000) e Brito Neves et al. (2000), o Domínio Rio 

Grande do Norte. Segundo Souza et al. (2006) essa área é separada da Faixa 

central do Seridó pelo direcionamento NNE da Zona de Cisalhamento Picuí - João 

Câmara que exibe strike-slip de movimentação dextral. Limita-se a sul pela zona de 

cisalhamento Remígio - Pocinhos, e a norte e a leste pelas coberturas fanerozóicas. 
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Resumo: 

 

O projeto em questão, trata-se do desenvolvimento de uma plataforma que está sendo 

desenvolvida, voltada para o localização robótica. 

Para isto, nos passos passados foi desenvolvida a plataforma, a placa do circuito de 

integração do SunSPOT com a parte mecânica do robô e a comunicação entre robôs. 

Nesta fase foi estabelecida a comunicação dos robôs direto com o computador para 

se obter um maior controle do mapeamento de área, foi também desenvolvida outra 

plataforma robótica, na qual foi obtido melhor desempenho do robô. 

Atualmente está sendo feita uma pesquisa na área de fusão sensorial, utilizando 

o filtro de Kalman, para que se possa utilizar com maior precisão os encoders do robô e o 

sensor de luz do SunSPOT. Será montado um ambiente para que o robô 

possa se locomover de forma autônoma e precisa utilizando encoders e pontos de luz no 

ambiente. 
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Resumo: 

 

Nos últimos anos, a preocupação dos órgãos ambientais com a situação do meio 

ambiente tem aumentado. A emissão de poluentes industriais não tratados se tornou um 

dos principais fatores a afetar a preservação do meio ambiente. Neste 

sentido, a indústria de petróleo e gás natural (GN) vem recebendo grande atenção devido 

à geração de resíduos compostos por metais pesados, que são 

conhecidamente tóxicos e possuem efeitos danosos à saúde do ser humano e ao meio 

ambiente. É comum que durante a exploração de petróleo e GN, parte destes metais 

aflorem na superfície dissolvidos na água de produção associada ao petróleo. O presente 

trabalho tem como objetivo estudar o solubilidade mútua em água de nitratos de níquel, 

cádmio, estrôncio e chumbo, que são freqüentemente encontrados na água de produção. 

Neste aspecto, foram determinados diagramas de equilíbrio sólido-líquido (ESL) para os 

nitratos de níquel e cádmio, e de chumbo e estrôncio, ambos a uma temperatura de 23ºC. 

Para tal, foi utilizada a técnica termométrica quasi-isotérmica (TQI), que se baseia no efeito 

térmico associada à dissolução dos sais (reações endotérmicas e exotérmicas). Os 

diagramas obtidos auxiliaram na compressão do comportamento dos sais de metais 

pesados em solução aquosa e, no futuro, poderão ser utilizados como uma ferramenta em 

processos de tratamento de água de produção contaminada com metais pesados, pois foi 

possível identificar as regiões no diagrama utilizadas para a extração dos metais. 

 

Palavras-chave: equilíbrio sólido-líquido,termometria,metais pesados,água de 

produção 



                          XXII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA         
CICT	2011	

CÓDIGO: ET0250 

TÍTULO: Avaliação de parâmetros físico-químicos de biodisel empregando espectroscopia 

no infravermelho próximo (NIR)  

AUTOR: RODRIGO ROCHA DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: KASSIO MICHELL GOMES DE LIMA 

 

 

Resumo: 

 

O crescente consumo de biodiesel como fonte energética alternativa ao diesel de petróleo 

exige que métodos analíticos de controle de sua qualidade sejam rápidos, de fácil 

manipulação e confiáveis. Os métodos especificados nas normas técnicas são na maioria 

métodos analíticos univariados, destrutivos, demandam tempo e consumo de reagentes 

para a preparação da amostra. Portanto, métodos 

multivariados têm sido propostos para a análise do biodiesel e a determinação de 

parâmetros de qualidade de misturas biodiesel/diesel. A espectroscopia no 

infravermelho próximo (NIR) aliada a métodos de calibração multivariados se 

destaca dentre essas técnicas e está entre os métodos que se encontram em crescente 

uso e desenvolvimento, entre as principais razões estão a facilidade operacional, rapidez e 

a não destruição das amostras. Nesse trabalho, modelos de calibração multivariada 

utilizando o NIR foram desenvolvidos para a determinação simultânea do teor de biodiesel 

(% (V/V)) e a densidade (kg/m3) a 20°C em blendas. Métodos de regressão PLS foram 

empregados para a construção dos 

modelos. Baixos valores do erro médio quadrático de previsão (RMSEP) pelo método 

proposto (PLS) foram encontrados 0,180 kg/m3 para a densidade e 0,512 % (V/V) 

para o teor de biodiesel, e coeficientes de correlação de cerca de 0,99. 

Diferenças estatísticas entre o método multivariado (PLS) e os métodos de 

referência não foram encontradas em um nível de 95 % de confiança segundo o 

teste-t pareado. 
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Resumo: 

 

Desde o início dos tempos a natureza tem servido a humanidade como fonte das mais 

variadas matérias primas. Dentre estas, a argila é um dos materiais mais utilizados, 

principalmente na construção civil como tijolos e telhas. Recentemente alguns tipos de 

argilas vêm sendo investigadas com o intuito de empregá-las em aplicações especiais, 

tais como em biomaterias, em farmácia, em cosméticos, etc.O Brasil possui uma reserva 

significativa de atapulgita, localizada no estado do Piauí, o que torna o estudo deste 

material interessante e estratégico. Este trabalho tem como objetivo estudar a atapulgita 

atacada quimicamente, caracterizando-a através de difração de raios-X, e microscopia de 

transmissão. Os resultados mostraram que a atapulgita atacada quimicamente apresenta 

mudanças em sua microestrutura após ataque química. 
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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. 

O monitoramento do aquífero, através da medição dos poços, 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: 

 

O comportamento caótico tem sido amplamente observado na natureza, tanto em 

fenômenos físicos e químicos quanto em sistemas biológicos. O caos também está 

presente em diversas aplicações de engenharia, sejam elas mecânicas ou elétricas, 

podendo ser encontrado em simples osciladores mecânicos e nos mais avançados 

sistemas de comunicação. No que concerne aos sistemas mecânicos, comumente os 

efeitos das não-linearidades sobre comportamento dinâmico do sistema são de caráter 

indesejável, o que tem motivado o desenvolvimento de estratégias de compensação. 

No entanto, recentemente tem-se verificado que existem situações nas quais a 

riqueza da dinâmica não-linear torna-se atraente. O comportamento caótico, por exemplo, 

possui uma grande sensibilidade ás condições iniciais, o que implica no fato de que 

mudanças significativas no comportamento de um sistema caótico podem ser atingidas 

mediante pequenas variações nos valores de seus parâmetros. 

Deste modo, esta característica pode ser extremamente favorável quando se tem por 

objetivo dar maior flexibilidade ao sistema dinâmico controlado. Assim, devido a 

infinidade de órbitas periódicas instáveis que estão associadas a uma resposta caótica, 

pode-se, através de pequenas correções em um único parâmetro de controle, conseguir 

que um sistema caótico se adeque as mais variadas condições e se comporte de modo 

inteiramente distinto, conforme a situação desejada. 
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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. 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 tem no atendimento dos requisitos de QoS da aplicação 

de tempo real para o SBTVD. 
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Resumo: 

 

Em virtude da grande quantidade de solicitações de calibração de trenas no 

laboratório,é essencial que a calibração das mesmas seja feita de uma maneira mais 

rápida, mas que ao mesmo tempo não se perca em qualidade. Para isso, o trabalho 

apresentará a fundamentação teórica da calibração de trenas para, em 

seguida,construir um dispositivo auxiliar para a calibração o que tornará o processo 

mais rápido e eficiente. 

A bancada de calibração atual consta basicamente de um motor para recolher 

a trena,uma régua padrão e um microscópio para posicionar o indicador da régua em 

cima das subdivisões da trena. Para otimizar o processo, o microscópio será substituído 

por uma câmera CCD,para que o operador possa ver as marcas da trena na tela de um 

computador. Assim, a calibração poderá ser realizada mais rapidamente, eliminando-se o 

erro de paralaxe que é inerente ao método de medição atual, além do ganho 

ergonométrico da atividade uma vez que o operador não terá que se curvar inúmeras 

vezes para efetuar o posicionamento. Além disso,com a possibilidade da comunicação da 

saída de dados da régua digital padrão,pretende-se armazená-los diretamente em um 

computador,em um programa em Excel. 

Portanto,com o dispositivo montado,o processo de calibração ficará mais preciso 

e cômodo e diminuirá consideravelmente o tempo operacional do processo de 

calibração.Com os dados já armazenados,prepara-se uma planilha com o cálculo da 

incerteza da medição para constar no certificado de calibração. 
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Resumo: 

 

Por volta do século dezenove a descoberta e exploração do petróleo impulsionou os 

processos industriais e revolucionou o sistema energético de tal maneira que hoje temos 

uma sociedade totalmente dependente deste recurso finito. 

Devido ao esgotamento das fontes de combustíveis fósseis e às preocupações ambientais 

devido ao processo de extração, beneficiamento e queima destes, é que surge a 

necessidade de fomentar a pesquisa de novos combustíveis que sejam ao mesmo tempo: 

viáveis (desde a sua extração/produção, beneficiamento, transporte, valor energético, 

queima, etc.), ambientalmente corretos, seguros, que tenham 

boa aceitabilidade comercial e que possam aproveitar as tecnologias de produção 

de combustíveis já existentes com o mínimo de custos para adaptação. Inicialmente o 

DME tem sido produzido em um processo composto por duas etapas distintas (rota 

convencional). Na primeira o gás de síntese (mistura de gases H2 e CO proporção de 3:2) 

é convertido a metanol. Na segunda o metanol sofrendo desidratação é convertido à DME. 

Alguns materiais têm sido empregados no estudo do processo de desidratação de 

alcoóis à dimetil éter. Dentre eles destacam-se as argilas que são materiais resultantes 

de processos naturais, terrosos, sendo macroscópicamente 

constituidos de grãos finamente divididos, compostos principalmente por minerais 

argilosos, acrescido de pequena parcela de matéria orgânica, matéria inorgânica 

não argilosa e impurezas diverças. 
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Resumo: 

 

Obteve-se óxidos mistos a partir da mistura de sais de nitrilotriacetatos terras raras e 

metais de transição, com a seguinte fórmula geral (MHNTA.XH2O) em que M 

= Ce, Ni, Co, e X = é o número de moléculas de água presente nos sais. Esses sais 

foram obtidos a partir da adição do sal Nitrilotriacetato de Sódio (Na2HNTA) aos cloretos 

dos metais de transição e de terras raras, obedecendo a proporção estequiométrica 1:1. 

Os cloretos dos metais de transição e de terras raras foram dissolvidos em água 

destilada e adicionados ao sal de sódio (Na2HNTA) e aquecidos a aproximadamente 70 

sobre agitação constante. Os MHNTA.XH2O obtidos foram analisados através das 

curvas TG e IV e em seguida 

misturados, homogeneizados e calcinados a 900 ºC em proporções 95 e 5%; 96 e 4%; 

e 97 e 3% tendo como matriz o cério. 
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Resumo: 

 

Observações cosmológicas sugerem que o universo observado é descrito por um modelo 

cosmológico plano e acelerado, cujas propriedades do espaço-tempo podem ser 

descritas pela métrica de FRW. Mas o mecanismo responsável pela expansão acelerada 

permanece desconhecido e constitui e dos maiores problemas da cosmologia moderna. 

Neste trabalho estudamos um modelo cosmológico plano, acelerado e sem energia 

escura, que e completamente dominado por matéria escura fria. O número de partículas 

de matéria escura não é conservado e o atual 

estágio da expansão acelerada é determinado pela pressão negativa descrevendo um 

processo irreversível de produção de partículas de matéria escura fria induzida 

pelo campo gravitacional variável do universo. Nesse cenário, a taxa de criação de 

matéria depende de dois parâmetros livres, onde ambos estão relacionados de formas 

diferentes ao parâmetro de Hubble e cujos limites foram determinados usando-se os 

dados de supernova Ia. 
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Resumo: 

 

O avanço tecnológico na área de comunicação e informação ampliou a utilização da 

Realidade Virtual, possibilitando que várias áreas do conhecimento também se 

beneficiassem de sua utilização. Existem diversos conceitos que tentam definir o que seria 

a realidade virtual, pode-se dizer que ela é fundamentada pela 

formação de imagens gráficas 3D criadas em tempo real por um computador, em 

outras palavras, a realidade virtual seria a visualização ou simulação de um 

mundo real ou apenas imaginário. O mecanismo de visualização 3D possibilita a quebra 

da barreira existente entre a situação imaginária e real facilitando assim a compreensão 

do que se está querendo apresentar. Neste trabalho, foram utilizados dois programas 

para visualização 3D de um projeto arquitetônico, esses programas foram: Autodesk 

Maya 2010 e SketchUp. O objetivo do trabalho consiste em avaliar as imagens geradas 

por cada programa e definir qual seria o mais indicado para esta proposta. Por fim, 

concluiu-se que o ambiente virtual mais satisfatório foi obtido utilizando o programa 

Autodesk Maya 2010. 
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Resumo: 

 

Este projeto aborda um estudo de caso realizado durante os meses de Outubro e 

Novembro de 2010 na empresa Comercial de Laticínios de Natal Ltda (CLAN). Foram 

utilizadas ferramentas básicas de Controle Estatístico de Processos (CEP) nos 

monitoramentos dos processos da densidade relativa e do peso dos saquinhos de leite. 

Através da utilização do pacote qcc do software livre R, apresentamos as rotinas 

computacionais necessárias para uma fácil utilização das ferramentas de CEP. A 

construção desses gráficos no software R está sendo explicada através da confecção de 

um tutorial. Na densidade do leite foi verificado que o processo se manteve estável em 

relação a dispersão dos dados e a sua centralidade. Já com relação ao processo que 

monitora o peso dos saquinhos de leite, foi observado 

que os dados estavam autocorrelacionados. Neste contexto foram utilizadas duas 

abordagens de CEP: gráficos de controle com limites alargados e gráficos para 

observações individuais e amplitude móvel. Nos dois casos, o processo se manteve 

estável em relação a sua variabilidade, porém, em relação a centralidade, o 

mesmo se apresentou fora de controle quando utilizou-se o gráfico de observações 

individuais. Por fim, verificou-se que o processo referente à densidade foi classificado 

como razoavelmente capaz, enquanto que nos cinco bicos injetores, o processo para a 

variável peso dos saquinhos de leite foi considerado como 

incapaz de atender as especificações. 
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Resumo: 

 

Crescente número de produtos industrializados com características nutricionais e 

funcionais vem sendo observado nos dias atuais. Este trabalho foi desenvolvido com o 

objetivo de verificar se as quantidades de ácido ascórbico dos sucos preparados nos 

sabores laranja, vendidos comercialmente em embalagem tipo longa vida (tetra park) de 

um litro estão presentes em dosagens realmente condizentes com aquelas anunciadas nos 

rótulos. Foi realizada a determinação de ácido ascórbico por titulação com Iodato de 

potássio a 0,002 M em triplicata. Os resultados obtidos ermitiram verificar que as amostras 

de sucos apresentaram uma concentração de ácido ascórbico (vitamina C) próximos aos 

determinados nos rótulos. 
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Resumo: 

 

Vários pesquisadores de engenharia de microondas têm dado atenção especial a 

superfícies seletivas em frequência (Frequency Selective Surfaces – FSS). FSS são 

arranjos periódicos bidimensionais de elementos metálicos depositados sobre um 

substrato dielétrico. Este trabalho apresenta uma análise computacional de estruturas 

planares composta de elementos metálicos com geometria espiral, que 

apresenta múltiplas bandas ressonantes, em um faixa de frequências relativamente curta. 

O objetivo é utilizar essa geometria combinada com outras, para desenvolver um 

subrefletor para operar na banda X. Diversas simulações foram realizadas, variando-se 

parâmetros físicos da geometria. As simulações 

computacionais foram feitas no programa computacional comercial Ansoft Designer®. Os 

resultados das simulações se mostraram bastantes satisfatórios e os mais significantes 

foram utilizados para construir estruturas a fim de validar as simulações realizadas. Com 

base nos resultados obtidos uma estrutura em cascata será construída para se obter um 

subrefletor para operar na banda X. 
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Resumo: 

 

Os resíduos agrícolas despejados anualmente no Brasil apresentam amplo potencial para 

produção de bioprodutos.A região Nordeste se destaca pela geração de resíduos oriundos 

de indústrias de fruticultura.Dentre tais resíduos cita-se o pedúnculo do caju, utilizado 

neste estudo para a produção de enzimas celulolíticas devido ao caráter lignocelulósico.Na 

geração de etanol por métodos fermentativos de matérias-primas provenientes de resíduos 

lignocelulósicos–o etanol celulósico–as enzimas atuam como catalisadores responsáveis 

pela quebra das moléculas de celulose e produção de açúcares no processo de 

hidrólise.Em materiais lignocelulósicos,a celulose,a hemicelulose e a lignina encontram-se 

dispostas em um arranjo muito complexo,o que dificulta tal processo.A realização de um 

pré-tratamento alcalino foi necessária para a remoção da lignina do bagaço do pedúnculo 

de caju.Seguiu-se com a realização da cinética de produção das enzimas, utilizando como 

agente produtor a Trichoderma koningii,e da 

determinação das atividades enzimáticas FPase e endoglucanase e de açúcares 

redutores.A linhagem de T. koningii apresentou melhores resultados na atividade 

enzimática CMCase em relação à FPAse.A celulase total(FPase)apresentou maior 

pico em 48 horas de cultivo(43,24 UI/L)e a endoglucanase(CMCase)em 60 

horas(675,38 UI/L).Considerando os baixos títulos enzimáticos obtidos,verificou- se um alto 

consumo do substrato(67,6%)enquanto que a concentração final de 

bagaço da fermentação foi de 2,23 g/L. 
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Resumo: 

 

Ao longo desses últimos 20 anos, a epidemia da aids no Brasil vem experimentando 

transformações importantes, envolvendo mudança na principal forma de 

espraiamento da doença. Dados recentes revelam a crescente disseminação da aids por 

relações heterossexuais que envolvem paulatinamente as mulheres no processo de 

“feminização” no novo perfil epidemiológico da aids no Brasil. 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, culminando com a realização da pesquisa: “Avaliando o processo de 

difusão epidêmica e espacial do HIV/aids nas Unidades Federadas da região Norte”, no 

ano de 2008, financiada pelo Ministério da Saúde. 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 entrevistadas. O objetivo desse trabalho foi analisar o 

perfil das práticas sexuais, bem como identificar, 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. 
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Resumo: 

 

O jambo vermelho é um fruto muito desperdiçado durante sua safra, fato que estimulou 

estudos especialmente quanto ao pigmento presente na sua casca, que indica a presença 

de antocianinas. Estes componentes fenólicos possuem atividade antioxidante e pesquisas 

científicas comprovam seus efeitos benéficos. O 

objetivo desse estudo foi determinar a atividade antioxidante (AA), o teor de 

compostos fenólicos (CFT) e de antocianinas (AMT) presentes em extratos etanólicos de 

jambo, avaliando as condições operacionais e a influência do pH no processo de extração. 

Os extratos foram obtidos em reator enjaquetado e a determinação de AA, CFT e AMT foi 

feita pelos métodos DPPH, Folin-Ciocalteau e 

pH diferencial, respectivamente, por meio de leituras espectrofotométricas. 

Houve pouca variação quanto à AA dos extratos de jambo frente à acidificação dos 

solventes, sendo os resultados, em média, 31 µmol TEAC/g MS. A concentração máxima 

de CFT se deu na casca (1072,64 mg GAE/100g MS) nas condições de 60 °C, proporção 

entre solventes de 1:1, tempo de extração de 30 minutos. Neste caso, a acidificação do 

solvente a um pH 4,5 foi positiva. Quanto às AMT a acidificação do solvente não foi 

favorável e a concentração foi mais elevada em extratos da casca (949,78 mg ci-3-gli/100g 

MS) obtidos a 40 °C, proporção 1:3 entre os solventes e durante 10 minutos. Resultados 

satisfatórios são obtidos quando os parâmetros operacionais, incluindo o pH do meio, são 

conhecidos e controlados no processo de extração. 
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Resumo: 

 

O trabalho de pesquisa em questão tem por objetivo analisar a eliminação da cor dos 

efluentes têxteis, bem como a degradação de compostos orgânicos. Devido à produção 

em grande escala e aplicação extensiva, corantes sintéticos podem causar uma 

considerável poluição ambiental e sérios riscos à saúde. A indústria têxtil produz grandes 

quantidades de águas residuais durante o processo de lavagem e tingimento que contêm 

grandes quantidades de corantes que não são 

fixas na superfície de fibras, e como resultado, são eliminados juntamente com a 

coloração de efluentes têxteis. Como uma alternativa inovadora, os processos 

eletroquímicos para tratar águas residuais contendo corantes têm sido propostos 

recentemente. A eficiência do processo de oxidação eletroquímica foi analisada 

para remoção de uma mistura de corantes, Amarelo de Novacron e Vermelho de Remazol, 

em soluções aquosas, utilizando Platina suportada em Titânio como ânodo e Titânio como 

cátodo. Desse modo, foi possível obter resultados, aplicando-se diferentes densidades de 

corrente e temperaturas. A eliminação da cor pôde ser observada através da 

espectroscopia de UV-Visível e a degradação de compostos orgânicos foi analisada por 

meio da DQO, utilizando o fotômetro HI83099. Os 

dados obtidos mostraram que o aumento da densidade de corrente e da temperatura 

influenciaram na cinética do processo. 
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Resumo: 

 

O uso de materiais compósitos para a fabricação de estruturas tem sido uma linha de 

pesquisa no Laboratório de Energia Solar da UFRN. Já foram construídos alguns 

protótipos solares e até mesmo uma residência de aproximadamente 50 m² já foi edificada 

com o uso de um material compósito constituído por gesso, EPS triturado, cimento, areia e 

pneu triturado e água. O presente estudo pretende utilizar materiais compósitos a partir 

dos elementos já citados para construir protótipos solares visando a diminuição do custo 

de fabricação de tais equipamentos. Serão construídos alguns protótipos solares e 

abordados os processos de construção e montagem, além da determinação de 

propriedades que atestam a viabilidade de utilização de tais equipamentos solares. Serão 

determinadas as proporções dos materiais constituintes do compósito em função 

das especificidades de desempenho de cada protótipo projetado. Outra 

característica importante da utilização do material compoósito é o repasse 

tecnológico para comunidades de baixa renda para uso de tais equipamentos e até 

fabricação e comercialização, podendo representar uma opção de geração de 

emprego e renda. 
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Resumo: 

 

O fenômeno de neutros halos foi observado 15 anos atrás [1] e um esforço considerável 

tem sido feito para estudar estes núcleos exóticos com um grande raio rms [2,3,4]. Isto foi 

explicado na aproximação de campo médio onde os últimos núcleons do 11Li são 

fracamente ligados e os orbitais preenchidos estão próximos do contínuo. No trabalho [5], 

as correlações de emparelhamento e o espalhamento dos pares de Cooper foram 

introduzidos numa aproximação de Hartree- Bogoliubov na teoria de campo médio com 

uma densidade dependente da força de curto alcance para ligar o emparelhamento e 

ajustar corretamente o tamanho dos núcleos halos. Eles concluíram que estes núcleos são 

formados por pares de 

Cooper espalhados principalmente nos dois níveis 1p1/2 e 2s1/2. No nosso trabalho 

seguimos os mesmos procedimentos, mas levamos em conta o papel da temperatura 

nestes núcleos. Investigamos o que ocorre com a energia de ligação, raio rms e o 

espectro de energia deste núcleo quando a temperatura aumenta. 
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Resumo: 

 

Este trabalho propõe o estudo de parâmetros que controlam a reação de combustão 

assistida por microondas e das características morfológicas e estruturais dos materiais 

obtidos. O objetivo primário foi determinar o potencial de utilização dos materiais em 

diferentes proporções mássicas do absorbente (CaO-Ca12Al14O33) na de CO2. Estes 

materiais foram impregnados com níquel, o qual desempenha a função de catalisador na 

reforma a vapor de hidrocarbonetos, enquanto que o papel do absorbante fica a cargo do 

CaO. O uso de óxidos sintéticos, como 

Ca12Al14O33, contribui para estabilizar a estrutura do CaO após vários ciclos de 

carbonatação e calcinação. A capacidade de captura e armazenamento de CO2, assim 

como a vida útil do adsorbante após vários ciclos sofre grande influencia da 

morfologia dos pós. A morfologia por sua vez pode ser controlada pelo método de síntese 

e/ou pelas condições usadas durante a preparação e/ou processamento. As fases 

cristalinas desejadas foram obtidas com extrema facilidade usando-se combustível em 

excesso na presença de nitrato de amônio. Porém, a alta temperatura e o longo tempo de 

chama observado durante as reações provocaram a sinterização das partículas, o que 

levou a obtenção de pós com baixa área superficial e capacidade de absorção do CO2. 

Apesar das baixas áreas dos absorbentes, após impregnação com níquel estes materiais 

apresentaram áreas superficiais significativas podendo ser utilizado no processo de 

reforma a vapor otimizada por absorção. 
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Resumo: 

 

Problemas ambientais decorrentes de emissões industriais tem sido motivo de grandes 

preocupações de orgãos governamentais e da comunidade científica. A poluição das 

águas por metais de elevada toxicidade está incluída neste cenário atual. Na busca de 

soluções, várias técnicas tem sido utilizadas, para detecção desses metais tais como, a 

absorção atômica. A técnica descrita neste trabalho é a Espectrometria de Massa por 

Plasma Indutivamente Acoplado, (ICP-MS). É uma técnica atrativa por apresentar 

capacidade multielementar e baixos limites de detecção. Esta técnica, apesar do elevado 

custo, tem a vantagem de detectar metais de elevada toxicidade ao organismo humano, 

em baixíssimas concentrações. Esta técnica tem sido empregada para análise direta de 

amostras de água naturais e águas produzidas, na medicina, na geologia e na indústria 

alimentícia por oferecer sensibilidade suficiente para permitir tais determinações. O 

objetivo principal deste trabalho é avaliar o desempenho da técnica de ICP-MS na 

determinação quali-quantitativa de traços de metais, os quais apresentam difícil detecção, 

por outras técnicas espectroscópicas, em matrizes aquosas ambientais. 
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Resumo: 

 

A caracterização e diferenciação de sedimentos de idade pós-Barreiras é uma importante 

ferramenta para o entendimento e caracterização geodinâmica da fase pós-rifte na 

plataforma sulamericana. Esses sedimentos ocorrem em duas unidades distintas: A 

unidade PB1 foi a primeira ser depositada e tem idades variando entre 74.8 e 30.8 ka. 

Essa unidade é composta por arenitos e brechas de coloração amarelada e estrutura 

maciça, por vezes podendo conter falhas resultantes da atividade sísmica durante a sua 

deposição. A unidade PB2 possui uma coloração acizentada e é formada por sedimentos 

na fração areia por vezes consolidados, depositados sobre a unidade PB1 em um período 

que abrange entre 

8.8 e 0.3 Ma. Na porção leste da Bacia Potiguar a diferenciação entre a unidade 

PB1 e o topo da Formação Barreiras nem sempre é fácil: seixos lateríticos 

ocorrem na unidade PB1, o topo da Formação Barreiras apresenta uma coloração 

semelhante a de PB1 e não há um paleosolo laterítico separando as duas unidades. 

Esse trabalho objetivou fazer uma separação entre o Barreiras e PB1 em uma área 

localizada entre os municipios de São Gonçalo do Amarante e Macaíba. Nesses casos o 

critério de separação entre a Formação Barreiras e a unidade PB1 foi a forma de 

ocorrência dessas lateritas: Se em pilares no arenito, o afloramento foi classificado como 

Barreiras e se elas ocorressem como seixos ou concreções dispersas no arenito, o 

alforamento pode ser classificado como pertencente a unidade PB1. 
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Resumo: 

 

Esta pesquisa teve como objetivo a construção de imagens temáticas das unidades 

geoambientais do município de Parelhas, Seridó Oriental do Rio Grande do Norte, com 

base em processamento digital de imagens (PDI) de sensoriamento remoto (SR). Foi 

utilizado o conjunto de bandas de imagens orbitais digitais do Landsat 5_TM datadas de 

17/06/1984, 02/08/1989, 08/04/1999 e 24/05/2010, Ponto/órbita de 215/065, com uma 

resolução espacial de 30 m x 30 m e cena de185 km x 185 km de extensão. O 

processamento digital de imagens orbitais Landsat 5_TM foi utilizado para o mapeamento 

do relevo realçando as unidades morfo-estruturais da área, e, por conseguinte, a 

distribuição fitofisionômica da caatinga desse recorte espacial. Destacaram-se os aspectos 

geológico-geomorfológicos, vegetação caatinga, as drenagens e uso e ocupação do solo, 

como as cerâmicas, atividade pecuária e exploração mineral. No que concerne a esta 

pesquisa, o manuseio dos produtos de sensoriamento remoto (SR) possibilitou demonstrar 

a importância 

deste trabalho na tomada de ação para o gerenciamento no município de 

Parelhas/RN e na implantação de atividades dependentes dos recursos naturais sem 

causar maiores impactos ambientais. 
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Resumo: 

 

O cálcio é um nutriente essencial e um dos principais componentes do osso do esqueleto, 

e que para o seu bom desenvolvimento, é preciso de uma ingestão adequada desse 

mineral. Na literatura já está comprovado que uma alimentação balanceada em Ca2+ é 

primordial para que sejam evitadas várias doenças. A quantidade diária de cálcio a ser 

ingerida para o homem na faixa etária de 19 a 

65 anos é de aproximadamente 1.000mg. Uma possível fonte alternativa de cálcio seria a 

espécie medicinal Azadirachta indica, mais conhecida como neem. Ela é amplamente 

distribuída na Ásia, África e outras partes tropicais do mundo, sendo utilizada como 

inseticida, cosmético e na medicina humana e animal. Este 

trabalho consiste em revelar os benefícios da Azadirachta indica como uma possível fonte 

de cálcio para a nutrição humana. A coleta das folhas de neem foi feita em fevereiro de 

2011, na Praça Cívica do Campus da UFRN Natal/RN. Após a coleta, as folhas foram 

secas em estufa com ventilação à temperatura de 105°C, a determinação da umidade foi 

de 68,03%(±0,02). Para a determinação de cinzas as amostras foram incineradas em 

mufla à 550°C, obtendo-se o valor de 

12,28%(±0,09). O teor de Ca2+ foi determinado por ICP/OES, apresentando o valor de 

1669,00mg/L(±12,72). Os resultados comprovam que o neem pode vir a ter grande 

importância na área alimentícia, devido à presença de valores significativos de cálcio, 

desde que sejam também realizadas as determinações antinutrientes. 
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Resumo: 

 

O Magnésio está presente na clorofila, substância essencial para a fotossíntese. Assim 

sendo, nas plantas, o seu papel é correspondente ao do ferro na hemoglobina. O Mg2+ é 

um elemento essencial à vida animal em geral, participando em uma série de reações 

enzimáticas, especialmente no metabolismo de açúcares. Ele está presente em todas as 

células, fluidos e em especial nos ossos e 

músculos do corpo humano. A quantidade diária estimada de Mg2+ a ser ingerida pelo 

homem é de 420mg. Uma possível fonte alternativa de magnésio seria a 

espécie medicinal Azadirachta indica, mais conhecida como neem. Ela é amplamente 

distribuída em diversas partes tropicais do mundo, sendo utilizada como 

inseticida, medicina humana e animal. Este trabalho tem por objetivo determinar o teor de 

Mg2+ no neem e dessa forma indicá-lo como uma possível fonte desse nutriente. A coleta 

das folhas de neem foi feita em fevereiro de 2011, na Praça Cívica do Campus da UFRN 

em Natal/RN. Após a coleta, as folhas foram secas em estufa, à temperatura de 105°C, 

para a determinação da umidade que foi de 68,03% (±0,02). Para a determinação de 

cinzas as amostras foram incineradas em mufla à 550°C, obtendo-se o valor de 

12,28%(±0,09). O Mg2+ foi determinado por ICP/OES, obtendo-se o valor de 243,40 

mg/L(±6,88). Os resultados comprovam que o neem 

pode vir a ter grande importância na área alimentícia, devido à presença de 

valores significativos de Mg2+, sendo este um dos muitos minerais essenciais 

para uma boa alimentação. 

 

Palavras-chave: Azadirachta indica, Determinação de Magnésio, nutrição humana. 



	                          XXII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA         
CICT	2011		

CÓDIGO: ET0369 

TÍTULO: Determinação de Potássio e Sódio em espécie medicinal Azadirachta indica como 

uma fonte alternativa na alimentação.  

