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ET – EXATAS E TECNOLÓGICAS

A .F. F. Barbosa; A .G. da Silva; A. O. da Silva e F.J.S. Lima # ET.141 #

Ádamo Luiz Costa Batista  # ET.291 #

Adeilton Rigaud Lucas Santos # ET.093 #

Adélia Fernandes Vieira de França # ET.338 #

Adolpho Syddartha Acacio Wanderley de Souza # ET.069 #

Adriana Carla de Azevedo Borba  # ET.182 #

Adriana Karla Virgolino Guimarães, Carmen Patricia Peralta Joubert, Claudia Patricia de

Sousa Alves, Elisângela Lopes Galvão, Magna Angélica dos Santos Bezerra, Miriam de

Medeiros Cartonilho  # ET.328 #

Adriano Henrique Silva Ferreira de Araújo  # ET.283 #

Adriano Silva Belisio # ET.053 #

Alan Christie da Silva Dantas # ET.049 #

Álax Noronha de Freitas # ET.142 #

Alessandro Costa do Nascimento   e  Petrus Vale de Melo # ET.274 #

Alessandro Costa do Nascimento  e   Petrus Vale de Melo # ET.273 #

Alessandro Rocha da Silva  # ET.014 #

Alexandre Carvalho Rodrigues # ET.013 #

Alexandre Manoel de Medeiros Borja Gomes # ET.203 #

Alexandre Ranier Dantas e Raniéri Belmiro de Almeida # ET.116 #

Aliandro Rodrigo de Freitas Barros, Bruno Chagas Alves Fernandes, Ítalo Rebouças

Castro, João Victor Moreira Rebouças, Jossenilson de Melo Bezerra, Luciane de Matos

Liberato, Márcio Ferreira Barros  e  Ranieri Duarte Maia # ET.160 #

Álvaro Augusto Machado de Medeiros # ET.215 #

Alysson Geisel Medeiros de Araújo Dantas # ET.256 #

Alysson Régis de Freitas Barros # ET.237 #

Alysson Régis de Freitas Barros # ET.276 #

Ana Caroline de Carvalho Lopes Dantas # ET.170 #

Ana Cecília Vieira da Nóbrega # ET.145 #

Ana Cristina da Costa Januário  e  Anita Maria de Lima # ET.347 #

Ana Cristina de Carvalho Dias e Maria Jailene Franco de Carvalho # ET.061 #

Ana Karla Costa de Oliveira # ET.305 #



Ana karla Costa de Oliveira, Cláudia Patrícia de Sousa Alves, Magna Angélica dos Santos

Bezerra # ET.344 #

Ana Karla Costa de Oliveira, Clayton de Matos Salustiano, Jean Estevam dos Santos e

José Nildo Galdino  # ET.352 #

Ana Maria Araújo da Cunha # ET.035 #

Ana Maria da Silva Maia # ET.151 #

Ana Nely de L. Rocha # ET.122 #

Ana Patrícia Pereira de Freitas # ET.221 #   Rede

Anderson Luiz de Oliveira Cavalcanti # ET.163 #

Anderson Luiz de Oliveira Cavalcanti & Kempes Jacinto # ET.018 #

Anderson Santana de Oliveira # ET.017 #

Andréa Farias de Almeida # ET.333 #

Andréa Luiza Freire # ET.135 #

Andreia Gurgel Umbelino # ET.183 #

Andressa Bastos Mota Lima # ET.261 #

Angélica Félix de Castro # ET.038 #

Angelina Dias Leão Costa # ET.176 #

Anna Pauletti Cruz Rogério # ET.079 #

Anna Rachel Baracho Eduardo # ET.167 #

ARAÚJO, Rosaly M. C.; SARMENTO, Kelly S.; AZEVEDO, Josefa F.; LUCENA, Ana

Cláudia T.# ET.004 #

Aristides Felipe S. Júnior, Carlos E. de M. Jerônimo, Carlos E. M. Lopes, Gustavo M.

Cezar & Valeska G. de Oliveira # ET.306 #

Aristides Felipe S. Júnior, Carlos E. de M. Jerônimo, Carlos E. M. Lopes, Gustavo M.

Cezar & Valeska G. de Oliveira # ET.307 #

Armando Bezerra de Araújo # ET.111 #

Arrhenius Vinicius da Costa Oliveira # ET.205 #

Barbara Christine Antoinette Roep # ET.304 #

Bárbara Conceição, Dália Gaete, Fabiana Marcelino, Karla Calasans, Susana Paula e

Tatyanna Cristina # ET.003 #

Beatrícia Bezerra da Costa.e Edson Modesto de Oliveira Júnior # ET.066 #

Bruno Antonio Netto Lamas # ET.238 #

Bruno Antonio Netto Lamas # ET.275 #

Bruno Leonardo Canto Martins # ET.062 #

C.S. Gonçalves, A. Albino Jr. # ET.074 #



Caio Flávio Carmo do Nascimento  e  Rodrigo Sérgio Alves de Araújo # ET.265 #

Camilla Bezerra de Almeida # ET.088 #

Carla Celicina David Sampaio & Adriano Henrique Silva Ferreira de Araújo  # ET.285#

Carla Rodrigues Costa e Simone Vasconcelos Cortez # ET.010 #

Carlos Alberto Maurício de Assunção # ET.257 #

Carlos Enrique de M. Jerônimo  &  Uliana Karina Lopes de Medeiros # ET.315 #

Carlos Enrique de M. Jerônimo & Uliana Karina L. de Medeiros # ET.318 #

Carlos Enrique de Medeiros Jerônimo & Uliana Karina Lopes de Medeiros # ET.317 #

Carmen Patricia Peralta Joubert  e  Magna Angélica dos Santos Bezerra # ET.311 #

Carmen Patrícia Peralta Joubert, Magna Angélica dos Santos Bezerra, Priscila Vanini

Dantas de Medeiros # ET.309 #

Carolina Teixeira da Silva; Leandro Schiavon Pinheiro # ET.153 #

Caroline Thennecy de Medeiros Rocha, Cristina Luzia Carvalho Rodrigues e Teresa

Raquel Souza do Nascimento # ET.012 #

Caroline Thennecy de Medeiros Rocha,Cristina Luzia Carvalho Rodrigues e Teresa

Raquel Souza do Nascimento # ET.016 #

César Pontes Silva Pessoa # ET.213 #

Chiarlan Emerciriano Silva Araujo  e  Thiago Leiros de Azêvedo # ET.011 #

Christiano Fonseca de Souza; Priscilla Diniz Lima da Silva # ET.194 #

Ciro Augusto Paula Torquato # ET.219 #

Cláudia Alves de Sousa # ET.156 #

Cláudia Patrícia de Sousa Alves # ET.286 #

Claudio Fernandes da Silva, Custódio Leolpoldino Brito Guerra Neto # ET.078 #

Claudio Fernandes da Silva, Marco Aurélio Medeiros da Silva, Custódio Leopoldino Brito

Guerra Neto  # ET.077 #

Cláudio Lopes de Vasconcelos, Marcionila de Oliveira Ferreira, Rand Randall Martins,

José Luís Cardozo Fonseca # ET.121 #

Clayton de Matos Salustiano # ET.155 #

Crisluci Karina Souza Santos # ET.204 #

Cristiane Schunig # ET.032 #

Cypriano Galvão da Trindade Neto  # ET.124 #

Daliane Oliveira de Araújo e Régia Chacon Pessoa # ET.125 #

Daniel Alexsander Silva dos Santos # ET.081 #

Daniel Nelson Maciel, Heider Augusto da Silva Gomes, Janaína Bezerra Mesquita,

Larissa Anielli Felipe da Silva  # ET.301 #



Daniele de Macedo Henrique  # ET.154 #

Danilo Hoodson Barbosa Farias , Antônio Ironildo Silva Jounto. Jorge dos Santos

Cavalcanti # ET.197 #

Darlan A. Moreira e Sharon D. Cunha # ET.058#

Décio Fontes de Oliveira # ET.094 #

Diego Rodrigo  Cabral Silva # ET.223 #

Djanilton Fernandes Rêgo # ET.199 #

Douglas do Nascimento Silva; Francisco Wendell Bezerra Lopes; Wellington Barbosa

Júnior # ET.324 #

Ederval do Nascimento e Silva Júnior # ET.034 #

Edgar Romeo Herrera de Figueiredo # ET.083 #

Edimar de Oliveira Jerônimo  e  Pedro Gerlan Ferreira Damascio # ET.247 #

Édipo Elder Fernandes de Melo  # ET.020 #

Édipo Elder Fernandes de Melo  # ET.022 #

Edivaldo de Mascena Duarte # ET.052 #

Edmilson Pinto da Silva, Edna Medeiros da Rocha  e  Eudésio Dionísio de Oliveira #

ET.340 #

Edna Medeiros da Rocha # ET.327 #

Edson Alves de França Júnior # ET.091 #

Edson Modesto de Oliveira Júnior e  Beatrícia Bezerra da Costa # ET.064 #

Eider Gomes de Azevedo Rocha  # ET.299 #

Elialdo Chibério da Silva # ET.046 #

Eliane Moreira Dias # ET.180 #

Eliasibe Alves de Jesus  # ET.087 #

Elissandra Nascimento de Moura & Leonardo Menezes # ET.082 #

Elizangela de Assis # ET. 009 #

Eric Moura Lemos Pereira # ET.026 #

Eric Tavares P. Santos # ET.228 #

Érikson Ricardo Marques de Oliveira # ET.295 #

Érikson Ricardo Marques de Oliveira # ET.300 #

Eritonio de Figueiredo Silva # ET.233 #

Ernesto Huaranga Fernandes # ET.277 #

Eugenio Pacelli Oliveira Guerra # ET.239 #



Evandro Firmino de Souza Júnior  e   Heverton Apoenna Leite Palmeira # ET.263 #

Evandro Firmino de Souza Júnior e Heverton Apoenna Leite Palmeira # ET.258 #

Fabiano do Espírito Santo Gomes # ET.140 #

Fabiano Medeiros de Azevedo # ET.206 #

Fabiano Medeiros de Azevedo # ET.230 #

Fábio Ferreira de Medeiros, Eduardo Alexandre de Oliveira Rocha e Samyr Silva Bezerra

Jácome # ET.042 #

Fábio Valério Câmara Xavier # ET.105 #

Felipe Fialho Silva Lima # ET.126 #

Felipe Quinteiro Soares, Daniel Carlos Soares de Medeiros, Carlos Alberto Maurício de

Assunção e Juliano de Carvalho Dantas # ET.254 #

Flávio Gentil de Araújo Filho  # ET.211 #

Flávio Lemos de Santana # ET.047 #

Francisco Adriano de Araújo # ET.284 #

Francisco Canindé Gerlândio de Souza # ET.323 #

Francisco Carlos de Meneses Júnior # ET.359 #

Francisco Dantas de Medeiros Neto  # ET.041 #

Francisco José Targino Vidal # ET.200 #

Francisco Márcio B. Cavalcanti # ET.232 #

Francisco Wendell Bezerra Lopes, Wellington Barbosa Júnior, Carmen Patrícia Peralta

Joubert # ET.349 #

Frederico Carvalho Vieira # ET.216 #

Frederico Carvalho Vieira # ET.227 #

G.T. Sousa, C.S. Gonçalves, A. Albino Jr.# ET.075 #

Genildo Fonseca Pereira # ET.195 #

Genilson Brito de Oliveira # ET.050 #

George André Alves Freire # ET.025 #

George Wagner de Miranda Cavalcanti  e  Marcos Dayan de Lima e Silva  # ET.251 #

George Wagner de Miranda Cavalcanti, Joselito Albano  e  Arlindo Ricarte Primo Júnior #

ET.249 #

Gercino Alves Nogueira Júnior # ET.157 #

Geruzia Marques Teodoro, Cícero Marques Neto # ET.148 #

Gildelane da Silva Neri # ET.117 #

Gilvana Benevides Costa # ET.055#

Gleicia Alves dos Santos # ET.134 #



Glênio Márcio de Castro Fonseca, Gley Riviery Lacerda M. Medeiros, Jussara de Góis

Borba Melo, Renato de Medeiros # ET.189 #

Gustavo M. Cezar, Josivan de M. Dantas, Mary Joyce Targino Lopes # ET.350 #

Gustavo Magalhães Cezar, Luzia Sergina de França Neta , Manuelle Meike Silva de

Araújo, Luzidelson Baracho Ribeiro,  Alberto C. Medeiros de Araújo # ET.337 #

Gutemberg Santos Santiago # ET.210 #

Gutemberg Santos Santiago # ET.224 #

Halisson Fabrício de Carvalho França e Francisco Dantas de Medeiros Neto # ET.029 #

Halisson Fabrício de Carvalho França, Ítalo Herbert Santos e Gomes, Francisco Dantas

de Medeiros Neto e Carlos Magno R. da Rocha Lima # ET.030 #

Heliana Lima de Carvalho  # ET.107 #

Hélio Henrique Cunha Pinheiro # ET.217 #

Hernan Santiago Marinho # ET.355 #

Hiléia Karla Silva de Souza  # ET.118 #

Hugo César Brandão de Miranda # ET.070 #

Igor Juvenal dos Santos, Carlos Enrique de M. Jerônimo & Uliana Karina L. de Medeiros #

ET.319 #

Igor Mateus de Araújo # ET.231 #

Igor Mont’Alverne Jucá Seabra # ET.266 #

Ítalo Herbert Santos e Gomes  &  Carlos Magno R. da Rocha Lima # ET.028 #

Ivanildo José da Silva Júnior # ET.312 #

Ivanildo José da Silva Junior # ET.334 #

Ivanildo José da Silva Junior # ET.335 #

Izan de Castro Leão # ET.063 #

Jackson Jonas Alves Barros # ET.080 #

James Dean da Silva  e  Francisco Adriano de Araújo # ET.278 #

Janaína Bezerra Mesquita # ET.279 #

Jansen Dantas de Oliveira # ET.345 #

Jaqueline Cristiane Miranda da Costa # ET.330 #

Jaqueline Cristiane Miranda da Costa # ET.331 #

Jardel Dantas da Cunha # ET.120 #

Jean Estevam dos Santos e Francisco José Santos Lima # ET.161 #

João Batista Carmo Júnior # ET.164 #

João Batista Carmo Júnior # ET.173 #

João Batista Felix Martins  # ET.222 #



João de Assis Bezerra Neto; Romeika Hermínia de Macedo Assunção # ET.193 #

João Maria da Silva # ET.071 #

João Maria Lima de Oliveira  # ET.044 #

João Paulo Bessa de Oliveira # ET.027 #

João Ricardo Freire de Melo e Genildo Alves da Costa # ET.031 #

Joaquim das Virgens Neto # ET.097 #

Joaquim das Virgens Neto # ET.98 #

Joema Ferreira da Costa & Marianne Trindade Câmara # ET.287 #

Jonas Israel Catão Rodrigues # ET.289 #

José Eurico de Carvalho  # ET.073 #

José Harlen Albino Dantas  e  Francisco Wendell Bezerra Lopes # ET.313 #

José Harlen Albino Dantas  e  Francisco Wendell Bezerra Lopes # ET.348 #

José Júnior Oliveira da Rocha # ET.090 #

José Nildo Galdino; Alberto Carlos M. de Araújo; Hidalgo Pereira de Assis Santos #

ET.303 #

José Nildo Galdino; Edmilson Pinto da Silva # ET.302 #

José Wellington Araújo Mafra # ET.085 #

José Wellington Araújo Mafra # ET.089 #

Josimar Pinheiro Freire e José de Anchieta Lima # ET.072 #

Judson Santos Santiago # ET.021 #

Juliana Leão Maia, Uliana K. L. de Medeiros & Carlos E. de M. Jerônimo # ET.320 #

Juliana Sarmento Rocha Leal; Jussara Aparecida de Melo Gondim # ET.128 #

Juliana Sarmento Rocha Leal; Jussara Aparecida de Melo Gondim # ET.139 #

Juliano Carvalho Dantas # ET.245 #

Juliano de Carvalho Dantas e Felipe Quinteiro Soares # ET.241 #

Juliano de Carvalho Dantas, Renato Augusto Faria de Araújo, Thiago Luís de Melo

Dantas, Carlos Alberto Maurício de Assunção, Jean Fabrício Rafael Maciel e Pedro

Gerlan Ferreira Damascio # ET.250 #

Jussara de Gois Borba Melo # ET.188 #

Jussara de Gois Borba Melo # ET.190 #

Kaline Arruda de Oliveira e Kátia Simone Teixeira da Silva # ET.162 #

Kalyanne K. P. Gomes # ET.346 #

Kalyne Sibelle da Silva Cota  # ET.095 #

Karitana Maria de Souza/ Mizá Cilayne Fernandes Dias/ Valério Augusto Soares de

Medeiros # ET.166 #



Karla Silvana Menezes Gadelha # ET.326 #

Kátia Maria de Jesus  # ET.001 #

Katiane dos Santos Salviano e Peryclys Raynyere de Oliveira Andrade # ET.045 #

Kelson Wagner da Silva Barros # ET.314 #

Kleiber Lima de Bessa # ET.240 #

Kleyne Rondelly de Sousa Dantas # ET.168 #

Larissa Anielle da Silveira Silva # ET.129 #

Larissa Leiros de Souza, Viviane Melo de Morais, Mariana Madruga Carrilho, Ceres

Madruga Knoll, Paula Geórgia Viana Fernandes e Marco Aurélio Duarte P. da Câmara #

ET.358 #

Leonard da Silva Goes # ET.181 #

Lidiane Noberto de Medeiros e Dalma Roberta de Araújo # ET.198 #

Liliane Carla da Nóbrega # ET.110 #

Liliane Cristina de Albuquerque Moura # ET.99 #

Liliane Rabêlo Cruz # ET.106 #

Lívia C. P. Ramos; Eduardo W.B. Fernandes; Mª Bianca M. Mello # ET.336 #

Luciana Correia do Nascimento  # ET.175 #

Luciana Kelly Maia Correia, Maria Cândida Teixeira de Cerqueira, Patrícia Régia N. e