AUTOR: ÁLVARO GUSTAVO PAULO GALVÃO  

ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA  

CO-AUTOR: PRISCILLA EMANUELA DOS SANTOS 

CO-AUTOR: ALINE MARQUES DO NASCIMENTO 

CO-AUTOR: DENISE PORFIRIO EMERENCIANO 

 

 

Resumo: 

 

O potássio atua em diversas reações químicas do organismo além de, juntamente 

com o sódio, regular o equilíbrio hídrico do corpo. A dose diária recomendada de potássio 

é de 4700 mg. O Na+ começa a ser eliminado em maior proporção quando é perdido 

aproximadamente 2% do peso em suor. Já o K+ só será perdido em grandes proporções 

quando parte das células forem lesadas, ou seja, próximo a 7% do peso 

corporal. O valor diário de ingestão do sódio recomendado é de no mínimo 500 mg e no 

máximo 2400 mg. Uma possível fonte alternativa de potássio e sódio seria a espécie 

medicinal Azadirachta indica, mais conhecida como neem. Ela é amplamente distribuída 

em diversas partes do mundo, sendo utilizada como inseticida, medicina humana e animal. 

Este trabalho consiste em revelar os benefícios do 

neem como uma possível fonte de K+ e Na+ para a nutrição humana. A coleta das folhas 

de neem foi feita em fevereiro de 2011, na Praça Cívica do Campus da UFRN Natal/RN. 

Após a coleta, as folhas foram incineradas em estufa, à temperatura de 105°C, a 

determinação da umidade que foi de 68,03% (±0,02). Para a determinação de cinzas as 

amostras foram incineradas em mufla a 550°C, obtendo-se o valor de 12,28% (±0,09). Os 

teores de K+ e de Na+ foram determinados por ICP/OES, 

obtendo-se os respectivos valores de 356,53 mg/L (±4,20) e 23,78 mg/L (±2,31). Os 

resultados comprovam que o neem pode vir a ter grande importância na área alimentícia, 

desde que sejam também realizadas as determinações antinutrientes. 
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Resumo: 

 

O projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um protótipo de um Veiculo Aéreo Não 

Tripulado (VANT) para monitorar os componentes de um sistema de transmissão de 

energia elétrica. Este protótipo receberá uma rota definida por uma sequência de pontos 

de passagem, especificados pelas suas latitudes e longitudes e tem a missão de 

monitorar os componentes do sistema de transmissão (torres, linhas, isoladores, etc.), 

navegando autonomamente e evitando 

obstáculos no decorrer da trajetória. Para alcançar este objetivo, fazemos o uso 

de um modulo GPS, para obter a localização do veiculo e comparar com as 

coordenadas desejadas, de sonares, para auxilio no pouso, decolagem e desvios de 

obstáculos, de uma câmera, (que também servirá para auxiliar no desvio de obstáculos e 

monitoração do sistema elétrico), acelerômetros, girômetros e bussola, buscando a 

integração destes sensores para que seja possível 

estabilizar e controlar a posição do veiculo. Para sua sustentação, locomoção e 

estabilização, o veiculo é dotado de quatro motores que tem suas velocidades 

controladas por sinais PWM (Modulação por Largura de Pulso), permitindo com isso, a 

movimentação nas três dimensões. 

 

Palavras-chave: VANT Veiculo aéreo não tripulado 



	                          XXII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA         
CICT	2011		

CÓDIGO: ET0373 

TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DO COMPÓSITO ALGINATO-

TUNGSTATO DE SÓDIO EM FASE LÍQUIDA E EM FORMA DE FILME FINO  

AUTOR: ZÓZIMO ALEXANDRE MENDES DA SILVA  

ORIENTADOR: MARIA GORETTE CAVALCANTE 

CO-AUTOR: CASSIA MIRIAM LUCAS 

 

 

Resumo: 

 

Este trabalho é o resultado de um projeto de Iniciação Científica, que tem por objetivo a 

preparação e investigação de soluções do compósito de alginato de sódio- tungstato de 

sódio com diferentes concentrações do tungstato. Alíquotas destas soluções foram usadas 

para a obtenção de filmes finos deste compósito, a partir do processo de evaporação lenta 

do solvente. O compósito líquido proposto teve suas propriedades elétricas analisadas 

usando-se a espectroscopia de impedância eletroquímica e voltametria cíclica. Enquanto 

os filmes compósitos foram investigados por reflexão total atenuada e microscopia 

eletrônica de varredura para se poder analisar as modificações geradas pelo tungstato de 

sódio na superfície destes filmes. Resultados preliminares mostraram que compósitos 

orgânico-inorgânico podem ser ensaiados para eventual aplicação em uma série de 

tecnologias eletroquímicas emergentes. 
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Resumo: 

 

O estudo das propriedades termohalinas e de correntes de um sistema estuarino, em 

condições de variabilidades sazonal e espacial, são básicos para o conhecimento das 

características da sua circulação e permite o entendimento dos mecanismos responsáveis 

pelo transporte de substâncias neste corpo d´água. Estes, por sua vez, influenciam 

decididamente na qualidade da água sendo, portanto, fundamental para a prevenção de 

impactos ambientais de caráter 

antrópico no sistema estuarino. O sistema Pisa-Sal é um canal de maré localizado 

no litoral setentrional do estado do Rio Grande do Norte, Brasil, inserido no 

complexo lagunar Galinhos-Guamaré, numa área de aproximadamente 10.2 Km2, entre as 

coordenadas 05°05’15.6”S, 36°15’30.0”W e 05°07’52.3”S, 36°17’39.1”W. Neste trabalho 

apresenta-se resultados de: (a) medidas horárias das propriedades termohalinas e de 

correntes no sistema Pisa-Sal, obtidas sazonalmente no período de inverno e verão, em 

condições de sizígia e quadratura, que mostraram ser o sistema Pisa-Sal, um canal de 

maré forçado por meso-maré semidiurna, cuja circulação exibe características 

semelhantes a de um estuário verticalmente bem misturado e hipersalino (inverso), no qual 

a difusão turbulenta parece ser o principal processo responsável pelo transporte de sal 

canal acima; (b) ajustes com um modelo analítico estacionário clássico dos perfis verticais 

experimentais de salinidade e temperatura observados. 
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Resumo: 

 

O processamento de produção pela metalurgia do pó tem sido empregado com sucesso na 

produção de compósitos consistindo de matriz metálica reforçada pela 

dispersão de partículas cerâmicas duras, CMMs, resultando numa combinação de 

propriedades funcionais, físicas e mecânicas. O reforço do material - aço - pela dispersão 

de partículas cerâmicas refratárias (NbC e TaC) de alta dureza tem 

sido empregada na produção de compósitos consistindo de matriz metálica a partir do 

processamento da metalurgia do pó, resultando, potencialmente, no aumento da dureza e 

a resistência ao uso. Assim, este trabalho visa à obtenção de pós de 

NbC e TaC nanoestruturados, através de reação gás-sólido a baixa temperatura e curto 

tempo de reação, e sua aplicação como reforço na composição de aços sinterizados 

obtidos pelas técnicas da metalurgia do pó. Os carbetos produzidos experimentalmente 

foram caracterizados por MEV e DRX. E, analisados, complementarmente, pelo método 

de Rietveld, confirmando-se o tamanho de cristalitos nanoestruturados. Pós-compósitos 

constituídos, particularmente, de aço reforçado por carbetos - na proporção em massa de 

20% de NbC nanométrico – foram preparados e caracterizados a partir de parâmetros de 

processamento, compactados e sinterizados a plasma. Os corpos-de-prova sinterizados 

foram caracterizados por picnometria, microdureza Vickers e MEV. 
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Resumo: 

 

O domínio da Web tem se mostrado cada vez mais presente no meio da computação, e 

com isso pode-se identificar desafios e características peculiares desse 

domínio. Ao longo dos últimos, diversos frameworks para desenvolvimento web têm sido 

propostos com o objetivo de melhorar a produtividade e qualidade das aplicações 

desenvolvidas para tal domínio. Essa pesquisa teve como objetivo investigar e avaliar 

frameworks modernos web propostos ao longo dos últimos anos pela comunidade 

científica e indústria de software. Posteriormente, uma 

aplicação de venda online de livros foi especificada para ser implementada 

usando os três diferentes frameworks sendo avaliados nesse primeiro momento. Essa 

aplicação foi escolhida por ser de conhecimento amplo da comunidade e por possuir 

funcionalidades bastante comuns a aplicações web típicas. Atualmente, venho definindo 

junto com o orientador e outro aluno de mestrado, critérios e métricas que permitam 

comparar de forma sistemática as implementações da aplicação de venda online 

desenvolvida por mim, em cada um dos três frameworks desenvolvidos. Além disso, 

pretendemos evoluir o trabalho para contemplar novos frameworks modernos de 

desenvolvimento web, assim como implementar novas aplicações web com 

funcionalidades distintas da atual para permitir a comparação dos frameworks sob 

diferentes perspectivas. 
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Resumo: 

 

A indústria cerâmica que tem como principal fonte de matéria prima às rochas 

pegmatíticas busca técnicas que possam ser empregadas para a separação de 

quartzo e feldspato, os quais ocorrem usualmente intercrescidos. Visando agregar valor à 

matéria prima do Rio Grande do Norte, esse trabalho foi feito à partir 

de estudos de flotação em aparato de microflotação para os minerais feldspato 

potássico e quartzo utilizando como reagentes de flotação (coletor) os óleos de 

pequi e girassol saponificados. Nos ensaios foram estabelecidos como melhores 

condições para os testes o uso de 2g do mineral condicionado em 100 ml de 

solução coletora durante 2 minutos, o pH foi ajustado com HNO3 e NaOH, a vazão de ar 

de 197 ml/min com um tempo de flotação de 2 minutos e uma velocidade de agitação da 

polpa de 7 rpm. Como variável de estudo os coletores o pH da solução coletora para a 

obtenção do máximo rendimento de separação entre os minerais. 
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Resumo: 

 

Compósitos de matriz cerâmica e metálica tem sido alvo intenso de estudos nos últimos 

anos. Esses materiais apresentam um grande atrativo tecnológico devido a possibilidade 

de combinação das boas propriedades encontradas nos metais (tenacidade, ductilidade, 

etc), quanto nas cerâmicas (dureza, resistência a corrosão, resistência ao desgaste, 

fluência, etc). O presente trabalho tem como objetivo à produção e a caracterização física 

e mecânica de compósitos de matriz cerâmica (alumina e/ou zircônia) reforçada com 

carbetos (NbC, WC, TiC ou (W,Ti)C), os quais foram produzidos por prensagem a quente, 

a temperatura de 1650ºC. Foram realizados ensaios de densidade e porosidade, 

resistência mecânica à flexão e microdureza. A microestrutura dos compósitos foi 

investigada pela análise de difração de raios-x para identificação das fases cristalinas 

presentes. Os compósitos apresentaram resistência mecânica variando de 138,65 a 222,1 

MPa e microdureza variando de 17,24 a 23,65 GPa. 
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Resumo: 

 

A formação de incrustação nos poços de petróleo tem sido um problema que vem 

ganhando grande notoriedade na Indústria, uma vez que os danos causados pelas 

diversas formas incrustantes implicam diretamente em um aumento dos gastos e na 

diminuição da produção. As mudanças na temperatura e pressão que ocorrem em um 

poço de petróleo durante sua produção interferem no equilíbrio termoquímico pré- 

existente naquele meio, fazendo com que alguns ânions, como os carbonatos, precipitem 

formando incrustações. Para aplicação em poços de petróleo, o grande desafio da 

indústria química é desenvolver produtos químicos que eficientemente retardem a 

formação dos cristais de sais esperados no ambiente de cada poço e forneçam meios para 

que o inibidor esteja em contato com a água quando ela se tornar supersaturada. O 

mecanismo de ação dos inibidores surge, dessa forma, devido a sua adsorção à superfície 

de cristais incrustantes que estão em início de formação, evitando assim que esses cristais 

se tornem maiores e causem danos ao poço por sua deposição descontrolada. Utilizando 

como referência a norma 

NACE, o presente trabalho tem como objetivo avaliar o efeito da massa molar, da 

densidade de carga e da composição de biopolímeros (polissacarídeos) modificados 

quimicamente, ou não, sobre a eficiência de inibição de incrustações de 

carbonato de cálcio (CaCO3). 

 

Palavras-chave: incrustação, polímeros verdes, inibidores 



                          XXII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA         
CICT	2011	

CÓDIGO: ET0416 

TÍTULO: PROJETO E CONSTRUÇÃO DE SENSORES DE TENSÃO E DE CORRENTE 

PARA UTILIZAÇÃO EM APLICAÇÕES DE ELETRÔNICA INDUSTRIAL  

AUTOR: ANDRE MELO DE MORAIS 

ORIENTADOR: RICARDO LUCIO DE ARAUJO RIBEIRO 

 

 

Resumo: 

 

Este trabalho apresenta o desenvolvimento do projeto e construção de sensores de tensão 

e de corrente para uso em aplicações de eletrônica industrial. Estes sensores utilizam 

transdutores com tecnologia baseada na tecnologia de efeito Hall. A utilização destes 

transdutores garante uma adequada isolação elétrica entre os pontos de medição e os 

circuitos de controle. Além disso, por conta da referida tecnologia empregada, eles são 

capazes de medir grandezas que podem ser de natureza contínua ou alternada. Os 

sensores empregados são de malha fechada, 

o que garante linearidade, precisão e exatidão nas medidas efetuadas. 

O desenvolvimento do projeto e construção dos referidos sensores foram realizados 

segundo as seguintes etapas: estudo dos sensores de tensão e de corrente por efeito Hall, 

etapa em que foi feito uma análise do seu princípio de funcionamento e suas 

características técnicas; concepção dos circuitos eletrônicos, o qual foi selecionado os 

componentes necessários para a confecção dos circuitos e elaboradas as ligações 

elétricas entre os componentes; especificações dos componentes e dimensionamento das 

trilhas considerando o critério de corrente; confecção das placas de circuito impresso 

utilizando a prototipadora de circuitos ProtoMat S42; e por fim, montagem dos sensores e 

testes experimentais, foram montados e realizados testes para identificação das 

características de funcionamento dos mesmos, verificar sua linearidade e ver os valores de 

offset. 
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Resumo: 

 

Com o objetivo de determinar as condições de operação para a secagem de leite de cabra 

em leito de jorro, neste trabalho foram obtidas curvas fluidodinâmicas, variando a carga de 

material inerte e a temperatura do ar, sem e com alimentação do leite. Os experimentos 

foram realizados segundo um planejamento experimental fatorial, tendo como respostas a 

perda de carga e a velocidade de jorro no colapso. A carga de inerte foi o parâmetro que 

mais influenciou o comportamento fluidodinâmico. Para a otimização das condições 

operacionais com alimentação contínua do leite, ensaios de secagem foram conduzidos 

com carga de inerte de 2500 g e velocidade do ar 25% maior que a velocidade de colapso, 

definidas nos testes fluidodinâmicos. Os experimentos foram executados segundo um 

planejamento fatorial completo 2² mais configuração estrela. As variáveis independentes 

consideradas foram a temperatura do ar na entrada do secador e vazão de alimentação do 

leite, que variaram de 74 a 116°C e 5,5 a 22,5 mL/min, respectivamente. Foram 

determinadas a umidade e eficiência de produção do leite de cabra em pó, a aderência de 

leite nas partículas inertes e a velocidade da partícula no leito. Nos ensaios realizados com 

menor vazão de alimentação e 

maior temperatura, foram observadas maior eficiência de recuperação de leite e menor 

retenção de material nas partículas. Aplicando modelos baseados em 

balanços de calor e massa, percebeu-se um bom ajuste desses aos dados com baixos 

erros relativos médios. 
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Resumo: 

 

Com a aceleração da produção e do consumo de eletrônicos, o volume desse tipo de 

descarte cresce exponencialmente. O atual trabalho apresenta uma abordagem referente 

ao lixo eletrônico na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Primeiramente foi 

realizada uma pesquisa bibliográfica, na qual foi possível verificar que a gestão do lixo 

eletrônico vem sendo elemento de pesquisas e políticas públicas direcionadas ao 

problema da preservação do meio ambiente, principalmente nos países desenvolvidos. 

Enquanto no Brasil ainda é um assunto que não tem recebido uma atenção apropriada, 

havendo sim uma deficiência de informações e estudos que tratem do problema com maior 

prudência. Também foram verificados os tipos de polímeros que compõe os equipamentos 

de informática da UFRN, visando orientar algumas alternativas de reciclagem para esse 

resíduo de modo que esse seja tanto ecológica como socialmente correta. 
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Resumo: 

 

Este trabalho apresenta uma revisão envolvendo a eficiência da tecnologia eletroquímica 

desenvolvida para a remoção de compostos orgânicos presentes na água produzida 

gerada pela indústria petroquímica. Na indústria do petróleo a geração de resíduos é 

inevitável, destacando a quantidade de águas residuais gerada em todas as etapas do 

processo de produção, as quais requerem grandes quantidades de água e produtos 

químicos ao longo de uma complexa cadeia produtiva, gerando uma significativa 

quantidade de despejos aquosos altamente poluidores do meio ambiente, contendo 

elevada carga orgânica, cor acentuada e compostos tóxicos. O seu tratamento destes 

efluentes tem sido um desafio em função da complexidade e da quantidade do resíduo 

gerado. Assim, é necessário aplicar métodos de tratamento bastante eficientes a fim de 

garantir a completa eliminação da carga orgânica e seus metabolitos presentes nos 

efluentes. Esse efluente é tratado por diferentes métodos, onde os mais utilizados são: 

os físicos, químicos e biológicos, no entanto, as tecnologias atuais não são capazes de 

remover pequenas partículas de óleo em suspensão e elementos dissolvidos. Assim, a 

oxidação eletroquímica surge como uma alternativa 

inovadora para o tratamento desse tipo de efluentes contendo poluentes orgânicos e 

inorgânicos. 
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Resumo: 

 

Os controladores ainda são amplamente utilizados para controlar uma grande variedade 

de processos industriais, principalmente por serem robustos, de fácil entendimento e 

capazes de um desempenho satisfatório, porém a complexidade dos sistemas reais e a 

não linearidade destes sistemas está fazendo com que novas técnicas de controle surjam 

a cada dia. Um dos controladores que vem 

substituindo os tradicionais controladores PID são os controladores Fuzzy, esses 

controladores tem sido usados para controlar diferentes tipos de sistemas, que 

vão desde os sistemas mais simples, como o controle de um pêndulo invertido 

apresentado no trabalho de Mohanlal and Kaimal(2002) a sistemas mais complexos, 

como navegação de robôs autônomos, propostos nos trabalhos de Sánchez-Solan et al. 

(2007), Baturone et al. (2008) e Raguraman (2009). Outras técnicas de indeligência atirticial 

também foram estudadas, como aprendizagem por reforço, a fim de acrescentar melhorias 

no controle. 
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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 o acontecimento ou 

não da percolação 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 existência ou não de transições 

de fases, isto é, discutimos se há um valor crítico para tal parâmetro que delimite a fase 

percolante da não percolante (fato que acontece quando utiliza-se distribuição 

uniforme). Utilizamos diversos tipos de distribuições de probabilidades neste estudo: 

Gaussiana, Exponencial, Lorentziana, etc. 
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Resumo: 

 

Durante a vigência da bolsa de iniciação cientifíco-tecnológica foi desenvolvido a estrutura 

física de um Veículo Autônomo Não-Tripulado (VANT) do tipo quadrirrotor, contemplando 

também a integração do mesmo com a eletrônica embarcada necessária para seu voo 

autônomo. Pode-se destacar o aprimoramento do sistema de aquisição de dados do 

módulo GPS e a concepção da eletrônica e do firmware de aquisição de dados do módulo 

sonar. Além disso, foi desenvolvida uma versão inicial da estação base, que considera o 

acionamento dos motores do protótipo e visualização dos dados dos módulos integrados 

ao robô, tais como: sonar, unidade de medida inercial, GPS e baterias. Atualmente, 

estamos melhorando a aquisição de dados da unidade de medida inercial, desenvolvendo 

a placa de eletrônica referente ao sonar e iniciando a concepção do algoritmo de controle 

para estabilização do VANT. 
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Resumo: 

 

O objetivo principal desse trabalho é desenvolver sistemas embarcados para os 

dispositivos que farão parte da rede de sensores sem fio, aplicada em unidades de 

elevação de petróleo, deixando assim o CLP responsável por monitorar as variáveis 

físicas (pressão, vazão, entre outros). Os sistemas embarcados para comunicação sem 

fio desenvolvidos nesse trabalho são compostos por: um sensor/atuador; um módulo de 

comunicação, que realiza o gerenciamento das informações da rede; e uma estrutura de 

fornecimento de energia composto por baterias, controlador de carga e painel solar. 

Os testes realizados demonstram a viabilidade do funcionamento adequado da rede, 

a qual atende aos requisitos desejados para esta aplicação, permitindo o fluxo de dados 

em duas direções, confiabilidade, disponibilidade e baixo consumo de energia. 
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Resumo: 

 

Este trabalho visa analisar espacialmente os dados obtidos através 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 através 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, identificou-se 50 grãos escolhidos aleatoriamente em cada 

amostra, distribuindo-os em doze classes. Os 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 foi então 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 essa está de acordo com mapeamentos prévios realizados na área. 
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Resumo: 

 

A carne de sol é um produto tradicional do nordeste brasileiro e muito apreciada pelos 

consumidores da cidade do Natal-RN, onde é avaliada como um alimento com uma alta 

aceitação por suas características sensoriais peculiares. A amostra constituiu-se de 400 

pessoas, onde o público alvo do estudo foram os 

consumidores da carne de sol da cidade do Natal-RN com idade a partir de 16 

anos. Os questionários foram aplicados em locais com grande circulação de 

pessoas na cidade do Natal-RN. Em relação a preferência do local de compra, verificou-se 

que 74% dos consumidores preferem comprar carne de sol em supermercados, 18,50% 

em mercadinho, 8,50% em açougues e 8% em feira livre. Verificou-se que 71,75% dos 

entrevistados não observam a presença do SIF ao comprarem a carne de sol. As 

condições de higiene do local e das pessoas que manipulam a carne são verificadas por 

81,55% dos consumidores. A carne de sol é consumida de 1 a 3 vezes por semana pela 

maioria dos entrevistados (58,75%). Dos entrevistados, 40,15% armazenam a carne de sol 

em congelador e apenas 1,75% 

fazem esse tipo de congelamento em freezer. Entretanto 0,50% armazenam a carne de 

sol fora da geladeira. Apesar da maioria da população entrevistada verificar 

as condições higiênicas do local de venda, uma grande parte não se preocupa com a 

procedência da carne de sol. E ainda existe uma parcela da população que culturalmente 

adquire este produto em ambientes com condições higiênico- sanitárias inadequadas. 
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Resumo: 

 

O relatório expõe de forma sucinta todo o trabalho desenvolvido durante o período de 

doze meses prestados a bolsa de Iniciação Científica PIBIC no Laboratório de Robótica 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Durante o período citado 

tivemos, inicialmente, que desenvolver dois softwares. 

O primeiro foi desenvolvido para ser embarcado no robô Nomad HD e um segundo que 

está alocado em computador externo. A interação entre esses dois softwares proporciona 

o controle do robô Nomad HD. 

A segunda etapa do trabalho foi direcionada ao projeto do Futebol de Robôs. 

Neste último, tivemos, inicialmente, que avaliar toda a estrutura dos 

mini-robôs já existente e projetar as possíveis melhorias para o aprimoramento da equipe 

POTI da UFRN. Após o período de avaliação, juntamente com os coordenadores do 

projeto, decidimos refazer toda a estrutura mecânica e parte da estrutura eletrônica dos 

robôs, substituição do PIC16F876 pelo PIC18F2550 e, por últ¬¬¬imo, a troca do 

transceiver responsável pela interação do computador externo com os robôs que 

compõem o time. 
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Resumo: 

 

O emprego de aditivos minerais como substituintes parciais do cimento Portland na 

preparação de pastas cimentícias propicia benefícios técnicos e econômicos. Além da 

redução dos gastos com cimento, tais aditivos são adicionados com a finalidade de 

aumentar a resistência à compressão e diminuir a permeabilidade por meio de reações 

químicas (reações pozolânicas) ou por efeitos físicos como preenchimento de poros 

(efeito filler). 

O metacaulin é um material pozolânico que consiste essencialmente em um 

aluminossilicato anidro de baixa cristalinidade. Seu emprego como substituinte 

parcial do cimento em proporções de 10, 20, 30 e 40% (BWOC) para pastas de 

densidade 1,80 g/cm³ proporciona incrementos consideráveis na resistência 

compressiva do cimento curado sob temperatura de 38ºC em banho-maria quando 

comparado com uma pasta padrão de cimento e água curada sob as mesmas condições. 

Os valores de resistência média obtidos revelam um melhor desempenho para misturas 

com composições na faixa de 30 a 40%; com exceção da pasta com 10% de metacaulin, 

as pastas aditivadas obtiveram melhores desempenhos que a pasta padrão. 

O acompanhamento dos processos químicos envolvidos no ganho de resistência 

compressiva foi realizado por análise de difração de raios-X. A atividade pozolânica do 

metacaulin pode ser indiciada pela diminuição na intensidade dos picos associados à 

portlandita (CH) correspondente à conversão do CH em CSH 

(Silicato de Cálcio Hidratado) por reação pozolânica com o metacaulin. 
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Resumo: 

 

Os pescadores artesanais são trabalhadores dotados de uma cultura própria. A atividade 

jangadeira é complexa, pois exige dos jangadeiros sobrecarga física e mental, e 

desenvolvimento de diversas capacidades físicas, motoras e psíquicas. Através da 

compreensão do gasto energético se torna possível estimar uma relação de tempo e 

intensidade adequados ao trabalho, podendo minimizar o desgaste 

físico e potencializar a execução das tarefas. Objetivo: Determinar o gasto 

energético dos jangadeiros de Ponta Negra - RN durante a atividade laboral, na 

pesca de inverno e de verão com as jangadas de motor. Metodologia: Estudo 

desenvolvido na praia de Ponta Negra localizada em Natal/RN, com 42 jangadeiros 

cadastrados na Colônia Z4- de Aquícultura e Pesca de Natal, onde todos possuem 

residência na Vila de Ponta Negra. Foi determinado o nível de atividade física pelo 

questionário de Baecke (1982). Para o cálculo do gasto energético foi utilizado o 

frequencímetro da marca POLAR ELECTRO OY, modelo S410, fixado ao pulso do 

jangadeiro bem como na região do tórax. Resultado e conclusão: A determinação do nível 

de atividade física é preponderante para o conhecimento das requisições energéticas e 

físicas dos jangadeiros, bem como a origem das 

maiores cargas de fadigas presentes nesta atividade. O desgaste físico contribui para o 

quadro de insegurança em alto mar e agravos à saúde. O conhecimento do 

gasto energético desses trabalhadores ajuda a potencializar a execução dos seus 

trabalhos. 
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Resumo: 

 

Atividades relacionadas à análise de faltas em linhas de transmissão de energia elétrica 

fornecem subsídios imprescindíveis para a identificação de suas causas e consequências, 

para a avaliação e dimensionamento dos equipamentos de proteção, tais como relés e 

disjuntores, para proteção de pessoas, para o 

diagnóstico da perturbação, entre outros. Dada a importância associada ao estudo 

das faltas, este trabalho tem como propósito apresentar uma análise de faltas em 

sistemas de transmissão de energia elétrica. O comportamento das correntes de 

curto-circuito é estudado levando-se em conta parâmetros como distância, resistência e 

ângulo de incidência da falta. Além dos tipos convencionais de faltas, esse trabalho 

aborda também as faltas simultâneas, evolutivas e de alta impedância. As correntes de 

falta têm seu comportamento em regime permanente, transitório e nível DC analisados. 

As faltas são simuladas no ATP (Alternative Transient Program). O Matlab é utilizado para 

montar a base de dados de acordo com o padrão COMTRADE para a avaliação das 

influências dos diversos parâmetros estudados. 
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TÍTULO: Avaliação fitoquímica de extratos de alimentos funcionais. 
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Resumo: 

 

A descoberta de componentes bioativos em alimentos veio conferir a possibilidade de 

melhora na saúde pública através da dieta, confirmada através de estudos quanto a sua 

atividade funcional. Com grande potencial alimentício, pode ser destacado o cajueiro 

(Anacardium occidentale L.), a goiabeira (Psidium 

guajava.), o orégano (Origanum vulgare) e o tomilho (Thymus vulgaris). 

Tendo como intuito auxiliar com informações que possam contribuir para o melhor 

aproveitamento das propriedades medicinais preventivas dos metabólitos dessas 

espécies, foram empregadas as técnicas de extração (LPSE, Ultrassom e Soxhlet) 

utilizando etanol como solvente, para melhor caracterizá-las. 

A determinação do teor de fenóis totais presentes nas amostras de extrato etanólico das 

espécies estudadas foi feita por meio de espectroscopia na região do visível. De acordo 

com os resultados, o maior teor para as folhas da goiaba, caju, orégano e tomilho, foram 

obtidos pelos processos de extração Soxhlet, LPSE, LPSE, Soxhlet, respectivamente. À 

caracterização dos extratos por CCD, notamos separação de algumas bandas nas placas 

nas diferentes eluições. O teor 

de flavonóides foi determinado por espectrofotometria com absorbância em 425 nm, 

utilizando de quercetina como composto padrão, onde de acordo com os resultados, 

o maior teor para as folhas de orégano foi obtido pelo processo de extração por 

Ultrassom 1 hora e o maior teor para folhas de tomilho foi obtido pelo processo 

de LPSE. 
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Resumo: 

 

A detecção de mercúrio em amostras de incrustação nos poços tem desencadeado uma 

discussão sobre esse metal ser uma fonte contaminante. A formação de depósitos 

de sais inorgânicos, conhecidos como incrustação ou scale é um dos problemas em 

estações que utilizam injeção de água para melhorar a recuperação do óleo em 

poços com baixa produtividade e é regida pela incompatibilidade entre a água da 

formação e a água injetada. Estas precipitações podem ocorrer nos poros da 

rocha-reservatório, na coluna de produção ou nos equipamentos, o que provoca 

obstruções e a conseqüente perda de produção. A técnica empregada para 

determinação direta de traços de Hg foi a de geração de vapor frio (CVAAS), método 

padrão, em amostras sólidas e líquidas. O equipamento utilizado foi o Analisador de 

Mercúrio SMS 100. Efetuou-se a padronização de uma metodologia analítica para 

determinação de mercúrio total para as amostras. As curvas analíticas foram 

preparadas a partir da solução padrão certificada de Hg em 

ácido nítrico 5%. Foram obtidos coeficientes de correlação de 0,9999, alcançando 

o limite de detecção de 0.0005 ng Hg. As amostras foram lidas em triplicatas 

utilizando o método de adição de padrão para controle de qualidade das análises. 

Ao avaliar o desempenho do método em amostras reais e efetuar o levantamento 

preliminar sobre a contaminação mercurial no poço estudado, observou-se que as 

concentrações de mercúrio apresentaram limites acima dos estabelecidos por algumas 

resoluções ambientais. 
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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: 

 

Um compósito polimérico pode ser definido como uma classe de materiais heterogêneos, 

resultantes de uma combinação racional em que um dos componentes descontínuo (carga 

reforçante), fornece resistência mecânica ao outro componente contínuo (matriz 

polimérica). As propriedades mecânicas de um compósito são influenciadas pela natureza 

da matriz, pelo tipo, distribuição e tamanho das cargas e também pela adesão interfacial 

entre os dois componentes. O Poli(tereftalato de etileno)(PET) é um polímero da classe 

dos poliésteres que é um dos maiores alvos da reciclagem em todo o mundo. Os flocos de 

vidro (GF) são um aditivo utilizado em compósitos para dar rigidez, dureza e resistência à 

corrosão. Este trabalho vai estudar as propriedades mecânicas do compósito 

PET/GF produzido pelo processo de extrusão e a influência de um agente 

compatibilizante nessas propriedades. Os resultados mostraram uma pequena 

influência do agente compatibilizante em comparação com a influência das 

condições de processamento. 
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Resumo: 

 

A busca por materiais provenientes de fonte renovável constitui-se em uma das metas do 

marketing verde, almejado como responsabilidade social e ambiental das coorporações. 

Dentro desse conceito, este trabalho buscou avaliar preliminarmente o potencial uso da 

celulose microcristalina (MCC), proveniente de uma das fontes renováveis mais 

abundantes do planeta, como agente nucleante para o polipropileno. Para isso, foram 

realizadas análises de espectrometria na região do UV-visível e óptica a partir de 

fotografias para avaliação visual a olho nu dos filmes de PP prensados a quente com e 

sem incorporação de 3 % de MCC. Ambas as análises indicaram que a transparência 

óptica do filme praticamente não foi alterada, tendo sido constatado uma redução da 

transmissão óptica em torno de 3.6% com a adição de 3% de MCC no PP. 
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Resumo: 

 

Ixora coccinea Linn (Rubiaceae) é uma planta ornamental e medicinal, amplamente 

utilizada na medicina popular das Índias, onde as flores da espécie Ixora coccinea (IC) são 

utilizadas na Índia para o combate aos piolhos, tratamento de desinteria, problemas 

estomacais e bronquite. O extrato metanólico (EM-IC) das flores fornece uma mistura de 

esteróides, açúcar manitol e o triterpeno bioativo ácido ursólico, que se apresenta como 

componente majoritário na flor desta espécie. Os sistemas microemulsionados SME-1 e 

SME-4, contendo mistura dos tensoativos Tween 80 e Span 20 (3:1) e miristrato de 

isopropila como fase óleo [foram obtidos de acordo com metodologia descrita por GOMES 

et al. (2006)], bem como o sistema contendo Tween 80 e óleo de soja como sua fase óleo 

(SME-OS-2) foram utilizados para a solubilização do extrato EM-IC. Estes sistemas 

Microemulsionados apresentaram solubilização satisfatória para EM-IC, tendo sido 

utilizados objetivando a biodisponibilização desta espécie vegetal. Neste contexto, 

avaliações farmacológicas comparativas, em que os benefícios dose/resposta biológica 

com redução de possíveis riscos toxicológicos será 

objeto de estudo. 
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Resumo: 

 

Neste trabalho, foram sintetizados os carbetos de nióbio (NbC) e tântalo (TaC), 

objetivando sua produção com baixos temperaturas (1000°C) e tempo de reação (2 

horas). Foi realizada também a síntese do CuNb2O6, devido as suas excelentes 

propriedades dielétricas.A metodologia desses carbetos é bastante semelhante. 

Inicialmente, óxido de tântalo ou nióbio é submetido à fusão com bissulfato de 

potássio.No caso do nióbio, após moagem, o pó é dissolvido e lavado com água e em 

seguida complexado com uma solução de ácido oxálico e oxalato de amônio a 80ºC. Para 

obtenção do precursor de tântalo, após a moagem é adicionado a ácido 

sulfúrico quente e concentrado. Posteriormente, adiciona-se hidróxido de amônio, lava-se 

com ácido acético a 1% e o material é complexado com uma solução de 

ácido oxálico e oxalato de amônio.Os precursores produzidos foram então submetidos 

a uma reação gás-sólido num forno tubular. Os carbetos de nióbio e 

tântalo obtidos foram caracterizados por DRX e granulometria a Laser. Para síntese do 

CuNb2O6, nióbio hidratado foi complexado com ácido oxálico e oxalato de amônio e 

posteriormente, misturado com Cu(NO3)2. Para tal síntese, a metodologia sólido-sólido 

se mostrou a mais eficaz.. O produto obtido foi então submetido à calcinação. Foram 

realizados testes variando a concentração do Cu entre 1 e 15%. Os pós de CuNb2O6 

obtidos foram caracterizados através de difração de raios X (DRX), refinamento Rietveld e 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). 
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Resumo: 

 

As fontes tradicionais de energia como os combustíveis derivados do petróleo, além de 

poluírem a atmosfera, não são renováveis, ou seja, sua produção é finita sem garantias 

energéticas para o futuro. Nesse sentido, o biodiesel é umas das soluções na produção de 

energia, com grandes vantagens por ser biodegradável, renovável e menos poluente. O 

método convencional exige o óleo vegetal purificado. No estudo de rotas alternativas o 

método de transesterificação in situ de oleaginosas em seu estado bruto e triturado 

merecem atenção pela possibilidade de economia de tempo e custos. Neste trabalho foi 

investigado o método in situ com sementes de girassol moídas (46% de óleo, 9% de 

água), colocadas para reagir com metanol nas seguintes condições: a) catalisado por 

ácido sulfúrico 5%, 10% (relativo ao óleo) e com e sem adição de hexano (co- solvente) e, 

b) catalisado por hidróxido de sódio, 5%. 10% com e sem adição de hexano (co-solvente). 

As reações tiveram a evolução acompanhada por 

cromatografia em camada fina. A conversão óleo/biodiesel foi avaliada por 

cromatografia gasosa. O tempo de reação variou de uma a cinco horas. Os melhores 

resultados foram obtidos sob catálise ácida, a alcalina não apresentou bons resultados 

provavelmente devido à inativação do catalisador hidróxido de sódio pela acidez da 

matéria bruta. O método in situ se mostra promissor e pode tornar-se vantajoso em 

comparação ao método tradicional, embora ainda sejam necessários estudos para a 

otimização do processo. 
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Resumo: 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar o comportamento dos tecidos (malhas) de 

estruturas Jersey e Piquê com diferentes composições de fibras naturais e biodegradáveis, 

que foram utilizadas na confecção em uma máquina de malharia circular de mono frontura, 

com fios de titulação de 20 tex e laçada de 0,29 cm e diferentes composições a base de 

fibras 100% Milho (PLA), Soja (PSF), Bambú 

(BAM) e Algodão (CO). O conjunto de propriedades estudadas compreende determinar o 

fator de transição hidrofílica / hidrofóbica dos tecidos de estruturas 

básicas, buscando através desta análise comparativa dos resultados, através dos testes 

de capilaridade vertical realizadas em cada amostra no intervalo de 5, 

10, 15 e 20 minutos que são demonstrados em gráficos de linha e colunas, determinando 

a melhor estrutura e composição que tem o melhor comportamento de absorção natural 

da umidade, na busca no que se refere à confecção de um tecido de multicamadas 

compreendendo um primeiro tecido não absorvível e um segundo tecido de malha 

absorvível, através do método de fabricação de estrutura sanduiche. 
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Resumo: 

 

A existência de algumas restrições referentes às aplicações da mecânica estatística 

padrão de Maxwell-Boltzmann tem motivado a investigação das estatísticas do tipo lei de 

potência ou não-gaussianas. Desta forma, nas últimas décadas, especial atenção tem sido 

dirigida a estatística de Kaniadakis, a qual formalmente esta associada a deformação da 

estatística padrão, sendo as funções exponenciais e logarítmicas deformadas por um 

parâmetro entrópico k, se enquadrando perfeitamente como uma generalização da 

estatística padrão. Neste trabalho, apresentaremos a dedução da função de distribuição 

Maxwelliana e a dedução da k-função de distribuição de velocidades, ou seja, a função de 

distribuição maxwelliana generalizada, que obtemos utilizando as funções da k- estatística 

na teoria de probabilidades primeiramente proposta por Maxwell em 1860. Analisando 

também a relação de correspondência existente entre estas. 

 

Palavras-chave: Não-extensividade; Funções exponeciais e logarítmas; 

Generalização; 



                          XXII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA         
CICT	2011	

CÓDIGO: ET0501 

TÍTULO: Caracterização de Compostos Orgânicos Voláteis em Solo e Águas Subterrâneas 

Contaminados por Postos de Combustíveis na Cidade de Natal - RN AUTOR: ARTUR DE 

SANTANA OLIVEIRA 

ORIENTADOR: DJALMA RIBEIRO DA SILVA 

CO-AUTOR: MARIA ADRIANA MEDEIROS DOS SANTOS  

CO-AUTOR: LEANDRO MARTINS NOVAES 

 

 

Resumo: 

 

O principal problema de contaminação em postos de combustíveis ocorre no 

armazenamento subterrâneo por tanques de parede simples que sofrem corrosão 

ocasionada devido acidez e umidade do solo. Um dos parâmetros frequentemente usado 

para a avaliação de uma contaminação proveniente de um vazamento de combustível 

são os BTEX (Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e Xilenos). As análises foram realizadas 

através da técnica de head-space acoplado à cromatografia gasosa com detector seletivo 

de fotoionização (PID) e ionização por chama (FID) 

- Trace GC Ultra. Esta metodologia de análise foi baseada no método EPA 8021b 

aonde foram utilizados 10mL da amostras líquidas e 1,0g das amostras sólidas 

sendo que adicionados 9mL de uma solução de Água e Metanol (10:1). A programação 

do forno possui uma temperatura inicial de 40oC e uma única rampa com taxa de 

aquecimento de 9oC/min até 180oC. Os resultados das análises de água obtidas nas 

Zonas Sul e Oeste de natal foram encontrados concentrações abaixo dos limites 

estabelecidos pelo CONAMA 420. Enquanto que nas Zonas Norte e Leste, foram 

detectados valores acima do limite. Para as análises de solo, os resultados ultrapassaram 

os limites máximos estabelecidos das amostras coletadas 

confirmando a contaminação do solo e da água por hidrocarbonetos; levando os 

postos de combustíveis estudados para a Investigação Detalhada de Passivo 

Ambiental, estabelecidas pelo Termo de Ajustamento de Conduta do Ministério 

Público do Rio Grande do Norte. 
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Resumo: 

 

A formação de depósitos de sais inorgânicos, conhecidos como incrustação, é um dos 

problemas regido pela incompatibilidade entre a água injetada e a água produzida. Muitas 

águas salinas dos campos de petróleo contêm uma grande quantidade de sais de cálcio 

que podem formar CaCO3 (carbonato de cálcio) gerando incrustações nos equipamentos, 

ou bloquear os poros da rocha reservatório, reduzindo a produção e aumentando os 

custos na indústria do petróleo. Este trabalho propõe comparar técnicas de alcalinidade 

total do CaCO3 em amostras de água produzida, através do Carbono Inorgânico (CI), 

quantificado pelo equipamento Multi N/C 3100 que possui um detector NDIR (Detector 

Infravermelho Não-dispersivo), multiplicando por um fator de correção de 8,33 e o método 

de bancada que baseia-se na volumetria de neutralização do sistema tampão promovido 

pelas espécies HCO3-/CO32-, que resistem a mudanças de pH, 

quando adicionado ácido clorídrico. Os resultados foram comparados com a técnica 

validada por APHA / SMWW de alcalinidade total. Conclui-se que as diferenças 

entre as técnicas propostas estão acima de 4% (valor aceitável para validar uma 

técnica analítica). Porém deve-se observar que a sensibilidade da análise por 

infravermelho é superior a análise de bancada. 
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Resumo: 

 

A minimização ou reaproveitamento de resíduos sólidos gerados nos diferentes 

processos industriais tem auxiliado o desenvolvimento de materiais com baixo custo 

de produção e com um impacto positivo sobre o meio ambiente. Neste sentido, o uso 

de fibras naturais como reforço em compósitos de matriz 

polimérica têm sido investigadas, pois agregam também os aspectos relacionados à 

prevenção do meio ambiente. Neste trabalho, compósitos com polietileno de baixa 

densidade (PEBD) e fibras de coco (FC) foram desenvolvidos em extrusora de rosca 

simples. Inicialmente, as fibras de coco foram extraídas e tratadas. Posteriormente, foram 

preparados compósitos com e sem o uso do polietileno enxertado com anidrido maléico 

(PE-MAH), como agente de compatibilização da mistura. A caracterização dos materiais foi 

realizada microscopia eletrônica de varredura (MEV) e ensaios mecânicos de tração. Os 

resultados demonstraram que o tratamento superficial das fibras e o compatibilizante 

favoreceram a adesão fibra/matriz. Os ensaios mecânicos demonstraram que os 

compósitos são menos resistentes que o polímero puro, limitando assim a utilização em 

aplicações com maiores exigências desta propriedade. Porém, destaca-se na utilização de 

tais materiais, ganho de custo associado uso de menores quantidades de polímero, 

ganho ambiental associado ao reaproveitamento de resíduos e a associação de 

valor a tais resíduos com o desenvolvimento de novos materiais lançados no 

mercado produtivo. 
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Resumo: 

 

Ao longo das ultimas décadas a investigação de filmes finos ferromagnéticos, despertou 

grande interesse cientifico, devido ao alto potencial tecnológico e suas aplicações. Tais 

filmes são candidatos a utilização em elementos sensores de sensores de campos 

magnéticos ultra-rápidos para utilização em geoestudos ou bioestudos. A técnica de 

crescimento de filmes finos por “Magnetron Sputtering” é uma forma de crescer filmes 

com propriedades estruturais e magnéticas controladas. Utilizando uma configuração de 

campo magnético adequado é possível 

obter filmes e multicamadas com anisotropias uniaxiais induzidas. Neste trabalho 

investigamos propriedades magnéticas de multicamadas de filmes com anisotropia 

uniaxial, no plano do filme, crescidas por Magnetron Sputtering. Produzimos multicamadas 

de filmes finos com a estrutura [o40Fe40B20 (10nm)/Ag,Cu,Ta (2nm)]×50 e investigamos 

as propriedades magnéticas através da Magnetrometria de Efeito Kerr (MOKE) e por VSM 

em função do ângulo do campo magnético externo em relação ao eixo de indução de 

anisotropia. Os resultados são mostrados em gráficos polares onde é possível visualizar a 

direção do eixo fácil de magnetização e comparar com a direção induzida. Verificamos que 

para esta 

amostra o eixo fácil encontrado confirma a direção induzida durante o 

crescimento. Como perspectivas de trabalhos futuros, iremos realizar as 

simulações destas curvas e obter parâmetros importantes para estudo da dinâmica da 

magnetização por Magnetoimpedanciometria. 
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Resumo: 

 

Amidas naturais e sintéticas são importantes compostos orgânicos com ampla aplicação. A 

síntese a partir de ésteres ou ácidos exigem condições drásticas 

e/ou em mais de uma etapa. Neste trabalho foi estudado a síntese de amidas, cadeias 

hidrocarbônicas longas em uma etapa, condição atrativa pela simplicidade e economia, a 

partir de óleo vegetal purificado e seus ésteres metílicos (biodiesel). As aminas usadas 

foram a dodecilamina e butilamina. Na mistura de ester e amida foi adicionado o iôdo 

molecular,que atua como um ácido de Lewis ativando a carbonila do ester para adição 

nucleofílica da amina. A mistura foi mantida sob agitação e com aquecimento de 80 graus, 

sem solvente, durante o período de duas semanas. O progresso da reação foi 

acompanhada por cromatografia em camada fina. Em todos os casos, nestas condições a 

reação não foi completa. A amida formada foi separada e sua formação comprovada por 

analise de infravermelho, pela banda no espectro de iv característica de amidas em 1650 

cm- 1.Os rendimentos variaram de 20 a 60%. 

Alem do atrativo de produzir amidas em uma etapa, usamos material de boa 

disponibilidade, biodegradavel e a inovação do iôdo como catalisador. 

Referencias: 

(a) Trost, B. M.; Fleming, I.; Heathcock, C. H. Comprehensive Organic 

Synthesis; New York, 1991; Vol. 6; 

(b) Ezzili,C., Otrubova, K., Boger, D.L. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters.

 2010, 20, 5959–5968. 

c) Jung, J.H. et al. Bioorganic & Medicinal Chemistry. 2011, 19, 1520–1527. 
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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 presente aceleração do universo figura como uma das principais questões da física 

contemporânea. Desde sua descoberta até o presente momento surgiram na literatura 

uma série de propostas que tentam explicar ou pelo menos estudar as suas principais 

características. Dentre estas propostas existe uma que se baseia em extensões do 

eletromagnetismo. Esta linha de pesquisa existe a uns 5 anos porém ela ainda é muito 

pouco explorada - M. Novello et all, Phys.Rev. D69 

(2004) 127301. 

Além do interesse em cosmologia, as extensões do eletromagnetismo possuem 

aplicações importantes em meios dielétricos não lineares e em questões fundamentais tais 

como finitude do potencial eletrostático de uma carga pontual. Uma outra utilidade das 

extensões do eletromagnetismo é a interpretação clássica de efeitos de polarização do 

vácuo. 

Neste trabalho apresentaremos uma possível extensões do eletromagnetismo de Maxwell, 

que envolve um modelo de eletrodinâmica não linear (Euler-Heisenberg). Estudaremos a 

eletrostática de Euler-Heisenberg comparando-a com a eletrostática de Maxwell, e em 

particular, calcularemos o potencial eletrostático de uma carga pontual, o plano infinito e o 

dipolo elétrico para estes dois modelos. Além disso, estudaremos a energia do campo 

elétrico no contexto da eletrodinâmica de Euler-Heisenberg. 
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Resumo: 

 

A utilização de plantas com fins medicinais para tratamento, cura e prevenção de doenças, 

é uma das mais antigas formas de prática medicinal da humanidade. No início da década 

de 1990, a organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou que 65%- 80% da população 

dos países em desenvolvimento dependiam das plantas medicinais como única forma de 

acesso aos cuidados básicos de saúde (MACIEL; PINTO & VEIGA JÚNIOR, 2005). 

Com isto, a pesquisa realizada visa na obtenção de substâncias que apresentem 

atividades biológicas. No estudo fitoquímico realizado permitiu o isolamento e 

caracterização estrutural de grande quantidade de um flavonóide, a flavanona, 7,3’,4’-tri-

hidroxi-6-(octa-2’’,6’’-di-enoíl-3’’,7’’-di-metil)-flavanona, o que possibilita a realização de 

ensaios citotóxicos mais completos com a substância e com vários derivados que podem 

ser preparados. 

Os pterocarpanos Harpalicina I e 2-geranil-medicarpina, e triterpeno ácido betulínico 

também foram obtidos deste extrato. 

Com a utilização da RMN ¹H E ¹³C, uma técnica espectrométrica extremamente 

importante e útil na elucidação dos compostos analisados, possibilitou a caracterização 

das estruturas dos compostos. Apenas com o uso desta técnica e 

comparação feita com a literatura chegaram-se as estruturas dos metabólitos 

secundários apresentados. 
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Resumo: 

 

Neste trabalho, soluções sólidas de céria dopadas com neodímio, Ce1-xNdxO2- 

&#948;, com “x” variando de 0.5 a 0.9 foram sintetizadas. Cinco diferentes pós 

foram sintetizados utilizando o método de complexação combinando EDTA-citrato. Este 

método é conhecido por obter pós homogêneos e fases cristalinas a temperaturas mais 

baixas do que os métodos tradicionais de síntese. A proposta deste trabalho é sintetizar e 

caracterizar pós cerâmicos a base das terras raras, cério e neodímio. Refinamento 

Rietveld foi utilizado para obter informações estruturais dos pós sintetizados. Os pós 

obtidos apresentaram uma única fase cristalina do tipo fluorita, independente da 

concentração do dopante adotado. O decréscimo na adição do dopante promoveu uma 

diminuição no tamanho médio de cristalito em escala nanométrica. 
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Resumo: 

 

O Método sísmico é amplamente utilizado em estudos relacionados à Geologia de 

Engenharia, sendo igualmente utilizado na exploração de petróleo, já que possibilita a 

investigação de alvos profundos. Através da propagação de ondas elásticas que 

percorrem o meio investigado é possível fazer uma análise do alvo pretendido e o 

processamento dos dados sísmicos obtidos. O processamento dos dados sísmicos é 

realizado através de softwares especificamente desenvolvidos para tal função. Dentre os 

vários softwares encontrados no mercado destaca-se o Seismic Unix (SU) por ser de 

distribuição livre, o que o torna um dos softwares mais utilizados nos Institutos de Ensino 

de Geofísica. Este trabalho visa apresentar dados referentes ao processamento de um 

conjunto de dados sísmicos adquiridos no Golfo do México usando Seismic Unix sob uma 

plataforma também livre chamada GêBR, uma interface de controle de fluxo lançada no 

Brasil que permite processar dados sísmicos, inclusive abrigando programas como o SU. 

Os principais objetivos deste trabalho foram portanto aplicar a interface GêBR e por 

meio dela facilitar a manipulação dos dados sísmicos. 
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Resumo: 

 

Nas últimas décadas, tem-se observado uma desaceleração na produção de novos 

materiais polímeros e um crescente interesse em pesquisas que buscam a modificação de 

polímeros já existentes. Isso ocorre devido ao alto custo de produção de materiais 

poliméricos e a dificuldade em conseguir todas as propriedades desejadas em um único 

polímero. O objetivo deste trabalho foi produzir por meio de mistura mecânica, uma blenda 

binária PEBD/PP sem compatibilizante e avaliar o comportamento mecânico na inversão 

de fase. Os materiais utilizados nesse trabalho foram o polietileno de baixa densidade 

reciclado (PEBD) e polipropileno (PP) nas seguintes composições, 100% de PEBD, (70/30) 

de PEBD/PP, (50/50) de PEBD/PP, (30/70) de PEBD/PP e 100% de PP. O processamento 

foi realizado em uma extrusora rosca simples com diâmetro de 16 mm e L/D de 26 a um 

perfil de temperatura 180º, 190º e 200ºC, obtendo-se fitas planas. A mistura dos polímeros 

imiscíveis foi possível e avaliação mecânica demonstrou um sinergismo de propriedade. 
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Resumo: 

 

O Nordeste do Brasil é a principal área de perigo sísmico do país com densidade 

populacional relevante, onde o desenvolvimento da região vem exigindo a construção de 

novas obras de infra-estrutura e plantas industriais como a barragem do Açu e a refinaria 

de Guamaré. A sismicidade não é uniforme em toda a região, sendo a borda da Bacia 

Potiguar (RN, CE) uma das regiões sísmicas mais ativas do país. Alguns eventos de 

magnitude próxima ou superior a 5.0 mb já ocorreram no RN, como em João Câmara 

(1986, 5,1 mb; 1989, 5,0 mb), com intensidade VII MM (Mercalli Modificada). Esses 

eventos têm causado sérios danos nas edificações, como colapso parcial de casas e 

extensas rachaduras nas 

paredes. Recentemente, ocorreram outros sismos notáveis no estado, como, por 

exemplo, em Tabuleiro Grande (3.2 mb), Taipu (4.3 mb) e Pedra Preta (3.1 mb). 

Portanto, o monitoramento da atividade sísmica no Rio Grande do Norte é fundamental, 

de modo a identificar as principais áreas sísmicas do estado, já que a perspectiva é de 

que a atividade sísmica no RN continue. O LabSis/UFRN conta, atualmente, no RN, com 

as estações de Riachuelo (RCBR) e Pau dos Ferros (PFBR), sendo essa última 

instalada dentro do Projeto do Milênio, além das estações instaladas recentemente pelo 

projeto Rede Sismográfica do Nordeste - RSISNE. Todas essas estações contribuíram 

com dados importantes para o estudo das áreas sísmicas no RN, como as de João 

Câmara, Tabuleiro Grande, Taipu e Pedra Preta, e continuam a contribuir. 
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Resumo: 

 

O Nordeste do Brasil é a principal área de perigo sísmico do país com densidade 

populacional relevante, onde o desenvolvimento da região vem exigindo a construção de 

novas obras de infra-estrutura e plantas industriais. A sismicidade da região não é 

uniforme em toda sendo as principais áreas de atividade sísmica a borda da Bacia 

Potiguar o noroeste do Ceará, a região de Caruaru, e o Recôncavo Baiano. Embora, até o 

momento, não tenha ocorrido nenhum sismo catastrófico na região, duas das 

características da sismicidade do NE tornam seus efeitos mais salientes: de um lado, os 

sismos são rasos; e a atividade sísmica costuma ocorrer na forma de enxame, cuja 

duração pode se 

estender até anos. A estimativa estatística do perigo sísmico depende, em grande parte, 

do conhecimento da atividade sísmica do passado. Essa estimativa será tanto melhor 

quanto mais completo for o catálogo e, para os sismos recentes, 

isso depende do monitoramento da atividade sísmica em escala regional. Nesse 

aspecto, a instalação de estações permanentes, com equipamento adequado, é 

fundamental. Portanto, o objetivo do projeto RSISNE -Rede Sismográfica do Nordeste 

do Brasil- é adquirir infra-estrutura de coleta e análise de dados sismológicos e 

acelerométricos, tornando possível, assim, a instalação de uma rede sismográfica 

permanente, no Nordeste do Brasil, permitindo: monitorar a atividade sísmica na região; 

identificar as principais áreas sísmicas ativas, criando condições para o efetivo estudo 

das mesmas. 
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Resumo: 

 

O presente trabalho teve por objetivo principal analisar os dados relativos à região do 

Lineamento Pernambuco, que é uma mega zona de cisalhamento dúctil ativa durante a 

orogênese brasiliana.A Província Borborema é a região de maior 

atividade sísmica no país notadamente na borda da Bacia Potiguar, no noroeste do Ceará 

e na faixa do lineamento de Pernambuco. Neste ano vários tremores vem 

sendo sentidos pela população em Alagoinha, São Caetano, Caruaru, Cupira, Belém 

de Maria e Lagoa dos Gatos. . O monitoramento da atividade sísmica foi possível 

graças ao INCT de Estudos Tectônicos (INCT-ET) do qual o Laboratório Sismológico 

da UFRN participa.O monitoramento da atividade sísmica na região do Lineamento 

Pernambuco foi feito utilizando as astações digitais de Gravatá (GRBR), Sanharó (SABR), 

São Caetano (SOBJ) e Caruaru (CA16 e CAVS). Durante a execução do mesmo 

ocorreram tremores em São Caetano, Caruaru, Sanharó, Pesqueira e Gravatá ( em junho 

deste ano), todos de magnitude próximo a 2.0, além de outros eventos regionais que não 

foi possível localizar com maior precisão. Os resultados obtidos comprovam o fato da 

região do Lineamento Pernambuco ser uma das mais ativas do Nordeste do Brasil. O 

monitoramento é importante para se tomar a decisão de se colocar ou não uma rede 

sismográfica para estudos locais, que permite a localização, com precisão, dos hipocentros 

dos tremores e a determinação do mecanismo focal. 
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Resumo: 

 

Este trabalho tem como objetivo geral a utilização do rejeito do caulim e quartzito gerado 

pelas minas das regiões de Equador-RN, Ouro Branco-RN e Junco do Seridó PB, 

visando uma melhora na resistência mecânica dos revestimentos cerâmicos, bem como 

contribuir para um beneficiamento sustentável dos recursos minerais. Na amostragem 

foram coletadas cinco amostras de quartzitos com 

colorações e tonalidades diferentes: quartzito preto, quartzito verde, quartzito 

rosa, quartzito branco e quartzito dourado. Essas amostras foram caracterizadas 

pelos métodos de análise de fluorescência de raios X (FRX) e difração de Raios X (DRX). 
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Resumo: 

 

Dando continuidade à proposta da bolsa PICME (Programa de Iniciação Científica- 

Mestrado), foram discutidos diversos temas relacionados ao Controle Estatístico de 

Processos (CEP), por meio de seminários, sendo estes baseados em alguns artigos já 

publicados sobre o assunto. 

Com o passar do tempo, surgem diferentes adaptações a serem usadas nos gráficos de 

controle de Shewhart, como forma de melhorar o monitoramento de algum processo 

específico. Isso determina uma nova geração de gráficos, em geral com grandes 

melhoras em comparação ao modelo inicial proposto por Shewhart. 

A discussão de vários artigos que sugerem alguns tipos de gráficos de controle 

permitiu observar a vasta usabilidade que eles vêm adquirindo. Foi possível conhecer 

vários modelos de gráficos de controle, inclusive para processos multivariados. 
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Resumo: 

 

O filtro anaeróbio é um tanque contendo material de enchimento, geralmente de material 

inerte, formando um leito fixo, através do qual se faz fluir o esgoto com auxílio de 

dispositivos de distribuição do afluente e drenagem do efluente. Na superfície de cada 

peça do material de enchimento ocorre a fixação e o desenvolvimento de 

microrganismos. O efluente de um filtro anaeróbio é geralmente bastante clarificado e tem 

relativamente baixa concentração de matéria orgânica e pouco afeta os nutrientes para 

vegetais (fósforo, nitrogênio e outros). O objetivo principal deste trabalho é o de avaliar a 

eficiência de filtros anaeróbios na remoção de Coliformes fecais. Os filtros estudados 

estão localizados no Campus da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

em Natal/RN.O esgoto afluente do Campo Experimental provém de um dos coletores 

principais da rede de esgotos do Campus Central da UFRN, que atendem às Residências 

Universitárias I e II, o Restaurante do Campus, o Pouso Universitário e o Departamento 

de Educação Física. É, portanto, essencialmente esgoto doméstico. Na análise de 

coliformes fecais será utilizado o método de membrana filtrante, no qual baseia-se na 

filtração de um volume conhecido de amostra (ou diluições da mesma) através de uma 

membrana estéril de poros muito pequenos, que retêm as bactérias em sua superfície.As 

análises foram realizadas quinzenalmente. 

 

Palavras-chave: Tratamento de esgotos; Filtro anaeróbio; Coliformes fecais 



	                          XXII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA         
CICT	2011		

CÓDIGO: ET0589 

TÍTULO: Comparação entre um método convencional e um alternativo para a determinação 

da massa molar média de polímeros  

AUTOR: KAROLINE NÓBREGA CELINO 

ORIENTADOR: ROSANGELA DE CARVALHO BALABAN 

CO-AUTOR: ANA MARIA DA SILVA MAIA 

 

 

Resumo: 

 

Os polímeros são moléculas de alta massa molar, que apresentam unidades repetidas 

(meros). A alta massa molar desses compostos confere a eles uma característica 

importante: elevada viscosidade em solução. A Carboximetilcelulose (CMC) é um 

polímero aniônico, derivado da celulose, que 

apresenta diversas aplicações por ser fisiologicamente inerte, inodor e de baixo 

custo. É solúvel em meios aquosos, formando soluções altamente viscosas, e por 

este motivo é utilizado como espessante e como agente de suspensão na indústria 

petrolífera. Como a maior parte das aplicações da CMC é devido a sua viscosidade, 

conhecer as técnicas para a determinação da viscosidade é importante para futuras 

aplicações, e um trabalho baseado neste polímero representa ganho de 

conhecimento e investimento. Os resultados poderão ser 

utilizados em diversos outros trabalhos que relatem tanto o polímero em questão, como 

também a necessidade dos dados encontrados a respeito do mesmo. O objetivo do 

trabalho foi realizar a determinação da massa molar da CMC, partindo da equação de 

Mark-Houwink, que estabelece uma relação entre a viscosidade de uma solução e a 

massa molar do soluto, utilizando um determinado solvente a uma temperatura específica. 

Partindo da utilização de um método convencional (Viscosímetro Capilar) para 

determinação da viscosidade em comparação com a utilização de um método alternativo 

(Reômetro) constatou-se que o método alternativo fornece um resultado tão satisfatório 

quanto o método usual. 
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Resumo: 

 

É notória a necessidade por alternativas aos combustíveis fósseis, o biodiesel é uma 

destas soluções e vem sendo amplamente estudada. É essencial o cuidado do biodiesel 

com relação a sua estabilidade frente às condições oxidativas naturais do ar atmosférico, 

calor, traços metálicos, etc. Requisitos de qualidade para o biodiesel são hoje bem 

definidos por órgãos regulamentadores. As características químicas do biodiesel o fazem 

susceptível a degradação oxidativa. Neste trabalho foi avaliada a degradação do biodiesel 

na presença de traços de metais, nas condições do método Rancimat®. Os ensaios foram 

realizados em amostras contaminadas, independentemente, com íons cobre, íons níquel, 

íons e um antioxidante derivado de beta naftol sintetizado em nosso laboratório. Uma 

significativa aceleração da oxidação foi observada quando íons metálicos contaminam o 

biodiesel, praticamente independente da concentração (2 a 10 ppm), bastando traços para 

este efeito. O antioxidante quando usado (0,5%) na presença de metais mostrou grande 

poder de inibição para oxidação, em ambos os casos, na presença e ausência de metais. 