Silva, Sílvia Maria de Medeiros Germano # ET.185#, # ET.186 #

Luciana Maia Coelho  # ET.084 #

Ludmila Bernardo Farias Pereira # ET.113 #

Luis Ferreira De Lima # ET.100 #

Luis Renato Dantas de Almeida, Winston Miranda Paiva e Moacyr Gomes de Moraes

Vasconcelos Júnior # ET.242 #

Luís Renato Dantas de Almeida, Winston Miranda Paiva, Moacyr Gomes M. Vasconcelos

Júnior e Juliano de Carvalho Dantas # ET.243 #

Luiz Eduardo Cunha Leite, Antônio Carlos T. Costa Jr. e Fernando Ney da C. Nascimento

# ET.015 #

Luiz Gonzaga de Freitas Neto # ET.212 #

Luiz Jorge Frutuoso Júnior # ET.092 #

Luiz Renato Dantas de Almeida # ET.252 #

Luiz Rubens Câmara de Araújo  # ET.006 #

Luiz Rubens Câmara de Araújo  # ET.007 #



Luzia Sergina de França Neta; Lauro de Melo Gonçalves Junior; Paulo Henrique Dantas

de Brito; Karla Silvana Menezes Gadelha # ET.341 #

Magno Cavalcante da Silva # ET.225 #

Manuel Ferreira Gomes Junior # ET.023 #

Manuelle Meike Silva de Araújo  # ET.353 #

Marcieli de Sousa Bezerra # ET.065 #

Marcílio Lima da Silva # ET.136 #

Marcílio Nogueira de Souza # ET.130 #

Marcílio Nogueira de Souza, Yasnaia Kaliana de Medeiros Costa # ET.147 #

Márcio Willians Duarte Mendes # ET.048 #

Marcos Antunes de Freitas Júnior  e  Renato de Oliveira Júnior # ET.272 #

Marcos Antunes de Freitas Júnior # ET.236 #

Marcos Dayan de Lima e Silva  e  George Wagner de Miranda Cavalcanti # ET.246 #

Marcos Flávio Dantas de Araújo # ET.178 #

Marcos Guilherme de Souto Bezerra # ET.294 #

Marcus Vinícius Bezerra de França # ET.179 #

Marcus Vinícius Medeiros de Moura # ET.086 #

Maria da Guia Lima # ET.101 #

Maria das Dores Macedo Paiva  # ET.133 #

Marianne Trindade Câmara & Joema Ferreira da Costa # ET.296 #

Maridélia T. S. Moreno; Cristian K. M. Lima; Ana Paula C. Câmara # ET.332 #

Marigilson Pontes de Siqueira # ET.119 #

Mariland Araüjo de Oliveira; José Newton Guedes de Araújo; Suênia Flávia de Araújo

Dantas. # ET.191 #

Marina A. O. Medeiros # ET.143 #

Mário Sérgio de Medeiros Damascena  # ET.218 #

Mary Joyce Targino Lopes  e  Anita Maria de Lima # ET.339 #

Mary Kalina Sarmento Batista # ET.131 #

Melke Augusto do nascimento # ET.149 #

Melke Augusto do Nascimento  # ET.150 #

Michael Vandesteen S. Souto # ET.115 #

Michele Portela Távora # ET.260 #

Michele Portela Távora e Marco Aurélio Medeiros da Silva # ET.076 #

Michelle Medeiros do Amaral e Cláudia Alves de Sousa # ET.127 #

Michelle Sousa Cordeiro # ET.002 #



Mickel Anderson do Nascimento # ET.067 #

Mickel Anderson do Nascimento # ET.068 #

Milano Gadelha Carvalho e Nélio Alessandro Azevedo Cacho # ET.039 #

Mirella Cavalcanti de Souza Araújo  # ET.325 #

Mirnis Araújo da Nóbrega # ET.108 #

Mizá Cilayne Fernandes Dias # ET.165 #

Nancy de Almeida Pinto # ET.229 #   O

Nielsen José Dias Alves # ET.297 #

Nielsen José Dias Alves & Eider Gomes de Azevedo Rocha # ET.298 #

Nielsen José Dias Alves & Wagner Gurgel Medeiros # ET.290 #

Novaes, W. S.# ET.308 #

Osmar de Araújo Dourado Júnior # ET.226 #

Patrícia Régia Nascimento da Silva / Sílvia Maria M. Germano  # ET.185 #

Patrícia Rose de Carvalho Costa  # ET.114 #

Paulo César de Souza Câmara # ET.201 #

Paulo Ricardo Cosme Bezerra # ET.005 #

Paulo Ricardo Cosme Bezerra # ET.008 #

Pedro Gerlan Ferreira Damascio  e Edimar de Oliveira Jerônimo # ET.259 #

Pedro Ivo Costa Trindade # ET.280 #

Pedro Ivo Costa Trindade # ET.281 #

Pedro Ivo Costa Trindade # ET.282 #

Petrus Vale de Melo  # ET.267 #

Priscila Vanini Dantas de Medeiros,   Rosiane Silva de Oliveira  e  Sara Amélia de Oliveira

Galvão # ET.351 #

Priscilla D.L. da Silva  # ET.192 #

Rand Randall Martins & Ana Luiza P. Fernandes # ET.137 #

Raniéri Belmiro de Almeida # ET.102 #

Ranufo Arimatéia de Queiróz # ET.112 #

Régia Chacon Pessoa e Daliane Oliveira Araújo # ET.123 #

Renata Costa Leite de Albuquerque # ET.360 #

Renato Augusto Faria de Araújo  e  Ricardo Augusto de Amorim Barros # ET.248 #

Renato Augusto Faria de Araújo, Juliano de Carvalho Dantas, Pedro Gerlan Ferreira

Damascio e Thiago Luís de Melo Dantas  # ET.244 #



Renato Augusto Faria de Araújo, Marcelo da Fonseca Pinto e George Wagner de Miranda

Cavalcanti # ET.253 #

Renato de Medeiros # ET.184 #

Ricardo Alexandre C. S. de Souza  e  Edimar de Oliveira Jerônimo # ET.271 #

Ricardo Augusto de Amorim Barros # ET.264 #

Ricardo Barbosa do Nascimento  # ET.043 #

Ricardo Calazans Soares # ET.209 #

Ricardo Rodrigues da Silva # ET.054 #

Rita de Cássia Farias de Medeiros # ET.288 #

Roberta de Melo Pegado # ET.159 #

Roberto Batista de Lima # ET.144 #

Robson Carlos Figueiredo Oliveira # ET.060 #

Rodrigo Barbosa de Souza  # ET.214 #

Rodrigo da Câmara Varela # ET.019 #

Rogério Henrique da Costa Campelo, Aquiles Medeiros Filgueira Burlamaqui, Clístenes

Oliveira Simonetti, Daniel Carvalho Sodré Duarte, Ozifrankly Lima da Silva e Sebastião

Emidio Alves Filho # ET.036 #

Ronaldo Carvalho Campelo # ET.342 #

Rosana Ananias Silva da Costa  # ET.033 #

Rose Clívia Santos # ET.056 #

Rosélia Cristina de Oliveira # ET.177 #

Rosemary s. de Oliveira ; Kaline M. Araújo # ET.354 #

Rosiery da Silva Maia # ET.040 #

Samara Albuquerque de Sena  # ET.171 #

Samara Pereira da Costa Melo # ET.037 #

Samara Yontei de Paiva # ET.146 #

Samuel A. de Oliveira  e  Francisca de F. P. de Medeiros # ET.322 #

Samuel Xavier de Souza  # ET.202 #

Sandro Jorge de Farias de Oliveira # ET.207 #

Sharon D. Cunha e Darlan A. Moreira # ET.057 #

Sílvia Maria de Medeiros Germano  # ET.187 #

Simone França de Aguiar ;  Edna Medeiros da Rocha # ET.329 #

Soraia Maria Carlos Maia # ET.096 #

Suderleny Ribeiro Carvalho & Carla Celicina David Sampaio # ET.292 #

Suelson Diógenes de França Medeiros # ET.235 #



Suênia Flávia de Araújo Dantas, José Newton Guedes de Araújo e Mariland Araújo de

Oliveira # ET.357 #

Thiago Ferreira de Noronha # ET.024 #

Thiago Luís Dantas  e   Elierton Evangelista das Neves # ET.262 #

Thiago Ribeiro Fonseca Peixoto # ET.059 #

Uliana Karina L. de Medeiros & Carlos Enrique de M. Jerônimo # ET.321 #

Uliana Karina Lopes de Medeiros  & Carlos Enrique de M. Jerônimo # ET.316 #

Valdelice Rodrigues da Silveira # ET.132 #

Valéria Maria Siqueira Bezerra # ET.109 #

Valério Augusto Soares de Medeiros # ET.172 #

Valério Augusto Soares de Medeiros # ET.174 #

Valeska Gois Oliveira # ET.152 #

Vanessa da Silva Cruz # ET.220 #

Vicente Pires Lustosa Neto e João Daniel Varela Fialho  ET.356 #

Wagner Luís Novaes de Lima # ET.158 #

Walfran Silva de Moraes # ET.208 #

Wauban Luiz dos Anjos Ramos e Marcos Guilherme de Souto Bezerra # ET.293 #

Wedson Torres de Almeida Filho  # ET.255 #

Wellington da Silva Farache; Priscilla Diniz Lima da Silva # ET.196 #

Werner Farkatt Tabosa # ET.103 #

Werner Farkatt Tabosa, Ingred Maria Guimarães Guedes # ET.104 #
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ET-1

Aspectos demográficos e estatísticos da contracepção e das doenças

sexualmente transmissíveis (DST's) no Rio Grande do Norte

Aluno: Kátia Maria de Jesus

Orientador: Mardone Cavalcante França e Maria Célia de Carvalho Formiga

Departamento de Estatística

Este trabalho fundamenta-se na Pesquisa Nacional sobre Demografia e

Saúde 1996 (PNDS/96) realizada dentro da terceira fase do programa mundial de

Pesquisas de Demografia e Saúde (DHS), coordenada pela BEMFAM, que teve

por objetivo levantar informações atualizadas sobre os níveis da fecundidade,

mortalidade infantil e materna, anticoncepção, saúde da mulher e da criança,

conhecimento e atitudes relacionadas as DST/AIDS.  É uma pesquisa domiciliar

obtida por sub-amostra da PNAD 95 IBGE, que possibilita estimativas

independentes para os estados de Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Bahia,

Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Sul.  Diante desta possibilidade apresenta-

se neste trabalho o resultado das entrevistas com as mulheres incluídas na

amostra do estado do Rio Grande do Norte, abordando os aspectos demográficos

e estatísticos relativos à contracepção e às doenças sexualmente transmissíveis.

Apresenta-se, inicialmente, uma análise descritiva e exploratória dos

aspectos relativos às características gerais das mulheres entrevistadas como:

idade, situação conjugal, instrução e ocupação. Destaca-se a análise relativa à

contracepção e ao conhecimento de doenças sexualmente transmissíveis

cruzadas segundo anos de estudo da mulher.  Os resultados são ilustrados

graficamente e, quando possível, são utilizados alguns resultados e testes

estatísticos de comparação e associação, através da estatística de Qui-quadrado

de Pearson.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-2

Um estudo da associação entre mortalidade e fatores socioeconômicos

nas mesorregiões do Rio Grande do Norte

Aluna: Michelle Sousa Cordeiro

Orientador: Paulo César Formiga Ramos e Maria Célia de Carvalho Formiga

Departamento de Estatística

A inter-relação da mortalidade com fatores socioeconômicos é um aspecto
importante que cada vez mais vem ganhando espaço nas pesquisas
demográficas, ensejando a percepção da mortalidade diferencial inter e intra-
regionais.

O estado de saúde e doença das populações está inquestionavelmente
associado às condições socioeconômicas das comunidades, o qual, por sua vez,
tem sido freqüentemente revelado pelas suas condições de morbi-mortalidade.
Dessa forma, detectar uma associação entre mortalidade e fatores
socioeconômicos é, em última análise, revelar a associação entre estes últimos e
algum estado de saúde ou de sua ausência numa comunidade.

Buscando conhecer os problemas de saúde das populações, sanitaristas,
epidemiólogos e demógrafos, entre outros profissionais, têm continuamente
procurado revelar o diagnóstico de saúde das comunidades para que,
posteriormente, se possa atuar sobre ele.  Sabe-se, porém, que mais eficaz que
atuar sobre o efeito, é atuar sobre as causas.  Assim, entendendo que o quadro
de saúde-doença nada mais é que o efeito das condições socioeconômicas das
populações, este trabalho apresenta um quadro desta situação para as
mesorregiões do estado do Rio Grande do Norte, fazendo um cotejamento com o
seu quadro de mortalidade.

Analisam-se os fatores referentes ao abastecimento de água, instalações
sanitárias, coleta de lixo e situação de alfabetização da população das
mesorregiões do Estado, referentes ao censo de 1991 e os dados de mortalidade
por causas no período de 1979 a 1997, fazendo-se uma associação da
mortalidade proporcional por doenças infecciosas e parasitária em crianças menor
de 4 anos, com estes fatores.  Os resultados revelam que, mesmo sem nenhuma
correção dos dados, a mortalidade mostra uma forte associação com os fatores
analisados, sendo útil para ações sociais que visem atuar nas causas dos
problemas e não em seus efeitos.

Modalidade da Bolsa: PPPg



ET-3

O Poder Aquisitivo dos Alunos de Psicologia e a Escolha da Área de Atuação

Aluno: Bárbara Conceição, Dália Gaete, Fabiana Marcelino, Karla Calasans,

Susana Paula e Tatyanna Cristina.

Orientador:  Francisco de Assis Medeiros da Silva

Departamento de Estatística

Devido às dificuldades em ingressar e se manter na área clínica de atuação

profissional, acredita-se que o psicólogo recém-formado que opta por essa área

precisa de um certo poder aquisitivo, tanto para montar e manter a infra-estrutura

necessária – o consultório, quanto para se manter na área, pois o reto rno

financeiro neste caso vem em longo prazo. O objetivo deste trabalho é verificar se

realmente existe relação entre a escolha da área de atuação do futuro psicólogo e

o seu poder aquisitivo. A pesquisa foi realizada com alunos do 7º período do

curso de Psicologia, no semestre letivo 00.1.

Em princípio achava-se que os alunos com renda familiar mais alta (mais

de 20 salários mínimos) tenderiam a optar pela área clínica. Entretanto, para

surpresa, verificou-se que uma grande parte desses alunos optou pela área

organizacional, sendo o principal motivo dessa escolha à identificação pessoal

com a área. Contudo, verificou-se também que em todas as faixas de renda

houve um grande número de alunos que afirmaram que a área organizacional é

quem oferece maior retorno financeiro e maior oferta de trabalho, o que pode

sugerir outras influências por trás da escolha dessa área.

Foi visto também que muitos dos alunos que pretendiam fazer clínica

migraram para outras áreas, o que pode demonstrar, entre outras coisas, que eles

acabam por recuar frente às dificuldades que parecem vislumbrar na área clínica,

ou ainda que somente após o ingresso no curso é que os alunos têm acesso às

outras possibilidades de atuação profissional do psicólogo, terminando por se

identificar mais com outra área, diferente da clínica.

Não Bolsista



ET-4

A Psicologia na Visão do Aluno de Ciências Exatas

Aluno: Araújo, Rosaly M. C Araújo.; Sarmento, Kelly S.; Azevedo, Josefa F.;

Lucena, Ana Cláudia T.

Orientador : Francisco de Assis Medeiros Silva

Departamento de Estatística

Este trabalho visa relatar os resultados da pesquisa: A Psicologia na Visão

do Aluno de Ciências Exatas, desenvolvida na disciplina EST – 228, Estatística

Aplicada à Psicologia, no semestre 00.1, com o objetivo de captar a opinião dos

prováveis concluintes dos cursos do Centro de Ciências Exatas e da Terra, em

2000, sobre a Psicologia e a eficácia(utilidade) do(s) trabalho(s) do(s) psicólogo(s).

A opção pelo alunado das ciências exatas deveu-se ao fato de eles atuarem mais

com o aspecto da racionalidade, ao invés do aspecto da subjetividade – peculiar à

área de Humanas. Foram entrevistados todos os prováveis concluintes dos

referidos cursos, através de questionários com questões abertas e fechadas.

Utilizaram-se os Softwares Excel e Statistica para a sumarização e análise dos

dados. Como principais resultados, os alunos foram unânimes em afirmar que a

Psicologia trata apenas do comportamento humano, quando se esperava que

alguns apontassem também o comportamento animal. Desses, a grande maioria

indicou questões sexuais como o principal assunto abordado no trabalho do

psicólogo, o que era de se esperar, haja vista que o senso comum relaciona a

Psicologia (Psicanálise – Freud) às questões sexuais. A respeito de “quem procura

um psicólogo”, problema de comportamento foi a resposta mais apontada.

Observou-se, ainda, que a grande maioria dos alunos nunca utilizou os serviços de

um psicólogo, auto-excluindo-se, portanto, das pessoas com problemas de

comportamento. Consideram que o papel do psicólogo é de um ouvinte, função

essa que, acredita-se, está bem aquém da capacidade profissional de um

psicólogo.

Não Bolsistas



ET-5

Diagnóstico situacional dos pacientes do Hospital Universitário Onofre

Lopes, em 1999.

Aluno: Paulo Ricardo Cosme Bezerra

Orientador: Francisco de Assis Medeiros da Silva

Departamento de Estatística

O presente trabalho tem por finalidade relatar os resultados obtidos no

levantamento estatístico da situação dos pacientes do HUOL no ano de 1999,

além de avaliar o rendimento hospitalar naquele mesmo período. Para tanto foram

examinadas as condições de entrada, procedência, número de consultas de

ambulatório por especialidade, número de admissões, altas, óbitos e outros

índices de interesse na área de saúde.

A população em estudo inclui todos os moradores residentes no Estado do

RN, que durante todo o ano de 1999  recorreram à Instituição em busca de

tratamento especializado. A coleta de dados se deu a partir dos relatórios

desenvolvidos para este fim e programa próprio do setor, sendo a sumarização e

análise dos dados feitas com a utilização do Software STATISTICA (versão 5.0).