 

Referencia: 

Sarin, A. et al. “Influence of metal contaminants on oxidation stability of Jatropha 

biodiesel”. Energy. v.34, p.1271–1275, 2009. 
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Resumo: 

 

O estudo de argilominerais como adsorventes de contaminantes orgânicos, metais 

pesados e até na remediação de derrames de óleo tem crescido de forma considerável, a 

fim de aliar o baixo custo com a eficiência da preservação ambiental e saúde pública. A 

abundância desses argilominerais justifica a escolha destes como fortes candidatos a 

adsorventes para remoção de contaminantes, como os compostos fenólicos oriundos da 

atividade petrolífera. Os fenóis são compostos tóxicos encontrados na água produzida, no 

óleo, produtos refinados de petróleo e são prejudiciais à saúde humana. A preocupação 

para que as concentrações dos fenóis atendam as legislações vigentes para descarte do 

efluente, tem sido importante para o desenvolvimento de diferentes técnicas de 

tratamentos. A adsorção é aplicada em processos de purificação e separação, 

apresentando-se como uma alternativa economicamente viável em muitos casos de 

tratamento de águas. Este trabalho objetiva relacionar as capacidades adsortivas de fenol 

com as propriedades (área superficial, morfologia, composição química, cristalinidade, etc) 

dos argilominerais: vermiculita, bentonita e xisto. Os ensaios de adsorção de fenol foram 

realizados através do método de banho finito utilizando solução sintética de fenol. Os 

resultados das eficiências dos adsorventes foram obtidos através de trabalhos prévios 

realizados no Laboratório de Tecnologia Ambiental (LabTam). 
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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 Blue 79) 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 apresenta melhores resultados devido uma distribuição mais 

uniforme do pigmento e maior facilidade de fragmentação para o uso. 
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Resumo: 

 

A matemática sempre esteve presente em nossa história social, concretizando-se no 

desenvolvimento do conceito de número e sua representação simbólica, no uso da escrita 

como expressão do pensamento. No período paleolítico, na era grega e nos períodos 

posteriores, até os atuais, a linguagem escrita da matemática foi 

se reformulando e evoluindo com o tempo. Todavia, as mudanças ocorridas acabaram 

por se tornar uma barreira cognitiva, que ao invés de simplificar os cálculos e 

as expressões acabou por complicar ainda mais o processo de aprendizagem gerando 

aversão da parte dos alunos à matemática. Neste trabalho estamos desenvolvendo 

uma investigação histórica acerca do desenvolvimento da escrita e significado de alguns 

termos matemáticos muito utilizados no ensino de matemática nos anos iniciais do ensino 

fundamental com a finalidade de reconstruir os significados históricos desses termos na 

educação básica. Nesse sentido, pretendemos utilizar o material pesquisado na 

organização de abordagens didáticas que possam relacionar pensamento, linguagem 

textual e linguagem matemática no ensino de conceitos matemáticos. Uma das 

possibilidades didáticas já imaginadas em nosso trabalho é a criação de um pequeno 

glossário matemático com a evolução histórica dos termos investigados e um rol de 

sugestões de uso pedagógico como uma contribuição para o trabalho dos professores que 

ensinam matemática nos anos iniciais. 
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Resumo: 

 

Neste trabalho descrevemos como uma investigação histórica centrada em práticas de 

geometria e trigonometria contribui para a elaboração de materiais didáticos, atividades e 

unidades básicas de problematizações para o ensino de geometria e razões 

trigonométricas na Educação Básica. Inicialmente estudamos o livro “Instrumentos Nuevos 

de Geometria” de autoria de Andrés de Cespedes, publicado 

em idioma espanhol no ano de 1606, que aborda algumas práticas de medição em 

geometria. Após a leitura e tradução do livro, reescrevemos as explicações do 

autor de modo a dar uma nova matematização do conteúdo da obra com a intenção de dar 

ao texto da época, uma nova conotação matemática que possa oferecer possibilidades de 

uso didático das práticas sociais históricas nas aulas de matemática. No momento já 

elaboramos dois materiais didáticos – o quadrante e a balestilha, e iniciamos o esboço de 

um dispositivo exploratório das cordas de circunferência como razão trigonométrica na 

solução de problemas como transporte de água e lançamento de projeteis. Percebemos 

que essas práticas, quando transformadas em materiais didáticos e atividades podem dar 

mais significado às ideias e práticas matemáticas atuais e assim contribuir na melhoria do 

ensino da matemática, trazer novas ideias para as aulas de matemática e despertar a 

curiosidade e criatividades dos estudantes da Educação Básica. 
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TÍTULO: Comparação de velocidades entre algoritmos de percolação 
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Resumo: 

 

A percolação trata do estudo da fluidez de energia ou matéria através de meios 

desordenados. É um assunto de aplicação abrangente que beneficia diversos ramos do 

conhecimento com seus resultados. Os estudos básicos de percolação são feitos com o 

uso de matrizes quadradas também chamadas de redes quadradas. Cada 

elemento destas matrizes representa o diâmetro de um poro que pode ser ocupado pelo 

elemento que flui. Dizemos que o sistema percolou quando o fluido encontra um caminho 

de um lado a outro do sistema. A determinação numérica deste fato (percolou ou não) é 

feita através de um algoritmo reconhecedor de padrão. Há diversos algoritmos capazes 

de realizar esta tarefa. Nós efetuamos o estudo da comparação de velocidades entre dois 

tipos de algoritmos: o Hoshen-Kopelman e o Recursivo. Comparamos ainda o 

desempenho dos algoritmos em três tipos de linguagens de programação: C++ , Java e 

Basic e em dois sistemas operacionais distintos: Windows e Linux 
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Resumo: 

 

Com o avanço da exploração de um poço produtor, os métodos tradicionais, tais como 

injeção de água, começam a se tornar ineficientes, e a produção do petróleo diminui frente 

à produção indesejada de água, devido à menor viscosidade da mesma. Dessa forma, se 

faz necessária a utilização de métodos especiais de recuperação que atuam de forma mais 

eficaz na extração do óleo. Um desses mecanismos é a injeção de polímeros, que atua 

aumentando a viscosidade da água 

de formação, com o objetivo de diminuir a sua mobilidade e favorecer a produção 

do óleo. A poliacrilamida parcialmente hidrolisada (HPAM) é um polímero 

vastamente utilizado com essa finalidade na indústria do petróleo, devido as suas 

características favoráveis para esse fim, tais como: baixo custo, baixa toxicidade e alta 

viscosidade em meio aquoso. Para que o polímero atue eficientemente na recuperação 

avançada do petróleo, é preciso que o mesmo apresente estabilidade química, biológica e 

mecânica. Contudo, como as condições naturais dos reservatórios são geralmente severas 

quanto à temperatura e 

pressão, esses polímeros podem sofrer com essas condições, perdendo a capacidade 

de viscosificar, devido à degradação térmica. O objetivo desse trabalho foi 

avaliar a degradação de poliacrilamidas por envelhecimento das soluções 

poliméricas em diferentes temperaturas, através de medidas viscosimétricas e 

pela aplicação de métodos matemáticos, que permitam a previsão do comportamento do 

polímero no reservatório. 
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Resumo: 

 

Um dos aspectos mais importantes no estudo dos planetas extra-solares, diz respeito a 

determinação exata dos parâmetros estelares. Dentre esses parâmetros, a intensidade e a 

estrutura do campo magnético de estrelas com planetas, até à data atual é pouco 

conhecida. Neste contexto, propomos um estudo espectropolarimetrico para pesquisarmos 

o campo magnético estruturado em 

estrelas com planetas do tipo Super-Terras. Além disso, pretendemos realizar uma 

análise da abundância químicas auto-consistente para tais estrelas. Entre as 

estrelas da nossa amostra, alguns dos planetas em questão encontram-se em uma 

região chamada de zona habitável. 
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Resumo: 

 

As contaminações ambientais por derivados de petróleo, em especial o óleo diesel e a 

gasolina são cada vez mais freqüentes tornado-se um dos maiores problemas ambientais 

com os quais a sociedade tem se deparado. Os BTEX e os HPAs presentes nos 

combustíveis são extremamente tóxicos à saúde humana e podem inviabilizar a 

exploração do aqüífero por eles contaminado. A gasolina comercializada no Brasil é 

misturada com álcool em proporções que variam de 20 a 25%, de acordo com legislação 

em vigor. Isto a diferencia das gasolinas comercializadas em outros países, as quais não 

são misturadas a compostos oxigenados. As interações entre 

o etanol e hidrocarbonetos aromáticos podem causar um aumento da mobilidade e 

solubilidade, além de dificultar a biodegradação natural destes compostos. Os 

acidentes ambientais em postos estão relacionados, principalmente, com vazamentos e 

derramamentos de combustíveis gerados por falhas construtivas e falhas operacionais que 

atingem o solo e a água subterrânea. Esses acidentes ocorrem com maior freqüência em 

instalações de postos antigos, com tanques, tubulações e bombas com vinte anos de 

operação, em estabelecimentos ainda não licenciados e fora dos padrões atualmente 

exigidos. O presente trabalho objetiva caracterizar e avaliar preliminarmente a 

contaminação ambiental por vazamentos 

de combustível em PRC na cidade do Natal. 
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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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TÍTULO: Síntese e caracterização de nanocompósitos de CGO-NiO. 
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Resumo: 

 

O eletrólito composto de CeO2 para SOFCs de baixa temperatura requer eletrodos 

especiais de alto desempenho e com boa compatibilidade. O desempenho dos anodos 

compostos de CeO2 depende de caracteristicas microestruturais como tamanho das 

partículas, contornos de fase triplos, área de superfície e percolação. Alguns desses 

parâmetros podem ser manipulados durante o processo de síntese. Neste trabalho foram 

sintetizados três compostos de CGO-NiO com variação do teor de dopante (10-30% mol 

Gd2O3) e temperatura de calcinação (700-1000 °C). Os pós foram caracterizados quanto à 

sua microestrutura e propriedades térmicas. Os resultados do refinamento Rietveld 

mostram a presença de nanocristalitos de NiO com tamanhos de 13 a 11 nm para 30% 

mol de Gd2O3 e calcinação a 700 °C. Foi comprovado que os pós CGO-NiO exibem 

características que dependem fortemente das condições de preparo. 
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Resumo: 

 

Para descrevermos a evolução do universo, precisamos conhecer como ele se expande, 

ou seja, é preciso avaliar as equações de Friedman em conjunto com a equação de fluido. 

Do ponto de vista da cosmologia Newtoniana, a equação de fluido é obtida supondo que 

durante a expansão não há troca de calor entre as partes do universo, isto é, ele sofre uma 

expansão adiabática. Assim, a primeira lei termodinâmica na sua forma usual se resumiu a 

dE + dW = 0. Com a equação de Friedman e manipulando o formato da primeira lei da 

termodinâmica, mostrado a pouco, é possível encontrar tanto a equação de fluido quanto a 

equação da aceleração, o que torna qualquer uma delas dependentes das outras duas. 

Dessa forma, é gerado um sistema com 3 incógnitas ( o fator de escala, a densidade de 

energia e a pressão) e somente duas equações independentes. Portanto, para a resolução 

desse sistema é necessário uma quarta equação, no caso, uma equação de estado, que 

relacione a pressão com a densidade de energia. Neste trabalho comparamos o modelo 

cosmológico do Big Bang com um sistema termodinâmico usual 

de um fluido em expansão. Baseado nesta comparação determinamos qual é o papel da 

energia do campo gravitacional na cosmologia Newtoniana e como ele se relaciona com 

a pressão. Discutimos também vários casos particulares baseados na 

equação de estado de sistemas diluídos. 
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TÍTULO: Produção de misturas homogêneas de pós metálicos com reforços cerâmicos 

por moagem de alta energia 
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Resumo: 

 

O objetivo do presente trabalho é selecionar condições de moagem adequadas para a 

produção de misturas homogêneas de materiais particulados para produção de 

compósitos por metalurgia do pó. Para isso foi realizado um projeto de moagem para pós 

de matriz metálica, ferrosa ou de níquel. A razão carga útil:carga de esferas é de 1:4 para 

que seja produzido em cada moagem, uma quantidade de pó suficiente para a 

prensagem e sinterização de 3 a 6 amostras, com adequada distribuição de tamanhos de 

partículas e homogeneidade das misturas. O moinho utilizado é do tipo atritor vertical com 

pás revestidas de Tecnil. Os pós selecionados para compor a matriz metálica foram pós 

de ferro-silício e níquel (carbonila, óxido ou carbonato). Os reforços da matriz metálica 

selecionados foram carbetos e nitretos refratários. Os resultados mostraram que foi 

possível obter misturas homogêneas e com boa distribuição de tamanhos de partículas 

das fases dipersas nas matrizes metálicas. A moagem feita via úmida foi eficiente para 

evitar a oxidação dos pós. Após secagem em estufa convencional, os pós não 

demonstraram aglomerações. Eles apresentam aspecto adequado para compactação, 

estudo dilatométrico e sinterização. 
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TÍTULO: Cálculos de Mecânica Molecular aplicados à Produção de Biodiesel a 

partir da Enzima CALB 
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Resumo: 

 

Lipases são capazes de catalisar reações orgânicas como a transesterificação e a 

alcoólise. A CALB é uma das lípases mais amplamente usada na indústria pela sua 

capacidade e alta versatilidade. Nesse trabalho, a mecânica molecular foi aplicada para o 

estudo e obtenção das energias de ativação e de formação da reação de alcoolise de 

vários tipos de mono, di e triacilgliceróis. O mecanismo da reação de formação do 

biodiesel, através de óleos vegetais e etanol, foi representado em quatro etapas. Baseado 

na aproximação usando o postulado de Hammond, em que todas etapas apresentam o 

estado de transição tardio, foi possível calcular aproximadamente a energia de ativação 

dessas reação via mecânica molecular. Todos os cálculos foram realizados utilizando o 

pacote HyperChem 8.0. 
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Resumo: 

 

Este trabalho teve início em 2009, com objetivo principal de avaliar o desempenho de 

vários retardantes de chama em uma formulação a ser usada como cobertura de esteiras 

de palha de carnaúba, que serão usadas como substituto do alumínio em dutos de gás. A 

primeira etapa do projeto envolveu a escolha da resina a ser utilizada e também a 

possibilidade de incorporação da argila como material de reforço a está cobertura. Na 

segunda etapa foram adicionados cinco tipos de retardantes de chama a uma 

concentração de 5 – 20% que foram usadas de modo a preencher os requisitos de 

segurança solicitados pela empresa. Na terceira etapa foram utilizados dois tipos de 

testes de chama, o horizontal, (norma ASTM E-85) e o vertical (norma D-568). E na 

quarta e última etapa os resultados dos testes foram significativamente diferentes 

mostrando que a metodologia empregada pode gerar diferentes conclusões. 
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Resumo: 

 

Este trabalho aborda a problemática da dengue no Rio Grande do Norte - RN e sua 

capital, com o efeito de suas variáveis climáticas: temperatura média, umidade 

relativa do ar e precipitação acumulada. 

Inicialmente, realizou-se uma análise temporal da incidência da dengue no RN, em 

seguida partiu-se para a capital do estado Natal apresentado a partir daí a correlação 

entre as variáveis climáticas e o número de notificações. O 

objetivo é detectar possível relação entre os números de casos e as características do 

clima do estado do Rio Grande do Norte, no período de 2001 

a 2010. 

Verificou-se que o maior número de casos da dengue foi registrado em Natal, 

capital do Estado. Dos resultados, extrai-se que o período de maior incidência 

de casos vai de março a junho, período em que temos uma queda gradativa na 

temperatura e um leve aumento na umidade e precipitação, ou seja, as 

notificações estão aumentando no período chuvoso para o Estado. 
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TÍTULO: Redes orgânicas na proposta de um plano cicloviário para Natal 
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Resumo: 

 

Em 2008, foi elaborado o Plano de Mobilidade de Natal, o qual incluía uma proposta de 

sistema cicloviário para a cidade. Tendo em vista a importância que a bicicleta vem 

adquirindo como meio de transporte para a construção de cidades sustentáveis e a 

existência de demanda em Natal, foi proposta uma infra- estrutura baseada no princípio 

de redes orgânicas. Os primeiros registros de redes orgânicas no Brasil são encontrados 

na sociedade indígena (GEIPOT, 2001). 

O espaço ocupado pelos índios era cortado por trilhas de uso freqüente, partindo 

das aldeias, margem dos rios e lagos ou praia e se dirigindo ao interior da 

mata. Entre as aldeias de uma mesma tribo, havia também trilhas promovendo 

interligação, em caso de festas, reuniões e cerimônias. Portanto, o que se observa na 

mobilidade indígena é que a formação de longas trilhas, por justaposição de outras 

menores, pode ter dado origem a uma rede de sendas interligadas. A proposta de Natal 

segue essa lógica, tendo sido norteada por uma pesquisa origem-destino realizada em 

2008. A malha começa a se delinear em uma rede interna aos bairros e a partir dela 

surgem linhas que ligam diferentes bairros; essas, por sua vez, permitem o deslocamento 

em grandes eixos que conectam zonas da cidade. O objetivo do presente trabalho é 

explicar a proposta desse plano cicloviário à luz das redes orgânicas, mostrando 

especialmente a importância dos deslocamentos ocorridos dentro dos bairros como 

geradora de uma malha cicloviária. 
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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 sjoa 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 termo-oxidativa de biodiesel obtido de misturas de óleo de dendê, 

soja, milho e algodão, utilizando as técnicas de termogravimetria e Rancimat. 
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Resumo: 

 

Complexos de Co(III) e ligantes nitrogenados, têm sido base de muitos estudos na química 

de coordenação, devido principalmente as suas diversas áreas de aplicação. Este trabalho 

faz um estudo das características espectroscópicas e eletroquímicas de aminas de Co com 

os ligantes: Cl-, NO2- e S2O32-. Embora estes sejam descritos na literatura não existe 

nenhum trabalho comparativo quanto ao efeito da natureza dos ligantes no sistema. Após 

a síntese os compostos foram estudados por Espectroscopia de absorção no Uv-Vis e no 

IV, e Voltametria Cíclica. A análise do IV do complexo [Co(en)2(NO2)2]NO3 mostra as 

principais bandas em 1384, 1326 e 823cm-1, referentes aos estiramentos assimétrico e 

simétrico do nitro, deformação angular ONO, respectivamente, comprovando que o ligante 

NO2- está ligado ao metal pelo N. A eletroquímica apresentou 2 picos catódicos 

em -0,52 V e -0,71V e um anódico em 0,87V. Para Na[Co(en)2(S2O3)2] as principais 

bandas no IV foram 454, 1000, 1166 e 1115cm-1, que correspondem aos estiramentos S-

S, S-O e S-O do íon S2O3- coordenado ao Co. No voltamograma evidenciou-se um 

sistema irreversível, com Pc =-0,68 V e Pa em -0,31 V e 0,52 V. O espectro de Uv-Vis 

mostrou bandas em 218, 333 e 543nm cujas transições eletrônicas são n-sigma*, LMCT e 

d-d, respectivamente. Observou-se que os complexos podem ser ordenados quanto à 

energia das bandas d-d: [Co(en)2(NO2)2]NO3<Na[Co(en)2(tios)2]<[Co(en)2Cl2]Cl, que 

corresponde ao desdobramento do campo dos diferentes ligantes. 
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Resumo: 

 

A reatividade das moléculas segue um criterioso estudo de parâmetros teóricos e 

experimentais que viabilizam explicações para diversos fenômenos experimentais em 

sistemas químicos de pesquisa e de aplicação em ciência e tecnologia. Neste trabalho 

estudamos alguns ligantes através de parâmetros de reatividade molecular (PRM), 

definidos a partir da carga parcial e dos critérios estéricos obtidos da modelagem 

molecular. De uma maneira generalizada, observamos que as interações intermoleculares 

podem ser compreendidas por estes parâmetros e alguns fenômenos experimentais 

podem ser explicados através das suas análises. 
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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 determinação da Atividade 

Antioxidante (AA), Compostos Fenólicos Totais (CFT) e 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 e a velocidade de 

agitação do sistema. Os extratos etanólicos do jambo foram submetidos a análises 

espectrofotométricas, as quais 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 mq ci-3-gli/100g MS. O estudo cinético em andamento tende 

a adequar-se a modelos transientes de difusão com resistência externa à partícula, 

condizentes com os resultados obtidos através das análises realizadas. 
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Resumo: 

 

Na lacuna deixada pelos agentes químicos,nocivos ao meio ambiente,no controle de 

pragas,a aplicação do baculovírus desponta como forte opção para substituí- los,já que é 

comprovada a sua eficácia no combate a pestes específicas,bem como 

o seu caráter atóxico.Contudo,a sua disseminação tem encontrado algumas resistências 

de cunho técnico,pela instabilidade genética,e econômico,pelo alto custo envolvido no 

manejo.Assim, visando um aumento na produtividade e,conseqüentemente,expor sua 

viabilidade numa possível produção em larga escala como biopesticida viral,realizaram-se 

testes de titulação viral com o propósito de identificar a multiplicidade de infecção (MOI).Tal 

parâmetro está relacionado com a concentração de vírus extracelulares,bem como,de 

forma indireta,a taxa de expressão de proteínas recombinantes.Os experimentos foram 

realizados embasados na metodologia proposta por Mena et al.,2003,a qual mostrou-se 

vantajosa quanto 

à reprodutibilidade dos dados.Da prática,pôde-se notar que MOI elevadas 

acarretaram numa abrupta instalação do vírus na célula,fato que impossibilitava a mesma 

de executar suas atividades vitais,ocasionando a sua morte em poucos dias de 

infecção.Conclui-se desta maneira que valores intermediários de MOI,por 

volta de 5,são ideais quando se pretende produzir em larga escala,haja vista que a 

sincronia de infecção proporciona maior produção in vitro de baculovírus. 
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Resumo: 

 

Os aços ferrítico-martensíticos de atividade reduzida, que emitem baixos níveis de 

radioatividade após a vida em serviço, são fortes candidatos para aplicações estruturais. 

Propriedades importantes, tais como boa resistência mecânica em altas temperaturas, boa 

conformabilidade, elevada tenacidade e boa resistência à oxidação, estão presentes 

nesses aços. Formam uma martensita macia (em torno de 

20 Rockwell C) após resfriamento ao ar, quando aquecidos acima da temperatura 

A1. Usualmente são utilizados na condição revenida para aumentar a tenacidade. 

Esses aços possuem uma microestrutura muito refinada, que pode variar de 

totalmente martensítica a totalmente ferrítica. Para aprimorar a resistência sob fluência, 

essa estrutura pode ser endurecida por uma fina dispersão de partículas, tais como, 

carbetos (NbC, WC, TaC). Neste trabalho será estudado a sinterização, interações 

químicas, físicas e propriedades mecânicas de 

compósitos de matriz metálica de aço inoxidável ferrítico-martensítico com adição de 

carbetos (NbC, WC e TaC). As transformações químicas entre matriz e reforço serão 

analisadas pelo ensaio de dilatometria, a caracterização dos corpos de provas será 

realizada pelo método de difração de raios X, metalografia, microscopia ótica e 

eletrônica de varredura. 
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Resumo: 

 

O processo de secagem na cerâmica é uma etapa extremamente importante na confecção 

de peças, sendo fundamental para manter a integridade daquilo que foi construído, 

independente da técnica usada. Entretanto, essa não pode ocorrer de qualquer maneira. É 

preciso prestar atenção em alguns detalhes para não ocorrer rachaduras, quebras ou 

deformações na peça. Isso acontece no caso de secagem muito brusca, pois o processo 

não se dá de maneira homogênea. Partindo deste princípio, este trabalho objetiva analisar 

a secagem de peças de cerâmica numa estufa, acompanhando o encolhimento das peças 

e a perda de umidade, mantendo-as em posições diferentes na bandeja da estufa. A partir 

dos dados obtidos, foi calculada a umidade em base seca e a taxa de secagem. Aplicou-se 

para cada peça os modelos propostos por Fick, Lewis e Page, comparando-se e 

analisando-se qual dos modelos se ajusta melhor a secagem da cerâmica. O modelo de 

Fick truncado no primeiro termo, apresentou os valores de FoM>= 0,2 (Fourrier mássico), 

R2=0,242 em média, demonstrando que o modelo representa bem os dados 

experimentais. O 

modelo de Lewis apresentou um valor médio R2=0,979. 0bservamos que o modelo de 

Page foi o que representou melhor a secagem das peças, pois o R2=0,99, bem próximo da 

unidade. As três peças apresentaram mesmo comportamento durante a secagem e apesar 

dos tijolos estarem dispostos em posições diferentes na 

bandeja, a secagem não foi influenciada demonstrando uma boa distribuição de ar no 

secador. 
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Resumo: 

 

Este trabalho apresenta um estudo sobre a utilização de cimento no melhoramento das 

propriedades mecânicas de solos arenosos coletados em dunas. Foram avaliados a 

influência do teor de cimento, do índice de vazios e da inundação. 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; a inundação reduz a resistência das amostras, 

sendo esse efeito mais notável para os teores de cimento mais baixos e índices de 

vazios mais altos. 

Também foram moldados corpo-de-prova para realização posterior de ensaios de 

resistência à compressão triaxial e resistência à tração por compressão 

diametral. 
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Resumo: 

 

A produção de óleo e gás passa, necessariamente, pelo desenvolvimento e 

aprimoramento de técnicas de produção, dentre elas, aquelas relacionadas à Elevação 

Artificial. Os métodos de Elevação Artificial têm a finalidade de suplementar a energia do 

reservatório de forma que o sistema de produção produza a vazão desejada na superfície. 

Entre os métodos de Elevação Artificial disponíveis está o BCS (Bombeamento Centrífugo 

Submerso) que é a escolha mais adequada para se obter grandes vazões de fluido. O 

sistema operando por BCS é constituído por uma bomba de múltiplos estágios formados 

por uma parte móvel (impelidor ou rotor) que impulsiona o fluido e uma parte fixa (difusor 

ou estator) que orienta o fluxo para a descarga. A forma e o tamanho do impelidor e do 

difusor determinam a vazão a ser bombeada e o número de estágios, a sua 

altura de elevação (Head). Neste trabalho serão obtidas simulações 

computacionais para a análise do escoamento tridimensional fluidos monofásicos (água e 

óleo) para um estágio de uma bomba centrífuga típica de sistemas BCS. Para 

desenvolver a análise será utilizado um programa comercial, o ANSYS® CFX®, que 

emprega técnicas de Fluidodinâmica Computacional (CFD) e o Método dos Volumes 

Finitos para a resolução numérica das equações diferenciais parciais no tratamento do 

escoamento de fluidos. Os resultados obtidos para as simulações serão comparados aos 

dados cedidos pelo fabricante e dados experimentais disponíveis na literatura sobre o 

assunto. 
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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 20% 

H2 e 80% 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 segundos e distância entre impressões de 2,5mm. 

Foram feitas seis medições em cada disco. Todas as mostras tratadas apresentaram 

melhoria significativa na microdureza, quando comparadas com as amostras não 

tratadas. Entretanto, comparando apenas as amostras tratadas, a configuração 

cátodo oco foi a que apresentou melhor resultado. 
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Resumo: 

 

Neste trabalho será investigada a propagação de ondas acústicas no interior das super-

redes periódicas e quasi periódicas de Fibonacci, analisando e avaliando o isolamento 

acústico proporcionado por citada disposição. Estas estruturas serão 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: 

 

Ao longo do tempo tem se tornado mais presente na rotina dos desenvolvedores de 

software o uso de mecanismos de tratamento de exceções. Algumas linguagens 

orientadas a Objeto, como Java e C#, suportam mecanismos para manipulá-las durante a 

execução de um programa. Uma exceção é lançada geralmente quando uma situação 

errônea no estado do componente é detectada. Ao detectar tal estado, o fluxo de execução 

normal é alterado, dando lugar a um fluxo excepcional. Nesse contexto, esta pesquisa 

propõe uma ferramenta que busca facilitar o entendimento do fluxo excepcional em 

softwares escritos em JAVA chamada EJFLowMining. Ela funciona como plugin para a IDE 

Eclipse, visando facilitar seu uso e instalação. A principal funcionalidade do plugin é a 

exibição do fluxo excepcional, desde o método que lança até o método que trata a 

exceção, isso é feito através de uma TreeView, uma estrutura em forma de árvore e 

exibida em uma aba do Eclipse. 

Logo, ao ser selecionado um método na aplicação que se deseja analisar o fluxo, 

entra em cena a parte de mineração e processamento que foi feita com a ajuda de 

um framework de otimização de bytecodes chamado SOOT, gerados os fluxos eles são 

salvos. O plugin então resgata o fluxo persistente e exibe-o na TreeView. Futuramente, 

pretendemos melhorar o EJFlowMining, acrescentando funcionalidades como a de 

visualizar a evolução de versões e seu comportamento excepcional e realizar estudos para 

comprovar a eficiência da ferramenta em questão. 
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Resumo: 

 

Atualmente os cursos de Educação à distância (EAD) têm recebido bastante atenção e 

investimento por parte do Governo Federal, promovendo a implementação desta 

modalidade em várias instituições públicas de nível superior, tendo como foco principal a 

formação de professores. O trabalho tem como objetivo identificar as disciplinas com maior 

índice de insucesso no curso de química na modalidade à distância e comparar com o 

presencial, buscando relacionar e compreender as dificuldades comuns a estas, realizando 

um diagnostico das dificuldades de aprendizado. A obtenção dos dados foi facilitada uma 

vez que a Universidade tem todas as suas ações acadêmicas informatizadas através do 

Sistema Integrado de Gestão de atividades acadêmicas, ferramenta utilizada para 

obtenção dos relatórios de trancamentos, reprovações e aprovações por semestre letivo 

dos alunos.A compreensão das dificuldades comuns ocorreu através da análise do 

material didático das disciplinas que obtiveram um maior índice de reprovação. 

As disciplinas no curso a distância que possuem mais índice de insucesso são as que 

envolvem cálculos matemáticos, sendo o calculo I e geometria plana e espacial as com 

maior índice de reprovação. As disciplinas de química com maior 

índice de reprovação são aquelas que fazem uso dos cálculos matemáticos nos seus 

conteúdos, como Arquitetura atômica e molecular e Termoquímica e equilíbrio. No 

curso de química presencial estas disciplinas equivalentes possuem um índice de 

reprovação menor. 
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Resumo: 

 

Garrafas PET (politereftalato de etileno) um poliéster termoplástico produz o melhor e 

mais resistente plástico para fabricações de garrafas e embalagens dentre outras 

aplicações. Características favoráveis do plástico PET: baixos custo e peso, boa 

resistência mecânica, impermeabilidade, transparência, capacidade de coloração e 

impressão, conferiram as embalagens PET para uso massivo (Barrett e Bickerstaffe, 

2000; Piva e Wiebeck, 2004; Santos, 2003; Xavier e Cardoso, 2005). O material reciclado 

não pode ser transformado em adubo, a maneira como a reciclagem é feita elimina 

qualquer possibilidade de contaminação ou queda na qualidade do produto final, 

resultando em uma nova embalagem perfeita vinda de matéria-prima reciclada. De 

acordo com FORLIM (2002), a reciclagem de embalagens plásticas é a implementação 

de processos e técnicas para otimizar a utilização de energia, matérias-primas, produtos 

e materiais empregados na fabricação de embalagens, preservando-lhe com segurança 

a função intrínseca quando re-destinados para a preservação de alimentos, ou sua 

funcionalidade como novas matérias-primas ou produtos. Quanto ao desenvolvimento 

sustentável, o lixo PET não reciclado é ameaça ao meio ambiente, levando anos 

para absorção na natureza. Esta pesquisa de revisão relata sobre coleta seletiva 

interligada a reciclagem, reutilização do material descarte PET, novas 

alternativas de renda familiar, limites e desafios encontrados para 

questionamentos tecnológicos e meio ambiente. 
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Resumo: 

 

À medida que a tecnologia foi avançando, atendendo cada vez mais as normas 

internacionais, os fluidos refrigerantes foram se desenvolvendo para adequar-se 

principalmente as exigências de órgãos ambientais. A engenharia de refrigeração 

e climatização tem desenvolvido inúmeros produtos com estas características para 

utilização em sistemas de refrigeração. Baseado nessa perspectiva, o 

refrigerante R134-a atende a estas solicitações, vindo para substituir com eficiência o 

R12, principalmente em sistemas de climatização de veículos automotivos. Ele 

proporciona um “retrofit” fácil, rápido e com excelente custo benefício, trabalhando 

dentro de toda faixa de operação do R12, além de ser um produto não inflamável. Este 

trabalho tem como propósito investigar experimentalmente as características 

termodinâmicas do R134-a. Sensores de pressão, temperatura e massa conectados a 

um sistema de aquisição de dados computadorizado, o qual foi instalado em um cilindro 

de R134-a para medição de suas propriedades termodinâmicas, variando-se a massa de 

gás no cilindro. Os resultados obtidos revelam boa concordância com as tabelas 

termodinâmicas do refrigerante. 
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Resumo: 

 

O autor relata sua experiência acadêmica como aluno monitor na disciplina experimental 

de Manipulação dos Compostos Orgânicos no Pólo de Currais Novos, no semestre de 

2011.1, do curso de Licenciatura em Química, na modalidade a distância da UFRN. Teve 

como objetivo, a contribuição efetiva para uma melhoria do aprendizado da disciplina, 

especialmente pelo fortalecimento da relação entre teoria e a prática auxiliando na 

associação do conteúdo com o cotidiano, na formação de grupos de estudos e na 

facilidade de consolidação do relacionamento entre monitor-aluno. Destacou-se também a 

importância da monitoria como um meio de desenvolver habilidades no laboratório de 

química, obter um contato mais próximo com a docência, além de rever os conteúdos 

anteriormente aprendidos. Dos resultados observados, uma demanda crescente por parte 

dos alunos no interesse e participação nas aulas experimentais da disciplina foi observada, 

como consequência, uma maior aprovação. Como parte das atividades de monitoria, é 

necessário planejamento e auxilio na realização das aulas práticas, reforçando a 

contextualização do conteúdo prático, realizado em laboratório com a vivência prática da 

química orgânica. Portanto, o exercício da monitoria auxilia na melhoria da qualidade do 

processo ensino-aprendizagem, estreitando a relação professor-aluno, ao mesmo tempo 

em que contempla e insere a figura do monitor na prática do exercício da docência e 

formação didática. 
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Resumo: 

 

No Brasil tem se tornado cada vez mais comum a prática do cultivo de macroalgas, ou 

seja, o cultivo de organismos aquáticos fotossintetizantes que não agridem ao meio em 

grandes proporções. Assim, a pesquisa se propõe a avaliar o uso de ferramentas de 

geoprocessamento no mapeamento e avaliação ecológico-econômica de áreas de 

forrageamento das comunidades maricultoras do litoral oriental do RN, dando ênfase a 

inserção de variáveis sócio-ambientais, e seu comportamento ecológico-espacial entre as 

comunidades de Rio do Fogo e Pitangui, pertencentes aos municípios de Rio do Fogo e 

Extremoz respectivamente. Na metodologia 

utilizada, o GPS tem se mostrado uma ferramenta relevante na localização dos bancos, 

nas áreas de extração utilizadas e nos pontos de coleta e a interface do Trackmaker com o 

Google Earth tem permitido a incorporação de imagens de 

satélite referentes ao local visitado. A utilização do programa Surfer interpola 

os dados da densidade de algas em cada banco, criando assim uma imagem colorida 

indicando áreas da maior e menor densidade. Apesar de estarem no mesmo contexto 

ecológico das comunidades costeiras do litoral leste do RN, as formas de forrageamento 

dos bancos de algas não obedecem às mesmas formas ecológico- espaciais de utilização 

dos recursos, dado pelas forçantes das variáveis sócio- ambientais. Tais variáveis estão 

sendo avaliadas no contexto da análise espacial geográfica, nos aspectos territoriais, do 

lugar e da cultura. 
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Resumo: 

 

A elevação de petróleo é o transporte de fluidos do fundo do poço até a superfície, 

podendo ser natural ou artificial. Quando a pressão interna do reservatório é baixa, os 

fluidos não alcançam a superfície, sendo necessária uma suplementação da energia 

natural através da elevação artificial. O Bombeio 

Centrífugo Submerso é responsável pelo bombeamento das maiores vazões de líquido 

produzido por um único método de elevação artificial. O presente trabalho tem como 

objetivo, através de uma ferramenta computacional que representa o comportamento 

dinâmico do sistema de elevação por BCS e que considera, entre outras coisas, o 

escoamento multifásico na tubulação, comparar correlações de escoamento multifásico, 

usando como parâmetros: altura de elevação (Head), vazão e a pressão de descarga. 

Foram avaliadas cinco (5) correlações, das quais uma considera o escorregamento entre 

as fases, mas não considera os padrões de escoamento e, outras que consideram tanto o 

escorregamento entre as fases como 

os padrões de escoamento. Os resultados de tais correlações foram comparados aos 

resultados de um simulador comercial, amplamente utilizado na indústria petrolífera. Para 

os dois simuladores, os valores de entrada foram estritamente os mesmos, assim como o 

tempo de simulação. Os resultados mostraram que o simulador utilizado no presente 

trabalho apresentou desempenho satisfatório, uma vez que não foram observadas 

diferenças significativas daqueles obtidos com o simulador comercial. 
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Resumo: 

 

Os métodos sísmicos se tornaram a ferramenta mais poderosa para a exploração de 

hidrocarbonetos na lucrativa indústria do Petróleo. A modelagem direta produz dados 

sísmicos sintéticos utilizando um modelo geológico ”a priori”, visando vários importantes 

objetivos. É nesse cenário que surge o pacote de software Seismic Unix (SU) que é muito 

difundido na comunidade acadêmica mundial, por ser aberto, constantemente atualizado, 

didático e sem a necessidade de um grande aparato computacional. Foi realizado o estudo 

de dois modelos geológicos, que apresentam potencialidades para acumulação de 

hidrocarbonetos, gerando em 

seguida seus respectivos sismogramas sintéticos 2D com o conjunto de demos da pasta 

”Cshot” do SU. Os dois modelos estudados baseiam-se em um domo de sal e em 

estruturas domicas. O programa CSHOT, mostrou-se inadequado para esse tipo de 

modelagem. Futuramente serão usados métodos de modelagem mais sofisticados que 

fazem parte do pacote SU, como por exemplo, o método de triangulação de Delaunay 

(TRIMODEL), bem como, o traçamento dinâmico dos raios (TRIRAY) e a geração do 

sismograma sintético baseado em feixes Gaussianos (GBBEAM, TRISEIS). Os dados 

sísmicos gerados a partir da continuação desse trabalho ficarão no banco de 

dados do Departamento de Geofísico da UFRN para atividades didáticas 

posteriores. 
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Resumo: 

 

As águas potáveis contendo compostos inorgânicos e microorganismos provenientes dos 

reservatórios municipais, e também de muitas outras fontes de água potável, constituem 

uma séria ameaça à saúde humana. Neste trabalho, foi estudado o tratamento 

eletroquímico em uma amostra de água potável, coletada na cidade de Natal/RN, através 

da redução catódica utilizando como ânodo a Ti/Pt. A eletrólise galvanostática provocou 

uma remoção considerável de nitratos (NO3-) 

da amostra, utilizando diferentes densidades de corrente (10, 20, 40 e 60 mA.cm- 

2). A influência desses parâmetros foi analisada, a fim de encontrar melhores 

condições para remoção da concentração do nitrato. De acordo com os resultados 

experimentais obtidos com a realização desse trabalho, a redução eletroquímica é 

um método adequado para a diminuição da concentração de NO3- em águas potáveis. 

Por exemplo, aplicando uma densidade de corrente de 10mA.cm-2 a concentração do 

NO3- passou de 16,94 ppm para 5,23 ppm durante 4h de eletrólise. 
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Resumo: 

 

Anacardium occidentale L. (Anacardiaceae) vulgarmente conhecido como cajueiro, 

representa uma rica fonte econômica. Os frutos desta planta são abundantemente 

consumidos in natura ou industrializados nos mercados interno e externo. Durante o 

processamento industrial dos pedúnculos de caju para obtenção de polpa é 

gerado um resíduo orgânico, denominado “bagaço de caju”, que, dependendo da 

quantidade e da forma como é descartado pode poluir o ambiente. Uma das possíveis 

utilizações desse resíduo é na composição de substratos agrícolas. Apesar das suas 

propriedades e potencial de aproveitamento, verifica-se nas principais regiões produtoras 

uma vasta exploração do fruto (castanha) com grande desperdício (90%) do pedúnculo 

(pseudofruto) que passa a ser descarte orgânico. Um dos maiores problemas do mundo 

moderno é o lixo onde diariamente milhares de toneladas são recolhidas e o problema de 

descarte torna-se cada vez mais crítico. Essa dificuldade torna-se maior quando está 

associada aos custos para se criar aterros sanitários, justificando o descarte de lixo em 

geral nos terrenos baldios ou nos inadequados "lixões". Atualmente, vem-se estimulando 

o uso de métodos alternativos para o reaproveitamento de lixo orgânico, o bagaço de caju 

abordado neste trabalho, representa apenas um exemplo. O presente 

trabalho objetivou destacar uma planta nacionalmente consumida e as perspectivas 

para otimização da biotecnologia no aproveitamento de descartes orgânicos. 
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Resumo: 

 

Microagregação é um problema NP-complexo, que visa agrupar dados em grupos com 

pelo menos k elementos de forma que cada elemento seja substituído pelo centróide de 

seu grupo, sendo o centróide a média dos elementos do grupo. Essa uma forma de 

proteger a privacidade de bases de dados, pois ocorre uma perturbação nos dados reais, 

porém ocorre perda no valor da informação, já que ela é alterada. Dessa forma, é 

interessante desenvolver métodos que minimizem a 

perda no valor da informação (Information Loss), e verifica-se em literatura que 

os métodos mais viáveis para o problema são as heurísticas. O presente trabalho 

propõe um método heurístico que une três famílias de métodos: os construtivos, 

os de busca local e os de busca paterna. Ele consegue resultados melhores do que 

os existentes na literatura em todas as instâncias testadas, no caso seis 

instâncias diferentes (sendo duas bases e três valores de k para cada base), 

mostrando a viabilidade no uso do método e a vantagem no uso de heurísticas. 
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Resumo: 

 

Este trabalho tem como finalidade mostrar a resolução de um problema de distribuição 

logística de carga através de um algoritmo que utiliza métodos heurísticos para encontrar a 

sua solução. O problema abordado tem caráter multinível, mais especificamente com dois 

níveis, e foi dividido em duas partes: 

(i) escolha dos depósitos que seriam abertos no primeiro nível e (ii) escolha 

de satélites, intermediários na entrega, que estarão abertos no segundo nível. O 

objetivo do problema é encontrar os locais onde devem ser abertos depósitos e 

satélites a fim de minimizar o custo total de distribuição, composto pelos 

custos fixos dos locais abertos e dos custos de transporte das cargas pelas rotas. Até o 

presente momento, foi utilizada a construção de uma heurística construtiva, que junto a um 

algoritmo de fluxo a custo mínimo encontrado na literatura, oferece uma primeira solução 

para o problema. Foi realizada uma comparação do custo total para uma pequena 

instância gerada aleatoriamente entre o método proposto no trabalho e a solução ótima, 

encontrada através da 

ferramenta Solver no Microsoft Excel. Os resultados mostraram que a solução 

dada pelo algoritmo proposto está a 10% da solução ótima do problema na 

instância teste. Como próxima etapa da pesquisa, será implementado um método 

meta-heurístico que possa reduzir ainda mais esse desvio da solução dada em 

relação a solução ótima do problema com a finalidade de podermos resolver 

instâncias reais de grande porte. 
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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. Todas estas técnicas foram utilizadas para realizar o controle de uma planta 

estável de 1ª ordem, e uma planta instável de mesma ordem. Com as simulações, foi 

possível observar o comportamento dos sistemas no transitório e em regime permanente, 

analisando os sinais de controle e do erro. Também foi feita a análise da robustez às 

variações paramétricas e perturbações do Controlador Adaptativo por Modelo de 

Referência e Estrutura Variável no caso Direto (VS-MRAC), que utiliza lei chaveada, em 

relação ao controlador PID tradicional. 
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Resumo: 

 

O tratamento de águas residuais da indústria de petróleo é de grande interesse, 

principalmente do ponto de vista ambiental. Uma técnica bastante importante no 

tratamento de águas contaminadas com óleo é o Misturador Decantador a Inversão de 

Fases (MDIF®). Este equipamento é projetado para diminuir o tempo de coalescência das 

gotas dispersas em uma dispersão do tipo óleo/água. Com o este propósito, gera-se 

através de um elemento dispersor tipo prato perfurado, uma população de gotas 

transportadoras que transportam em seu interior gotas transportadas. A análise do 

comportamento da gota transportada (óleo) no interior da gota transportadora (água) é 

essencial para o cálculo do tempo de residência relacionado ao processo de separação 

óleo-água, e por conseqüência para a análise da eficiência do equipamento MDIF. O 

movimento da gota transportada, no interior da gota transportadora, é definido por uma 

função corrente. Através da simulação computacional foi possível a visualização dessa 

função corrente, demonstrando, assim, o comportamento da gota transportada no interior 

da gota transportadora. 
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Resumo: 

 

Os corantes sintéticos fazem parte do grupo de compostos orgânicos responsáveis por 

efeitos indesejáveis ao meio ambiente e à saúde humana, por apresentarem 

características mutagênicas e carcinogênicas. A eliminação destes corantes em efluentes, 

mesmo em pequenas quantidades, altera consideravelmente a coloração e a solubilidade 

de oxigênio vital aos animais aquáticos. O presente trabalho teve como objetivo a 

investigação da eficiência do método eletroquímico na eliminação da cor e Demanda 

Química de Oxigênio em efluentes sintéticos contendo corantes têxteis como Vermelho de 

Remazol RB (RRB), Azul de Novacron CD (NB) e Amarelo de Novacron (YN), utilizando 

diferentes densidades de correntes e materiais eletrocatalíticos, como os ânodos de Ti/Pt e 

Ti/Pt-SbSn. Os resultados obtidos indicam a eficiência do método na remoção da cor dos 

efluentes sintéticos, porém a redução da DQO não obteve um resultado tão satisfatório; 

tornando assim o metódo eletroquímico uma alternativa limpa e econômica na 

descoloração de efluentes têxteis. 
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Resumo: 

 

Neste trabalho, está sendo feita uma comparação entre técnicas de Controle 

Clássico e técnicas de Controle Adaptativo Robusto recentemente desenvolvidas, 

mostrando suas propriedades, aplicações, vantagens e desvantagens. 

 

Estão sendo abordadas as técnicas de Controle Adaptativo por Modelo de 

Referência e Estrutura Variável (VS-MRAC) no caso Direto, Controle Adaptativo 

por Modelo de Referência e Estrutura Variável no caso Indireto (IVS-MRAC), 

Controle Adaptativo por Posicionamento de Pólos e Estrutura Variável (VS-

APPC) e Controle Adaptativo Backstepping com Estrutura Variável (VS-ABC). 

 

Todas estas técnicas estão sendo utilizadas, em simulações computacionais, para 

realizar o controle de uma planta estável e uma planta instável de 

1ª ordem, tendo como referência um sinal degrau unitário. Através das 

simulações, está sendo observado o comportamento dos sistemas no 

transitório e em regime permanente, o sinal de controle e o efeito da variação 

de parâmetros. Também está sendo verificado o efeito de perturbações 

atuando na planta. 
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Resumo: 

 

A simulação de processos é de extrema importância para a indústria química, pois é uma 

forma de avaliação do desempenho, otimização das condições do processo e pode ser 

usado até mesmo no dimensionamento de equipamentos. O objetivo deste trabalho é 

propor uma ferramenta simples e acessível para a simulação de processos químicos com 

diversas unidades. Para a simulação, o software escolhido foi o Excel devido a sua 

praticidade e à simplicidade do seu uso na resolução 

dos mais diversos cálculos matemáticos. O processo estudado e simulado foi o de 

oxidação catalítica do SO2 a SO3 no qual há a presença dos gases nitrogênio (N2), como 

catalisador, e oxigênio (O2), como agente oxidante. As unidades 

necessárias a todo o processo foram um reator, um separador e um misturador, com 

correntes de entrada, saída, purga e reciclo. O método proposto pode ser 

aplicado aos mais diversos tipos de processos, pois envolve a utilização de uma 

ferramenta simples na qual podem ser resolvidas todas as equações envolvidas no 

balanço de materiais. 
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Resumo: 

 

Os sistemas de refrigeração possuem uma vasta aplicação na indústria, comércio e bem 

estar humano. Pesquisas para redução do gasto de energia elétrica são importantes para 

fazer o bom uso da eletricidade evitando problemas energéticos como os “apagões”. 

Instalações de climatização, em prédios comerciais e residências, podem consumir até 

30% da energia gasta. Os sistemas de absorção 

não possuem um compressor que requer maior gasto de energia como nos sistemas 

convencionais de compressão de vapor, mas operam com bombas que comprimem 

líquidos, com baixo custo operacional. Esses sistemas são uma boa alternativa em locais 

isolados quando operam com descarte de gases quentes ou aquecimento solar 

e combinado com sistemas alternativos de energia como eólico ou solar para suprir o 

baixo consumo de eletricidade. Foi realizado um balanço de massa e energia nos 

equipamentos de um sistema real instalado na UNICAMP. Foram avaliados a 

transferência de calor dos equipamentos e também realizada uma analise exergética 

indicando qual equipamento possui pior desempenho e pode ser otimizado. 
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Resumo: 

 

Nos dias atuais, com o aumento da produção de queijos pelas indústrias de laticínios, 

torna-se necessário o melhor aproveitamento do subproduto desse processo, isto é, do 

soro líquido também conhecido como soro de queijo ou soro de leite. No estado do Rio 

Grande do Norte já se tem instaladas indústrias de laticínios que fabricam queijo de 

búfala em grande escala1. Considerando o desperdício do soro de leite de búfala e os 

problemas ambientais causados pelo seu descarte, foi iniciado o estudo experimental da 

secagem deste soro no leito de jorro. Neste trabalho são apresentados os primeiros 

resultados dessa pesquisa. Inicialmente o soro do leite foi pré-concentrado em 

evaporador rotatório à vácuo na temperatura de 105°C de uma concentração inicial de 

6,97% 

até um valor de 14,99%. O soro concentrado foi alimentado ao secador de leito de 

jorro com partículas inertes de polietileno, sendo processado a temperatura de 

100°C. Os experimentos foram realizados com diferentes taxas de alimentação do 

soro. O secador operou de forma estável para baixas vazões de alimentação, atingindo 

colapso em vazões mais elevadas. O rendimento e a umidade do pó nas melhores 

condições de estabilidade foram da ordem de 72,19% e 2,06%. Estes resultados 

indicam que a secagem do soro concentrado de leite bubalino em secador de leito de 

jorro pode ser uma alternativa viável para o seu aproveitamento. 
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Resumo: 

 

O projeto visa levantar um diagnóstico sobre a infraestrutura laboratorial da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, através 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 próximo passo é justamente a aplicação presencial do questionário nos 

laboratórios de Biociências, análise dos dados e elaboração de estatísticas. Com 

esse material, será possível realizar um Fórum de Inovação, outra meta do 

projeto. A ideia é atrair investimentos e visibilidade no mercado. 

A partir das análises já feitas, obtivemos dados preocupantes. Analisando os sites do 

Centro de Biociências, percebemos um elevado déficit de atualização de conteúdo. Com 

esse trabalho, também podemos suprir essa carência. 
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Resumo: 

A pesquisa na área de petróleo avança a cada dia, tornando possível recuperar o óleo 

que métodos primários e secundários não são capazes. 

Dentre os fatores importantes na recuperação, estão a tensão superficial ou 

interfacial e a viscosidade. 

A tensão superficial entre S-L, L-L ou L-G está relacionada a uma força exercida na 

superfície por unidade de área. 

A reologia estuda as propriedades e o comportamento mecânico de corpos que 

sofrem deformações. 

Este trabalho visa realizar o estudo de viscosidade e tensão superficial dos 

pontos de um sistema microemulsionado com a presença e ausência de aditivos e, 

por fim, selecionar o melhor para uma futura utilização na EOR. 

Após a preparação dos sistemas microemulsionados sem aditivo (SMSP) e sistemas 

microemulsionados com 0,5% de aditivo (SMCP), estes foram submetidos a testes 

para a medida da viscosidade (Haake Mars Rheometer) e tensão superficial 

(tensiômetro de bolha–Sensadyne) com temperatura a 30°C. 

Observou-se que o ponto 50%C/T, 48% Fa e 2% Fo com 0,5% aditivo apresentou tensão 

superficial de 36,98 Dyn/cm e viscosidade relativa de 13,5 Cp, a segunda menor tensão 

superficial entre os sistemas com aditivo e a maior viscosidade dinâmica dentre todos os 

sistemas. O ponto com 60%C/T, 38%Fa e 2% Fo com 0,5% aditivo apresentou tensão 

superficial mais baixa e viscosidade próxima ao ponto 50%C/T, porém apresenta maior % 

de matéria ativa. 

Concluímos que o ponto que apresentou melhor resultado para a utilização na EOR 

foi o SMCP 50%C/T. 
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Resumo: 

 

A palha do feijão verde é desprezada ou utilizada para a alimentação animal, ignorando-

se a sua aplicação como subproduto. Este trabalho teve como objetivo desenvolver um 

fertilizante desidratado, à base deste resíduo agrícola e testar sua aplicabilidade como tal. 

As secagens foram realizadas em secador solar e em secador a microondas. O teor de 

umidade, pH, teor de cinzas, determinação do 

teor de fósforo, determinação do teor de potássio foram realizados, assim como a 

caracterização quantitativa de minerais. Resíduo de acerola foi secado e 

adicionado ao fertilizante da palha de feijão. Foram realizados estudos 

comparativos entre os dois fertilizantes obtidos em proporções de 25%, 50% e 

75%. O próprio feijão verde foi utilizado como planta a ser cultivada na forma hidropônica. 

Em cada meio foram inseridas 10 sementes a serem cultivadas em condições idênticas. 

Observou-se o numero de grãos germinados, a altura da planta, o número de folhas, 

brotos e o volume radicular. Quanto maior a quantidade inserida no fertilizante a base do 

resíduo da acerola maior foi à presença e proliferação de fungos na planta, entretanto, 

bons resultados foram obtidos quando se adicionou 25% e 50% de fertilizante a base do 

resíduo orgânico do feijão verde. O estudo mostrou que quanto maior a quantidade do 

fertilizante 

a base de feijão verde melhores foram os resultados de todos os parâmetros 

observados principalmente o desenvolvimento da planta em todos os aspectos 

mencionados anteriormente. 
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Resumo: 

 

As amostras de efluentes oleosos gerados pela usinagem de metais aumentam todo 

ano. Com o aumento dessa demanda de efluentes é preciso ter um controle dessas 

águas antes do descarte. Os fluidos de corte são utilizados nas indústrias metal-

mecânicas na forma de emulsões O/A, nas quais o óleo se encontra 

intimamente misturado e estabilizado na água pela ação dos aditivos. Os óleos de 

corte já não podem mais ser descartados indiscriminadamente. Antes deve ser 

assegurado que os mesmos não causarão danos ambientais quando de sua disposição 

final, atendendo, assim, à legislação vigente de controle ambiental. Além do óleo, outras 

impurezas podem estar contidas em uma água oleosa. O efluente 

gerado durante o tratamento das emulsões foi caracterizado através da turbidez e teor de 

óleos e graxas. A partir da caracterização das amostras por essas técnicas, deseja-se 

verificar o enquadramento das mesmas na legislação ambiental em vigor (Resolução 

CONAMA 357/05). As medidas de turbidez foram realizadas através do turbidímetro Hach, 

Modelo 2100P, Digimed-Tecnal. Para determinar o teor de óleos e graxas em águas foi 

utilizado o equipamento Infracal TOG/TPH, modelo HATR-T, marca Wilks Enterprise. Com 

relação à qualidade da água após a separação do óleo pôde-se concluir que a água 

proveniente dos fluidos de corte solúveis apresentam grau de turbidez dentro dos limites 

estabelecidos pela legislação e os teores de óleo nas águas obtidas das emulsões estão 

dentro do limite permitido pelo CONAMA. 
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Resumo: 

 

A glicerina é utilizada para diversas finalidades no setor industrial, porém, muitas 

pesquisas vêm sendo desenvolvidas com o intuito de absorver o excedente gerado no 

processo produtivo do biodiesel, dentre elas, como adjuvante agrícola. Este trabalho tem 

como objetivo a avaliação da intoxicação de plantas pulverizadas com herbicida atrazine 

diluído em microemulsões compostas por glicerina. Escolheu-se a cultura do milho (Zea 

mays) para o estudo da 

intoxicação e o bredo (Talinum paniculatum) para avaliação do controle. 

Realizou-se um experimento em blocos casualizados completos com 20 tratamentos e 

quatro repetições. Os tratamentos consistiram de cinco doses do herbicida 

atrazine (0,0; 0,4; 0,8; 1,6 e 2,4 L ha-1) diluídos em quatro caldas, C1, C2, C3 

(pontos de microemulsões) e C4 (água). A aplicação do herbicida foi efetuada 20 dias 

após a semeadura (DAS). Avaliou-se a percentagem de controle das plantas 7 dias após a 

aplicação (DAA), atribuindo-se valores de 0% para as plantas sem sinal de intoxicação e 

100% para plantas mortas. Não verificou-se efeito significativo das doses do herbicida 

atrazine e tipo de calda, bem como 

interação dose x calda sobre a eficácia na intoxicação do milho, já o bredo, 

apresentou índices mais baixos de intoxicação nas menores doses. 
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Resumo: 

 

O conceito de desenvolvimento sustentável veio à tona nesta última década, 

principalmente no âmbito industrial, e cada vez mais os 3Rs (redução, reutilização e 

reciclagem) são vistos como iniciativas obrigatórias. Nesse aspecto as sacolas plásticas 

são apontadas, por defensores ambientais, como um dos principais problemas ecológicos 

da atualidade. No corrente artigo, com o intuito de fornecer uma visão mais ampla das 

soluções adotadas em diversos países, foi realizado um review das diferentes iniciativas 

capazes de minimizar e/ou solucionar os problemas relacionados ao uso e destinação 

inadequados de sacolas plásticas. Portanto, tópicos como consumo consciente, reciclagem 

e alternativas de substituição das sacolas plásticas (sacolas reutilizáveis, sacolas de 

biopolímero, sacolas de plástico oxibiodegradável e sacolas de papel) foram discutidos. 
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Resumo: 

 

A utilização de sistemas microemulsionados na extração de metais pesados, utilizando 

tensoativos derivados de óleos vegetais, tem apresentado bons resultados, uma vez que 

esses sistemas apresentam características que os tornam mais eficientes quando 

comparados aos sistemas convencionais de extração. A extração por microemulsão pode 

ser feita de modo que o sistema entre em contato com uma fase orgânica, que contém a 

mistura de matéria ativa e óleo, através de uma solução de alimentação (solução aquosa 

do íon que se deseja extrair). O presente trabalho deteve-se a investigar o 

comportamento da variação do pH de 0,0 a 14 da fase aquosa ao longo da extração, no 

equilíbrio de Winsor II (microemulsão com uma fase aquosa em excesso) . O sistema 

utilizado é formado pelos seguintes constituintes: tensoativo – óleo de coco saponificado; 

cotensoativo – n-butanol; fase orgânica – querosene; razão C/T=4; salinidade – 2% 

(NaCl); fase aquosa – solução aquosa de sulfato de níquel 0,04 mol/L. A temperatura dos 

experimentos foi mantida constante a 27 1ºC. A influência do pH 

no estudo da extração do níquel foi verificada, sendo o metal completamente extraído a 

partir do pH 1 até 12. A extração realizada rendeu porcentagem de extração em torno de 

99%. Este trabalho mostrou a eficiência da microemulsão, mostrando que é possível 

extrair níquel de fases aquosas com concentrações residuais muito baixas. 

 

Palavras-chave: Extração, Microemulsão, pH, Níquel. 



                          XXII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA         
CICT	2011	

CÓDIGO: ET0903 

TÍTULO: Estudo de Validação de metodologia cromatográfica para quantificação dos 

isômeros do xileno. 

AUTOR: KATHERINE CARRILHO DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS 

CO-AUTOR: KALINE ARRUDA DE OLIVEIRA SANTOS 

 

 

Resumo: 

 

O estudo de validação de um método analítico visa por meio de experimentos, assegurar 

que o mesmo satisfaça as exigências de suas aplicações, tendo em vista a confiabilidade 

dos resultados. Por isso, a validação torna-se de grande importância e imprescindível em 

procedimentos analíticos, devendo apresentar 

como parâmetros a precisão, os limites de quantificação e detecção, a 

linearidade e a exatidão adequados à análise. A metodologia utilizada está de 

acordo com os procedimentos descritos na literatura e os cálculos foram 

realizados com o auxílio do programa Croma Validate 1.0. A técnica analítica empregada 

neste trabalho foi a cromatografia gasosa e a coluna utilizada foi a capilar de sílica 

fundida de baixa a média polaridade, cuja fase estacionária era composta por 5% de fenil 

e 95% de dimetilpolisiloxano. O método estudado 

foi aplicado na quantificação dos isômeros do xileno &#8213; o 1,2- dimetilbenzeno, o 

1,3-dimetilbenzeno e o 1,4-dimetilbenzeno, também conhecidos como orto, meta e para-

xilenos, respectivamente &#8213; em misturas compostas pelos três isômeros, o decano 

e o octano. Com os resultados obtidos nos ensaios e os cálculos estatísticos apropriados 

constatou-se que o método desenvolvido 

foi preciso e exato, podendo assim ser aplicado na quantificação dos isômeros do 

xileno. 
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Resumo: 

 

Neste trabalho foram realizadas simulações numéricas para analisar casos de precipitação 

intensas ocorridos na cidade de Natal. São apresentados o comportamento da precipitação 

durante o período de Maio-Julho e Setembro- Novembro dos anos de 2008 e 2009, 

verificando-se a influência da precipitação em outras variáveis meteorológicas. Os dados 

usados foram coletados diariamente na estação meteorológica convencional localizada na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O modelo numérico utilizado foi o Regional 

Atmospheric Model (RAMS). O critério de seleção dos casos foi se a precipitação 

acumulada para o dia do evento fosse maior ou igual a 20% do total esperado para a 

estação sazonal. Após a análise dos anos de 2008 e 2009 foram escolhidos dois casos 

correspondentes ao ano de 2009, nos meses de Abril e Maio. O caso de 20 de Abril foi 

selecionado apesar de não fazer parte do período mais chuvoso sobre Natal 

que é de Maio a Julho; entretanto, este caso apresentou um total de 112,4 mm. 

No caso de 11 de Maio, o total pluviométrico foi de 104,8mm. Verificou-se que a 

precipitação em Abril de 2009 esteve associada a um VCAN (vórtice ciclônico de altos 

níveis). No caso de maior, o sistema meteorológico em questão foi um DOL (distúrbios 

ondulatórios de Leste). Com a simulação numérica destes casos pode- se concluir que o 

modelo RAMS foi confiável para os casos propostos e que os resultados obtidos foram 

satisfatórios. 
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Resumo: 

 

Neste trabalho desenvolveu-se e testou-se através de simulação um circuito integrado de 

aplicação específica (ASIC), para permitir a conexão entre geradores de energia eólica ou 

solar a uma rede de destribuição de energia eletrica através de um inversor comum. este 

trabalho é de inovação tecnológica destinado a desenvolver uma solução a ser 

implementada em um sistema de geração de energia distribuída. 
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Resumo: 

 

Apresentamos uma forma alternativa para o estudo do Coeficiente de atrito cinético em 

planos inclinados. Tendo em vista a dificuldade econômica atual, temos nos dedicado ao 

desenvolvimento de software de código aberto, que funciona em sistema operacional 

GNU/Linux, para analisar os dados obtidos e de experimentos de baixo custo. Pelo mesmo 

motivo, objetivamos a possibilidade de fácil reprodução para que professores de Física, em 

sala de aula, tanto no 

ensino médio como também em laboratórios de Física no ensino superior, façam uso 

deste aparato experimental. O software RATO, desenvolvido pelos autores desse 

trabalho no ano passado, captura os dados da posição em função do tempo do mouse, 

acessando o arquivo /dev/input/mice. Aqui mostramos a mais nova rotina computacional 

desenvolvida para o software: que é o cálculo da velocidade em função do tempo, usando 

derivadas; e a aceleração em função do tempo, usando método de mínimos quadrados. 

Depois de calculada a aceleração, fazemos uso da mesma na determinação da variação 

do coeficiente de atrito cinético em função do ângulo de inclinação do plano que o mouse 

está se deslocando. O experimento consiste em fazer o mouse escorregar em um plano 

feito de um pedaço de madeira com aproximadamente cinquenta centímetros de 

comprimento por quarenta 

centímetros de largura. Enquanto o mouse escorrega, capturamos os dados da 

posição. Logo após usamos um transferidor, mudamos a inclinação do plano e 

repetimos todo o processo de captura. 
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Resumo: 

 

O objetivo deste trabalho é analisar um conjunto de dados de concentração de um 

processo químico, que são autocorrelacionados, no contexto de controle estatístico de 

processos(CEP). Para tanto analisamos inicialmente a série de dados para verificar que 

tipo de modelo de séries temporais se ajusta melhor aos mesmos. Posteriormente, 

aplicamos o Controle Estatístico de Processos 

verificando o que acontece com o número médio de amostras até a detecção de 

mudanças no processo(NMA), quando na presença de dados autocorrelacionados e 

modelagem via série temporais. 
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Resumo: 

 

O estudo da estrutura e das propriedades de membranas iônicas de perfluoranato 

(também conhecido como Náfion), tem sido realizado com grande intensidade desde o 

inicio do século, devido ao seu potencial de retenção e realização de trocas 

iônicas. O IPMC é um compósito, constituído por um polímero iônico revestido por um 

metal, bastante utilizado como micro atuador/sensor em aplicações biomédicas, 

mecânicas, robóticas, entre outras. O processo de construção do IPMC é demorado, 

sendo necessária a realização de varias etapas. A limpeza inicial do polímero, feita para a 

retirada da camada superficial de gordura que se forma sobre o polímero, serve também 

como agente erosivo. A erosão iônica por plasma de oxigênio, promove a modificação de 

grupos funcionais superficiais, aumentando a superfície de contato do IPMC para a 

deposição da prata (Ag). A utilização do plasma durante o processo tende a diminuir o 

tempo de construção do IPMC, o seu custo A analise da espessura da camada de prata 

depositada será realizada 

através de imagens obtidas por microscopia ótica (MO) e microscopia eletrônica de 

varredura (MEV). Posteriormente essas imagens serão trabalhadas em programas 

específicos. 
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Resumo: 

 

Os problemas de otimização combinatória estão diretamente ligados aos problemas do 

mundo real. Em particular, o problema do caminho mínimo dinâmico pode ser usado como 

uma abstração para problemas de transporte em redes onde as características dessas 

redes mudam com o tempo. O problema do caminho mais curto dinâmico pode ser 

solucionado em tempo polinomial em redes denominadas FIFO. Entretanto, para o caso 

geral, esse problema torna-se NP-Árduo. Neste trabalho, dedicou-se à investigação 

problema do caminho mais curto dinâmico que une os objetivos de tempo e custos, o qual 

é aplicável em vários segmentos, em especial no projeto de redes de transporte 

inteligentes. Realizou-se uma revisão bibliográfica do estado da arte do problema e foi 

desenvolvido um algoritmo para a resolução desse problema. 
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Resumo: 

 

Resumo: No período 2001 a 2010, o Ministério da Saúde notificou mais de 35 mil casos de 

Leishmaniose Visceral (LV) no Brasil, sendo a maior parcela na região Nordeste, que 

concentrou 55,1% do total de notificações neste período. Diante desse cenário, o objetivo 

do estudo é descrever o padrão epidemiológico da LV e analisar as relações da incidência 

dessa doença com variáveis climáticas, sociodemográficas e ambientais na Região 

Nordeste na década de 2000. Utilizaram- se dados meteorológicos e ambientais fornecidos 

pelo INMET, os registros de notificações de LV do DATASUS e dados demográficos do 

IBGE. A metodologia estatística utilizada compreende uma análise de séries temporais e 

correlação cruzada com as variáveis climáticas para a determinação do tempo de 

defasagem de possíveis correlações com o número de casos notificados de LV. 