ET-6

Uma aplicação de métodos estatísticos na análise do volume corrente, do

volume minuto e da força muscular respiratória dos pacientes submetidos à

cirurgia cardíaca.

Aluno: Luiz Rubens Câmara de Araújo

Orientador: Ivone da Silva Salsa

Departamento de Estatística

Este trabalho foi resultado de uma consultoria estatística, realizada pela

CONSULEST com os dados originados da monografia do Curso de

Especialização em Fisioterapia, da aluna Elisa Sonehara. Foi desenvolvido a

partir de uma amostra de 10 pacientes submetidos à Cirurgia Cardíaca, na Casa

de Saúde São Lucas e no Hospital Médico Cirúrgico, em Natal, no primeiro

semestre do corrente ano. Destes 10 pacientes amostrados, obteve-se os dados

estatísticos sobre os quais foi desenvolvido, num primeiro momento, um estudo

do seu perfil, através das Técnicas de Análise Exploratória de Dados, sendo

posteriormente abordadas as técnicas da Estatística Inferencial Não-Paramétrica,

quando foram testadas hipóteses relacionadas às medidas de Volume Corrente

(VC), Volume Minuto (Vmin), Pressão Inspiratória Máxima (PiMáx) e Pressão

Expiratória Máxima (PeMáx), tomada destes pacientes nos períodos de pré-

operatório, primeiro dia de pós-operatório e sétimo dia de pós-operatório.

A técnica não-paramétrica adotada na inferência estatística foi o Teste de

Friedman, dadas às características das três amostras (amostras relacionadas).

Por último, foram estabelecidas as Comparações Múltiplas nos casos onde a

hipótese testada foi rejeitada, também utilizando técnicas não-paramétricas, as

quais complementaram as conclusões, indicando as possíveis diferenças entre as

amostras submetidas ao estudo



ET-7

Colecistectomia Laparoscópica: uma aplicação de métodos estatísticos na

análise do volume corrente, do volume minuto e da força muscular

respiratória dos pacientes.

Aluno: Luiz Rubens Câmara de Araújo

Orientador: Ivone da Silva Salsa

Departamento de Estatística

Este trabalho foi resultado de uma consultoria estatística, realizada pela

CONSULEST com os dados originados da monografia do Curso de

Especialização em Fisioterapia, da aluna Josiane da S. Virgínio. O trabalho

aborda, aspectos da análise exploratória de dados estatísticos, a qual está

vinculada à Estatística Descritiva e centra-se primordialmente no método de

Inferência Não-Paramétrica sugerido por FRIEDMAN para analisar k amostras (k

≥ 3). Assim como utilizam técnicas não-paramétricas de comparações múltiplas

para complementar os resultados obtidos, nos casos onde houve rejeição à

hipótese testada, apontando as possíveis diferenças entre os diversos pares de

amostras analisadas.

Os dados amostrais submetidos aos testes estatísticos são provenientes de 11

pacientes que foram submetidos a colecistectomia laparoscópica, sobre os quais

se tomou medidas do Volume corrente (VC), Volume Minuto (Vmin), Pressão

Inspiratória Máxima (PiMáx) e Pressão Expiratória Máxima (PeMáx), entre o

período de pré-operatório, primeiro dia de pós-operatório e sétimo dia de pós-

operatório. Destes mesmos onze pacientes, se obteve ainda as informações

complementares, concernentes às variáveis: Sexo, Idade, Peso, Tempo de

Cirurgia e Altura, que foram organizadas e apresentadas em tabelas, sobre as

quais nos baseamos para efetuar nossa análise exploratória destas variáveis.



ET-8

Organização de um serviço de estatística hospitalar

Aluno: Paulo Ricardo Cosme Bezerra,

Orientador: Francisco Venâncio Moura

Departamento de Estatística

Este trabalho destina-se aos que estão iniciando no estudo dos métodos

estatísticos para atuar em um Serviço de Estatística do SAME (Serviço de Arquivo

Médico e Estatística) e tem como principal objetivo servir como roteiro e ajudar os

profissionais a entenderem como funciona tal serviço.

O SAME é um serviço imprescindível ao hospital e sua existência decorre da

necessidade de sua organização através da confecção, manutenção, conservação e

guarda de prontuário dos pacientes que necessitam de assistência médica. Servindo

como fonte de pesquisa científica, reunindo as atividades de Registro, Arquivo e

Estatística.

Há instituições tão complexas e que não obtém níveis adequados de eficácia e não

há aplicação de normas e procedimentos técnicos. Os dados são tratados como

meras informações e não tem um tratamento, tornando-se insignificantes. Surge

então necessidade de um manual de normas, serviços e rotinas para a partir daí ter o

melhor aproveitamento dos recursos e dos dados disponíveis. Além disso para a

administração hospitalar é necessário estar atualizado dos problemas da instituição.

A Seção de Estatística é responsável pela coleta, apuração, análise e interpretação

dos dados obtidos a partir dos prontuários e outras fontes de informação. Realiza a

estatística das admissões, transferências, altas, óbitos, operações, calculam a média

de permanência, índices de mortalidade, fornecendo dados e os resultados obtidos

servem de base ao corpo clínico para atividades de pesquisa e extensão e

administrativo para o controle de gastos e custos. Elabora anualmente o relatório das

atividades estatísticas, dentre elas produtividade geral, por especialidade, por

profissional, avaliando assim o desempenho da instituição.

Neste trabalho damos ênfase ao estatístico atuando na área hospitalar funcionando

dentro de um SAME e procuramos mostrar que este é o único profissional capaz de

desenvolver tal atividade.



ET-9

Uma análise exploratória da mortalidade e da morbidade por Tuberculose no

estado do Rio Grande do Norte e em Natal, no período de 1985 a 1998

Aluno: Elizangela de Assis

Orientador: Maria Célia de Carvalho Formiga e Maria Helena C. Spyrides

Departamento de Estatística

A tuberculose é uma doença endêmica que vem apresentando crescimento

em seus índices nos mais variados países, particularmente no Brasil, sendo

considerado um sério problema de saúde pública. Segundo vários estudos, a

magnitude e a gravidade clínica da endemia tuberculosa têm aumentado mesmo

em países desenvolvidos e que planejaram eliminá-la.  Nos países do Terceiro

Mundo, onde sempre se observou elevada morbidade, a tuberculose tem se

agravado na última década, pois é exatamente nestes países que se encontram

as condições mais propícias de disseminação.  Por outro lado, verifica-se a

existência de unanimidade no aspecto relativo à influência da pandemia HIV/AIDS

no panorama atual da tuberculose, especialmente para os países em

desenvolvimento.

Neste estudo é feita uma análise exploratória dos dados de mortalidade (oriundos

do SIM/DATASUS) e morbidade (oriundos da SMS/RN) por tuberculose no estado

do Rio Grande do Norte, com ênfase para o município de Natal, no período 1985-

98, visando mostrar um panorama geral desta doença para a região.  Os dados

evidenciam um claro diferencial por sexo, tanto na morbidade (casos inscritos)

como na mortalidade, sendo sempre superiores para os homens, especialmente

nas faixas de 40 a 49 anos e acima de 70 anos.  Com relação aos aspectos

relativos à morbidade, constata-se que a proporção de abandono do tratamento

relativo ao número de inscritos em cada distrito assume valores bastante

significativos.  Conclui-se que os programas de controle da tuberculose no

município precisam ser revistos, no sentido de minimizar o abandono e reduzir a

morbidade e a mortalidade por esta causa na região norteriograndense.

Modalidade da Bolsa: Extensão



ET-10

Indicadores do processo de transição demográfica da cidade do Natal

Aluno: Carla Rodrigues Costa e Simone Vasconcelos Cortez

Orientador: Mardone Cavalcante França

Departamento de Estatística

Devido as constantes quedas do crescimento vegetativo e da taxa de

natalidade do Brasil, bem como as grandes diferenças sociais, existentes na

grande maioria dos municípios brasileiros, surgiu à idéia de se realizar um estudo

acerca de problemas e/ou questões ligadas às transformações e diferenças

sociais da região metropolitana do município de Natal.

Como ponto de análise, serão estudados os indicadores demográficos tais como:

fecundidade, razão de dependência, índice de envelhecimento, idade mediana e

razão de sexo, bem como as pirâmides etárias realizando comparações entre

bairros, tendo como base à classe social.

Os dados obtidos para a realização deste estudo foram coletados no Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referentes ao ano de 1996 (primeiro

ano em que foi feito um censo por bairros em Natal) e coletados também na

Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças (SEPLAN) referentes ao

ano de 1980.

Foram utilizados os seguintes softwares: o EXCEL para a construção do banco de

dados e, o Harvard Graphics (HG) e o STATISTICA para análises e construção

dos gráficos.



ET-11

Acesso a Banco de Dados Utilizando Servlets

Aluno: Chiarlan Emerciriano Silva Araujo e Thiago Leiros de Azêvedo

Orientador: Guido Lemos de Souza Filho

Departamento de Informática e Matemática Aplicada

Este trabalho insere-se no âmbito do projeto ProTem-RNP NatalNet

(processo institucional n.º 680086/98-6). Em síntese, o projeto NatalNet tem por

objetivo a implantação de uma rede metropolitana de alta velocidade em Natal,

com suporte para execução de aplicações multimídia distribuídas. Dentre as

equipes desenvolvedoras dessas aplicações está a de Vídeo sob Demanda, que

se utiliza à infra-estrutura da Natalnet para disponibilizar o acervo de vídeos da

TVU, sob demanda, através da Internet.

No decorrer dos trabalhos da Equipe de Vídeo sob Demanda, houve a

necessidade de se oferecer aos interessados em assistir os vídeos um serviço de

busca de títulos, visando facilitar o acesso aos mesmos. As informações  relativas

aos vídeos encontram-se armazenadas em um banco de dados que será

acessado pela aplicação. Esse serviço de busca é capaz de pesquisar títulos

através de valores como o próprio título, gênero, palavra-chave, resumo dos

vídeos, autores, entre outros. É usado uma API Java chamada Servlet,

responsável por gerar conteúdo HTML dinamicamente. O serviço de Busca utiliza

também outra API JAVA denominada JDBC, para realizar o acesso ao banco de

dados e executar as queries de busca nos diversos campos de dados. O Sistema

de Busca retorna, como resposta à pesquisa, uma página HTML com o resultado

da busca e/ou links para os vídeos possibilitando, dessa forma, sua visualização

através da web.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-12

Uma aplicação cliente para o Sistema de Televisão do Projeto NatalNet

Alunas: Caroline Thennecy de Medeiros Rocha, Cristina Luzia Carvalho

Rodrigues e Teresa Raquel Souza do Nascimento

Orientador: Guido Lemos de Souza Filho

Departamento de Informática e Matemática Aplicada -

O presente trabalho esta sendo desenvolvido no contexto do Projeto

ProTem-RNP NatalNet (Processo Institucional 680086/98-6. O projeto NatalNet

tem por objetivo a implantação de uma rede metropolitana de alta velocidade na

cidade de Natal e seu uso no suporte à execução de aplicações multimídia

distribuídas.

O sistema de TV do projeto NatalNet tem por objetivo capturar o fluxo de vídeo

transmitido ao vivo pela TV Universitária(TVU) e retransmiti-lo através da rede

Metropolitana de alta velocidade da cidade de Natal. O sistema é constituído de

uma aplicação cliente/servidor, onde o servidor é responsável pela captura e

transmissão do sinal através da rede e o cliente, pela recepção e exibição do

vídeo. O objetivo do presente trabalho é explanar o funcionamento do cliente,

mostrando detalhes da implementação. Especificamente, será descrito o

esquema de comunicação com o servidor e a interface do cliente com o usuário.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC, CAPES-PET



ET-13

Estudo e Implantação de uma sub-rede IPV6

Aluno: Alexandre Carvalho Rodrigues

Orientador: Guido Lemos de Souza Filho

Departamento de Informática e Matemática Aplicada

O presente trabalho esta sendo desenvolvido no contexto do Projeto

ProTem-RNP NatalNet (Processo Institucional 680086/98-6). O projeto NatalNet

tem por objetivo a implantação de uma rede metropolitana de alta velocidade na

cidade de Natal e seu uso no suporte à execução de aplicações multimídia

distribuídas.

O tema abordado por este trabalho é muito relevante atualmente, devido ao fato

de que com o grande, ou melhor surpreendente e inesperado crescimento que a

Internet teve nesses últimos anos, o seu atual protocolo (IPV4-Intenet Protocol

Version 4) não consegue mais acomodar a atual taxa de crescimento da rede,

pois o  espaço de endereçamento corrente tornou-se muito pequeno. O IPV4

apresenta deficiência nos aspectos de segurança, multicast, anycast, qualidade

de serviço (QoS), suporte para transmissão de mídias continuas, mobilidade,

configurações plug-and-play, suporte para “jumbo datagrama”, uma arquitetura de

endereçamento melhor estruturada (hierarquicamente), dentre outras. A nova

versão do IP (IPV6-Internet Protocol Version 6) vem justamente para tratar e

resolver estes e outros problemas que temos com a nossa rede mundial a

“Internet”.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-14

A Api Java Media Framework no auxílio à Videoconferência

Aluno: Alessandro Rocha da Silva.

Orientador: Guido Lemos de Souza Filho.

Departamento: Informática e Matemática Aplicada.

As API’s Java Media, foram criadas para atenderem a demanda de

multimídia por parte das empresas proporcionando assim ,uma arquitetura

unificada e não proprietária.  A API Java Media Framework(JMF) é uma das API’s

Java Media cuja principal contribuição foi à possibilidade de incorporação de

áudio, vídeo e outras mídias temporizadas em aplicações e Applets Java.

O presente trabalho visa à explanação dos recursos oferecidos pelo Java Media

Framework , e as possibilidades de uso por parte do grupo de videoconferência

do Projeto NatalNet (UFRN/CEFET-RN/ATHENEU/TELEMAR), na implementação

de serviços de Videoconferência suportados pela rede ATM de alta velocidade do

Projeto Natalnet. Tendo como principal enfoque  o uso da API JMF na captura de

vídeo de câmeras de videoconferência e sua distribuição na Web através de um

Applet Java.

Modalidade da Bolsa: PIBIC/CNPq.



ET-15

Estudo da Transmissão Multicast em Ambientes de Comunicação de Dados

Aluno: Luiz Eduardo Cunha Leite, Antônio Carlos T. Costa Jr. e Fernando Ney da

C. Nascimento

Orientador: Guido Lemos de Souza Filho

Departamento de Informática e Matemática Aplicada

O presente trabalho está intimamente ligado ao Projeto ProTem-RNP

NatalNet (Processo Institucional 680086/98-6) coordenado por Guido Lemos de

Souza Filho. O projeto NatalNet tem por objetivo a implantação de uma rede

metropolitana de alta velocidade na cidade de Natal e seu uso no suporte à

execução de aplicações multimídia distribuídas.

Numa primeira etapa este trabalho teve como objetivo o estabelecimento do

serviço de multicast na rede NatalNet bem como o estabelecimento de túneis para

a conexão da mesma a rede virtual MBone e o teste das ferramentas de

comunicação em grupo: NetMeeting, Ferramentas MBone, CU-SeeMe.

Numa etapa posterior foi dado início à implantação de uma interface de

programação em diferentes ambientes usando como base o framework proposto

em “Um Framework para provisão de Serviço de Multicast em Ambientes

Genéricos de Comunicação de Dados”, por Marcus A. Rodrigues. O framework

em questão refere-se a um serviço de multicast em ambientes genéricos de

comunicação de dados.  Este trabalho visa implementar o framework, adicionando

ao mesmo um mecanismo de transmissão segura baseado em chave privada e

instanciá-lo através da criação de duas interfaces de programação em dois

ambientes distintos. O primeiro ambiente é uma interface para serviços multicast,

baseados em IP, numa plataforma Linux / Intel. O segundo é uma interface para

redes ATM, onde há também a necessidade de implantar um servidor de

resolução de endereços multicast (MARS - Multicast Address Resolution Server).

Modalidade da Bolsa: CNPq / PIBIC



ET-16

Desenvolvimento de um Simulador da Linguagem MAL (Micro Assembly

Language) para o estudo de Arquitetura de Computadores

Aluno: Caroline Thennecy de Medeiros Rocha,Cristina Luzia Carvalho Rodrigues

e Teresa Raquel Souza do Nascimento

Orientador: Ivan Saraiva

Departamento de Informática e Matemática Aplicada

A microlinguagem de montagem MAL foi desenvolvida por Andrew S.

Tanembaum como uma linguagem simbólica para escrever microprogramas que,

a princípio, eram escritos em binário. Essa linguagem mapeia uma instrução de

uma linguagem de alto nível para linguagem de máquina.

O objetivo deste trabalho é facilitar o aprendizado do micro e macroarquitetura

desenvolvido por Tanembaum, que, a partir da geração de um microprograma

escrito num código mais legível (MAL), permite um fácil estudo do comportamento

dos registradores e da memória (virtualmente criada pelo simulador) durante a

execução do microprograma.

O simulador foi desenvolvido utilizando a linguagem de programação JAVA, e

será apresentada aos alunos matriculados na disciplina, Organização e

Arquitetura de Computadores, disciplina obrigatória para o Curso de Ciências da

Computação, como ferramenta de desenvolvimento da linguagem MAL.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC, CAPES-PET



ET-17

Um ambiente para avaliação de algoritmos de criptografia para vídeo em

tempo real

Aluno: Anderson Santana de Oliveira

Orientador: Ivan Saraiva Silva

Departamento de Informática e Matemática Aplicada

A transmissão de vídeo em tempo real, aplicação que tem se tornado

comum, impõe sérias restrições de tempo à transmissão, essas restrições incluem

o retardo máximo que pode ser introduzido pelo processamento dos dados.

Assim como nos sistemas tradicionais, os sistemas multimídia exigem algumas

considerações em relação à segurança dos dados, como por exemplo,

confidencialidade na transmissão.

Propõe-se um ambiente onde essa transmissão se faz de maneira criptografada.

Os algoritmos tradicionais, conhecidos por sua complexidade elevada, não são

adequados para essa situação, sendo substituídos por algoritmos mais leves que

aproveitam as características intrínsecas do vídeo.