Constatou-se associação entre a umidade e a LV para Fortaleza e Teresina, detectou-se 

associação da temperatura apenas em Teresina. A precipitação embora não 

apresente relação direta, apresenta indicativos de uma associação com defasagem 

de dois ou três meses, ou seja, o número de casos de LV se eleva após o período 

chuvoso. 
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Resumo: 

 

Este trabalho consite 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 370 poços tubulares, 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: 

 

Realidade virtual é um tipo avançado de interface onde o usuário fica imerso em um 

ambiente tridimensional gerado por computadores, usando para isso os sentidos tais como 

tato, visão e audição. Desse modo o usuário manipula os dados da aplicação em tempo 

real, de preferência fazendo uso de seus movimentos naturais do corpo, que são 

mapeados para o mundo virtual. 

A navegação em ambientes virtuais é dividida em duas partes: deslocamento e 

wayfinding. O deslocamento representa a movimentação do observador virtual 

dentro do cenário, de acordo com resposta a estímulos tanto do usuário quanto do 

ambiente. Wayfinding, por sua vez, é responsável pela determinação de um caminho 

baseado em pistas visuais, conhecimento do ambiente e dispositivos auxiliares. 

Desejamos adaptar alguns algoritmos de planejamento automático de caminhos, 

tradicionais e de propósito geral, algoritmos da área de jogos e da área de planejamento. 

Esses algoritmos possuem características que permitem a sua implementação em paralelo 

e como tais implementações são realizadas em GPUs que possuem grande capacidade de 

armazenamento e processamento. Então essa abordagem pode ser utilizada sem a 

necessidade de se adquirir outros hardwares específicos o que faz o projeto ter uma 

grande possibilidade de aceitação nos cenários 

atuais e futuros da Realidade virtual. 
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Resumo: 

 

O aço AISI 52100 é um aço hipereutetóide que se enquadra na categoria dos aços de ultra 

alto carbono (AUAC) de baixa liga, apresentando uma composição química (em peso) de 

aproximadamente 1,0% C e 1,5% Cr. Quando tratado convencionalmente, apresentam 

uma microestrutura constituída por uma matriz martensítica maclada grosseira e uma 

dispersão de carbonetos grosseiros do tipo M3C. Por outro lado, tratamentos térmicos 

especiais possibilitam a obtenção de uma estrutura constituída por grãos e carbonetos 

refinados e por martensita escorregada, apresentando alta resistência mecânica e boa 

tenacidade. Nesta etapa do desenvolvimento foram realizados estudos para a 

determinação do refinamento do tamanho de grão em amostras submetidas a tratamentos 

térmicos especiais, constituídos pelas etapas de solubilização a 1050 0C, seguidos de 

revenimento de alta temperatura (600, 650, 700 0C) e de têmperas finais nas temperaturas 

de 800º, 820º e 840ºC. Os resultados preliminares indicaram a necessidade do 

desenvolvimento de técnicas de ataques metalográficos especiais, em decorrência das 

dificuldades de revelação dos contornos de grão. Neste contexto são apresentados os 

procedimentos de ataques metalográficos especiais desenvolvidos para a revelação da 

estrutura bem como as características microestruturais obtidos até o momento. 
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Resumo: 

 

O uso racional da água na produção de alimentos é uma questão urgente e tem estado 

na agenda dos países, em particular das regiões áridas, por ser esta atividade primária 

grande consumidora de recursos hídricos. Tendo em vista o custo dos sistemas de 

irrigação automatizados, em particular dos equipamentos sensores, este projeto visa 

desenvolver um sensor de umidade do solo de baixo custo, baseado no método de 

condutividade elétrica, que informe o nível de umidade no ponto de medida a partir de 

leituras elétricas. O modelo que representa tal relação será obtido em laboratório de 

química e validado via software e simulações. 
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Resumo: 

 

O objetivo desde trabalho é usar a interatividade da TV digital para detectar problemas 

ambientais na cidade de forma mais eficiente, para uma solução mais rápida e eficaz. Os 

problemas que podem ser identificados são: Vazamento de tubulação de água, vazamento 

de tubulação de esgoto, lixo ao ar livre e falta de coletores de lixo orgânico e de coleta 

seletiva. A aplicação, desenvolvida em 

NCL e Lua, pode ser utilizada em telejornais, em que o expectador, ao assistir a 

reportagem, possa identificar algum problema em qualquer lugar da cidade. Esses dados 

são armazenados em uma base de dados, permitindo a visualização dos órgãos públicos, 

habilitados a solucionar o problema, e da população, para que esta possa acompanhar o 

andamento da solução. Assim estaremos utilizando tecnologias para otimizar o processo 

de desenvolvimento da cidade com ajuda direta da população. 
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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. 

Especificamente, computação evolutiva é utilizada como abordagem 

computacional para busca da solução ótima para o problema de Seleção de Acesso e 

Handover Vertical. Este trabalho tem como objetivo o uso de várias heurísticas, 

entre elas: Algoritmos Genéticos, Simulated Annealing e Tabu Search. As soluções 

propostas foram prototipadas por meio de simulação e seu o desempenho foi avaliado e 

comparado. Como 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: 

 

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 diferentes redes de comunicação sem fio. Este 

trabalho de iniciação científica visa a formulação do compartilhamento de espectro por um 

problema de otimização 

e o uso de computação evolutiva como ferramenta de busca da solução ótima para o 

problema. Sistemas baseados em rádio cognitivo levam a idéia de compartilhamento de 

espectro a um passo além. O rádio é capaz de “sentir” a presença de sinais em uma larga 

faixa de espectro e detectar oportunidades de transmissão, as quais, aliadas a utilização 

da margem de interferência dos sistemas legados e métodos 

de supressão de interferência, podem proporcionar aumento de taxa de transmissão 

e promoção da coexistência com sistemas sem fio existentes. 
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Resumo: 

 

O Programa de Acessibilidade Especial - Porta a Porta (PRAE) tem como objetivo oferecer 

transporte às pessoas com mobilidade reduzida comprovada desde um ponto de origem 

até o seu destino. Esses destinos são, na maioria dos casos, para hospitais, clinicas e 

instituições de ensino. O agendamento dos usuários é feito através de ligações telefônicas. 

Atualmente, toda a logística das viagens é 

feita de forma manual pelos funcionários do PRAE. Esse problema é conhecido na 

literatura como dial-a-ride problem (DARP). Para desenvolver as ferramentas de 

suporte a decisão foi adotada como base a Metaheurística do tipo Variable 

neighbourhood search (VNS) proposta por Parragh (2010). Para isso foi usada a 

linguagem de programação C++. Como a execução do projeto encontra-se em 

andamento, soluções finais ainda não foram obtidas. 
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Resumo: 

 

Rádio cognitivo é um sistema inteligente capaz de alterar seus parâmetros de transmissão 

e recepção visando o aproveitamento oportunístico de espectro de rádio não utilizado, 

como uma forma de atender a demanda por taxa de transmissão em redes sem fio 

modernas. Este trabalho usa a ferramenta de simulação NS-2 para prototipar e analisar o 

desempenho de algoritmos de roteamento em redes Mesh cognitivas. Redes Mesh 

cognitivas são aquelas com topologia dinâmica e de crescimento variável, constituídas por 

nós cuja comunicação é feita através de redes sem fio baseadas em rádio cognitivo, e cujo 

roteamento é dinâmico. Os protocolos de roteamento em redes Mesh são responsáveis 

por encontrar, estabelecer e manter rotas entre dois nós que precisam se comunicar. 

Neste trabalho são avaliados duas classes de protocolos: (i) pró-ativos, 

caracterizados pela exigência da manutenção de tabelas com todas as rotas de 

todos os nós da rede, as quais são atualizadas por mensagem periódicas; e (ii) 

reativos, caracterizados pela procura de determinada rotas somente no momento de 

requisição de rota feita pelo nó. Aspectos como garantia de entrega de pacotes, 

tempo gasto para a descoberta de rotas e atraso são analisados a luz da metodologia de 

simulação adotada. Através dos estudos realizados pôde-se traçar o perfil de 

desempenho dos protocolos, principalmente considerando a disponibilidade variável de 

espectro promovida pelo rádio cognitivo. 

 

Palavras-chave: NS-2, Rádio Cognitivo, Rede Mesh, Protocolos de Roteamento 



	                          XXII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA         
CICT	2011		

CÓDIGO: ET0996 

TÍTULO: Halos de matéria escura na presença de energia escura 

AUTOR: RODOLFO ALBUQUERQUE BUARQUE DE ASSUNÇÃO  

ORIENTADOR: RONALDO CARLOTTO BATISTA 

 

 

Resumo: 

 

Evidências observacionais indicam que as galáxias e aglomerados de galáxias se 

formam dentro de halos de matéria escura. Também sabemos que o universo 

está numa fase de expansão acelerada, causada pela energia escura, cuja 

candidata mais simples é a Constante Cosmológica. É importante então estudar 

as propriedades dos halos matéria escura na presença da energia escura. Nesse 

trabalho verificamos como a Constante Cosmológica modifica o perfil de 

densidade e massa de um halo de matéria escura. Para isso assumimos que o 

halo está em equilíbrio hidrostático e incluímos a contribuição da Constante 

Cosmológica para o potencial gravitacional. Observamos que a influência da 

Constante Cosmológica é muito pequena para as regiões mais centrais do halo, 

mas torna-se importante em sua periferia. No entanto, a modificação no perfil de 

massa é em geral muito pequena, o que indica que a observação desse 

efeito deve ser muito difícil 
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Resumo: 

 

Ligas NICRALC correspondem a uma família de superligas de níquel constituída por uma 

matriz de N3Al e carbonetos de cromo dispersos. Em trabalhos anteriores, essas ligas 

apresentaram bons desempenhos quando avaliadas do ponto de vista da resistência ao 

desgaste, à oxidação, à corrosão, da resistência ao escoamento e da tenacidade à fratura. 

Entretanto, apresentam limitações quando obtidas via processos de fundição. O presente 

trabalho tem como objetivo realizar um estudo da sinterização das ligas NICRALC. Para 

isto, foram utilizados pós da liga obtidos pelo método de atomização e caracterizados por 

técnicas como Difratomatria de raios-X e granulometria por dispersão a laser. Seis 

amostras foram compactadas sob diferentes pressões que variam de 200 a 700 MPa e 

posteriormente sinterizadas à 1150 °C por 60 minutos em um forno tubular com fluxo de 

argônio. Os resultados obtidos através da caracterização metalográfica mostram que as 

condições de tempo e temperatura de sinterização aplicada foram insuficientes levando a 

formação de corpos de prova com elevada fragilidade e porosidade aparente de até 25%. 

Outras sinterizações sob diferentes condições de temperatura estão sendo realizadas. 
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Resumo: 

 

Para a construção de um modelo realista de história térmica de bacias é de fundamental 

importância o conhecimento das propriedades térmicas das formações envolvidas. É 

possível demonstrar que as relações das variáveis térmicas dependerão 

fundamentalmente das características físicas, mecânicas e químicas da rocha e que estas 

estarão intimamente relacionadas à estrutura, textura e composição mineralógica. Visando 

o estudo do comportamento destas propriedades estão sendo realizadas no Laboratório de 

Propriedades Físicas de Rochas medições dos valores de condutividade térmica de rochas 

cristalinas com o equipamento Quickline 30. A partir dos dados obtidos, testamos diversos 

modelos de condutividade com base na análise modal das amostras. Como resultado 

prático, temos que o modelo de Krischer e Esdorn (KE) explica os valores de 

condutividade térmica de 90% das amostras, com um erro inferior a 30% entre o valor 

medido e o valor estimado pelo modelo e explica os valores da condutividade de 50% das 

amostras com erro menor que 10%. Levando em conta que o erro experimental é de 10%, 

consideramos o desempenho do modelo de KE bastante razoável. Estão sendo testados 

modelos mais sofisticados, que levam em conta não só a estrutura 

interna da amostra, mas também o tamanho dos grãos e a superfície de contato 

entre os grãos, para explicar o comportamento de amostras que apresentam valores 

muito altos (> 3,5 Wm-1K-1) e muito baixos (< 2,0 Wm-1K-1), e não pode ser 

explicado pelo modelo de KE. 

 

Palavras-chave: Condutividade Térmica, Modelos 



                          XXII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA         
CICT	2011	

CÓDIGO: ET1007 

TÍTULO: AMEM-AOSD - AMbientE Baseado em Modelos para Desenvolvimento Orientado 

a Aspectos 

AUTOR: EDUARDO ALEXANDRE FERREIRA SILVA 

ORIENTADOR: THAIS VASCONCELOS BATISTA 

 

 

Resumo: 

 

Este trabalho realizou um estudo de caso sobre PL-AspectualACME, uma Linguagem de 

Descrição Arquitetural para descrição de Linhas de Produtos de Software com suporte a 

Aspectos. O objetivo foi testar a eficiência da linguagem para que, então, fosse possível 

iniciar a implementação de uma ferramenta para uso da mesma. 

ACME é uma Linguagem de Descrição Arquitetural (ADL) criada com o objetivo de 

facilitar a modelagem de domínios genéricos, tendo como principal diferencial o 

uso de um sistema de notações por meio de propriedades. Esta linguagem foi 

extendida para permitir a modelagem de conceitos transverssais atravez de 

aspectos, e chamada AspectualACME. 

PL-AspectualACME foi especificada como um novo estilo arquitetural para modelar LPS, a 

linguagem oferece formar para representação de variabilidades em familias 

de sistemas, além de permitir instanciação de produtos. 

Usando a especificação da linguagem, descreveu-se um sistema a partir de um 

diagrama de features e arquitetura já existentes, este sistema foi o 

GingaForAll. Esta descrição foi feita incrementando uma já existente do sistema, em 

ACME, e visou descrever a linha de produtos a partir das variações e estudos já feitos 

sobre o sistema. Alguns problemas de representatividade foram 

detectados, e então soluções foram estudadas para, por fim, gerar uma nova 

especificação para a linguagem e consequentemente a descrição completa da linha de 

produtos do GingaForAll. 
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Resumo: 

 

O queijo coalho é largamente fabricado na região Nordeste do Brasil e destaca-se entre os 

produtos típicos. No Rio Grande do Norte-RN, a maior parte da 

fabricação ainda é artesanal e o queijo é feito a partir do leite cru. Assim, esse trabalho 

teve como objetivo determinar o perfil do consumidor do queijo coalho na cidade do Natal-

RN. Foram aplicados questionários a 400 consumidores em locais com grande 

movimentação de pessoas. Após a coleta de dados, foi determinado o perfil do 

consumidor, em relação aos hábitos e cuidados durante a compra. A maioria dos 

consumidores (68,33%) prefere comprar o queijo em supermercados, 5,24% adquire em 

feira-livre e 7,78% compram de pessoas que trazem do interior do Estado. Ao serem 

questionados sobre a observação do carimbo de inspeção e do prazo de validade no 

momento da compra, 67% e 34% não costuma observar estes itens, respectivamente. 

Neste estudo, 13% dos entrevistados costumam observar as condições de higiene do 

local e das pessoas que manipulam o queijo coalho. Em relação ao armazenamento após 

a compra e a forma de embalagem, 93,7% dos entrevistados costumam armazenar na 

geladeira e 

65,59% armazenam em vasilhas plásticas, 18,20% em papel filme e 14,96 % em sacos 

plásticos.. Conclui-se que alguns entrevistados ainda adquirem esse alimento 

proveniente do interior e de feiras-livres, sem qualquer selo de qualidade, o 

que pode comprometer a sua saúde, pois não há o cumprimento de normas e 

legislações durante o seu processo de fabricação. 
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Resumo: 

 

Neste trabalho iniciamos um estudo sistemático do comportamento de autômatos 

celulares. Estes sistemas, em geral construídos a partir de regras determinísticas, 

representam uma classe de sistemas complexos, com uma enorme riqueza de 

propriedades físicas e matemáticas, sendo por isto utilizados para modelar diversos tipos 

de sistemas em ciências básicas, de natureza física, química e biológica, entre outros. 

Além disto, tem sido cada vez maior a utilização deste tipo de sistema para modelagem de 

problemas reais em aplicações em engenharias e tecnologia. Inicialmente procuramos 

caracterizar o efeito da propagação de danos em caos típicos de autômatos celulares. Isto 

complementa estudos feitos pela análise de expoentes de Lyapunov. Além disto, 

inicialmente 

os sistemas estudados não levam em conta efeitos de temperatura que podem mudar 

dramaticamente o comportamento dos sistemas. 
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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: 

 

Os bicos injetores eletrônicos são componentes constituintes de um motor de combustão 

interna, os quais têm a função de dosar e pulverizar o combustível na câmara de 

combustão. Os bicos injetores desgastados provocam uma mistura rica, e 

consequentemente, causam elevado consumo de combustível, alterando o rendimento do 

motor. O fornecimento adequado de combustível no motor pode ser estabilizado por 

limpeza do bico injetor, que deve ser realizada a cada 40000 Km. No mercado existem 

diversos equipamentos utilizados para a limpeza em bicos injetores, servindo 

principalmente para testes de vazão e estanqueidade e identificação de falhas. O 

equipamento TM 503 da Tecnomotor® foi utilizado neste trabalho para efetuar testes de 

funcionalidade dos bicos injetores, citados anteriormente, 

para garantir o bom funcionamento do motor, trazendo como benefício, economia para 

os usuários de veículos e redução de emissões de gases nocivos ao meio ambiente. 
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Resumo: 

 

Este trabalho propõe o estudo e avaliação da eficácia das redes Petri (RPs) para a 

modelagem de sistemas biológicos. Estes sistemas podem ser mais bem compreendidos a 

partir da visualização, representação e simulação computacional. Atualmente, diversas 

técnicas são desenvolvidas para a modelagem desse tipo de sistema. 

A RP é um formalismo matemático conveniente que permite uma representação 

intuitiva e é composto basicamente de quatro elementos: lugar, transição, ficha 

e arco. 

Sistemas biológicos podem ser representados utilizando rede de Petri da seguinte forma: 

genes são lugares, reações químicas são transições, compostos químicos 

são fichas e relações são arcos. A alteração de estado acontece se houver o disparo de 

uma transição significando que a reação química ocorreu. A topologia 

de uma rede de Petri fornece alguns conhecimentos sobre os componentes biológicos 

envolvidos. Já sua simulação, visa compreender as propriedades dinâmicas do sistema. 

As análises feitas nesse tipo de rede permitem estudar a estrutura e o comportamento 

do sistema modelado. 

Apesar da grande quantidade de dados existentes na biologia, os valores exatos 

de concentração e parâmetros cinéticos são muitas vezes escassos ou 

inexistentes. 

Há muitos desafios científicos a serem solucionados, dentre eles poderia ser citado o 

desenvolvimento de formatos e repositórios padrões. Neste projeto, um framework está 

sendo desenvolvido para a melhor distribuição do trabalho e redução da complexidade 

do mesmo. 
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Resumo: 

 

A superfície da terra está sempre em movimento em frequências sísmicas, mesmo na 

ausência de terremotos. As vibrações associadas a tais movimentos são classificadas 

como microtremores cujas amplitudes, com raras exceções, são muito pequenas, da 

ordem de 10-2mm a 10-4mm. Essas vibrações eram consideradas apenas fontes de 

ruídos para registros sísmicos, até meados do século passado, uma vez que a 

amplificação do sinal de um registro de um terremoto proveniente de uma fonte distante 

implicava também no aumento dos ruídos associados. Tais ruídos borravam o registro que, 

por sua vez, era descartado da análise. Com o advento 

de sismômetros mais modernos e atuando em rede mostraram claramente que esse 

“ruídos” exibiam certa coerência e correlação quando analisados a partir de registros 

provenientes dos vários sismômetros sendo, portanto, na realidade, sinais relacionados a 

ondas de corpo e de superfície. De uma maneira geral, os microtremores são causados 

por atividades humanas diárias, tais como máquinas e 

pessoas se deslocando, assim como por fenômenos naturais, tais como fluxos de água de 

rios, chuva, vento, movimentos de marés, variações de pressão 

atmosférica e ondas oceânicas. Logo, analisar microtremores significa também, 

alternativamente, obter informações sobre as características de eventos como os 

acima citados. Os dados serão disponibilizados pelo Grupo de Sismologia da UFRN 

e se referem aos registros de microsismos da estação sismográfica permanente de 

Riachuelo. 
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Resumo: 

 

A crescente utilização de polímeros nos diversos seguimentos da indústria é perceptível, 

visto as suas excelentes características. Diante dessa demanda surge a necessidade de 

estudos cada vez mais detalhados sobre suas diversas propriedades e possíveis 

aplicações. As propriedades térmicas dos polímeros são 

uma das mais importantes, já que boa parte destes materiais possui a vantagem de 

ser um bom isolante térmico, porém apresentam baixa temperatura de fusão em 

comparação aos metais e cerâmicas. Neste trabalho buscou-se mapear termicamente a 

superfície de uma Poliamida 6.6 aplicando os conceitos de transferência de calor de um 

material. Para isto, foram utilizados três ferros de solda com diferentes potências (40W, 

100W, 150W), fixados de forma perpendicular a uma amostra de secção transversal 

circular. A temperatura foi monitorada utilizando 

uma placa de aquisição acoplada a um computador de onde os dados foram obtidos a 

uma taxa de 1 Hz. A potência de entrada também foi obtida, através de um Alicate 

Wattímetro, com taxa de aquisição de 1Hz. Com o monitoramento da temperatura no 

centro e na periferia da amostra e a obtenção da energia fornecida ao sistema 

através da potência foi possível realizar o mapeamento térmico, e conseqüentemente, 

analisar o fluxo de calor no material, e com isso entender o funcionamento térmico deste 

polímero visando novas aplicações. 
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Resumo: 

 

A introdução da microscopia de força atômica (MFA, ou AFM – Atomic Force Microscopy), 

em 1985, forneceu um método para medir forças ulta-baixas entre o apalpador do 

cantilever e uma superfície de engenharia. Ele é utilizado para simular o contato entre 

uma aspereza individual com um sólido ou uma superfície lubrificada. A invenção e 

desenvolvimento do AFM, com a conseqüente capacidade de resolução atômica no modo 

de contato, levaram, certamente, a uma nova percepção das forças interatômicas. O AFM 

tem sido utilizado para obtenção de imagens tridimensionais e rugosidade das superfícies 

em nanoescala. Através do AFM, podem-se estudar os vários fenômenos tribológicos, os 

quais incluem rugosidade superficial, adesão, atrito, riscamento, desgaste, detecção da 

transferência de material e lubrificação limítrofe. O atrito e o desgaste com carregamentos 

leves de micro/nanocomponentes são altamente dependentes das interações superficiais, 

os quais são geralmente revestidos de filmes molecularmente finos. Neste sentido, o 

estudo apresenta as principais características do microscópio de força atômica e sua 

aplicação na obtenção de imagens tridimensionais e rugosidade superficial de discos 

polidos de aço AISI 52100, os quais foram submetidos a ensaio de lubricidade HFRR de 

biodiesel de soja (B0, B5, B20 e B100). Esta técnica foi importante na identificação das 

diferenças na morfologia do desgaste, revelando a forma e a intensidade dos danos 

presentes na região desgastada dos discos. 
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Resumo: 

 

Tradicionais ligas hipoeutéticas Al-Fe apresentam boas propriedades mecânicas, baixa 

massa especifica e boa resistência a corrosão, tornando-se portanto alternativas na 

fabricação de dutos para a indústria de petróleo e no emprego em sistemas de perfuração 

tipo risers. Entre outras solicitações, esses risers 

devem esforços de fadiga. Neste contexto, neste trabalho foi avaliada a 

correlação entre à vida a fadiga e o espaçamento celular da liga Al-1.5%Fe solidificada 

unidirecionalmente. Corpos de prova cilíndricos para ensaio de fadiga foram usinados a 

partir de lingote solidificado em um dispositivo de solidificação vertical ascendente em 

regime com extração de calor transitória (não estacionário). As microestruturas foram 

caracterizadas por microscopia ótica, onde as amostras foram atacadas por uma solução 

de hidróxido de sódio e água (NaOH e H2O) e a macroestrutura do lingote foi revelada 

pelo reagente Poulton (5 ml HF, 30 ml HNO3, 60 ml HCl e 5 ml H2O). As 

superfícies de fratura foram analisadas por microscopia eletrônica de varredura. Os 

resultados obtidos mostram que ocorreu crescimento colunar da frente de solidificação. 

Verificou-se um aumento do espaçamento celular à medida que o distanciamento da base 

refrigerada aumentava. Os resultados preliminares indicam um comportamento do tipo 

Hall-Petch entre a vida à fadiga e o espaçamento celular. 
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Resumo: 

 

Este projeto tem por objetivo contribuir para o desenvolvimento de um polímero com uma 

permeabilidade alterada a fim de promover uma melhoria no uso de filtros de hemodiálise, 

tentar reduzir o tempo de tratamento e baixar os custos promovidos pelo o mesmo. Nesse 

trabalho visa alterar a área de superfície do polímero, permeabilidade, através de um 

plasma, este que tem como principal função de alterar sua permeabilidade sem que haja 

alterações em outras propriedades importantes como a biocompatibilidade do polímero 

utilizado. O Plasma será gerado por um reator específico, usando vários gases e com 

diferentes concentrações. A membrana será analisada por técnicas de caracterizações 

para comprovar as propriedades após o tratamento. Testes in vitro serão feitos para uma 

utilização concreta e certa das características alteradas no polímero, ficando finalmente 

assim próprio para o uso nos filtros de Hemodiálise. 
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Resumo: 

 

A temperabilidade dos aços é estabelecida através do ensaio Jominy, no qual corpos de 

prova cilíndricos padronizados são aquecidos a 900 0C e posteriormente são resfriados de 

forma controlada em água corrente em dispositivo padronizado. Após este resfriamento 

mede-se a dureza Rockwell C do material em pontos pré- determinados, a partir da 

extremidade sob resfriamento forçado, ao longo do eixo longitudinal do corpo de prova. É 

mais temperável o material que apresentar uma curva dureza x distância deslocada para 

maiores valores de dureza. Para garantir a precisão do ensaio, antes da medida de 

dureza, faz-se necessário estabelecer marcações das posições de medida. Estas 

marcações feitas manualmente estão sujeitas a imprecisões de medida, que podem ser 

evitadas, fixando-se o corpo-de- prova num dispositivo mecânico que permite o 

posicionamento controlado deste no durômetro de forma simples e direta. Este dispositivo 

acoplado ao durômetro 

serve como base para o corpo de prova e é constituído por quatro partes: uma 

morsa de fixação do corpo de prova, um fuso para movimentar a parte móvel da 

morsa e com isso fixar o corpo-de-prova, uma base fixa que se encaixa no 

durômetro e outro fuso acoplado a base, que permite movimentação controlada do corpo-

de-prova. O dispositivo foi projetado utilizando o software Solid Works, para ser modular, 

de baixo custo e de simples fabricação. A base do dispositivo será fabricada em aço 

carbono e os mordentes da morsa em aço ferramenta temperado. 
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Resumo: 

 

É prática comum a utilização de modelos simplificados para análise de painéis de 

alvenaria. Esses modelos se caracterizam pela simulação, sem a consideração das 

deformações por cisalhamento, da ortotropia e dos lintéis, o que resulta em resultados 

conservadores, devido a suas simplificações. Portanto, podem ocorrer resultados 

antieconômicos, devido à distribuição errônea de rigidez entre os painéis de 

contraventamento. Dentro deste contexto, trata-se da avaliação da ortotropia no 

comportamento de painéis de alvenaria estrutural sujeitos a ações horizontais. O método 

dos elementos finitos foi utilizado através de técnicas de micro e macro modelagem. 

Primeiramente estudou-se a influência dos furos verticais dos blocos e das juntas de 

argamassa, através da modelagem do volume padrão da alvenaria. O volume padrão foi 

sujeito a duas condições de 

carregamento distintas: perpendicular e paralela às juntas de assentamento. Esta 

análise introdutória permitiu obter os módulos de deformação longitudinal e 

transversal, relação esta que mede o grau de ortotropia. Em seguida partiu-se para a 

modelagem de painéis de alvenaria sujeitos a ações horizontais. Várias condições 

geométricas foram utilizadas: painéis curtos, painéis longos, painéis sem abertura e 

painéis com abertura. Além disso, consideraram-se taxas variadas de grauteamento, 

desde paredes ocas até plenamente grauteadas. Os resultados permitiram concluir que a 

ortotropia não deve ser desconsiderada em análises numéricas. 
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Resumo: 

 

O principal objetivo desse trabalho foi avaliar as propriedades mecânicas dos tecidos de 

malhas básicas (Jersey e Piquet) nas diferentes composições, confeccionadas com fibras 

biodegradáveis a base de 100% Bambu (BAM) e Soja (SPF) e Milho (PLA), por meio de 

testes de tração uniaxial. Para isso os testes foram realizados através da aplicação de 

força de tração. Essas deformações foram medidas através de um dinamômetro e com 

isso foi possível traçar o diagrama de tensão – deformação para os diferentes tipos de 

tecidos com o mesmo título 20 tex. A partir das informações técnicas sobre os tecidos 

analisados, foi possível comparar as propriedades mecânicas com o módulo de 

elasticidade no sentido das colunas e fileiras do tecido e suas resistências. Os resultados 

encontrados permitiram comparar as propriedades mecânicas determinadas em estudos 

experimentais para os diferentes tipos de estruturas básicas e verificar a influência da 

torção dada no fio para os diferentes tipos de tecidos em estudo. 
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Resumo: 

 

O ferro fundido nodular austemperado possui uma combinação única de alta resistência 

mecânica e alta tenacidade decorrentes de sua microestrutura caracterizada por uma 

matriz de ausferrita - constituída por ferrita acicular, austenita estável de alto carbono - 

isenta de carbonetos precipitados e por nódulos de grafita. Neste trabalho diferentes 

tratamentos de austêmpera são aplicados com o intuito de se estabelecer as faixas de 

temperatura e tempo ótimos nas quais se pode obter os máximos valores de tenacidade 

ao impacto. Amostras austenitizadas a 900 0C em forno mufla e austemperadas em 

forno de banho de sais a 250, 300, 350 e 400 0C por 30, 60, 90 e 120 minutos foram 

avaliadas por microscopia ótica, dureza Rockwell e resistência ao impacto Charpy 

utilizando corpos de prova sem entalhe, nas dimensões de 7,0 x 10,0 x 55 mm3. Os 

resultados obtidos mostram valores de dureza similares aos da literatura, a presença de 

ausferrita com quantidades decrescentes de austenita à medida que diminui a temperatura 

de austêmpera. Os valores de tenacidade ao impacto indicam que a combinação ótima de 

temperatura e tempo de tratamento de austêmpera corresponde ao tratamento feito a 350 

0C por 90 minutos. Os valores de energia 

absorvidos se mostraram abaixo das previsões da literatura, aparentemente em função da 

presença de grafita com nódulos degenerados em quantidades elevadas, indicando uma 

ineficiência nos procedimentos de nodularização durante a produção do ferro fundido 

nodular. 
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Resumo: 

 

Fibras vegetais provenientes de plantas tropicais, utilizadas in natura ou calcinadas, 

possuem diversas aplicações em atividades domésticas e em algumas indústrias que 

realizam as mais diversificadas atividades e que buscam cada vez mais alternativas 

sustentáveis e economicamente viáveis para suas aplicações desse material. Estudos de 

caracterização dessas fibras auxiliam numa análise mais detalhada permitindo uma boa 

comparação de suas vantagens perante o uso de fibras sintéticas e mistas. Diante disso, 

análises de caracterização foram aplicadas à fibras naturais de dois vegetais de fácil 

obtenção na região nordeste do Brasil: o Cocos Nucífera e a Luffa cillindrica. Os estudos 

foram realizados visando demonstrar suas características e peculiaridades as quais 

permitem cada vez mais diversificar suas aplicações através de uma produção 

sustentável e comercialmente vantajosa. 
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Resumo: 

 

O PRINCIPAL OBJETIVO DESTE TRABALHO FOI AVALIAR AS PROPRIEDADES 

MECÂNICAS DOS FIOS DE BAMBÚ (BAM), SOJA (SPF), MINHO (PLA) E ALGODÃO 

(CO), POR MEIO DE ENSAIOS DE TRAÇÃO UNIAXIAL. PARA ISSO, OS ENSAIOS 

FORAM RELIZADOS ATRAVÉS DA APLICAÇÃO 

DE FORÇA DE TRAÇÃO. AS DEFORMAÇÕES FORAM MEDIDAS EM UM 

DINAMÔMETRO E COM ISSO FOI POSSÍVEL TRAÇAR O DIAGRAMA TENSÃO x 

DEFORMAÇÃO PARA OS DIFERENTES TIPOS DE 

FIOS COM A MESMA TITULAÇÃO (20 TEX). A PARTIR DAS INFORMAÇÕES 

TÉCNICAS SOBRE OS FIOS ANALIZADOS, FOI POSSÍVEL FAZER UMA ANÁLISE 

COMPARATIVA DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS COM O MODÚLO DE 

ELASTICIDADE LONGITUDINAL EM FUNÇÃO DAS DIFERENTES RESISTÊNCIAS 

APRESENTADAS. OS RESULTADOS ENCONTRADOS PERMITIRAM UMA 

AVALIAÇÃO DOS VALORES DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DETERMINADAS EM 

ESTUDOS EXPERIMENTAIS PARA OS DIFERENTES TIPOS DE FIOS NATURAIS E 

BIODEGRADÁVEIS, E DETERMINAR QUAL INFLUÊNCIA DA TORÇÃO DOS FIOS EM 

ESTUDOS EM FUNÇÃO DAS RESISTÊNCIAS APRESENTADAS. 
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Resumo: 

 

A pesquisa esta relacionada com um modelo experimental de tratamento de esgotos 

domiciliares, onde é composto por um decanto digestor de câmara dupla, seguido de um 

filtro de pedra de fluxo ascendente e quatro filtros biológicos (dois anaeróbios, um aeróbio 

e um anóxico) 

Este sistema é um modelo inovador, pelo grande poder de retenção de biomassa no 

interior do reator, simplicidade e rusticidade ao qual foi concebido e opera, 

sendo composto de material e manutenção simples, econômica. 