A implementação desse ambiente será feita utilizando a linguagem Java,

devidamente estendida pelo uso do Java Media Framework, uma biblioteca para

manipulação de dados multimídia. O JMF fornece soluções para captura,

codificação e transmissão de áudio e vídeo.

A modelagem do ambiente em UML (Unified Modeling Language), uma linguagem

padrão para modelagem de sistemas em tempo real, permitirá uma visão

completa da arquitetura do sistema, servindo de base para a implementação final.

Tal sistema se responsabiliza pela infra-estrutura de transmissão e gerenciamento

do esquema de criptografia, ocultando tais detalhes do usuário, que passaria a se

preocupar apenas com a robustez e o desempenho dos algoritmos de criptografia.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-18

Processo de carga em um banco de dados dimensional

Aluno: Anderson Luiz de Oliveira Cavalcanti & Kempes Jacinto.

Orientador: Márcia Jacyntha Nunes Rodrigues.

Departamento de Informática e Matemática Aplicada.

Um Banco de dados dimensional tem como característica principal ter um

modelo de dados baseado em entidades dimensionais. Ou seja, os conceitos são

vistos como dimensões e fatos. Neste tipo de banco de dados os dados históricos

são representados de forma mais clara e expressiva.

As etapas utilizadas no processo de carga em um banco de dados dimensional

são:

Coleta de informação: A coleta está sendo feita a partir de dados fornecidos por

instituições públicas como ESAM, INCRA (assentamentos rurais).

Limpeza dos dados: Eliminação de redundâncias e adequação ao formato do

banco de dados.

Integração: Serve para integrar as diferentes fontes de forma a tornar consistente

os dados que serão armazenados.

Para a efetivação destas etapas utilizaremos o sistema SAGRI. O objetivo deste

sistema é dar apoio à Atividade Agrícola. O sistema abrange uma vasta área de

conhecimentos, e sua base de dados foi modelada utilizando o paradigma

dimensional. Suas tabelas foram criadas a partir da ferramenta case ER-WIN

(Logic Works) e foram convertidas para o SGBD Oracle 8 (Oracle). A base de

dados do sistema encontra-se atualmente em fase de povoamento, onde estão

sendo coletados dados reais de propriedades rurais para a partir deste

povoamento fazermos testes utilizando ferramentas de extração de dados.

Modalidade da Bolsa: PIBIC/CNPq.



ET-19

Uma biblioteca intervalar para JAVA

Aluno: Rodrigo da Câmara Varela

Orientador: Benjamín R. Callejas Bedregal.

Departamento de Informática e Matemática Aplicada.

A necessidade da existência de linguagens de programação que dêem

suporte ao desenvolvimento de softwares científicos fez com que surgissem as

linguagens com extensões científicas, conhecidas como XSC (acrônimo de

“language eXtensions for Scientific Computation”).  Estas linguagens possuem

características indispensáveis para o desenvolvimento de aplicações que exijam

uma maior precisão nos resultados bem como a existência de tipos de dados não

existentes nas linguagens de programação convencionais.

Por outro lado, a popularização da Internet e Intranets aumentou a necessidade

de desenvolvimento de softwares para aplicações em rede e, atualmente, não há

quem pense em aplicação em rede sem lembrar do nome JAVA.

O presente trabalho pretende mostrar a comunidade científica uma biblioteca que

permita a linguagem de programação JAVA trabalhar com a matemática

intervalar, que é uma ferramenta necessária para ambientes voltados à

computação científica e as engenharias, e, baseado em outras extensões XSC

para outras linguagens, apresentar a avaliação do desempenho da nossa

biblioteca.

Esta biblioteca, que implementa o tipo de dado Intervalo Real e todas as funções

usuais (elementares, geométricas, trigonométricas, etc) da matemática intervalar,

permitirá ao usuário da linguagem JAVA utilizar o poder da aritmética de alta

exatidão contida na matemática intervalar em suas aplicações. Fato este que

tornará ainda maior o poder desta linguagem.

Este trabalho é o início da implementação da linguagem JAVA-XSC cujo resultado

esperamos que atenda as expectativas da Sun microsystems

(http://www.cs.utep.edu/interval-comp/java.html) e da comunidade científica de

intervalos em geral.

Modalidade da Bolsa :PIBIC/CNPq



ET-20

Simulador de Máquinas de Turing em Java

Aluno: Édipo Elder Fernandes de Melo

Orientador: Benjamin R. C. Bedregal

Departamento de Informática e Matemática Aplicada

Na disciplina de Teoria da Computação, estudamos e desenvolvemos

Máquinas de Turing. A problemática do desenvolvimento de uma Máquina de

Turing é testar se ela está correta, ou seja, se as transições, quando aplicadas

sobre uma entrada, levam a um estado final determinado. Normalmente, tal

processo é feito utilizando-se lápis e papel. Para máquinas simples, podemos

obter uma validação sem muito esforço. Porém, para máquinas mais complexas,

fica impraticável realizar tal tarefa.

Desenvolvido após o término da disciplina, este trabalho propõe auxiliar o estudo

da Teoria da Computação, fornecendo uma ferramenta para simulação e teste de

Máquinas de Turing, desenvolvida em Java.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-21

Desenvolvimento de FPGAS utilizando métodos formais

Aluno: Judson Santos Santiago

Orientador:David Boris Paul Déharbe

Departamento:Informática e Matemática Aplicada

O desenvolvimento de circuitos digitais é uma tarefa complexa que envolve
projeto e simulação. Esta é uma área que se tornou extremamente intolerante com
relação a existencia de falhas, pois cada vez mais, circuitos digitais são inseridos em
aplicações críticas que envolvem riscos de vida ao ser humano, riscos financeiros e
ambientais. A simulação do comportamento destes circuitos visa a detecção de
possíveis erros de projeto, mas não garante a sua ausência, pois não contempla
todos os possíveis casos. Através de métodos de verificação formal é possível
descrever o comportamento de um circuito digital, utilizando ferramentas que criam
um modelo matemático do circuito e permitem além da simulação de seu
funcionamento,  a verificação de um conjunto de propriedades desejadas (como
ausência de paralisação).
A ferramenta SMV (Symbolic Model Checking) é utilizada para a especificação e
verificação formal de circuitos e permite desenvolver sistemas com um grau de
segurança bastante superior, devido a sua base de verificação matemática, mas ela
não tem interface com as ferramentas usadas na concepção de circuitos (síntese,
otimização, etc.), as quais usam linguagens de descrição de hardware como, por
exemplo, VHDL.
A contribuição deste trabalho é a criação de um tradutor automático de
especificações SMV para descrições VHDL para permitir a síntese de circuitos a
partir de descrições feitas na linguagem SMV. Desta forma há uma integração entre
as linguagens, permitindo que se obtenha todos os benefícios, tanto da verificação
formal, feita pelo SMV, quanto da simulação e síntese, feita pelo VHDL.
Para alcançar este objetivo desenvolveu-se um conjunto de regras de tradução entre
SMV e um subconjunto da linguagem VHDL, chamado RTL-VHDL. A utilização de
RTL-VHDL como linguagem de destino é necessária para a geração de um código
que todas as ferramentas de síntese existentes no mercado possam reconhecer, já
que não existe uniformidade entre elas.
A partir do conjunto de regras desenvolvido foi construído um algoritmo que permite a
tradução entre as linguagens. Com o processo de tradução definido, a
implementação de um protótipo de tradutor automático foi feita usando a linguagem
de programação C, em ambiente UNIX, de forma a reutilizar parte do código da
ferramenta SMV, que já implementa as funcionalidades de análise léxica, sintática,
semântica e de representação do código.
O próximo passo, na continuação da pesquisa, será validar a abordagem utilizada.
Esta validação será feita através de um estudo de caso de tamanho industrial de uma
arquitetura crossbar-switch descrita em SMV. Usando-se o tradutor será obtida a
correspondente descrição VHDL e finalmente uma implementação em FPGA (Field
Programmable Gate Arrays) poderá ser obtida através das ferramentas de síntese
disponíveis.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-22

Modelagem de um Agente de Inferência

Aluno: Édipo Elder Fernandes de Melo

Orientador: Márcia P. B. Gottgtroy

Departamento de Informática e Matemática Aplicada

Sistemas inteligentes, especialmente sistemas especialistas, utilizam

regras para representar o conhecimento, e mecanismos de inferências para

simular o processo de raciocínio. O SAGRI, Sistema Inteligente de Apoio à

Atividade Agrícola, é um exemplo de um sistema especialista que utiliza um

mecanismo de inferência.

A idéia inicial de projetar um mecanismo de inferência em Java, partiu da

necessidade de construir agentes com maior capacidade de raciocínio, e até

mesmo, substituir o mecanismo utilizado pelo SAGRI. O SAGRI utiliza um sistema

comercial para construção de sistemas especialistas, e como tal, agrega um

elevado custo no seu desenvolvimento. Desta forma, a construção de um sistema

aberto (freeware), diminuiria os custo do desenvolvimento do SAGRI e apliaria

sua utilização.

Da idéia inicial de desenvolver o mecanismo de inferência como um simples

programa, evoluímos para a de utilizar a tecnologia de agentes. Com esta

mudança de perspectiva, podemos agregar funcionalidades existentes nos

agentes e desejáveis em nosso mecanismo de inferência, tais como:

independência, adaptabilidade e comunicação, além de outras.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-23

Efetivação da etapa de projeto do modelo computacional para a solução de

problemas complexos e dinâmicos

Aluno: Manuel Ferreira Gomes Junior

Orientador: Márcia de Paiva Bastos Gottgtroy

Departamento de Informática e Matemática Aplicada

O sistema SAGRI – Sistema Inteligente de Apoio a Produção Agrícola – é

um sistema que se destina a auxiliar agricultores em suas tarefas no campo,

como por exemplo no plantio, correção dos solos, adubação etc, de forma a

maximizar  a produtividade e o lucro.  Trata-se de um sistema amplo de muita

complexidade, que envolve uma grande quantidade de tecnologias como por

exemplo, banco de dados, base de conhecimento, SIG, redes neurais, lógica

fuzzy etc, para que seja efetivamente concebido e implementado. Suas principal

característica é a inferência sobre o conhecimento especializado, eliciado a partir

de conhecimento teórico (formal) e advindo da experiência (não formal) e sobre

as informações fornecidas pelo usuário, durante a interação com o sistema.

Este trabalho tem como objetivo dar continuidade ao processo, de implementação

da base de conhecimento do Sistema SAGRI buscando a transformação de

modelos de representação de conhecimento, que estão sob a forma de modelos

conceituais cognitivos, para uma linguagem computacional, garantindo passos

gradativos visando eliminar, ou pelo menos minimizar, a perda considerável de

conhecimento entre os dois modelos.

A construção de uma base de conhecimento através de regras é uma das etapas

do nosso plano de trabalho, e para isso usaremos o Elements Environment.

O Elements Environment (EE) apresenta um conjunto de ferramentas multi-

plataforma para construção de  aplicativos baseados em objetos complexos, para

os empreendimentos de negócios dinâmicos de hoje.  Um desses aplicativos é o

Intelligent Rules Elements (Elemento de Regras Inteligentes) que fornece a

habilidade de capturar modelo de dados e lógica de entidades visualmente

acessíveis que reflete dinamicamente as mudanças no ambiente de negócio. Ele

usa regras e objetos como formalismo de representação.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-24

Um Algoritmo Memético Híbrido de Grupamento Aplicado ao problema de

Bin Packing Unidimensional

Aluno: Thiago Ferreira de Noronha

Orientador: Dario José Aloise

Departamento de Informática e Matemática Aplicada

O problema Bin Packing clássico, unidimensional, objetiva minimizar o

número de “bins” (regiões bem definidas como: caixa, vagões, trilhas de um disco

rígido, containeres, etc.) de igual capacidade, necessários para o acomodamento

de uma dada lista de objetos. Este artigo apresenta um Algoritmo Memético

Híbrido de Grupamento (AMHG), que utiliza heurísticas comuns disponíveis na

literatura e dos conceitos de Problemas de Grupamento para solucionar este

problema. E no qual é utilizada uma função de avaliação que admite inviabilidade

(o somatório dos itens, ultrapassa a capacidade do bin), e operadores genéticos

de recombinação e mutação de maior complexidade que utilizam uma busca local

que procura melhorar a qualidade da distribuição dos itens nos bins. A estratégia

de solução se baseia em construir uma população inicial, cujos cromossomos

representem soluções com o mesmo número de bins fixo, gerada a partir da

distribuição encontrada através da aplicação  de uma permutação aleatória dos

itens à heurística FF e redistribuindo aleatoriamente os itens contidos nos bins

que ultrapassarem o número limite definido como sendo o número de bins

encontrado pela heurística FFD - 1. O algoritmo visa equilibrar os itens nos bins

de modo a gerar uma distribuição de itens no cromossomo que contenha somente

bins em situação viável. A cada vez que uma solução viável é obtida, uma nova

tentativa de encontrar uma solução com menos um bin é reiniciada (redistribuindo

os itens de um bin de cada cromossomo da população), e assim sucessivamente,

até que ocorra uma estagnação. Testes computacionais foram realizados

utilizando instâncias da OR-Library, os quais permitiu avaliar a performance da

meta-heurística  desenvolvida e sua eficiência.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-25

FERUS, uma Ferramenta para Desenvolvimento de Bibliotecas Reutilizáveis

Aluno: George André Alves Freire

Orientador: Anamaria Martins Moreira

Departamento de Informática e Matemática Aplicada

FERUS, acrônimo para apoio Formal a Especificação e Reutilização

de Software é uma ferramenta para a criação e manutenção de bibliotecas

de componentes reutilizáveis através do uso de operadores manipuladores:

instanciação, renomagem entre outros, em desenvolvimento na UFRN.

Este trabalho apresentará os aspectos mais relevantes sobre o FERUS, seu

papel, como ele funciona e como está sendo desenvolvido. Como introdução será

apresentado o ambiente em que está inserido, isto é, a motivação para o

desenvolvimento do mesmo.

Seguidamente o conceito do FERUS será elucidado com a apresentação dos

seus principais módulos, a saber: compilador, decompilador e

manipulador/transformador, bem como descrição do funcionamento dos mesmos

e, desta forma, o papel da própria ferramenta.

Finalmente serão apresentadas mais detalhadamente as operações realizadas

pelo manipulador/transformador: instanciação, renomagem, redução, união,

extensão e generalização, por ser este o módulo principal do FERUS.

Será apresentado em conclusão a relevância deste trabalho, o ponto exato de

desenvolvimento onde o projeto se encontra, bem como perspectivas futuras de

aprimoramento do mesmo.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-26

Base de Dados para INTRANET-DIMAp (SIDIMAp)

Aluno: Eric Moura Lemos Pereira

Orientador: Jair Cavalcanti Leite

Departamento de Informática e Matemática Aplicada

A Intranet é uma rede corporativa que utiliza os protocolos e infra-estrutura

da Internet ( WWW, FTP, Telnet, e-mail, etc...) dentro de uma instituição

(Empresa, Universidade ou Órgão Público) para facilitar o fluxo de informações

entre as pessoas e o acesso aos seus recursos. O Objetivo desse trabalho é

suprir a necessidade de uma maior eficiência no domínio das informações e

proporcionar maior agilidade, controle de documentos, requerimentos e atas para

os professores e funcionários do Departamento de Informática e Matemática

Aplicada (DIMAp). Informações sobre processos e outros documentos serão

armazenados em Bancos de Dados para uso nas mais eficientes nas atividades

do DIMAp.

Nosso trabalho envolveu a preparação do ambiente para o desenvolvimento da

Intranet utilizando a tecnologia de programação CGI com a linguagem Perl, e

técnicas de Banco de Dados com o Sistema Gerenciador de Banco de Dados

MySql. Estes sistemas estão instalados na plataforma Linux. Fizemos alguns

testes com a implementação de alguns métodos e obtivemos como resultados

páginas em HTML geradas dinamicamente que fazem a operação de inserir,

consultar, e atualizar o Banco de Dados. Este ambiente permitirá implementar os

módulos necessários ao SIDIMAp.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-27

Implementação de Serviços de Sincronização em Aplicações Multimídia em

ambiente Java

Aluno: João Paulo Bessa de Oliveira

Orientador: Adilson Barboza Lopes

Departamento de Informática e Matemática Aplicada

Atualmente o desenvolvimento de aplicações multimídia distribuídas tem se

tornado muito comum devido a diversos fatores, entre eles: as várias formas de mídia

disponíveis; a evolução tecnológica na área de telecomunicações, com a

conseqüente melhoria do desempenho das redes e de serviços integrados; e o

grande aumento  do número de usuários com a popularização da internet.

Nesse contexto encontra-se em desenvolvimento um projeto denominado

Implementação de Serviços Multimídia em ambiente Java – Fase 2, cujo foco

consiste em implementar e avaliar um modelo de sincronização que foi proposto e

especificado em um trabalho de mestrado do grupo, cujo título é "Especificação

Formal de Mecanismos de Sincronização em Aplicações Multimídia Baseadas no

PREMO". O presente trabalho corresponde ao desenvolvimento e implementação

dos mecanismos de sincronização propostos nessa tese. A experiência envolveu o

desenvolvimento de uma aplicação para transmissão, apresentação, e sincronização

de mídias contínuas(áudio e vídeo)  capturadas de um arquivo remoto(rede local).

A complexidade e variedade destas aplicações torna o seu desenvolvimento

uma tarefa árdua, especialmente quando se deseja generalidade, portanto para uma

melhor solução do problema é empregadas técnicas de orientação a objetos e

frameworks de classes.

A implementação desse trabalho foi feita utilizando a linguagem Java, mais

especificamente, usando o  Java Media Framework(JMF)  - uma biblioteca para

manipulação de dados multimídia. O JMF fornece soluções para captura, codificação,

transmissão e certa sincronização de áudio e vídeo.

A aplicação consiste em enviar o áudio e o vídeo em seções diferentes através

da rede utilizando o protocolo RTP; o receptor utiliza a ferramenta

JMStudio(Componente do JMF) para a exibição das mídias .