O objetivo é a remoção de compostos nitrogenados como pós-tratamento de efluente 

de filtro anaeróbio, e essa remoção é feita através de processos de nitrificação e 

desnitrificação em que são otimizados através da utilização de anéis de eletrodutos 

corrugados presentes nos filtros aeróbio e anóxico, que neste 

sistema é apresentado como uma alternativa para os filtros aerados com leito 

fixo pois com o alto índice de vazios apresentado pelo material plástico que 

tanto contém lodo em suspensão nos interstícios, como retém biomassa aderida ao 

material de enchimento, que é o princípio de funcionamento dois biofiltros aerados 

submersos, mas distinguem-se bastante destes, porque a grande quantidade de lodo 

retido devido a grande superfície especifica e rugosidade dos interstícios tem papel de 

destaque na biodegradação, sendo ela a transformação 

de nitrogênio, a formas mais oxidadas como nitrito e nitrato em ambiente aeróbio e 

posteriormente a redução a nitrogênio sob forma gasosa em ambiente anóxico. 
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Resumo: 

 

Este plano de trabalho esta focalizado na análise e levantamento da infraestrutura 

laboratorial do Centro de Tecnologia (CT). Sendo esse levantamento e análise divididos 

pelos bolsistas Leonardo Pinheiro Fernandes e Adriel Felipe de Araújo Bezerra, tendo 

contribuições do monitor Augusto Cesar Bezerra Nobre e o voluntário Daniel Henrique. 

O projeto estar localizado temporalmente na Escola de ciências e tecnologias (ECT) 

sendo coordenado pelos professores: Profª. Drª. Zulmara Virgínia de Carvalho, Prof. Dr. 

Carlos Alexandre Camargo de Abreu e Prof. Dr. Efrain Pantaleon Matamoros. 

Eu espero como resposta desse trabalho um impacto na balança comercial estadual e, 

consequentemente, nacional. Já que ao término do projeto teremos informações que 

ajudará a nortear a cultura da inovação tecnológica no estado, ajudando os 

empreendedores locais a transformar conhecimento em riqueza socioeconômica 

buscando reforçar a competitividade pela aplicação e difusão de novos conceitos 

metodológicos e técnicos de gestão de processos produtivos. 

Realizamos uma busca pelos laboratórios do CT via internet, sem entrar em campo. 

Também estamos fornecendo suporte ao NATA (Núcleo de Aplicação de Tecnologias 

Avançadas), bem como dando suporte à viabilização da implantação de um parque 

tecnológico no Estado. E em fase de elaboração, também, estamos trabalhando na 

criação do “I Fórum de Desenvolvimento e Empreendedorismo: UFRN semeando 

inovação”. 
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Resumo: 

 

A missão espacial CoroT tem como objetivos principais a busca por planetas extra-

solares, o estudo de oscilações estelares, através da astereosismologia, bem como o 

estudo da rotação estrelar.Tais estudos são possíveis devido às medidas fotométricas de 

alta precisão oferecidas pelo CoroT. A análise wavelet tem sido usada na astronomia com 

sucesso(Hempelmann, 2003, A&A 399, 717, Ramírez, 2006, A&A, 448, 1197 e Timothy, 

2009, AAS, 213, 427). No estudo das estrelas variáveis, em particular, a referida técnica é 

usada para caracterizar o tipo de variabilidade das estrelas. Uma vez que as funções 

Wavelet apresentam 

características de concentração de energia localizada em um dado ponto no tempo, 

a técnica permite a análise de fenômenos transitórios, não estacionários e variantes no 

tempo, o que possibilita a análise do domínio do tempo e da freqüência.Desta forma 

podemos, por exemplo, acompanhar a evolução temporal da modulação rotacional além 

da identificação do tipo de Wavelets mãe mais adequado para este fenômeno. No presente 

trabalho analisamos as curvas de luz obtidas com o CoRoT no contexto do procedimento 

Wavelet. Mapas wavelets são apresentados 

para diversas curvas de luz do zôo CoRoT, exibindo trânsitos planetários e de 

estrelas binárias, assinaturas de rotação, incluindo rotação diferencial, 

assinaturas de oscilações, entre outros. As peculariedades de cada uma dessas 

assinaturas são exploradas em detalhe a partir dos mapas wavelet obtidos. 
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Resumo: 

 

O principal escopo do trabalho consiste em mostrar como a robótica educacional pode 

criar um ambiente de aprendizado favorável dentro da educação infantil. Privilegiamos 

nesse processo a categoria docente do Núcleo de Educação da Infância, para que estas 

atinjam estado autossuficiente, assim, possam utilizar a ferramenta de forma significativa 

em suas aulas. Desta feita, utilizamos como metodologia de pesquisa a pesquisa-ação, 

buscando contribuir para formação 

docente para uso da RE (robótica Educacional) e desta forma, mudar nosso campo 

empírico, objetivando a compreensão dos benefícios que a RE pode gerar ao 

ensino-aprendizagem. Paralelo há ainda oficinas com os alunos de 05 a 07 anos 

de idade, para que desta forma,as docentes possam colocar em ação os 

conhecimentos adquiridos por meio da formação para uso da RE. Nestas oficinas as 

crianças montam e controlam os robôs utilizando kits de robótica, além do uso de 

analogias com os temas curriculares propostos em sala de aula. Dessa maneira, as 

crianças desenvolvem capacidade de trabalho em equipe, raciocínio para a resolução de 

problemas, coordenação motora, conceitos importantes da esfera tecnológica, tais como: 

hardware, software e programação e, por conseguinte, 

elas acabam incluídas digitalmente de maneira precoce. Outrossim, as professoras que 

lecionam as aulas adquirem conhecimento prévio, sobre as peças do kit de robótica 

utilizado e introdução a robótica, para que possam planejar suas aulas de maneira mais 

eficaz. 
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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: 

 

A visão computacional é considerada como os “olhos” das máquinas, robôs. Através da 

obtenção de imagens, os robôs são capazes de realizar certas ações , tal como realizar o 

mapeamento da área a qual se encontra.Os deficientes visuais têm dificuldades de se 

localizarem, principalmente quando se encontram em ambientes por eles desconhecidos, e 

ao se encontrarem nestes lugares os mesmos tendem a usar o tato ou audição isso tudo 

causa um dependência. Para solucionar essas necessidades, a ideia é utilizar um 

dispositivo, um celular que possua uma 

câmera para que possa capturar imagens, identifica-las e retornar uma 

informação a pessoa, ajudando-a a localizar-se. O objetivo é utilizar placas de 

identificação, que estarão ao longo ambiente, e estas representarão cada um dos 

cômodos, então a com a câmera ligada, esta irá captar várias imagens, ao reconhecer 

uma placa, o programa reconhece um o padrão e utiliza um banco de dados para retornar 

o som correspondente, que representará o lugar que esta pessoa se encontra.Foi obtido 

um sucesso no reconhecimento das placas, na 

criação de um banco de dados que o usuário poderá acessar via web, e na resposta 

ao usuário via sinal sonoro. E para tal êxito foi utilizada a linguagem C#, 

juntamente com o programa Visual Studio 2010, e realizado um estudo sobre o 

software Silverlight e a biblioteca SLARToolkit 
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Resumo: 

 

Juntamente com os avanços tecnológicos, as interfaces gráficas dos sistemas 

computacionais evoluíram. De simples terminais textuais, passando por gráficos em 

duas dimensões (2D) e chegando a ambientes virtuais em 3D. Elas vêm sendo aplicadas 

em vários domínios de aplicações: entretenimento, simulação, reabilitação , entre outros. O 

Grupo de Trabalho de Museus Virtuais(GT-MV/UFRN), é uma dessas aplicações, no qual 

os usuários podem disponibilizar seus acervos artísticos e outros podem apreciá-los em 

um ambiente virtual 3D. Contudo, com o decorrer dos anos, percebeu-se que muitas 

pessoas possuiam dificuldades na manipulação de seus avatares através de comandos de 

teclado e mouse. Dessa maneira, o presente projeto propõe obter melhores formas de 

navegação nesses ambientes do que as já existentes. Propomos a utilização do próprio 

corpo humano como controle para essa navegação. O primeiro passo a ser dado é 

entender quais são as possibilidades por trás desses recursos e nesse caminho serão 

investigados módulos como sensores de profundidade, câmera RGB e infra-vermelho, 

além de componentes para rastreamento do esqueleto e detecção de gestos. Logo em 

seguida, deverão ser estudadas as melhores formas de promover a navegação e os novos 

horizontes que certamente surgirão ao explorar esse mundo tão novo. Assim, temos por 

objetivo principal fornecer modos naturais de interação com os ambientes 3D, 

possibilitando inclusão digital para aqueles com pouca experiência no uso de 

computadores. 
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Resumo: 

 

A facilidade de resolução de tarefas diárias trazida pelo computador gera uma nova 

realidade quando unida ao entretenimento, como os jogos eletrônicos. Devido aos seus 

atrativos como lógica de jogo e efeitos gráficos, é comum que os usuários gastem um 

tempo considerável tentando resolver um problema proposto 

pelo jogo. Comparando as situações impostas ao usuário e a as situações 

ocorridas na vida real vemos semelhanças, como a possibilidade de obter 

recompensas virtuais através de ações reais. Com o Elixir, propomos usar o conceito de 

um jogo sério (serious game) transformando as ações reais em medalhas, por meio de 

pontuações em uma rede social empresarial. Portanto nossa solução reúne várias 

ferramentas de trabalho, gerando o que chamamos de Estação Colaborativa. Alguns 

problemas enfrentados pelas empresas é a baixa 

produtividade de seus funcionários devido à falta de trabalho em equipe. Para as 

empresas que não querem ou não podem oferecer um ambiente mais confortável, 

amplo ou diverso, oferecemos essa solução virtual, que permite maior comunicação e 

colaboração entre os funcionários. Através de parâmetros, eles serão pontuados ao atingir 

objetivos concretos, que modificarão positivamente o ambiente real. É 

sabido que o reconhecimento por ações positivas move o ser humano, por isso espera-se 

que os funcionários, ao se sentirem bem cuidados, possam melhorar seu rendimento, 

além de revigorar as interações dentro da empresa. 
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Resumo: 

 

Este trabalho visa explanar e discutir o desenvolvimento de um jogo sério voltado para a 

área da saúde. O Handcopter Game, desenvolvido e mostrado nesse trabalho, tem como 

objetivo auxiliar a recuperação das funções motoras de pacientes vítimas de AVC. 

Discutimos um dispositivo de entrada não convencional a ser utilizado como controle do 

jogo, assim como o desenvolvimento do jogo obedecendo às características de um jogo 

sério. Trata-se de um controlador desenvolvido utilizando-se de visão computacional para 

que o paciente possa, através dos movimentos da mão, que serão semelhantes aos da 

fisioterapia, mover o personagem do jogo, no ambiente virtual. Com isso, seria possível 

fazer o tratamento jogando. Por fim, propomos uma série de testes a serem feitos com o 

jogo e finalmente apontamos os resultados alcançados nessa pesquisa. 
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Resumo: 

 

Neste projeto estudamos sistemas dinâmicos discretos e sua aplicação na descrição de 

fenômenos físicos e computacionais. Os comportamentos de sistemas dinâmicos 

discretos podem ser interpretados como resultado de um processo iterativo, ou seja, a 

descrição desse comportamento pode depender de um ponto inicial e o resultado da 

aplicação de uma composição da mesma função (iteração) repetidas vezes. 

Estudamos funções reais à valores reais, continuidade, diferenciabilidade, 

teorema do valor intermediário, pontos de acumulação, intervalos fechados, abertos, 

que foram essenciais na abordagem escolhida no nosso estudo de 

sistemas dinâmicos discretos. Tais conceitos são abordados em um curso de 

Cálculo I, mas fizemos um estudo mais detalhado, como é abordado em curso 

introdutório à Análise Matemática. 

Houve também abordagens mais específicas em sistemas dinâmicos, como ciclos 

periódicos, pontos fixos, retratos de fase (phase portraits), intervalos de convergência, 

Teorema de Sarkovsky, bifurcações, o modelo logístico, o conceito de caos, dinâmica 

simbólica, etc. 

Como resultados primordiais do projeto, houve o desenvolvimento de algoritmo no 

ambiente C++ que calcula e exibe resultados de iterações usando a função 

logística “h(x) = Rx(1 – x)”. 

O projeto, que ainda não atingiu todos os seus objetivos, continuará a ser 

desenvolvido com a participação de mais um aluno (voluntário), Leandro Lima 

Santos (2009032233), também aluno da ECT-UFRN. 
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Resumo: 

 

O Satélite CoRoT descobriu, até o presente, 20 planetas orbitando estrelas dos mais 

diversos tipos espectrais. No presente trabalho realizamos uma análise das curvas de luz 

de cada estrela hospedeira através da técnica Wavelet, buscando identificar a presença de 

atividade estelar. Os resultados, embora preliminares, permitem a identificação de 

assinaturas de atividade em várias estrelas, indicando que o procedimento Wavelet pode 

ser uma importante ferramenta complementar para o tratamento de curvas de luz de 

estrelas com planetas. 
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Resumo: 

 

Medidas de oscilações são fundamentais para a compreensão da natureza e dinâmica do 

interior do Sol. Neste trabalho aplicamos a técnica Wavelet para a identificação e estudo 

de oscilações em 3 estrelas com massas maiores do que o Sol, a partir de observações 

realizadas pelo Satélite CoRoT. Os resultados obtidos são comparados com medidas de 

oscilações do próprio Sol, mostrando que oscilações do tipo solar parecem ser um 

fenômeno universal em diferentes tipos 

de estrelas, independente da massa ou do estágio evolutivo. 

 

Palavras-chave: Técnica Wavelet, Estrelas, Estudo de oscilações. 



	                          XXII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA         
CICT	2011		

CÓDIGO: ET1125 

TÍTULO: Desenvolvimento de um framework Ágil para Aplicações NCL/Lua 

AUTOR: WILLY MOSER DE FIGUEIREDO TOMÉ 

ORIENTADOR: AQUILES MEDEIROS FILGUEIRA BURLAMAQUI 

CO-AUTOR: IGOR ROSBERG DE MEDEIROS SILVA 

CO-AUTOR: DIOGO HENRIQUE DUARTE 

BEZERRA CO-AUTOR: SIDNEY LUIZ 

BEZERRA BARBOSA 

 

 

Resumo: 

 

Atualmente com os avanços tecnológicos no meio da comunicação, uma das principais e 

inovadoras formas de comunicação inventada na década de 20 é a TV. Esta vem se 

adequando as inovações deixando de ser apenas uma ferramenta comum, onde o 

usuário não interagia com o conteúdo apresentado, passando a ser uma ferramenta 

inovadora onde a interação usuário/TV é a principal característica. Adotado pelo Sistema 

Brasileiro de TV Digital Terrestre (SBTVD), o middleware Ginga é o responsável pelo 

suporte à interatividade. Ele torna aplicações independentes do sistema operacional, 

oferecendo um melhor suporte para o desenvolvimento de aplicações. O mesmo já 

encontra-se disponibilizado em alguns conversores(set-top box) e televisores. As 

aplicações comerciais, seguem um padrão de layout e utiliza-se do reuso de 

componentes das aplicações, estas são feitas basicamente na linguagem NCL. 

Dependendo da aplicação, o código feito em NCL torna-se muito extenso, dificultando a 

localização de possíveis erros. Pensando nessa dificuldade que trabalhamos com o 

desenvolvimento de templates, códigos pré definidos, onde o desenvolvedor reutiliza o 

código, modificando apenas alguns atributos, gerando assim uma nova aplicação. 

Portanto, o presente trabalho, dentro do projeto LuaR, tem como objetivo o 

desenvolvimento de um framework que se baseia no desenvolvimento das aplicações em 

componentes e templates, promovendo a criação de aplicações interativas de maneira 

ágil, através de pequenas customizações. 
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Resumo: 

 

Recentemente, a medicina vem evoluindo muito, porém o número de profissionais 

ainda não dá conta da grande demanda por tratamentos médicos. Além disso, 

observa-se que os custos desses tratamentos ainda são altos. Para modificar essa 

situação existe o telehealth (T-health) que consiste em combinar recursos tecnológicos e 

de telecomunicação para fazer tratamentos a distância e com uma maior interatividade, 

assim como registrar a evolução do paciente. Diante desse propósito, deseja-se estudar 

um dispositivo que aproveite a capacidade de capturar movimento de uma câmera infra-

vermelha, câmera RGB e sensores de profundidade combinados. Isso possibilitaria que 

um paciente tivesse uma série 

de exercícios passados por seu fisioterapeuta que o ajudasse a melhorar 

problemas de coordenação e equilíbrio por exemplo. Além disso teria sua evolução 

registrada permitindo a seu médico e fisioterapeuta acompanhar a distância, 

porém continuamente. Isso evitaria a necessidade de visitas freqüentes aos 

médicos, o que para certos pacientes com dificuldades de locomoção pode ser bem 

complicado. Adicionalmente, ainda existe a possibilidade de interação com uma 

interface gráfica, a qual proporcionaria entretenimento enquanto ele faz o exercício 

tornando-o menos monótono. 
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Resumo: 

 

A robótica caminha para se tornar uma das 10 maiores áreas de pesquisa até 2020. 

Apesar de ser uma área em franca expansão no mundo e uma das áreas mais 

representativas das novas tecnologias, o Brasil tem se situado de forma marginal nessa 

área, perdendo um imenso potencial para a geração de empregos, técnicas, tecnologias e 

produtos devido, principalmente, à falta de incentivo para a formação de recursos humanos 

na área. Kits educacionais de robótica não possuem um preço acessível o que dificulta 

ainda mais a divulgação desse universo junto aos estudantes. Por outro lado os 

dispositivos móveis estão cada vez mais presentes no cotidiano. Esses dispositivos 

apresentam componentes que podem ser utilizados em sistemas autônomos para 

execução de tarefas. Sensores como o de áudio e de vídeo são componentes importantes 

desses dispositivos e podem ser configurados para execução de tarefas feitas por um 

robô. O objetivo deste trabalho é desenvolver um sistema robótico de baixo custo que seja 

programado e controlado através de um dispositivo móvel, utilizando seus componentes e 

seu processamento para uma determinada execução. 
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Resumo: 

 

O “Radônio doméstico" é considerado o mais importante fator de risco ambiental para se 

contrair câncer de pulmão. A cidade de Lages Pintadas (Nordeste-Brasil) apresenta uma 

incidência de diferentes tipos de câncer anormalmente alta em relação aos municípios 

vizinhos (incluindo câncer de pulmão). Esta região é formada por rochas metamórfica de 

composição granítica, onde afloram vários corpos pegmatíticos. Neste trabalho apresenta-

se os resultados de 110 detectores passivos de gás-Radônio distribuídos em 

aleatoriamente em algumas residências urbana do referido município. As medições 

ocorreram durante dois períodos de quatro meses na estação seca (Dezembro-Fevereiro). 

A maioria das habitações não possui forro e são cobertas por telha de cerâmica vermelha, 

com piso de cerâmica vitrificada ou de cimento. Para os dois períodos, a Média-

Geométrica para 

Radônio Habitacional foi de 220 Bq/m3 (intervalo=40-7.679, Mediana=237,Desvio 

Padrão=957). Para o primeiro período, o teor variou entre 170 e 6.538 Bq/m3 

(Mediana=307; MG=370; DP=956), mas para segundo período, os dados estão mais 

dispersos devido à ocorrência de um normal período de chuvas (intervalo=42- 

7.679; Mediana=115,MG=135,DP=919). Por conseguinte, todas as habitações 

estudadas excederem o nível de ação 100 Bq/m3 para o radônio habitacional (WHO). 

O nível de radiação gama também foi verificado em cada habitação (intervalo=16- 

109 nGy/h;MED=83;GM=78;DP=17), estes dados foi considerados normais. 
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Resumo: 

 

O Teste de Turing foi um experimento proposto em 1950 por Alan Turing em uma 

publicação chamada "Computing Machinery and Intelligence", cujo objetivo era determinar 

se um computador era capaz de pensar. Ele definiu que um computador pode pensar se a 

pessoa que participa do teste não for capaz de identificar se foi um programa ou um ser 

humano que respondeu às suas perguntas. Esse trabalho consiste no desenvolvimento de 

um Chatterbot (agente especializado em simular um ser humano na conversação com as 

pessoas, seu objetivo é o de responder 

perguntas conseguindo passar a impressão de que se estar conversando com outra 

pessoa, e não com um programa de computador) na linguagem de programação AIML. 

Essa aplicação possui o intuito de simular o teste de Turing durante o evento Mostra das 

Profissões da UFRN. O Chatterbot deve possuir a capacidade de responder perguntas 

referentes ao curso de Ciência da Computação, proporcionando uma interação dos 

estudantes com uma aplicação real de uma das áreas mais populares da computação, a 

Inteligência Artificial. 
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Resumo: 

 

Uma questão importante na produção de fármacos é a crescente circulação de uma 

variedade de medicamentos contrafeitos.. A Espectroscopia no NIR tem demonstrado ser 

uma ferramenta versátil para a análise de produtos da indústria 

farmacêutica. É uma técnica de análises com pouca ou nenhuma necessidade de 

preparação da amostra. A caracterização de um fármaco incide sobre o desempenho 

qualitativo e quantitativo de uma determinada técnica analítica. Para uma técnica como a 

espectroscopia NIR, essas características são direcionadas a depender de poderosas 

ferramentas quimiométricas de análise multivariadas como, Mínimos Quadrados Parciais 

(PLS) e SIMCA. Neste estudo, foram construídos modelos de classificação para a 

identificação rápida de produtos farmacêuticos 

originais e genéricos adquiridos em redes farmacêuticas diferentes. Os espectros 

no NIR foram coletados em um espectrofotômetro Bomem MB 160, sendo realizadas 3 

réplicas para cada amostra, com resolução de 8 cm-1, 50 varreduras para cada 

espectro.. Para quantificação das amostras foram coletados espectros na região de 190 

a 350 nm, utilizando um espectrofotômetro UV-vis. Na tentativa de aperfeiçoar os 

modelos multivariados e avaliar o erro de cada modelo de calibração foram feitas 

seleções de variáveis. Os algoritmos utilizados neste trabalho foram o APS (algoritmo de 

projeções sucessivas), iPLS (do inglês 

Interval Partial Least Squares) e AG (Algoritmo Genético). 
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Resumo: 

 

A previdência social tem características de um seguro social cujo pagamento está 

diretamente associado à ideia de redução ou perda de capacidade laboral. Entretanto, 

muitos indivíduos aposentados, mostram-se ainda aptos e dispostos a trabalhar. Desta 

forma o presente estudo objetiva analisar o perfil dos aposentados do Rio Grande do Norte 

que continuam trabalhando e como este perfil influenciaria no ser ou não aposentado ativo. 

Os dados utilizados foram oriundos do Censo (2000) onde para observar se haveriam 

diferenças significativas entre 

os grupos, foi utilizado do teste Qui-Quadrado de Pearson, onde as variáveis com 

correlações estatisticamente significantes foram analisadas com a regressão 

logística para mensurar o grau de tal influência. Dentre as estudadas, apenas a 

variável “problemas mentais” mostrou-se não significante a 5%. Já as variáveis que foram 

excluídas na regressão logística por sua baixa significância estatística foram: Estado Civil; 

cor/raça; religião; sabe ler e escrever; grupo percentual de moradia no município e na UF. 

Conclui-se então que entre as variáveis analisadas aquelas em que um aumento positivo 

gera uma diminuição da probabilidade de um indivíduo ser um aposentado ativo são: não 

vivem ou nunca viveu em companhia de cônjuge ou companheiro; vive na região central 

potiguar; tem dois ou mais trabalhos e não é contribuinte da previdência oficial. Os 

demais exerceriam uma influência positiva a ser analisada a partir do logaritmo da razão 

de chance. 
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Resumo: 

 

O projeto tem por objetivo estudar a disponibilidade e viabilidade de softwares livres e 

gratuitos para a simulação de circuitos digitais e aplicação no ensino de disciplinas 

correlatas, dado o alto custo das soluções proprietárias. Serão construídos quadros 

comparativos, destacando vantagens, desvantagens e um tutorial para a escolha mais 

adequada. 
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Resumo: 

 

Neste trabalho, pós cerâmicos pertencentes ao sistema Nd2NiO4 foram sintetizados 

visando sua utilização como catalisadores. Dois métodos de síntese relativamente novos 

na literatura foram utilizados: co-precipitação e gelatina, na qual faz 

uso desta como precursor orgânico. O efeito da rota de síntese foi analisada por 

difração de raio X. Os pós resultantes do processo de síntese foram calcinados a 1000 

e 1100 ° C por 6 h, a fim de obter a fase RP. Em comparação com método de co-

precipitação, pós obtidos pelo método de gelatina são mais porosos e apresentam 

tamanho de partícula menor. Difratogramas revelaram estrutura Nd2NiO4 cristalina com 

simetria tetragonal e ortorrômbica. 
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Resumo: 

 

Segundo a concepção original do concreto os elementos agregados, a areia e a brita, 

constituem materiais quimicamente inertes. Entretanto, Stanton (1940) reportou a 

ocorrência de reação química entre os álcalis do cimento e certos minerais dos agregados. 

Tal descoberta despertou a atenção da comunidade técnica apenas a partir da década de 

80 em razão da constatação de ruína em estruturas, atribuída aos efeitos degenerativos da 

reação no concreto afetado. O assunto assumiu grande importância no âmbito da 

Engenharia Civil e, o volume das investigações tem sido ampliado, progressivamente, 

culminando assim na crescente descoberta de novos casos. Em razão do 

estágio incipiente das pesquisas, as informações e formulações teóricas concernentes ao 

fenômeno ainda são limitadas, dificultando a solução dos problemas decorrentes. A 

simulação numérica constitui ferramenta relevante para a avaliação dos danos nos 

diversos tipos de elementos estruturais afetados pela RAA, e promover os devidos reparos.

 O objetivo deste trabalho é a análise do desempenho 

mecânico de elementos de concreto armado deteriorados 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, em sua resistência. 
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Resumo: 

 

Este trabalho objetiva estudar mistura de tensoativos no sistema microemulsionado 

visando a remoção de hidrocarboneto de petróleo (HP) em arenitos de formação Assú e 

Botucatú. Com esta finalidade os tensoativos - T utilizados neste trabalho foram Untl L9 

(não iônico) e 3% de DDCl (catiônico), cotensoativo – C (álcool), fase óleo - Fo 

(hidrocarboneto) e fase água - Fa (solução salina). Este sistema foi obtido através de 

diagrama de fase pseudoternário, cuja região de trabalho foi a microemulsão - ME. 

Foram escolhidos três pontos na região de ME cuja razão C/T foi 0,5. Os pontos 

escolhidos na região de ME foram: ponto 1- 20% de C/T, 5% Fo e 75% Fa; ponto 2 - 

30% de C/T, 5% Fo e 65% Fa; ponto 3 - 40% de C/T, 5% Fo e 55% Fa. Esses pontos 

foram utilizados na remoção de HP nos arenitos, nos tempos de contato de 1, 30, 60, 120 

e 240 minutos. Observou que, para o ponto de 20% C/T a melhor remoção de HP no 

arenito Assú foi de 94,44% no tempo de 1 minuto e no Botucatú foi 98,17% 

no tempo de 60 minutos, em 30% C/T foi removido 98,43%, para o arenito Assú no tempo 

de 1 minuto e 99,19% de remoção no arenito Botucatú em 240 minutos e a 40% 

C/T removeu 95,56% em 2 horas para o arenito Assú e 99,28% em 1 minuto para o 

arenito Botucatú. Pode-se concluir, que o arenito de formação Assú removeu melhor o 

HP no ponto de 30% C/T no tempo de 1 minuto e o Botucatú no ponto de 40% C/T em 

1 minuto. 
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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. Em conseqüência, modificam 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. Dada a 

sua importância, 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, sobretudo, 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 da fluência em pilares de concreto armado, conforme um modelo de estado cujos 

parâmetros foram fixados a partir de resultados da formulação da NBR 6118/07. 
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Resumo: 

 

A área de estudo compreende a Bacia hidrográfica do Rio Maxaranguape cuja superfície é 

da ordem de 1010 km². As principais unidades aqüíferas da bacia são os aqüíferos 

Jandaira e Barreiras. O aquífero Jandaira ocorre em todo alto e médio curso da bacia. É 

um aquífero fissural e anisotrópico, em geral com salinidade elevada. As águas do aquífero 

Barreiras, no curso inferior da bacia hidrográfica do Rio Maxaranguape, constituem a 

principal fonte de suprimento hídrico das comunidades locais, dos projetos de irrigação e 

de demandas industriais. O uso das águas subterrâneas é feito, entretanto, sem um 

planejamento adequado, resultando, por conseguinte, na ineficiência do uso da água. O 

objetivo principal deste trabalho é a avaliação das potencialidades hidrogeológicas do 

aquífero Barreiras e da qualidade das águas. Neste sentido, foi efetuado um levantamento 

de toda infra-estrutura hídrica; avaliada as dimensões, litologia e estrutura do aqüífero 

Barreiras e avaliada a qualidade 

das águas. A qualidade das águas foi avaliada com base nos resultados de análises 

químicas existentes e que foram disponibilizadas para a execução deste trabalho. Os 

recursos de águas subterrâneas explotados foram avaliados em 8,0 milhões de m³/ano. 