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-28

Educação à Distância: Uma Análise da Criação de Cursos na Web

Alunos: Ítalo Herbert Santos e Gomes

Carlos Magno R. da Rocha Lima

Orientador: Guido Lemos de Souza Filho

Departamento de Informática e Matemática Aplicada

Este trabalho insere-se no projeto Protem-RNP - NatalNet, que pretende

implantar uma rede metropolitana de alta velocidade em Natal para dar suporte a

execução de aplicações multimídias distribuídas.

O principal objetivo deste trabalho, realizado pelo grupo de Educação à

Distância do Projeto NatalNet - UFRN, foi realizar uma análise mais profunda das

maneiras convencionais de se desenvolver sites educacionais para o aprendizado

à distância, ou seja, analisar a utilização de ferramentas (softwares) de edição de

páginas para Internet empregadas no ensino através da Web.  E com isso

possibilitar também, a realização de um estudo mais elaborado de como se criar

um curso na Internet, de maneira que este seja melhor aproveitado pelos alunos

“virtuais”, baseando-se nos novos conceitos de educação impostos por essa atual

forma de se adquirir conhecimento.

Modalidade da Bolsa: CNPq.



ET-29

Produção de Cursos utilizando Ambientes Integrados de Ensino

Aluno: Halisson Fabrício de Carvalho França e Francisco Dantas de Medeiros

Neto

Orientador: Guido Lemos de Souza Filho

Departamento de Informática e Matemática Aplicada

Este trabalho insere-se no projeto Protem-RNP - NatalNet, que pretende

implantar uma rede metropolitana de alta velocidade em Natal para dar suporte a

execução de aplicações multimídias distribuídas.

O principal objetivo deste trabalho foi o est udo de ambientes integrados de

ensino voltados para o processo de criação de cursos educacionais via Web

utilizados para Educação à Distância. No trabalho, falamos sobre o processo de

criação de cursos Web, dando ênfase a criação do curso preparatório para os

alunos que pretendem ingressar no CEFET-RN, o Procefet, realizado durante o

período de estudo,  utilizando-se o ambiente integrado de ensino o Aulanet. Neste

trabalho são ainda apresentadas algumas características  de ambientes para

construção de cursos baseados na Web disponíveis no mundo.

Modalidade da Bolsa: CNPq



ET-30

Criação de Cursos na WEB: Processo Convencional ou Ambientes

Integrados?

Aluno: Halisson Fabrício de Carvalho França, Ítalo Herbert Santos e Gomes,

Francisco Dantas de Medeiros Neto e Carlos Magno R. da Rocha Lima

Orientador: Guido Lemos de Souza Filho

Departamento de Informática e Matemática Aplicada

Este trabalho insere-se no projeto Protem-RNP - NatalNet, que pretende

implantar uma rede metropolitana de alta velocidade em Natal para dar suporte a

execução de aplicações multimídias distribuídas.

O principal objetivo deste trabalho, realizado pelo grupo de Educação à Distância

do Projeto NatalNet – UFRN, no qual estes bolsistas estão inseridos,  foi a

realização de uma comparação entre o “processo manual de desenvolvimento e

criação de cursos educacionais” e a “criação e disponibilização dos mesmos, na

Internet, utilizando ambientes de aprendizado cooperativo”, ambos utilizados no

Ensino à Distância na Web.  Neste trabalho, são apresentados pontos positivos e

negativos de cada um dos métodos de criação de cursos na rede, com base nos

quais foi possível obter suas conclusões finais.

Modalidade da Bolsa: CNPq.



ET-31

Uma aplicação educacional em redes de alta velocidade: o PROCEFET

Alunos: João Ricardo Freire de Melo e Genildo Alves da Costa

Orientador: Guido Lemos de Souza Filho

Departamento de Informática e Matemática Aplicada.

O presente resumo trata das experiências adquiridas, pela equipe de

ensino à distância do projeto Natalnet - rede de Alta Velocidade da cidade de

Natal, que permite a conexão do CEFET ao colégio Atheneu através de um link

de 155 Mbps. Além de relatar o desenvolvimento do site do Procefet On Line,

dedicado a preparar os alunos para ingresso no Centro Federal de Ensino

Tecnológico do RN, aspectos técnicos e pedagógicos sobre a construção do site

são discutidos, englobando desde o contexto geral do Procefet até as dificuldades

na conversão das mídias existentes (jornais, fitas VHS) para um formato

compatível com a Internet. A rede permitirá usar recursos pedagógicos inviáveis

na versão atual da internet. A  intenção é gravar as aulas em CD-ROMs e

disponibizá-los via Vídeo Sob Demanda.

Para finalizar, propõe-se uma experiência na medição do impacto das novas

tecnologias no processo de ensino-aprendizagem em escolas públicas, em

particular nas escolas participantes do Projeto Natalnet.

Modalidade da Bolsa: CNPq



ET-32

Modelagem Dimensional em Sistemas Orientados a Objetos - Uma

Abordagem Aplicada ao SAGRI

Aluno: Cristiane Schunig

Orientador: Márcia Jacyntha Nunes Rodrigues

Departamento de Informática e Matemática Aplicada

Os Bancos de Dados surgiram há quase quatro décadas devido à necessidade de se

armazenar e gerenciar grandes quantidades de dados em computadores, cujo acesso se

desse de forma direta e eficiente. Um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) é

um conjunto de programas, destinado a controlar todos os aspectos de um Banco de Dados,

tais como a declaração de sua estrutura de dados, gravação e leitura dos dados,

recuperação de falhas na comunicação, controles de concorrência, de acesso e de

segurança de dados.

Atualmente, é praticamente inviável pensar em aplicações de banco de dados que não

utilizem um SGBD. Atualmente, os SGBDs  estão sofrendo uma mudança de paradigma e

novas tecnologias surgem para atender requisitos desta "sociedade da informação". Tais

requisitos incluem suporte para estruturas e regras mais complexas, além do

armazenamento e extração otimizados de dados históricos e de negócios. Ou seja,

agilização na combinação de grandes quantidades de dados para obter resultados

consistentes tomando-se qualquer medição possível, desta forma fundamentando o suporte

ao usuário na tomada de decisões. Uma etapa fundamental e primordial de um projeto de

banco de dados é a modelagem. O modelo de dados é uma coleção de ferramentas

conceituais utilizada para descrever a estrutura dos dados de um SGBD. Como a realidade

está apontando para tecnologias que atendam aos requisitos citados no parágrafo anterior,

novas formas de modelagem surgem para expressar conceitualmente todas as

características possíveis dos dados, sendo algumas destas características não passíveis de

representação em esquemas de modelagem tradicionais.

O desenvolvimento do presente trabalho reúne um estudo sobre o paradigma Orientação a

Objetos no contexto de armazenamento e gerenciamento de dados, aplicando-os à

modelagem e implementação do Sistema SAGRI em um SGBD Orientado a Objeto. Tal

trabalho também engloba uma comparação entre as características e performance desta

nova modelagem e implementação do sistema com as que já existem em um SGBD

tradicional, que utiliza a abordagem relacional- híbrida.

Modalidade da Bolsa: CAPES - PET



ET-33

Uma Via para a Cidadania

Aluno: Rosana Ananias Silva da Costa

Orientador:  John A. Fossa

Departamento de Informática e Matemática Aplicada

O Projeto de Extensão “Etnomatemática e Cooperativismo: Uma Via Ética

para a Cidadania” visa fortalecer o embasamento teórico necessário para a

formação de uma cooperativa na comunidade de Baixinha dos Franças, no

interior do município de São Miguel.  Para tanto, foi elaborado uma pesquisa

sobre os conceitos matemáticos e filosóficos dos moradores da comunidade, bem

como um Curso de Extensão sobre os mesmos conceitos.

A pesquisa sobre os conceitos matemáticos não acadêmicos dos moradores, ou

seja a etnomatemática da comunidade, consiste de duas partes.  A primeira é a

identificação de padrões de inferência usadas na comunidade, enquanto a

segunda é a identificação das suas noções da matemática financeira.  Os padrões

de inferência são importantes no processo de tomada de decisões e a matemática

financeira é essencial ao bom funcionamento da cooperativa proposta.  A

pesquisa sobre os conceitos filosóficos é centrada na noção ética de justiça, o

que é fundamental à filosofia do cooperativismo.

O Curso de Extensão, ministrado por Prof. João Ferreira dos Santos, aborda

aspetos de lógica informal, matemática financeira e justiça social.  Pretende dar

aos participantes uma oportunidade de refletir sobre os seus próprios conceitos

de forma crítica e sistemática, comparar seu pensamento com o do seus vizinhos

e confrontar  os seus conceitos com alguns pensadores importantes.

Em resumo, o projeto quer documentar a etnomatemática da comunidade e ainda

proporcionar aos participantes a oportunidade de construir tanto uma base

cognitiva sobre a matemática financeira e a lógica informal quanto um consenso

sobre a base filosófica do cooperativismo.  Desta forma, espera-se que a sua

proposta de formar uma cooperativa na comunidade tenha sucesso.

Modalidade da Bolsa: PROEX



ET-34

Digitalização dos vídeos da TVU em mpeg2 para o projeto Natalnet.

Aluno: Ederval do Nascimento e Silva Júnior.

Orientador: Guido Lemos de Souza Filho.

Departamento de Informática e Matemática Aplicada.

O presente trabalho visa a implantação de um sistema de vídeo sob

demanda, dentro do Projeto ProTem-RNP NatalNet (Processo Institucional

680086/98-6), que tem por objetivo a implantação de uma rede metropolitana de

alta velocidade na cidade de Natal e seu uso no suporte a execução de

aplicações multimídia distribuídas.

O objetivo principal do trabalho aqui apresentado é mostrar como estão sendo

feitas as transformações dos vídeos gravados em fitas VHS, Betacam e U-matic

da TVU em formato digital mpeg2 e como armazená-los em disco rígido ou DVD.

O processo da digitalização é realizado usando um PC equipado com um

processador Pentium de 400 MHz e 128Mb de memória RAM; duas placas de

vídeo (uma Matrox G400 e uma Matrox RT-2000, responsável pela captura e

processamento dos vídeos); dois HDs SCSI de 9Gb de memória; um CD-ROM e

um gravador de DVD-ROM. O sistema operacional utilizado é o Windows 98 2ª

Edição. Os softwares utilizados são: Adobe Premiere, Real Encoder, Windows

Media Player, Real Player, QuickTime, dentre outros.

O principal software de captura de vídeos utilizado é o Adobe Premiere. Esse

programa trabalha em conjunto com a placa de captura Matrox RT-2000, que

possui um processador próprio que executa todos os cálculos matemáticos para

renderização dos vídeos, bem como é responsável pela conexão física entre as

fontes de vídeo (vídeos cassetes, câmeras e outros) e o computador.

Durante a captura dos vídeos pela RT-2000, o Adobe Premiere monitora em um

terminal virtual a imagem em tempo real. É criado um arquivo temporário

contendo o vídeo capturado cujo deve ser renderizado e depois, ser exportado

para o formato mais conveniente (geralmente, mpeg2).

O trabalho explica com detalhes todos os passos para a realização do processo

descrito acima.

Não Bolsista



ET-35

Ensino a Distância: Ferramenta e Otimização

Aluno: Ana Maria Araújo da Cunha.

Orientador:  Ivan Saraiva Silva.

Departamento: Informática e Matemática Aplicada.

Esse trabalho consiste em apresentar uma visão do ensino a distância

mais voltado para a autoaprendizagem e autoavaliação do aluno.  Bem como,

permitir que algumas ferramentas existentes voltadas para o ensino à distância

dêem suporte aos cursos presenciais.  Com isso, é permitido um crescimento

individual do aluno, muito melhor do que com a constante presença do Professor.

A busca por essa autoaprendizagem e autoavaliação é feita através da Web.

Será demonstrado uma ferramenta específica para o ensino a distância, sendo

executada através de um browser e utilizada para o desenvolvimento deste

trabalho.  A ferramenta utilizada é o AulaNet.  A mesma foi estudada levando em

consideração três aspectos: contato do Professor com o Aluno, método de

avaliação e estrutura navegacional.  Como conclusão tem-se a avaliação do

ambiente AulaNet, definindo se o mesmo tem estrutura para dá suporte aos

cursos presenciais.  Como também é mostrada alguma falha da ferramenta com o

intuito de otimizar o AulaNet..

Não Bolsista



ET-36

SICSIMULATOR - um ambiente de desenvolvimento para um SIC/XE

Aluno: Rogério Henrique da Costa Campelo, Aquiles Medeiros Filgueira

Burlamaqui, Clístenes Oliveira Simonetti, Daniel Carvalho Sodré Duarte,

Ozifrankly Lima da Silva e Sebastião Emidio Alves Filho

Orientador: Sci. Dr. Prof. Ivan Saraiva Silva

Departamento de Informática e Matemática Aplicada

A disciplina software básico tem por finalidade familiarizar o aluno de
computação com a programação de baixo nível, ou seja, construção de softwares
básicos que dependem das características da máquina utilizada.

O livro texto utilizado por esta disciplina foi Desenvolvimento de Software
Básico, de Leland L. Beck, que propõe, para o melhor aprendizado do aluno, um
computador didático chamado SIC(Simplified Instructional Computer), que possui
uma versão estendida(SIC/XE) mais completa e com recursos não encontrados
no SIC, como maior capacidade de memória e operações com ponto flutuante.

O grande problema do livro é que, apesar do autor tentar simplificar o
entendimento do funcionamento do computador, ele não leva em conta a
complexidade oferecida pela construção e execução desses softwares básicos.

Com o intuito de tentar resolver este problema, o projeto SICSIMULATOR
foi desenvolvido a partir dos algoritmos sugeridos pelo autor no livro. O projeto
simula o funcionamento de um SIC/XE que possui um assembler, um linker, um
loader e um simulador da linguagem assembly proposta no livro.

O software foi construído na linguagem Java, utilizando o Java
Development Kit(JDK) 1.2.2, que permitiu o uso de uma interface gráfica mais
elaborada desenvolvida com a biblioteca Swing.

Para Otimizar o uso do simulador foram acrescidos alguns recursos, como
a execução passo a passo dos programas, utilização de breakpoints e
visualização de endereços específicos da memória. Também podem ser
visualizados os conteúdos dos registradores e de toda memória através da
interface, que também possui um arquivo de ajuda que ensina como utilizar o
programa.

Com esses recursos, o software desenvolvido tornou-se uma ferrramenta
útil a quem estuda o funcionamento de softwares básicos, com uma maior
facilidade.

Não Bolsista



ET-37

Sistema de gerência de saúde no PSF

Aluno: Samara Pereira da Costa Melo

Orientador: Ivan Saraiva Silva & Márcia Jacyntha Nunes Rodrigues

Departamento: Informática e Matemática Aplicada

O Programa de Saúde Familiar (PSF) foi desenvolvido pelo Ministério da

Saúde e existe desde 1994. O PSF é constituído de grupos de profissionais da

área de saúde: agentes de saúde, enfermeiro, médicos e outros, que atuam em

regiões limitadas de uma zona urbana ou rural (áreas). Nestas áreas são

responsáveis pelo atendimento e acompanhamento preventivo das famílias que

ali residem. Os resultados do acompanhamento dos pacientes (integrantes das

famílias) atualmente são armazenados em fichas e no SIAB (Sistema de

Informação de Atenção Básica). Este sistema foi desenvolvido e distribuído pelo

Ministério da Saúde para gerenciamento das informações obtidas nas visitas à

comunidade. Entretanto, os dados do SIAB são avaliados de forma puramente

quantitativa, por exemplo, no acompanhamento de gestantes o que interessa é

quantas gestantes fizeram pré-natais, ou quantas tomaram vacinas. Dados

clínicos que auxiliem a equipe a planejar e executar as ações de saúde não são

armazenados e tratados. O objetivo final deste trabalho é o desenvolvimento de

um sistema de gerenciamento de atividades de saúde pública no âmbito do PSF e

abordando, principalmente, os requisitos necessários às atividades dos médicos.

Para a concepção deste sistema utilizamos como ferramenta de modelagem a

UML (Unified Modeling Language) que nos auxiliou em uma melhor identificação

e visualização do problema. Com o sistema em desenvolvimento, os dados

obtidos no acompanhamento dos pacientes serão utilizados para gerar

informações que contribuam para o planejamento de atividades que resultem em

maior eficiência da atuação dos profissionais de saúde do PSF.

Não Bolsista



ET-38

Análise e estudo comparativo de ferramentas OLAP em ambiente de Data

Warehouse

Aluno: Angélica Félix de Castro

Orientador: Márcia Jacyntha Nunes Rodrigues Lucena

Departamento de Informática e Matemática Aplicada

Diante desse gigantesco mundo da Informática, é vital que a cada dia que

passa surjam novas tecnologias a fim de suprir as novas necessidades. Dentro

desse contexto, este trabalho aborda o surgimento de novas tendências, bem

como a utilização delas. Trata-se de sistemas que sejam capazes de fornecer ao

usuário a melhor decisão a ser tomada baseando-se em dados históricos e

armazenados. Estes sistemas são os Sistemas de Apoio a Decisão (SAD),

importantes e essenciais como forma de analisar os dados oferecidos pelo

Sistema Gerenciador do Banco de Dados e fornecer as melhores decisões a

serem tomadas com base nesses dados e não em suposições ou incertezas. O

Data Warehouse (DW) é uma parte importante no desenvolvimento de qualquer

SAD, pois é nele que ficam guardados todos os dados a serem analisados pelo

sistema. Existem algumas maneiras de extrair dados de um DW. Pode-se fazê-lo

através de Consultas e Relatórios, Sistemas de Informação Executiva (SIE),

ferramentas de Processamento Analítico On-Line (OLAP) e Data Mining. Cada

uma delas apresenta suas vantagens e desvantagens, onde umas apresentam

mais dinamismo que outras. As ferramentas OLAP e Data Mining são as mais

poderosas em relação às outras. O presente trabalho mostra um estudo sobre

essas novas tecnologias, identificando suas características, vantagens,

desvantagens e aplicabilidade. O embasamento teórico destes métodos foi

acompanhado de um estudo de caso para experimentação do conhecimento

adquirido, constituindo na comparação de ferramentas e no uso delas no Sistema

de Apoio a Produção Agrícola, denominado SAGRI.

Não Bolsista



ET-39

Biblioteca virtual voltada para o usuário

Aluno: Milano Gadelha Carvalho e Nélio Alessandro Azevedo Cacho

Orientador: David Déharbe

Departamento de Informática e Matemática Aplicada

A tecnologia vem proporcionando profundas transformações nos
procedimentos de produção, transmissão e uso de informação. Todas as
atividades relacionadas com a manipulação, edição, armazenamento, distribuição
e recuperação de informação, assim como todas as formas de trabalho que lidem
diretamente com dados textuais, simbólicos, numéricos, visuais e até mesmo
auditivos, precisam agora se adequar à forma digital. Foi com esse intuito que
surgiu o projeto de criação de uma biblioteca virtual voltada para o usuário, que
prevê a inserção da UFRN no contexto moderno de tratamento e disseminação de
informação.  O projeto tem como principal objetivo criar um novo canal de
transferência de informação sendo este cíclico, do ponto de vista de que os
usuários  podem ser as mesmas pessoas que os produtores da informação. Isto é
importante pois que, inerente às definições de “conhecimento” e “informação” está
o conceito de que um item de conhecimento só se torna num item de informação
quando é “colocado em movimento” – isto é, quando é iniciado o processo de
transferência, de uma pessoa, ou mais, de grupos e organizações(o emissor),
para outras pessoas, grupos ou organizações (o receptor).Sendo assim esse
canal irá disponibilizar informações relacionadas com as disciplinas que compõem
a base curricular das diversas áreas de ensino dessa Instituição, além de facilitar
a pesquisa e a leitura de conteúdos didáticos, por meio eletrônico, auxiliando
dessa forma os serviços prestados pela biblioteca, ou minimizando os problemas
advindos da impossibilidade dos alunos em adquirir a bibliografia recomendada.
A partir de uma analise empírica das bibliotecas virtuais já existentes, verificou-se
que os usuários encontram dificuldades no uso de tais sistemas, seja porque eles
possuem uma interface pouco amigável, seja porque os resultados das consultas
às bases de dados nem sempre são precisos. Para permitir a construção de uma
biblioteca virtual que atenda essas necessidades, foram utilizados conceitos não
abordados nos sistemas analisados, sendo estes: Sense-Making e Sintagmas
Nominais.  Além de proporcionar o cadastro dos documentos pela Internet, o
sistema permite não apenas o acesso aos mesmos, mas o intercâmbio e diálogo
interdisciplinar.  A biblioteca virtual voltada para o usuário está em constante
desenvolvimento, seja na implementação de novos módulos ou na melhoria de
módulos já existentes, buscando com isso alcançar seu objetivo maior que é o de
preservar a memória institucional e proporcionar uma ampla difusão da produção
intelectual da universidade.

Não Bolsista



ET-40

Implementação do Algoritmo Genético para um Ambiente de Otimização

Aluno: Rosiery da Silva Maia

Orientador: Luiz Amorim Carlos e Dario Aloise

Departamento de Informática e Matemática  Aplicada

Este trabalho faz parte do projeto de pesquisa “Geração de um Ambiente

de Otimização”, gerenciado pela base “Fundamentação e Desenvolvimento de

Sistemas Inteligentes Confiáveis”, que atualmente desenvolveu um Ambiente com

interface gráfica e amigável para a resolução de problemas NP. A primeira técnica

disponível é o Simulated Annealing. O plano desta pesquisa é disponibilizar

Algoritmo Genético para utilização através desse ambiente.

O projeto “Implementação do Algoritmo Genético para um Ambiente de

Otimização” tem os seguintes propósitos:

1. gerar um código computacional de um AG padrão: com operadores de

mutação, cruzamento e seleção padrões;

2. desenvolver um módulo à parte com novos métodos de seleção e operadores

genéticos. Um dos métodos de seleção utilizará a derivabilidade (variabilidade) da

função objetivo do problema;

3. comparar os resultados obtidos com a resolução do Problema do Caixeiro

Viajante através das etapas 1. e 2.;

4. Dotar o programa de Inteligência Artificial através da Lógica Fuzzy,

possibilitando ao programa informar ao usuário os operadores genéticos e o

método de seleção mais adequado para a resolução de um problema, diante da

função objetivo.

Não Bolsista



ET-41

Uma solução via software para o Problema do Passeio do Pistoneio (PPP)

Aluno:  Francisco Dantas de Medeiros Neto

Orientador:  Jair Cavalcanti Leite

Departamento de Informática e Matemática Aplicada

Maior eficiência e pontualidade na coleta, melhor aproveitamento da frota,

menor tempo de viagens e de planejamento das rotas e redução de custos são

algumas das vantagens que têm levado empresas brasileiras de diversas

atividades a adotar roteirizadores.  Com estes softwares, as rotas de distribuição

não são mais traçadas manualmente, sendo necessário apenas à alimentação do

sistema.  O Problema do Passeio do Pistoneio é um problema de roteamento.

Esse problema consiste em extrair o petróleo de poços que não possuem mais a

pressão interior suficiente para fazê-lo aflorar a superfície (chamados poços não-

surgentes), através de uma unidade móvel do pistoneio, que percorre todos esses

poços.  O estudo de uma solução via software que maximize o ganho na retirada

de óleo para o problema acima citado é o propósito deste trabalho.

Modalidade da Bolsa: ANP



ET-42

Análise Multifractal de Sistemas Complexos Usando Transformada  Wavelet

Aluno: Fábio Ferreira de Medeiros, Eduardo Alexandre de Oliveira Rocha e Samyr

Silva Bezerra Jácome

Orientador: Liacir dos Santos Lucena.

Departamento de Física Teórica e Experimental

Estruturas fractais e multifractais têm sido encontradas em vários

contextos, como no estudo de turbulência, perfis geofísicos, na medicina, na

meteorologia, bolsas de valores e recentemente também no tráfego de dados em

redes de computadores.

Neste trabalho vamos investigar a possível ocorrência de multifractalidade

em séries temporais de sistemas complexos. Usaremos o método da

Transformada "Wavelet" para a análise multifractal das variações de temperatura

em algumas regiões do Brasil, em particular, na região Nordeste e na Amazônia.

Nosso propósito é identificar a distribuição de temperatura característica das

diferentes regiões e também detectar correlações.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC  e CAPES-PET



ET-43

Estudo introdutório sobre as transformações de Fock-Lorentz

Aluno: Ricardo Barbosa do Nascimento

Orientador: Márcio Roberto de Garcia Maia

Departamento de Física Teórica e Experimental

A Teoria da Relatividade Especial é baseada nas transformações de

Lorentz, as quais são transformações de coordenadas lineares entre dois

sistemas de referência inerciais. Entretanto, V. A. Fock demonstrou que a forma

mais geral para a transformação entre dois referenciais inerciais pode ser tomada

como sendo fracionalmente linear. Descrevemos estas transformações de Fock-

Lorentz e analisamos algumas das suas conseqüências.

Modalidade da Bolsa:CNPq/PIBIC.



ET-44

Estudo introdutório sobre a Eletrodinâmica de Weber

Aluno: João Maria Lima de Oliveira

Orientador: Márcio Roberto de Garcia Maia

Departamento de Física Teórica e Experimental

Descrevemos os princípios fundamentais da Eletrodinâmica de Weber e

analisamos sua relações com a Eletrodinâmica de Maxwell. Algumas implicações

desta teoria são analisadas.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC.



ET-45

Caracterização da Paleoduna no Município de São Bento do Norte - RN com

o uso de Radar Penetrante no Solo (GPR)

Aluno: Katiane dos Santos Salviano e Peryclys Raynyere de Oliveira Andrade

Orientador:  Walter Eugênio de Medeiros

Departamento de Física Teórica e Experimental

O GPR (Ground Penetrating Radar) é um método geofísico baseado na

propagação na subsuperfície da Terra de um pulso eletromagnético com

freqüência na faixa de 10 a 500 MHz. Este pulso é enviado por uma antena sobre

a superfície da Terra, propaga-se no interior da mesma e é refletido quando uma

descontinuidade elétrica é encontrada no subsolo. A grandeza medida é o tempo

de propagação de ida e volta do pulso.

Neste trabalho, o GPR foi utilizado para caracterizar a estrutura sedimentar

interna de uma duna no litoral norte do Estado do Rio Grande do Norte. Esta duna

está localizada próximo à cidade de São Bento do Norte e migra rapidamente em

direção à mesma, já tendo encoberto algumas casas na periferia. Foram

realizados perfis de GPR nas direções N-S e E-W, com uma antena de 400 MHz,

obtendo dados de alta resolução que permitem imagear a duna até a

profundidade de aproximadamente 7,5 m. Verificou-se que o mergulho dos

foresets indica uma migração no sentido de E para W, condizente com a direção

dominante dos ventos, e foram identificadas superfícies de contato com dunas

antigas bem como o nível atual do lençol freático.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-46

Caracterização Física e Microestrutural do Compósito Cerâmico Al2O3-NbC

Aluno: Elialdo Chibério da silva

Orientador: Francisco Antônio Vieira. Wilson Acchar. e Uílame Umbelino Gomes.

Departamento de Física Teórica e Experimental

Os compósitos cerâmicos à base de alumina apresentam um grande

potencial para serem usados como ferramenta de corte. Esses compósitos são

produzidos através da tecnologia do pó utilizando-se diferentes métodos de

sinterização, cada um procurando atender a uma necessidade específica.

O principal objetivo desse trabalho é estudar a influência da adição do

carbeto de nióbio e da temperatura de sinterização nas propriedades do

compósito. Para isso foram preparadas várias amostras de Al2O3 com adição de

NbC  e sinterizados nas temperaturas de 1650 graus por 30 minutos e 1800 graus

por 15 minutos. A caracterização foi realizada através de cálculos de densidade e

porosidade, análises de difração de raios-X, análise de microscopia eletrônica de

varredura (MEV).

Os resultados mostraram que o NbC possui forte potencial para ser

empregado como elemento de reforço na matriz de alumina.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-47

Medidas da Velocidade do Vento Meridional Magnético Durante

Tempestades Magnéticas

Aluno: Flávio Lemos de Santan a

Orientador: Rui Tertuliano de Medeiros

Departamento de Física Teórica e Experimental

Neste trabalho foi feito um estudo sobre medidas da velocidade do vento

meridional magnético durante períodos magneticamente perturbados, utilizando

como base os dados derivados de  ionogramas registrados em regiões de baixas

latitudes e latitudes equatoriais da região brasileira.

Uma tempestade solar se caracteriza pelo aumento apreciável na emissão

de radiação na faixa do estremo ultravioleta (EUV), seja na velocidade ou na

concentração do vento solar, ou em ambos. Quando a radiação intensificada

chega a Terra ocorrem os chamados DIS (distúrbios ionosféricos súbitos) e

depois de um determinado intervalo de tempo, quando as partículas ionizadas

chegam a Terra, ocorrem as tempestades magnéticas. Devido a estes distúrbios a

propagação de ondas eletromagnéticas pode ser bastante afetada ou atenuada.

Os DIS ocorrem somente na face iluminada pelo Sol e são mais fortes quando o

Sol está no zênite.

Modalidade da Bolsa: PIBIC / CNPq



ET-48

Medidas elétricas em materiais compósitos de fibra de sisal.

Aluno: Márcio Willians Duarte Mendes.

Orientador: Mário Pereira da Silva.

Departamento de Física Teórica e Experimental

Fibras de sisal tem sido largamente utilizada na indústria de transformação

devido a sua alta resistência mecânica e à abrasão, além de ser um material com

características biodegradáveis. Devido  a essas características peculiares, a fibra

de sisal é utilizada como matriz de materiais compósitos, exibindo possibilidades

de aplicações em substituições de produtos contendo fibra de vidro e amianto,

tais como, carrocerias de bugres, caixas d'água, telhas, etc.

Neste trabalho, apresenta-se medidas de resistividade elétrica de materiais

compósitos à base de fibra de sisal, em amostras produzidas pelo método "Hand

lay up" tendo como substratos dois tipos de resinas: (i) poliéster PES e (ii)

poliéster PES dotado de retardante antichama.

O método de medida utilizado é o de 4-pontas "modificado" que mostrou

ser o mais adequado às medidas de resistividade desses compostos, uma vez

que se trata de materiais com alto grau de amorficidade e de propriedades

elétricas altamente isolantes.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-49

Produção de Compósitos a Base de Alumina Reforçada por Carbetos

Refratários.

Aluno: Alan Christie da Silva Dantas

Orientador:  Wilson Acchar

Departamento de Física e Teórica Experimental

Este trabalho tem como objetivo produzir e caracterizar amostras

reforçadas de alumina(Al3O2 ) com carbetos de nióbio e/ou tungstênio. Foram

utilizadas nesse estudo duas rotas de processamento distintas. Na primeira as

amostras foram prensadas uniaxialmente e sinterizadas em forno resistivo

convencional e na segunda as amostras foram prensadas a quente em atmosfera

inerte.

Foram realizados ensaios mecânicos (microdureza e tenacidade à fratura) e

análise microestrutural dos corpos sinterizados.

A dureza e a tenacidade dos materiais foram calculadas a partir do método da

identação Vickers em amostras polidas com pasta de diamante.

Os resultados obtidos  mostram que os carbetos utilizados apresentam potencial

para serem utilizados como elemento de reforço da alumina, podendo este

material ser usado no futuro como ferramenta de corte.

Modalidade da Bolsa: CNPq / PIBIC



ET-50

Projeto e Montagem de Espectrômetro Infravermelho Distante

Aluno: Genilson Brito de Oliveira

Orientador: Thomas Dumelow  e José Alzamir Pereira da Costa

Departamento de Física Teórica e Experimental

Como parte do desenvolvimento da pesquisa em matéria condensada, bem

como treinamento de estudantes de iniciação científica, estamos montando um

espectrômetro infravermelho distante. Este instrumento vai ser usado para

investigar excitações em materiais magnéticos e semicondutores.  O projeto é

baseado no interferômetro do tipo Martin Puplett, o qual é por si, uma variação do

interferômetro de Michelson.  Neste trabalho estamos adaptando tal

interferômetro para uso em medidas de refletividade de amostras.  O projeto inclui

(i) desenho e construção de componentes óticas, tais como suportes de espelhos

e da amostra (ii) desenvolvimento de um sistema para focalizar a luz sobre a

amostra com ângulo de incidência ajustável e (iii) montagem dos componentes.

Mostraremos neste trabalho o estágio atual de execução do projeto.

Adicionalmente pretendemos montar o espectrômetro dentro de uma câmara de

vácuo.

Modalidade da Bolsa: PIBIC/CNPq



ET-51

Sistema de Aquisição e Análise de Dados para Espectrômetro

Aluno: Ygor Alexandre M. Martins

Orientador: José Alzamir Pereira da Costa e Thomas Dumelow

Departamento de Física Teórica e Experimental

Como projeto de iniciação científica estamos usando a montagem de um

espectrômetro infravermelho distante baseado em um interferômetro tipo Martin

Puplett. Neste projeto estamos desenvolvendo os circuitos e a computação

necessários para controlar o espectrômetro e adquirir os dados.  Os circuitos vão

(i) alimentar e controlar o movimento de um espelho do interferômetro através de

um motor de passo e (ii) controlar a modulação da radiação. A aquisição do sinal

de saída do interferômetro vai ser feita por um detector tipo Golay para várias

posições do espelho e demodulado por um amplificador tipo lock-in.  Todas estas

funções vão ser controladas por computador.

Modalidade da Bolsa: PIBIC/CNPq



ET-52

Estudos geológicos e geofísicos na faixa sedimentar leste do Rio Grande do

Norte e sua possível utilização na investigação de cunhas salinas no litoral (

Natal / Jacumã ). Parte I: Implantação do uso do software OASIS / MONTAJ,

sistema de análise e processamento de dados para aplicações em Ciências

da Terra.

Aluno: Edivaldo de Mascena Duarte

Orientador: José Wilson de Paiva Macedo

Departamento de Física Teórica e Experimental

O software “ OASIS MONTAJ TM v4.2 ” é um software gráfico da Geosoft

para analise de sistema e processamento de dados ( DPA ), que tem como

finalidade a aplicação em Ciências da Terra.

Com o objetivo de elaborar cartas topográficas mais precisas do Litoral

Potiguar foi construído um banco de dados utilizando-se: a) das cotas altimétricas

referentes à Faixa Litorânea Leste do Rio Grande do Norte, recuperadas dos

levantamentos gravimétricos efetuados pelo Grupo de Geofísica do DFTE / UFRN

b) dos valores digitalizados das cartas topográficas da Sudene na escala

1: 100.000 referentes as estações de leitura do IBGE e das cotas comprovadas

das folhas de João Câmara (SB–25-V-C-IV ou 977), Natal (SB–25-V-C-V ou 978),

Pureza (SB–25-V-C-I ou 900), São José do Campestre (SB–25-Y-A-I ou 1054),

São José do Mipibu (SB–25-Y-A-II ou 1055 ) e Touros (SB–25-V-C-II ou 901).

Como parte do processo de implantação do software “ OASIS MONTAJ TM

v4.2 ” foi feita a utilização deste banco de dados para a elaboração de cartas

topográficas teste, correspondentes às folhas acima citadas.

Os primeiros resultados obtidos apresentaram uma boa concordância com

as cartas da Sudene e indicam que o processo de implantação do software “

OASIS MONTAJ TM v4.2 ” -mesmo este sendo um sistema bastante complexo - é

bastante abrangente, e precisa ter continuidade.

Modalidade da Bolsa: CNPq / PIBIC



ET-53

Análise de Dados do Sondador Ionosférico Digital (CADI) Instalado em Natal

Tentando Detectar Assinaturas de Ondas de Gravidade na Ionosfera.

Aluno: Adriano Silva Belisio.