As águas subterrâneas são em geral do tipo Na+ - Cl-, de baixa salinidade e boa 

qualidade para o uso humano e desenvolvimento agrícola. 
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Resumo: 

 

A necessidade de evitar o desperdício e melhorar a qualidade dos alimentos, 

pesquisadores, nesses últimos 10 anos, tem estudado métodos alternativos e processos 

específicos capazes de obter melhores qualidades destes produtos alimentícios. Em 

virtude da melhoria e qualidade dos produtos ofertados, a procura de frutas processadas 

tem aumentando bastante no mercado brasileiro. 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 objetivo do aproveitamento desses 

subprodutos ou bagaços, através do processamento da 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, resíduos da indústria 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: 

 

Um elemento de concreto mantido sob compressão apresenta contração com o tempo, 

devida à fluência da camada de água adsorvida aos grãos do cimento endurecido. Tais 

deformações são tanto maiores quanto menor for a umidade ambiental, as dimensões da 

seção transversal do elemento estrutural e a idade do concreto na data do carregamento, 

e, quanto maior for a intensidade da tensão solicitante. São proeminentes na fase mais 

jovem do material, tendo longevidade de até vinte anos. Podem apresentar magnitude de 

até três vezes o encurtamento imediato ao carregamento modificando substancialmente 

os campos de tensões. Os órgãos normativos tradicionais apresentam formulações 

específicas sobre o assunto. O objetivo deste trabalho é a análise comparativa dos 

modelos de fluência da NBR 6118/07 e do CEB-FIP Model Code 1990. Constatou-se que, 

quanto aos fatores influentes supracitados, ambas as normas são coerentes no tocante 

ao comportamento esperado para o concreto. Uma das distinções observadas é que a 

formulação da NBR considera a influência da consistência do concreto, além de incluir 

parcela de deformação independente do tempo, apesar de apresentar, em idades mais 

jovens, coeficientes de fluência menores que os do CEB. O modelo europeu, por sua vez, 

considera de forma direta a influência da resistência do concreto. A melhor concordância 

entre as citadas normas foi registrada para o concreto C 20. Na medida em que a 

resistência é maior a discrepância entre os resultados também o é. 
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Resumo: 

 

Este trabalho visa quantificar e descrever os principais tipos de sedimentos biogênicos 

encontrados na plataforma continental na porção nordeste do Rio 

Grande do Norte. Os sedimentos foram coletados no âmbito do projeto Levantamento 

batimétrico e faciológico da plataforma continental rasa do estado do Rio Grande 

do Norte – Folha Touros (SB.25-VC-II) – CPRM/UFRN. As amostras foram 

selecionadas em perfis perpendiculares a linha de costa. A escolha destes pontos 

permite que se tenha uma ideia de possíveis variações no conteúdo dos grãos biogênicos 

à medida que se afastam da costa em direção ao oceano e também de norte para sul. Os 

grãos estudados têm um diâmetro na faixa de 1 mm a 4 mm. A metodologia utiliza um 

Sistema de Informações Geográficas para quantificar e identificar os 50 primeiros grãos de 

cada amostra utilizando fotografias destas amostras com ampliações de 30 e 40 vezes. 

Estas fotografias foram obtidas através uma lupa digital cuja resolução é de 1.3MB. 

A descrição dos sedimentos foi feita analisando as características apresentadas por cada 

grão como tamanho, forma, cor e textura. Sendo assim foi possível a separação dos 

sedimentos em antigos e recentes. Foram analisadas um 

total de 265 amostras, nas quais observou-se o predomínio de cinco principais classes: 

algas verdes ( 45%), algas vermelhas (23%), algas antigas (13%), moluscos (6,5%) e 

grãos minerais (12,5%). 
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Resumo: 

 

A Realidade Virtual é uma tecnologia que tem como objetivo recriar ao máximo a 

sensação de realidade para um indivíduo. Na arquitetura, a Realidade Virtual é bastante 

utilizada na visualização de futuros projetos arquitetônicos e para isso existem softwares 

específicos de modelagem tridimensional que permitem renderização de imagens e 

animações, nos quais a iluminação de cenas desenvolvidas é o fator primordial para o 

sucesso de um trabalho. A iluminação de ambientes virtuais é uma das etapas mais 

importantes para a finalização de qualquer projeto, pois está diretamente relacionada com 

a qualidade da imagem que será obtida. Atualmente, 

é possível criar vários tipos de efeitos visuais, mas o grau de realismo que cada projeto 

pode fornecer depende da harmonia dos recursos utilizados. Neste caso, um importante 

plug-in de renderização e iluminação denominado V-Ray foi escolhido, pois tem se 

tornado bastante popular e está freqüentemente presente em diversos projetos 

arquitetônicos através de 

softwares como SketchUp e 3DS Max. O objetivo deste trabalho consiste em avaliar 

as imagens geradas, a partir da comparação dos resultados de iluminação nesses 

dois softwares em suas versões 2012 utilizando o V-Ray como renderizador, e 

definir qual deles é o mais indicado para aplicar em projetos de arquitetura. Em 

suma, concluiu-se que as imagens mais satisfatórias e com mais recursos foram 

obtidas utilizando o V-Ray no software 3DS Max 2012. 
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Resumo: 

 

A ferrita de cálcio (Ca2Fe2O5) possui uma estrutura do tipo perovskita com deficiência de 

oxigênio e é utilizada como catalisador químico. Ferritas de cálcio nanoestruturadas foram 

produzidas via moagem de alta-energia, com subsequente tratamento térmico. Os 

produtos da moagem foram caracterizados por difração de raios X, espectroscopia 

Mössbauer e magnetização. Amostras do tipo Ca2Fe2O5 foram obtidas a partir dos pós-

precursores Fe2O3 e CaCO3, os quais foram estequiometricamente misturados e moídos 

por 10 h e tratados termicamente a 700, 900 e 1110°C. Os espectros Mössbauer das 

amostras tratadas foram ajustados com três subespectros que correspondem à ferrita de 

Ca (sítios octaedrais e tetraedrais) e a uma componente paramagnetica, relacionada com 

partículas muito pequenas da ferrita de Ca, as quais estão em estado 

superparamagnetico. Para as amostras batidas em atmosfera de álcool metílico, observa-

se um aumento significativo da área associada à componente 

paramagnética. As curvas de histerese obtidas são características de um material 

antiferromagnético com uma fraca componente ferromagnética. 
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Resumo: 

 

Em pesquisas recentes foram comprovadas como satisfatórias as propriedades físico-

químicas do Óleo da Castanha de Caju (OCC), sendo comparáveis com as do óleo mineral 

SAE 15W40 API SL, utilizado em motores de combustão interna veiculares. Neste 

contexto, desenvolveu-se um projeto para análise de seu desempenho como lubrificante. 

Foi construído um sistema de ensaio dinâmico capaz de simular o contato de uma das 

partes internas de um motor de combustão interna com lubrificação constante. Nesta 

metodologia de ensaio, considerou-se a 

variação de temperatura do sistema. As temperaturas próximas ao contato entre as 

peças e a ambiente foram medidas através de termopares e foram registradas para 

controle e monitoramento dos parâmetros durante os ensaios. O estudo foi 

complementado por ensaios medição de massa. Assim, em função do desgaste 

originado nas peças e da temperatura do sistema, pode-se emitir um parecer 

comparativo entre o Óleo da Castanha de Caju e o óleo mineral SAE 15W40 API SL 

utilizados nos ensaios. 
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Resumo: 

 

Os sedimentos de rua são importantes carreadores de poluição nas cidades, oriundo das 

litologias locais, contém poeiras provenientes das diversas atividades urbanas, inclusive 

resíduos derivados do tráfico de veículos. O objetivo desse trabalho foi a caracterização 

mineralógica de uma amostra de sedimento de rua da cidade de Natal. A coleta foi 

realizada, sendo obtidas sub- amostras em pontos próximos no mesmo local. No 

laboratório, os sedimentos de rua foram homogeneizados e quarteados, para verificação 

das fases presentes. Após peneiramento, a fração passante na peneira de 48 mesh (0,3 

mm) foi analisada 

para matéria orgânica. Uma alíquota foi submetida à separação magnética com imã de 

mão, tendo sido produzidas cinco sub-alíquotas com diferentes susceptibilidades 

magnéticas. Estas frações foram analisadas por difração de raios X (DRX), utilizando um 

equipamento marca Shimadzu, modelo XRD-6000 do NEPGN na UFRN. Foram 

identificados predominantemente quartzo e feldspatos como minerais essenciais. O teor 

determinado de matéria orgânica foi de 4,46%. Na interpretação dos difratogramas 

obtidos, foram magnetita, titanomagnetita e hematita, enquanto que na fração não 

magnética foram encontrados quartzo e feldspato, este último de composição tanto 

sódica como potássica. A mineralogia quartzo-feldspática predominante é característica 

dos campos de dunas da cidade de Natal. As fases magnéticas podem ser tanto de 

origem geogênica como antropogênica. 
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Resumo: 

 

Num mundo onde os preceitos de sustentabilidade estão cada vez mais à tona, a 

engenharia, como importante atividade tecnológica e, especialmente a civil, com 

consumos elevados de insumos e consequente geração de resíduo, figuram como 

importantes agentes do desenvolvimento sustentável. 

Neste contexto, entender o comportamento dos materiais sob as ações usuais em 

engenharia é um requisito fundamental para que se possa desenvolver métodos de 

projeto e dimensionamento de estruturas com melhor aproveitamento da capacidade 

resistente dos materiais e, portanto, menor consumo destes. 

Este trabalho vem, assim, com o objetivo de aplicar conhecimentos provenientes 

da Mecânica do Contínuo para a resolução de um problema clássico de engenharia, 

analisando-o com diferentes modelos reológicos, a fim de simular o comportamento 

real do material e comparar os resultados obtidos com outros já consagrados pelo 

meio científico. 

Pretende-se calcular valores de tensão, deformação e deslocamentos em pontos 

específicos de uma viga sob efeito de uma carga distribuída ao longo de seu 

comprimento, considerando os modelos elastoplástico e viscoelástico na descrição 

do de comportamento dos materiais, obtendo-se resultados numéricos através de 

métodos programáveis em computador. 
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Resumo: 

 

Os bordados influenciam em diversas propriedades do tecido podendo até modificar as 

estruturas, pois os pontos se entrelaçam as estruturas do tecido. A 

quantidade de entretela também influencia na qualidade do bordado e o tipo da entretela 

utilizado no processo, elas tem por finalidade ajustam a espessura do tecido para melhorar 

o produto e o ponto final. Portanto há vários tipos deste material no mercado para esses 

fins, esse trabalho vai mostrar qual a melhor matéria prima e a de custo mais barato. Pois 

a escolha errada da entretela, 

quantidade de ponto e o tipo de linha podem afetar o tecido de malha deixando todo 

pregueado e mais vulnerável e pode acarretar um rasgo no tecido ou afetando também a 

qualidade do desenho final. O trabalho tem por objetivo principal mostrar qual o melhor 

método para se fazer um desenho sem danificar o tecido de malha Jersey em função do 

número de ponto, tipo de entretela e quantidade de camadas a se utilizada no processo 

para uma melhor qualidade do produto final. Para o estudo utilizaremos uma maquina de 

bordado da marca WESTMAN de 12 agulhas do laboratório de engenharia têxtil. 
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Resumo: 

 

O aproveitamento do excedente da produção de frutas e hortaliças da região de Punaú no 

estado do Rio Grande do Norte serviram como base para as pesquisas desenvolvidas no 

GPEC – Grupo de Pesquisas em Engenharia de Custos, onde o objetivo neste projeto foi 

desenvolver produtos economicamente viáveis para o micro produtor,conseqüentemente 

gerando renda e trazendo benéficos a saúde da população. Nosso principal interesse foi 

promover a organização do agronegócio, visando aumentar sua eficiência e eficácia em 

benefício da sociedade, além de promover o aproveitando do excedente da produção do 

setor de frutas e hortaliças. As principais matérias primas da região em questão são a 

abóbora, coco, mamão e banana. 

Dentre os diversos produtos disponíveis, optamos por desenvolver três produtos a 

base de frutas e hortaliças: a barra de cereais, geléia de mamão e banana e o 

pão de cascas e talo, por se tratar de produtos de fácil manuseio, baixo custo 

de produção e valor comercial significativo. 

Visando atuar no segmento de mercado representado pelo público estudantil para a 

merenda escolar, na faixa etária de 4 a 23 anos, que permite uma estrutura de 

divulgação enfatizando valores nutricionais com uma estratégia dirigida de 

distribuição dos produtos. 
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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 tratamentos termoquímicos promovem alterações microestruturais e por conseqüência 

nas propriedades mecânicas na superfície da peça. Estes processos aumentam a dureza 

superficial, resistência à fadiga e desgaste sem perda de tenacidade. O aumento da 

resistência na superfície é obtido pela adição de elementos químicos intersticiais 

(carbono, nitrogênio, boro) através de processos difusivos, quando uma peça metálica é 

submetida a um meio com elevado potencial químico do elemento de interesse, em altas 

temperaturas. O tratamento de cementação de ligas Fe-C (aços carbono ou aços ligados 

com teores de carbono de até 0,2%), consiste no seu aquecimento a temperaturas 

austenitizantes, em 

meio rico em carbono (gasoso, líquido ou solido). A partir da solução da segunda 

lei de Fick, que rege o comportamento difusivo dos elementos em regime não- 

estacionário, é possível prever a profundidade de camada cementada, conhecido o meio 

cementante. O presente trabalho avalia a mudança microestrutural (fases, profundidade 

cementada) de diferentes corpos-de-prova de um aço SAE 1020, submetidos à 

cementação em diferentes temperaturas (900, 950 e 1000°C) nos 

tempos de 6 e 8 horas. Para tanto foi desenvolvida uma mistura de carvão vegetal moído e 

carbonato de cálcio (CaCO3) utilizados como fonte alternativa de 

carbono, de forma a diminuir os custos e aumentar a eficiência de processo. As 

amostras serão caracterizadas por microscópio óptico e a espessura das camadas será 

avaliada por microdureza. 

 

Palavras-chave: Cementação, carvão vegetal, carbonato de cálcio, camada 

cementada. 



                          XXII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA         
CICT	2011	

CÓDIGO: ET1285 

TÍTULO: ESTUDO DA EFICIÊNCIA DA AÇÃO DE UM DESEMULSIFICANTE NA 

SEPARAÇÃO DE 

EMULSÕES ÁGUA/ÓLEO ORIUNDA DE CAMPOS DE PETRÓLEO DA 

BACIA POTIGUAR. AUTOR: AMANDA SAYURE KASUYA DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: DJALMA RIBEIRO DA SILVA 

CO-AUTOR: RAONI BATISTA DOS 

ANJOS CO-AUTOR: SHIRLEY 

FEITOSA MACHADO 

CO-AUTOR: BELIZA MARIA DE SOUZA PINHEIRO 

 

Resumo: 

 

Na Indústria de Petróleo, é comum a produção de água juntamente com o petróleo. Essa 

água muitas vezes encontra-se na forma emulsionada. A sua presença provoca a 

desvalorização do petróleo, além do aumento no custo de transporte e armazenamento. 

A água também é tida como a principal causadora da corrosão e formação de 

incrustações nos dutos de transporte e tanques de armazenamento de óleo, 

provocando o comprometimento no escoamento do petróleo, ou, até mesmo, 

tamponamento de colunas. 

Estas emulsões podem se formar em função do regime de fluxo turbulento inerente 

às tecnologias de produção. Uma medida comumente aplicada a fim de promover a 

quebra de emulsão água/óleo é a adição de desestabilizadores de emulsão, também 

chamados de Desemulsificantes. Esses compostos são normalmente constituídos de 

resinas policondensadas dissolvidas em solventes orgânicos. No entanto faz-se 

necessário avaliar a dosagem e tempo de atuação a fim de promover de forma eficiente a 

separação. 

Os objetivos desse trabalho são: avaliar o desempenho de um determinado 

desemulsificante comumente utilizados na separação óleo/água, variando a sua 

concentração e o seu volume, identificar a melhor concentração a ser aplicada na quebra 

de emulsão água/óleo e observar o seu comportamento frente a óleo oriundo da bacia 

potiguar. 
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Resumo: 

 

Neste trabalho descreve-se os principais processos de fabricação das moedas bem como 

os materiais mais utilizados descrevendo através da história os metais mais utilizados para 

fabricação de moedas, bem como, a importância dos materiais utilizados e seus valores.  

O trabalho procura elucidar a respeito dos processos e materiais de fabricação da moeda, 

afim de, mostrar a importância destes conhecimentos para um aprimoramento das técnicas 

utilizadas e assim reduzir custos e aumentar benefícios. 
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Resumo: 

 

Alumínio e suas ligas são materiais importantes devido sua ampla gama de aplicações 

industriais, tais como nas indústrias aeroespacial, automotiva e petroquímica.A liga de 

alumínio 3003 é considerada como um material avançado para a fabricação de 

radiadores de automóveis e aparelhos de ar condicionado devido ao seu custo 

relativamente baixo, alta resistência com relação ao peso e alta resistência à corrosão. A 

liga em estudo que contém Mn, Fe e Si como elementos de liga é largamente utilizada em 

recipiente, embalagem e indústria automobilística, devido à sua excelente resistência 

específica, resistência à corrosão e maleabilidade. Outra aplicação da liga AA3003 é em 

dutos para o transporte de ácido nítrico, devido ao ambiente degradável que eles operam, 

ocorre o problema da corrosão. Os principais tipos e inclusões intermetálicos na 

ligaAA3003 são ricos em ferro. O objetivo é identificar e caracterizar o precipitado 

nas ligas, pela análise de difração de raios-x (DRX), a fim de 

cobrir diferentes compostos intermetálicos FeyAlx. A velocidade de varredura foi de 2 ° / 

min, com o tamanho do passo de 0,02 °. Estes parâmetros foram selecionados a fim de 

realizar uma análise da fase de alta qualidade. Tratamento 

térmico foi feito em temperaturas de 27 º C, 100 ° C, 200 ° C, 300 ° C, 400 ° C, 

500 ° C, 600C º e 650 ºC, e foi visto que até 400 ° C não houve ocorrência de 

intermetálicos FeyAlx, esta ocorrendo a 500 e 600 º C, já não são identificados em 650 

ºC. 
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Resumo: 

Para entender o processo de deposição de uma duna de areia localizada em Sylt Island, 

região norte da Alemanha, um levantamento com Ground Penetrating Radar (GPR) foi 

realizado. 

O GPR é um método geofísico que se utiliza das propriedades de propagação de 

ondas eletromagnéticas para detectar feições resultantes do contraste na constante 

dielétrica de um meio, neste caso, as dunas. 

Consiste em um aparato que utiliza uma antena emissora de pulsos de onda e outra 

antena que recebe o pulso resultante da propagação no referido meio. Feito isto, 

calcula-se o tempo duplo de percurso ,que o pulso de onda levou para chegar à 

antena receptora e tem-se, somado ao conteúdo de frequências e amplitudes, o sinal 

resultante. O referidos sinais são interpolados e processados em um software 

específico e é montado o seu respectivo perfil, que é a imagem resultante de todo o 

processo descrito e que é, a posteriore, interpretado seguindo conceitos de 

litoestratigrafia. 

A pesquisa é composta por oitenta perfis nas direções SE-NW e NE-SW. Os dados 

permitiram a identificação de diferentes gerações de dunas e de superfícies limitantes, 

especialmente superfícies de reativação associados às mudanças nos padrões dos 

ventos e podem ser usados como marcadores para conduzir a um futuro levantamento de 

GPR 3D com alta densidade. 
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Resumo: 

 

O presente trabalho tem como objetivo principal investigar as correlações existentes entre 

os desempenhos de estudantes em três etapas da vida estudantil, Ensino Médio, 

Vestibular e Universidade: A incorporação do Ensino Médio como etapa final da Educação 

Básica vem contribuindo com o forte aumento no número de matrículas nesse nível de 

ensino e, consequentemente, com o número de jovens que almejam uma vaga nas 

universidades. A análise de correlação simples verifica a relação em dois sentidos (co + 

relação), e é usado para designar a força que mantém unidos dois conjuntos de valores. A 

análise de correlação canônica é a técnica mais geral das técnicas multivariadas, sendo a 

única técnica disponível para examinar relações entre um conjunto de variáveis 

independentes e um 

conjunto de variáveis dependentes. Os resultados apresentados mostram que o 

desempenho dos alunos nas disciplinas cursadas do Ensino Médio é moderadamente 

correlacionado entre elas, as disciplinas português e literatura e biologia tem 

uma relação de 0,76, inglês e português e literatura 0,62, história e geografia 0,84, 

matemática e física 0,84, física e química 0,85, química e biologia 0,81. O vestibular da 

UFRN avalia o máximo de conhecimento do Ensino Médio que os estudantes adquirem, 

sendo as duas fases (objetiva e discursiva) quem melhor capta o conhecimento do Ensino 

Médio. O índice que melhor se relaciona com o conhecimento apresentado no Ensino 

Médio e no Vestibular é o IRA. 
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Resumo: 

 

Estudos que vislumbrem o comportamento de próteses dentárias submetidas à ação de 

forças, que representam os movimentos de mastigação, são importantes para o 

desenvolvimento de novos materiais odontológicos que visem o bem-estar das pessoas. 

Durante anos, os profissionais envolvidos neste assunto limitavam-se aos odontólogos, 

os quais realizavam as suas análises através do acompanhamento clínico e em 

experiências com animais. Atualmente, a pesquisa conjunta envolvendo os engenheiros, 

conduz a avaliações numéricos-computacionais confiáveis e eficientes. O que se propõe 

nesta pesquisa é o estudo da distribuição das tensões em implantes com diferentes 

geometrias utilizando um programa computacional baseado no Método dos Elementos 

Finitos. As geometrias analisadas correspondem às encontradas comercialmente com 

roscas de formato retangular, trapezoidal ou triangular, avaliadas com refinamentos 

progressivos da malha de discretização e variações no número de nós dos elementos. Os 

resultados preliminares considerando o Estado Plano de Deformações e 

comportamento elástico-linear do material indicam que, para malhas razoavelmente 

discretizadas, o implante cilíndrico com roscas retangulares apresenta o melhor 

desempenho. 
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Resumo: 

 

A metalografia consiste numa técnica de estudo da microestrutura dos mais diversos tipos 

de materiais. A revelação dos grãos é feita a partir do ataque químico, geralmente 

corrosivo, que permite visualização em escala cinza. Para alguns materiais o processo 

convencional de metalografia pode não ser tão simples para a visualização do material. 

Logo, uma técnica alternativa para facilitar a revelação é a Metalografia Colorida. Este 

método baseia-se na deposição de um filme fino sobre a superfície a ser revelada, cuja 

espessura é dependente do tipo/composição do material. Consequentemente um melhor 

contraste é visualizado no microscópio para uma eventual metalografia 

quantitativa/qualitativa. O aço ABNT 4340 é comumente usado na indústria 

automobilística na fabricação de eixos, sendo também utilizado na construção naval. 

Normalmente é fornecido tratado e possui microestruturas multifásicas. O objetivo desse 

trabalho é fornecer um comparativo entre a metalografia convencional e colorida do aço 

citado, juntamente com informações de suas propriedades mecânicas, como: dureza e 

resistência à tração. 
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Resumo: 

 

Thermomechanical behavior of steel/polymer interfaces usually presents wide range of 

characteristics. In this work steel ball shearing on polymer samples results in loss of 

properties. This work was carried out using nitrile rubber, NBR, which had its amorphous 

and crystalline regions characterized by XRD. The filler, present in the elastomer samples, 

made the rubber/metal interfaces irregular, resulting in a stick-slip behavior of the system, 

when submitted to mechanical . The use of surfactant solutions with the rubber allowed 

the reduction of surface tension between rubber and steel. The objective of this study was 

to use a surfactant to form a film over NBR, equalizing possible heterogeneities and 

decreasing the interface stresses when submitted to contact compression to steel. The 

analysis was carried out at tribologic temperatures and it was found that the addition 

surfactant solutions with concentration varying from 2 to 100%, avoided problems related 

to stick-slip behavior in the conditions used in this work. 
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Resumo: 

 

A didática e a aprendizagem baseada em conhecimentos e atividades visa a integração 

dos alunos com as situações e problemas relacionados com miniempresa de 

produto,energia e o meio ambiente, tendo uma análise perceptiva sobre a 

degradação, poluição do meio ambiente com o uso das tecnologias e atividades 

industriais, permitindo aos mesmos agir e proporcionar soluções e projetos, usando esses 

métodos e didática inovadora. Nestes trabalhos estamos fazendo uso de recursos 

tecnológicos de rede social, hoje disponíveis a grande parte da 

população. As metodologias incluem o uso de ferramentas computacionais de Web de 

terceira geração; implementação de projeto de conteúdo multimídia; trabalho colaborativo 

online em tempo real; implementação de pratica de leituras, testes 

e provas em casa via rede internet; uso de recursos online de vídeo-conferência 

incluindo som, imagem e texto; e uso de redes sociais integradas com ferramentas 

de pesquisa online. Metodologia ensinada e aprendida: Sap Stream, planilhas do 

google docs. Realizar visita técnica a empresas, laboratórios e disponibilizar 

visita técnica virtual na internet para alunos; Disponibilizar espaço no Google sites para 

gestão e compartilhamento de conhecimentos na internet, gerados pelos trabalhos de 

alunos anteriores para socializar com os alunos atuais. 
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Resumo: 

 

Várias tentativas ambiciosas foram feitas nas últimas duas décadas, para unificar as forças 

fundamentais da natureza, e atualmente é consenso que a Supersimetria (SUSY) é um 

ingrediente necessário para qualquer proposta unificadora. SUSY é a simetria que unifica 

os graus de liberdade bosônicos e fermiônicos, tendo como principal atrativo melhorar o 

comportamento ultravioleta na abordagem perturbativa da teoria quântica de campos. 

Como uma proposta de extensão do modelo padrão das partículas elementares, SUSY é 

tratada como uma simetria global. Se tentarmos generalizá-la para uma simetria local, 

inevitavelmente estaremos lidando com uma teoria SUSY de gravitação, chamada 

Supergravidade (SUGRA). Assim, teorias com SUSY local fornece um quadro natural para 

a unificação da gravidade com as outras interações fundamentais da 

natureza. Uma das principais ferramentas para entender quebra espontânea de SUSY 

consiste num método para se reduzir uma teoria de campos para um modelo de 

mecânica quântica (MQ), justificando a importância de se estudar SUSY MQ. Por 

outro lado, em MQ o oscilador harmônico simples (OHS) é o modelo que serve de base 

para descrição de um enorme número de sistemas físicos, sendo as técnicas de sua 

quantização empregadas à quantização de sistemas mais complexos e realísticos, como 

o campo eletromagnético ou em teoria de supercordas. Neste trabalho desenvolvemos 

um estudo inicial sobre aspectos da Mecânica Quântica Supersimétrica. 
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Resumo: 

 

As águas geradas pela indústria do petróleo, contendo vários compostos orgânicos, 

constituem uma séria ameaça à saúde humana e também são bastante tóxicas à maioria 

da vida aquática. E, visando contornar este problema, os métodos eletroquímicos podem 

ser considerados uma alternativa viável para a eliminação desses poluentes por ser 

considerado como uma alternativa limpa, eficiente e econômica ao tratamento de efluentes 

industriais, contendo compostos orgânicos como corantes e derivados do petróleo. Uma 

vez que atende facilmente aos Padrões para Recebimento, Tratamento e Descarte de 

Efluentes da Instrução Normativa Brasileira No 001. O presente trabalho teve como 

objetivo verificar a eficiência do processo de oxidação eletroquímica para remoção de 

compostos orgânicos na água produzida de petróleo, utilizando o Diamante Dopado com 

Boro (DDB) como material eletro-catalítico visando à remoção da demanda química de 

oxigênio. 
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Resumo: 

 

O trabalho consiste na síntese de um óxido misto de íons metálicos, que 

posteriormente pode ter suas propriedades testadas, e se assim apresentar 

compatibilidade das propriedades elétricas e microestruturas favoráveis a dos materiais 

constituintes de uma célula a combustível, então esses óxidos podem ser empregados 

como cátodo, ânodos ou interconectores de uma célula. 

O óxido sintetizado foi a cobaltita de cério (CeCoO3) utilizando o método 

dos precursores poliméricos, desenvolvido por Pechini. Esse método é baseado na 

habilidade de certos ácidos hidroxicarboxílicos (como o ácido cítrico) em formar 

quelatos com vários cátions metálicos dissolvidos em meio apropriado, no caso o cério e o 

cobalto. Esses quelatos quando em contato com o etilenoglicol, em condições de agitação 

e aquecimento controlado, sofrem uma reação de condensação (poliesterificação), em que 

os íons metálicos se distribuem uniformemente na matriz orgânica, em seguida uma resina 

polimérica é formada através do aquecimento do material, em que o excesso do solvente é 

evaporado. 

Depois a resina é pré-calcinada e calcinada em algumas temperaturas, 

visando à eliminação de água, gases adsorvidos e matéria orgânica. 

Posteriormente o material é analisado utilizando as técnicas de análise 

termogravimétrica e análise de Difração de Raio-X. 
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TÍTULO: Emprego da secagem por aspersão (spray drier) para desenvolvimento de 

carreadores magnéticos para vetorização de fármacos. 
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Resumo: 

 

Dentre os novos sistemas terapêuticos, os sistemas microparticulados são aqueles 

compreendidos por partículas constituídas basicamente por um ou mais polímeros 

biocompatíveis ou biodegradáveis, com diâmetro entre 1 e 1000µm, denominados 

micropartículas. Dentre diversas tecnologias, a obtenção de micropartículas pelo método 

de secagem por aspersão se mostra o mais viável. O objetivo desse 

trabalho foi produzir e caracterizar micropartículas pela técnica de secagem por 

aspersão em diferentes proporções magnetita:fármaco:polímero. O método empregado 

para a síntese de partículas de magnetita foi o da co-precipitação de íons ferro 

em meio básico. As partículas foram revestidas a partir do método de secagem por 

aspersão usando como primeira proporção 1:1:2,5 (magnetita:fármaco:polímero). O 

sistema obtido foi caracterizado através de microscopia óptica e de varredura, distribuição 

de tamanho e propriedades magnéticas por magnetometria de amostra vibrante. De 

acordo com os resultados obtidos verificou-se que as partículas foram revestidas 

apresentando forma esférica com diâmetro médio de 17,2µm, sendo D90, D50 e D10 igual 

a 27,6; 16,4 e 9,2µm, respectivamente. Verificou-se ainda, o 

comportamento superparamagnético das mesmas. Sendo assim, constatou-se a 

viabilidade do método apresentado para revestir partículas magnéticas. Espera-se que a 

análise da variação dos parâmetros de aspersão e proporção dos constituintes permita o 

controle das características do produto final obtido. 
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Resumo: 

 

Este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de uma cobertura impermeabilizante 

para esteiras de carnaúba, utilizadas em revestimento de dutos de gás na indústria 

petroquímica. A finalidade do impermeabilizante seria aumentar o tempo de uso e melhorar 

as propriedades mecânicas das esteiras. Para isso, foram realizados ensaios com 

amostras cobertas com diferentes formulações. As formulações foram preparadas 

utilizando-se duas resinas acrílicas/estirênicas a base de água, uma argila mineral, 

encontrada também na região, além de dois tipos de retardantes de chama. Neste trabalho 

as amostras foram testadas quanto 

a sua resistência mecânica. Os resultados mostram que a resina B, a base de 

estireno, junto com o trietil fosfato foi a formulação que provocou menor 

decaimento das propriedades mecânicas finais da palha e, portanto seria a 

formulação mais recomendada para uso. 
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Resumo: 

 

As microalgas são microrganismos fotossintéticos, unicelulares, vivem em 

ambientes aquáticos de água doce ou salgada. Seu cultivo pode ser em meio 

líquido, com uso de tanques ou fotobiorreatores, consumindo menos água do 

que o cultivo de oleaginosas, pois a água utilizada para o cultivo pode ser 

reaproveitada após a recuperação da biomassa. Devido ao seu alto teor de 

lipídios, as microalgas constituem uma das mais promissoras fontes de 

biomassa. Em laboratório, superam a produtividade dos grãos de 

oleaginosas. Seu cultivo 

não depende de solo fértil e pode ser realizado sobre áreas secas, pois 

demandam 

menos água para manutenção do que as irrigações das lavouras. Este trabalho 

descreve os resultados da avaliação de diferentes espécies de microalgas 

como 

fonte potencial para produção de biocombustíveis. Investigou-se o processo de 

extração do óleo em diferentes sistemas (Incubadora e Ultrassom) e 

diferentes solventes (hexano e Folch) assim como sua caracterização por 

FTIR, UV-vis e CCD. Os dados da extração revelam um maior rendimento das 

microalgas no método folch, entretanto as amostras não se apresentam de 

forma límpida o que comprova a presença de pigmentos devido à polaridade 

dos solventes utilizados.
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Os resultados da cromatografia em camada delgada (CCD) utilizando placas 

de sílica gel como fase móvel (hexano / acetato de etila) (9:1), mostram a 

separação de 

uma mistura de componentes com taxas de retenção (Rf) diferentes em cada 

sistema. 
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