Orientador:  Gilvan Luiz Borba

Departamento de Física Teórica e Experimental

Perturbações ionosféricas oscilatórias, com características propagantes

tem sido observadas desde a década de 1940, mas foi só após os trabalhos

pioneiros de Hines (1960) é que esse estudo começou a ser relacionado com as

ondas de gravidade que se propagam na atmosfera neutra e que provocam o

aparecimento dessas perturbações em alturas ionosféricas. Diversos autores,

principalmente Clark et al e Francis, na década de 1970, mostraram da dificuldade

de detectar ondas de gravidade na ionosfera equatorial. No entanto, com as

modernas medidas realizadas com os sondadores digitais, conseguimos detectar

em nossa região (próximo do equador) algumas estruturas senoidais as quais

identificamos como Traveling Ionosferic Disturbances (TID’s), os quais são

respostas ionosféricas as ondas de gravidade. As medidas foram feitas no

período dez/1999 – jun/2000 utilizando a CADI no modo de sondagem em

freqüências fixas e com intervalos de sondagem de cinco min. Foi possível a

detecção de ondas com períodos de 15 minutos até algumas horas e desse modo

determinar algumas das características dessas ondas. Assim, no presente

trabalho apresentaremos juntamente com a análise de nossos dados  um breve

estudo dos TID’s e uma descrição das características básicas da CADI.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC.



ET-54

Introdução ao Estudo do Processo de Formação Estelar

Aluno: Ricardo Rodrigues da Silva

Orientador: Luiz Carlos Jafelice

Departamento de Física Teórica e Experimental

Uma estrela, na sua evolução, passa por vários estágios até chegar na

seqüência principal, que é a posição no diagrama de Hertzsprung-Russell (HR)

onde irá passar maior parte de sua vida. É também na seqüência principal onde

ocorre a queima do hidrogênio em hélio. Quando a estrela esgota todo o seu

reservatório de hidrogênio ela começa a se mover em direção à região das

gigantes vermelhas do diagrama HR. As transformações termonucleares

continuam durante a evolução fazendo com que surjam novos elementos. Esses

ciclos de queima e a velocidade da evolução dependem da massa inicial da

estrela, que também irá determinar se no final de sua ”vida” a estrela será apenas

uma anã branca ou até mesmo um buraco negro.

Modalidade da Bolsa: PIBIC



ET-55

Ensino e divulgação de astronomia no RN

Aluno: Gilvana Benevides Costa

Orientador: Luiz Carlos Jafelice

Departamento de Física Teórica e Experimental

É sabida a grande dificuldade de ensinar ciências quando isso envolve

conceitos voltados à astronomia, como as distâncias entre os planetas ou  as

estações do ano. Isso ocorre porque aqueles conceitos são demasiados fora do

nosso alcance visual e por serem demasiado abstratos. O Departamento de

Física da UFRN vem desenvolvendo três programas para a divulgação e ensino

da astronomia na comunidade, são eles: Curso de Capacitação de Professores,

Observações em Telescópio e o Planetário Inflável. Num curso tradicional

ministrado pelas escolas de ensino básico, os alunos acabam saindo com uma

visão incompleta e cheia de números que não significam nada e que logo vão ser

esquecidos. Isso é, muitas vezes, reflexo dos livros didáticos que nem sempre

são escritos por pessoas da área e também pela má formação do professor em

nosso país. O projeto desenvolvido por nós foi um curso de Capacitação para os

professores que lecionam ciências e tenta fazer com que o professor crie recursos

instrucionais com materiais de baixo custo porém com alto valor didático. Assim,

as crianças são envolvidas num processo lúdico onde criam seu próprio

conhecimento, ou seja, elas participam de todo o processo e aprendem coisa que

dificilmente esquecerão. Esse Curso de Capacitação de Professores já foi

ministrado três vezes no Projeto Trilhas Potiguares, desenvolvido pela UFRN,

indo para: Serrinha (98), Alexandria (99) e São José de Mipibu (2000). Tendo em

Alexandria  quase cem pessoas interessadas participantes. Um outro recurso de

divulgação é o telescópio, que normalmente levamos para as trilhas ou levamos

às escolas interessadas. Ele constitui um recurso que sempre causa emoção

quando as pessoas vêem os outros planetas, como Júpiter e suas quatro luas

mais visíveis e Saturno com seus anéis. Por fim, o Planetário Inflável que tem

atendido várias escolas do estado e que no presente ano participou da 8o SBPC

Jovem em Brasília.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-56

Desvio do Periélio de Mercúrio: uma abordagem neonewtoniana

Aluno: Rose Clívia Santos

Orientador:  José. Ademir Sales de Lima

Departamento de Física Teórica e Experimental

Um dos testes básicos da  Teoria da  Relatividade Geral (TRG) é o

chamado avanço do periélio do planeta  Mercúrio, observacionalmente

estabelecido com grande precisão  pelo astrônomo francês  J. B. Leverrier em

1869.  A órbita deste planeta não é fechada, com o desvio residual de 43” de arco

por século não sendo explicado pela teoria Newtoniana; mesmo considerando-se

as perturbações devido a todos os planetas do sistema solar.  A explicação

completa do avanço do periélio constitui um dos grandes sucessos da TRG, a

teoria do campo gravitacional formulada por Einstein em 1915.

Em nosso estudo, o problema relativístico do movimento de uma partícula

de teste num campo esfericamente simétrico é analisado, sendo a precessão de

periélio discutida tal como aparece nos livro textos de relatividade geral. Em

seguida, nos perguntamos sobre que modificações seriam necessárias na teoria

newtoniana para se obter o mesmo resultado da relatividade geral. O termo

adicional é identificado e verifica-se que este termo não coincide com o limite de

campo fraco e baixas velocidades obtido a partir da relatividade geral.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-57

Flutuações de multicamadas magnéticas

Aluno: Sharon D. Cunha e Darlan A. Moreira.

Orientador:  Artur da Silva Carriço.

Departamento de Física Teórica e Experimental.

Multicamadas feitas a partir do empilhamento de filmes finos magnéticos de

metais de transição separados por camadas não-magnéticas têm atraído grande

esforço de pesquisa nas últimas duas décadas. Esses sistemas artificiais são

usados em muitas aplicações tecnológicas porque exibem grandes variações de

resistência elétrica em presença de campos magnéticos de pequena intensidade.

Na ausência de campo externo, em multicamadas antiferromagnéticas (AF), as

magnetizações dos filmes magnéticos apontam em direções opostas. O efeito

magneto-resistivo se inicia a partir do limiar de campo externo que torna instável o

arranjo AF.

Desenvolvemos um método de análise das flutuações ao redor do estado

AF de multicamadas de filmes com anisotropia uniaxial em presença de campo

externo. O método consiste em perturbar o perfil AF, impondo pequenas

variações no conjunto de ângulos que caracterizam o estado de Nèel, e

acompanhando a relaxação para o equilíbrio.  Usamos as equações de Landau-

Lifshitz para simular a relaxação para o equilíbrio. Nossos resultados indicam que,

em multicamadas com número par de filmes magnéticos, se o campo externo for

inferior ao limiar de instabilidade então o sistema relaxa de volta para o estado de

Nèel. Se o campo externo é superior ao campo de “spin flop de superfície” então

o sistema relaxa para um estado que difere do estado de Nèel na vizinhança da

superfície em que a magnetização é oposta ao campo.

A relaxação para o equilíbrio é acompanhada passo a passo, dentro de

uma simulação numérica da evolução temporal que é representada em tempo real

na tela do computador. As condições iniciais permitem alterar o valor do campo

externo e o quadro inicial de flutuações em toda a multicamada.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-58

Instabilidade de multicamadas magnéticas

Aluno: Darlan A. Moreira e Sharon D. Cunha.

Orientador: Artur da Silva Carriço.

Departamento de Física Teórica e Experimental.

Multicamadas feitas a partir do empilhamento de filmes finos magnéticos de

metais de transição separados por camadas não-magnéticas têm atraído grande

esforço de pesquisa nas últimas duas décadas. Esses sistemas artificiais são

usados em muitas aplicações tecnológicas porque exibem grandes variações de

resistência elétrica em presença de campos magnéticos de pequena intensidade.

Na ausência de campo externo, em multicamadas antiferromagnéticas (AF), as

magnetizações dos filmes magnéticos apontam em direções opostas. O efeito

magneto-resistivo se inicia a partir do limiar de campo externo que torna instável o

arranjo AF.  É, portanto, essencial conhecer o campo limiar que gera instabilidade

da fase AF.

Estudamos as flutuações ao redor do equilíbrio de uma multicamada com

número par de filmes magnéticos.  A energia magnética incorpora a anisotropia

uniaxial, o acoplamento de troca entre filmes e a energia Zeeman. Encontramos o

valor limiar do campo externo, aplicado ao longo do eixo uniaxial dos filmes

magnéticos, calculando o determinante da matriz (M) formada a partir das

segundas derivadas da energia magnética em relação aos ângulos que definem a

orientação da magnetização de cada filme magnético com o seu eixo uniaxial. O

estado AF é um estado de equilíbrio se a variação total de energia

correspondente às flutuações ao redor do equilíbrio for uma forma quadrática

positiva. Portanto o valor limiar de campo para a instabilidade da fase AF é o

menor valor de campo que torna nulo um dos autovalores de M. O determinante

de M assinala o campo de instabilidade. Calculamos o valor do campo de

instabilidade para multicamadas com número arbitrário de filmes, a partir do

estudo das propriedades e relações de recorrência de frações continuadas que

definem o determinante de M.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-59

Propriedades Físicas de Bicamadas Magnéticas

Aluno: Thiago Ribeiro Fonseca Peixoto.

Orientador: Nilson Sena de Almeida.

Departamento de Física Teórica e Experimental.

Desenvolvemos um método numérico para determinar as fases de um

sistema constituído de dois filmes magnéticos que interagem entre si.

Considerando que os filmes sentem uma anisotropia uniaxial (Ha), estão em

presença de um campo magnético estático H0 (na direção da anisotropia), e estão

acoplados através de uma interação tipo Heisenberg de intensidade He,

obtivemos a configuração de equilíbrio minimizando a energia magnética do

sistema. Dependendo dos valores relativos desses parâmetros, mostramos,

através de um diagrama de fase, que esse sistema pode ser encontrado em

diferentes configurações (fases): antiferromagnética, quando os momentos

magnéticos de um dos filmes estão alinhados em sentido oposto ao do outro;

spin-flop, quando os ângulos entre os momentos magnéticos e o eixo de

anisotropia são iguais e diferentes de zero; ou ferromagnética, quando os spins

estão alinhados na direção da anisotropia. Como mostrado no diagrama, na

ausência de campo estático, a configuração de equilíbrio é sempre

antiferromagnética. Ao aumentarmos a intensidade do campo aplicado,

observamos que o sistema permanece na fase antiferromagnética até H0 alcançar

um valor crítico, que depende de Ha e He. Neste ponto o sistema realiza uma

transição para a fase spin-flop. Analisando o comportamento da energia

magnética, podemos verificar que esta transição de fase é de primeira ordem. A

partir daí, o aumento da intensidade de H0 faz com que o ângulo entre as direções

das magnetizações e a direção de anisotropia se torne cada vez menor. No limite,

onde estes ângulos são iguais a zero, temos caracterizado a fase ferromagnética.

A análise do comportamento da energia magnética indica que a transição spin-

flop/ferromagnética é de segunda ordem, pois se dá de forma contínua.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-60

Excitações em Bicamadas Magnéticas

Aluno: Robson Carlos Figueiredo Oliveira.

Orientador: Nilson Sena de Almeida.

Departamento: Física Teórica e Experimental.

Estudamos o comportamento das excitações magnéticas de longos

comprimentos de onda, em um sistema laminado constituído por um filme

ferromagnético sobreposto a um filme antiferromagnético, colocados no vácuo, e

em presença de um campo magnético estático H0 paralelo à superfície.

Consideramos que a interação entre os filmes é fraca o suficiente para ser

negligenciada. Calculamos a resposta dinâmica (susceptibilidade) de materiais

ferromagnéticos, a partir da qual a permeabilidade magnética destes materiais foi

obtida. Desprezamos os efeitos da quebra de simetria para obter a

permeabilidade do filme. Obtivemos as soluções das equações de Maxwell em

cada meio material e no vácuo. Usando as condições de continuidade da

componente paralela do campo magnético e da componente normal do campo de

indução magnética, obtivemos uma relação de dispersão  para estas excitações.

Estudamos o comportamento das freqüências das excitações como função da

direção de propagação, da intensidade do campo magnético aplicado e das

espessuras dos filmes. Resultados numéricos foram obtidos considerando os

parâmetros físicos que descrevem uma bicamada constituída de um filme de Fe

(material ferromagnético) e um filme de MnF2 (material antiferromagnético) que

têm magnetização paralela às superfícies dos filmes.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC.



ET-61

 The rotational velocity for double–lined binary systems with evolved

components

Alunas: Ana Cristina de Carvalho Dias e Maria Jailene Franco de Carvalho

Orientador: José Renan de Medeiros

Departamento de Física Teórica e Experimental

We present precise rotational velocity Vsini for a large sample of about one

hundred double-lined binary systems with evolved component of luminosity

classes IV and III. The rotational velocities were determined from observations

carried out with the CORAVEL spectrometer mounted at the swiss telescope at

the Haute-Provence Observatory, France, and at the danish 1.54-meter telescope

at the European Southern Observatory, Chile. The precision for these rotational

velocities is of about 1.0 km/s. For the majority of the binary systems we have

been able to determine rotation for both components. We have found that double-

lined binary systems with subgiant or giant component, as a rule, rotate faster than

their single counterparts of same spectral type and luminosity class.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-62

Rotation and Barium Contents in Binary Systems with Evolved Components

Aluno: Bruno Leonardo Canto Martins

Orientador: José Renan De Medeiros

Departamento de Física Teórica e Experimental

Barium stars represent a class of peculiar red giants with typical chemical

peculiarities, including overabundances of carbon and elements heavier than Fe,

like Ba and Sr. These elements bear the signature of the s-process

nucleosynthesis. In the present work we study the role of rotation on the behavior

of the superficial content of barium in solar type red giant stars.

As a first result we have found some very interesting trends: Binary systems

with an orbital period shorter than about 1500 days present a large spread in the

values of Ba abundances of at least 6 magnitudes. Binary systems with large

orbital period and enhanced barium content seem to be unusual. In addition, there

is no clear relation between rotational velocity and barium abundances. These

results indicate that the effects of binarity on barium abundances are mass

dependent.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-63

Tidal Synchronization in Binary Systems with Solar-Type Red Giant

Components.

Aluno: Izan de Castro Leão*

Orientador: José Renan de Medeiros (Ph.D.)

Departamento de  Física Teórica e Experimental

The study of the rotational velocity in binary systems is important for a large

variety of problems in stellar astrophysics, in particular for the understanding of the

stellar angular momentum history and the role of tidal effects on the stellar

atmosphere phenomena. In this work we look for the link between rotational

velocity and orbital parameters in binary systems with solar-type red giant

components. We have found that for such binary systems there is a clear

discontinuity in rotational velocity following the same behavior presented by their

single counterparts. To the right of this discontinuity, binary systems with

enhanced rotation present orbital period lower than about 250 days and circular or

nearly circular orbit. Such a result reflects the synchronization of the rotational and

orbital motions due to the gravitational interaction between the components of the

systems.

Modalidade da Bolsa: PIBIC/CNPq



ET-64

Monitoramento sísmico da área do reservatório do açude do Castanhão,

Alto Santo, Ceará.

Aluno: Edson Modesto de Oliveira Júnior.e Beatrícia Bezerra da Costa.

Orientador:  Joaquim Mendes Ferreira.

Departamento: Física Teórica e Experimental .

Desde 1987 o Laboratório Sismológico da UFRN vem se dedicando ao

estudo da sismicidade induzida por reservatórios, inicialmente monitorando o

reservatório da barragem do Açu, onde foi constatada a presença desse

fenômeno.

A partir de 1998 um convênio com o DNOCS vem permitindo o

monitoramento permanente da área do futuro reservatório por uma rede

sismográfica composta por três estações sismográficas portáteis.

O objetivo desse monitoramento é a detecção de possíveis sismos naturais

na região para, após o enchimento do reservatório, verificar como a atividade

anterior foi afetada pela presença da água.

Modalidade da Bolsa: CNPq/Balcão



ET-65

Atividade sísmica em Cascavel (CE) até Julho de 2000.

Aluno: Marcieli de Sousa Bezerra1.

Orientador:  Joaquim Mendes Ferreira.

Departamento: Física Teórica e Experimental .

O município de Cascavel, estado do Ceará, vem sendo palco de intensa

atividade sísmica desde 1980, quando aí ocorreu um tremor de magnitude 5,2, o

maior já ocorrido no Nordeste do Brasil, que causou o desmoronamento de várias

casas na área epicentral.

A partir de 1989 o Laboratório Sismológico da UFRN vem mantendo um

monitoramento quase permanente na região tendo efetuado, também, diversas

campanhas com redes de estações sismográficas portáteis, analógicas e digitais.

Neste trabalho é mostrado o resultado desse monitoramento. Mais de 50.000

eventos já ocorreram até agora se verificando, também, que a atividade sísmica

mudou de local, a partir de outubro de 1993.

No entanto, apesar da intensa atividade sísmica, até recentemente nenhum

evento, a partir de 1989, havia atingido a magnitude 4,0. Isso só veio a acontecer

recentemente (julho de 2000), quando ocorreu um evento de magnitude 4,2,

sentido inclusive em Fortaleza.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-66

Sismos do Nordeste detetados pela rede sismográfica da UFRN até Julho de

2000.

Aluno: Beatrícia Bezerra da Costa.e Edson Modesto de Oliveira Júnior

Orientador: Joaquim Mendes Ferreira.

Departamento: Física Teórica e Experimental .

Desde 1975 o DFTE vem monitorando a sismicidade do NE, inicialmente

com uma só estação, e, após os eventos de João Câmara de 1986, com uma

rede sismográfica de estações, instaladas principalmente nos estados do Rio

Grande do Norte (redes de monitoramento de João Câmara e Barragem do Açu)

e Ceará (rede de monitoramento do açude Castanhão e estações de Cascavel,

Aracatiaçu e Senador Sá).

Neste trabalho é mostrado o resultado desse monitoramento, utilizando os

registros das estações acima referidas, no período de janeiro de 1997 a julho de

2000. Nesse período ocorreram vários sismos de magnitude superior a 3,0

(Frecheirinha, Senador Sá e Cascavel, Ceará; João Câmara, Rio Grande do

Norte), todos eles sentidos, de forma acentuada, pela população local. O maior

evento registrado recentemente ocorreu em Cascavel, CE, de magnitude 4,2,

tendo sido sentido inclusive em Fortaleza. Esses dados são utilizados na

confecção do Boletim Sísmico Brasileiro e são as fontes principais para a

estimativa do risco sísmico no Nordeste.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-67

Construção de um aparato para monitorar temperaturas nas amostras

sinterizadas por plasma

Aluno: Mickel Anderson do Nascimento

Orientador: Clodomiro Alves Júnior

Departamento de Física Teórica e Experimental

Dentre as várias técnicas de sinterização existente, a do plasma tem se

destacado porque além de ser uma potente fonte térmica, onde proporciona uma

alta taxa de aquecimento, contribuindo e criando efeitos que otimiza a

sinterização. Ao contrário dos demais processos, onde o calor é transmitido por

condução ou radiação, no processo a plasma ocorre o bombardeamento na

amostra pelas espécies do plasma (íons, partículas neutras), produzindo

aquecimentos pontuais intensos nas regiões das colisões, os quais são

transferidos por condução para as demais regiões. O aquecimento e o

resfriamento dessas regiões ocorrem rapidamente podendo ocorrer alterações na

microestrutura. Além disso, podem surgir gradientes de temperatura nas amostras

a partir da superfície, porque o aquecimento por condução é lento comparado

com os produzidos pelas colisões. A não simultaneidade do surgimento da fase

líquida em regiões de temperaturas diferentes é uma possibilidade quando o

tempo for pequeno em relação à taxa de transferência de calor. Neste trabalho é

apresentado um aparato para monitorar estes efeitos. Será inserido na amostra

quatro termopares e quatro eletrodos, os quais interfaceados com um computador

darão valores de temperatura e resistência elétrica pontuais.  Como o material é

um bom  condutor térmico, as temperaturas entre os termopares não devem

diferir  significativamente, a não ser que uma fase líquida ocorra distintamente.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-68

Medida da porosidade e permeabilidade na sinterização por plasma de pós-

bronze-alumínio

Aluno: Mickel Anderson do Nascimento

Orientador: Clodomiro Alves Júnior

Departamento. de Física Teórica e Experimental

A sinterização é um processo termodinâmico onde um agregado de pós é

consolidado a temperaturas inferiores a sua temperatura de fusão.  Alguns

materiais, conhecidos como materiais porosos, produzidos por metalurgia do pó,

são caracterizados pela presença de porosidade interligada sendo possível

controlar com certo rigor esta porosidade. Entre as aplicações mais importantes

pode-se citar os filtros metálicos e as buchas para mancais. Com o intuito de

ampliar o uso destes materiais, foi utilizada uma técnica alternativa de

sinterização, onde o plasma é a fonte energética.  A atmosfera gasosa utilizada foi

o hidrogênio.  O aquecimento da amostra ocorre devido a interação da amostra

com o plasma. O bombardeamento das espécies ionizadas que se dirigem para o

cátodo, dão um aquecimento rápido e localizado. As amostras de pós-pré-ligados

de cu-9%al-1%fe, foram compactadas em forma cilíndrica, a pressão de 100mpa.

avaliou-se a sinterabilidade deste material tanto em plasma como em forno

resistivo. Verificou-se que as amostras sinterizadas por plasma apresentam

resultados bastante diferentes daqueles sinterizados em fornos resistivos. Os

resultados similares microestruturalmente entre os dois processos ocorreram em

temperaturas diferentes. Neste trabalho, será realizado um estudo comparativo da

porosidade e permeabilidade das amostras sinterizadas pelos dois processos, a

fim de verificar o grau de similaridade mencionado anteriormente.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-69

Desenvolvimento de simulação de processos a plasma  como ferramenta

para tecnologia educacional

Aluno: Adolpho Syddartha Acacio Wanderley de Souza

Orientador: Clodomiro Alves Junior

Departamento de Física Teórica e Experimental

Nos últimos anos observou-se um grande crescimento em tecnologias que

utilizam o plasma como fonte energética. Tecnologias como a manufatura de

dispositivos da microeletrônica, tratamento e revestimento de superfícies

metálicas, polimerização de superfícies, tratamento de efluentes, são alguns

exemplos de aplicações onde o plasma está sendo substituído – e com grandes

vantagens - pelas fontes energéticas convencionais. Entretanto, devido ao seu

caráter multidisciplinar e microscópico, a transferência deste conhecimento fica

difícil de ser assimilado, principalmente por aqueles que não possuem uma

formação básica adequada.  É fato comprovado por pesquisas que o maior

número de recursos de ensino utilizados em uma aula resulta em um melhor

aprendizado, devido ao fato de que cada estudante apresenta um estilo de

aprendizagem diferente e, portanto, responde melhor a diferentes métodos de

ensino. Com o intuito de contribuir para ampliar os recursos de ensino para o

aprendizado deste tema, o presente trabalho foi idealizado. Para isto, simulações

de processos a plasma foram criadas utilizando programas computacionais de

fácil acesso como o POVRAY, que se encontra gratuito na WEB.  Etapas de difícil

entendimento como a formação do plasma, evacuação de uma câmara e inserção

de gases no sistema são alguns exemplos explorados.

Modalidade da Bolsa: PIBIC / CNPq



ET-70

Análise dos dados da estação sismográfica rcbr.

Aluno: Hugo César Brandão de Miranda1.

Orientador:  Joaquim Mendes Ferreira.

Departamento: Física Teórica e Experimental .

A partir de março de 1999, em convênio com o USGS (United States

Geological Survey), o Laboratório Sismológico da UFRN começou a operar a

estação RCBR. Trata-se de uma estação sismográfica permanente, das mais

modernas atualmente disponíveis. Os sensores, triaxiais, encontram-se instalados

em dois poços de 135 e 45 m de profundidade, respectivamente, na Serra da

Formiga, Riachuelo, RN. Lá, os sinais são digitalizados e enviados por rádio, para

o Laboratório, em Natal.

O sistema possui um detector automático de eventos, que gera arquivos,

separados, com os dados detectados. Muitos telessismos, sismos regionais,

sismos locais, principalmente da atividade sísmica de João Câmara, e explosões

têm sido detectados desde 1999. Tratando-se de sismômetros triaxiais é possível,

nesse caso, só com uma estação, determinar o epicentro dos sismos. O principal

objetivo da análise dos dados tem sido o estudo de sismos locais (distância

epicentral menor que 110 km), que tem permitido um conhecimento melhor da

sismicidade da região.

Modalidade da Bolsa: CNPq-Balcão.



ET-71

Einstein e Langevin:  Duas Abordagens para o Movimento Browniano.

Aluno : João Maria da Silva

Orientador : Prof.  José Ademir Sales de Lima

Departamento de Física Teórica e Experimental

O movimento irregular de pequenas partículas suspensas num líquido ou

gás, observáveis por um microscópio, foi descrito pelo botânico inglês Robert

Brown em 1828. A natureza deste fenômeno permaneceu um completo mistério

até a famosa tese de doutorado de Einstein em 1905. Em mecânica estatística, o

movimento browniano  deu  origem a uma rota alternativa para o estudo de

processos fora de equilíbrio. Com a elucidação do movimento browniano, Einstein

também demonstrou que é possível medir o número de Avogadro utilizando

apenas um cronômetro e uma régua. Paralelo ao tratamento de Einstein,  que é

basicamente uma aplicação da equação de difusão, existe um procedimento

alternativo através da chamada equação de Langevin, que guarda uma  conexão

profunda com os processos estocásticos.  Essas duas visões são em geral vistas

em diferentes perspectivas,  mas para o caso do movimento browniano, nos leva

ao mesmo resultado que é a relação de Einstein.

Não Bolsista



ET-72

Dispositivo para têmpera em plasma

Aluno: Josimar Pinheiro Freire e José de Anchieta Lima

Orientador: Clodomiro Alves Júnior

Departamento de Física Teórica e Experimental

Com a construção de máquinas cada vez mais velozes, o desgaste de

seus componentes aumentou e como conseqüência os custos de manutenção na

indústria também aumentaram. Com o objetivo de aumentar a resistência ao

desgaste destes componentes são aplicadas técnicas de tratamento de

superfície. Estas técnicas produzem uma superfície dura mantendo o seu núcleo

tenaz. Existem várias técnicas  de tratamento de superfície tais como, nitretação,

carbonitretação, cementação, têmpera superficial, etc. A têmpera superficial

produzida por plasma tem como mecanismo de endurecimento a produção de

tensões residuais. A fim de estudar o efeito do bombardeamento como fator

indutor de tensões residuais, um dispositivo de têmpera será construído. Este

dispositivo será adaptado numa câmara de nitretação iônica. Basicamente ele

será constituído de uma haste livre para rotação em cuja extremidade será fixada

uma alavanca.  Faz parte também deste dispositivo, um recipiente  com fluido de

resfriamento.  Após o término do tempo de tratamento, a amostra será resfriada

imediatamente através do arremesso da amostra pelo  sistema de alavanca.

Durante o processo de tratamento será monitorada a pressão na câmara,

temperatura da amostra e a temperatura do fluído de resfriamento.

Não Bolsista



ET-73

Perfil sócio-econômico e desempenho inicial de aprovados no vestibular

para os cursos de física da UFRN no Triênio 1998-2000

Aluno: José Eurico de Carvalho

Orientador: Ciclamio Leite barreto

Departamento de Física Teórica e Experimental

Este estudo visa analisar e interpretar os dados que compõem as

respostas ao questionário preenchido pelos candidatos aos vestibulares 1998 a

2000 da UFRN, aprovados para os cursos de graduação em física, nas

modalidades Bacharelado e Licenciatura.

Partindo dos dados tabulados pela Comissão Permanente do Vestibular

(Comperve/UFRN), referente aos candidatos, elaboramos gráficos dessas

variáveis simultaneamente para Bacharelado e Licenciatura, a fim de tornar

eficiente a visualização do seu conjunto e facilitar a comparação entre elas, bem

como interpretar as condições que têm tradicionalmente conduzido os primeiros

em geral a um melhor desempenho no curso. Utilizamos as planilhas Excel e

Origin para elaboração e análise de gráficos, obtendo parâmetros relevantes,

inclusive através de regressões lineares no triênio.

Discutimos o vestibular, crescentemente imbuído no triênio de nova

filosofia norteadora, buscando contextualizá-lo, via possíveis indicadores, na

transição nível médio-Universidade. Um confronto com os dados disponíveis no

Sistema de Registro Acadêmico referentes ao desempenho escolar no primeiro

período letivo propicia um entendimento mais acurado da realidade sócio-

econômica. Por fim, sugerimos diversas ações institucionais que visam

aperfeiçoamentos nestes cursos.



ET-74

Efeito Peltier aplicado em Fisioterapia

Aluno: Charlie Salvador Gonçalves e Amadeu Albino Júnior

Orientador: Carlos Chesman

Departamento de Física Teórica e Experimental

Neste trabalho apresentamos o efeito Peltier e sua aplicação na

fisioterapia. O efeito Peltier foi descoberto em 1834 e, consiste na passagem de

cargas elétricas através da barreira de potencial formada pela junção de dois tipos

diferentes de condutores. Essa passagem de cargas elétricas resulta em uma

variação da temperatura de suas superfícies. Com advento dos semicondutores

tornou-se possível à confecção de pequenos dispositivos, baseados neste efeito.

Hoje, um módulo típico é confeccionado sobre uma pastilha de cerâmica medindo

cerca de 3 cm x 3 cm, provocando uma diferença de temperatura de até 86 ºC

ente suas superfícies quando ligado a uma bateria de 12 volts. Já os sistemas de

esfriamento ou aquecimento convencionais fazem o uso de substâncias como gás

(Freon-12), líquido(H2O) ou Gel(fluido coloidal coagulado), como elemento

trocador de calor. Em particular os sistemas mais complexos são dispositivos que

possuem partes mecânicas móveis, requerem um fluido de funcionamento, são

pesados e ainda fazem barulho! (geladeira, ar condicionado, por exemplo). Em

aplicação fisioterapêutica, estes sistemas são indispensáveis para variar a

temperatura de partes lesadas do corpo humano. Comparando agora os sistemas

convencionais com os dispositivos termoelétricos de estado sólido, é possível,

com uma conexão em cascata ou com a ligação em paralelo dos módulos

semicondutores, obtermos uma estrutura versátil de esfriamento e/ou

aquecimento controlada eletronicamente (equipamento dedicado ou micro

computador), com formato anatômico ou que melhor se adapta ao seu emprego.

Ainda em busca dos parâmetros fisioterapêuticos (tempo de exposição,

temperatura, gradiente de temperatura, por exemplo) nosso primeiro protótipo já

está em funcionamento, aguardando os testes práticos de comprovação de sua

eficácia, quando comparado com os métodos convencionais.

Modalidade da Bolsa: Oficina Ciência



ET-75

Aceleração centrípeta: uma demonstração experimental

Aluno: Georgi Tomas Sousa, Charlie Salvador Gonçalves, Amadeu Albino Júnior

Orientador: Carlos Chesman

Departamento de Física Teórica e Experimental

Neste trabalho mostraremos uma forma de verificar a aceleração centrípeta

em um movimento circular. A apresentação desse tema (aceleração centrípeta)

no ensino médio, normalmente, se dá de forma puramente teórica. Causando

conseqüentemente uma dificuldade no aprendizado do movimento circular,

principalmente, na questão de visualização neste tipo de movimento. Para suprir

este problema, montou-se um rotor miniatura, para se observar à força resultante

em um movimento circular. O rotor é composto por: um motor elétrico com

velocidade ajustável, um dinamômetro e uma lâmpada estroboscópica. O motor

tem por finalidade ajustar a velocidade do movimento circular de uma pequena

massa colocada na extremidade do dinamômetro. Este último mede a força

resultante. A freqüência da lâmpada estroboscópica é ajustada para visualização

da medida da força e também do movimento circular da pequena massa. Os

parâmetros ajustáveis são a velocidade do movimento circular e o raio de giro.

Resultados preliminares mostram o total acordo entre o estudo teórico e o estudo

experimental, portanto este tipo de equipamento pode ser utilizado tanto no

ensino médio quanto no ensino superior. Pretendemos fazer uma demonstração

de todo o aparato experimental em pleno uso.

Modalidade da Bolsa: Oficina Ciência



ET-76

Revestimento de implantes dentários por tocha a plasma

Aluno: Michele Portela Távora e Marco Aurélio Medeiros da Silva

Orientador: Clodomiro Alves Junior

Departamento de Física Teórica e Experimental

O êxito da utilização dos implantes dentais envolve a criação e a

manutenção de uma interface osso-implante, conhecida como uma

osteointegração, capaz de suportar cargas e estabilizar uma prótese adequada.

Dos vários materiais que exibem biocompatibilidade, o Ti carrega para si uma

documentação positiva a longo prazo. A razão da boa aceitação deste material

deve-se ao fato deste produzir uma camada de óxido muito aderente que tem

excelente resistência à corrosão. Outro fator importante na osteointegração, é a

rugosidade superficial. Observa-se que uma superfície muito lisa no implante não

resulta em adesão aceitável das células ósseas. Também, irregularidades de

camadas são necessárias para adesão celular, porém superfícies muito

irregulares, são negativas para osteointegração por razões geométricas e por

aumentar, em longo prazo, problemas de desintegração iônica que é proporcional

à área de contato entre o metal e o implante. Nesse sentido há um compromisso

entre o aumento de adesão celular e a desintegração iônica.  O conhecimento

dessas limitações é importante e está associada ao método de

tratamento/revestimento superficial.  No método por banho ácido, a rugosidade

superficial é baixa e efeitos de desintegração iônica praticamente inexistem. Já no

método por aspersão térmica, há alta rugosidade mas com grande possibilidade

de desintegração iônica. Neste trabalho, a técnica de aspersão térmica por tocha

a plasma é proposta e discutida em detalhes quanto ao arranjo experimental e

revisão bibliográfica. Resultados preliminares serão também apresentados e

discutidos quanto à rugosidade e aderência do revestimento.

Não Bolsista



ET-77

Caracterízação da adesão celular e de falhas em revestimento  de implantes

dentários

Aluno: Claudio Fernandes da Silva, Marco Aurélio Medeiros da Silva, Custódio

Leopoldino Brito Guerra Neto

Orientador: Clodomiro Alves Junior

Departamento de Física Teórica e Experimental

Propriedades superficiais de revestimento de implantes dentários, em

particular, a composição e estrutura da superfície do biomaterial, tem importante

função nas interações primarias entre átomo da superfície do implante e as

moléculas (H2O e proteínas) do tecido que o circundam e que influenciam no

comportamento celular.  As  propriedades da superfície do implante dependem

entre outros fatores da rugosidade e da energia superficial que podem ser

alteradas pelo tratamento superficial recebido. A osteointegração  é dependente

de uma variedade de fatores biomecânicos e bioquímicos. Um fator é a

capacidade da superfície do implante em permitir que um líquido se espalhe

sobre ela (molhabilidade), que é  diretamente influenciada pela energia superficial,

tamanho do grão do metal e rugosidade superficial.  A  tensão superficial crítica

foi investigada e mostrado que a rugosidade da superfície causa diferença

significativamente na medida da tensão superficial. Uma superfície rugosa afeta

significativamente o comportamento da interface , a quantidade e distribuição de

deposito de proteína sobre a superfície do Ti o que poderiam afetar as respostas

celulares, promovendo adesão e distribuição das células osteoblásticas.  Nosso

trabalho tem como objetivo, avaliar adsorção de proteínas do líquido  (Eurocolins)

na superfície do implante, bem como a formação da camada deste filme em

relação ao seu tempo de  exposição.

Não Bolsista



ET-78

Caracterização microestrutural de superfícies de revestimento de implantes

dentais

Aluno: Claudio Fernandes da Silva, Custódio Leolpoldino Brito Guerra Neto

Orientador: Clodomiro Alves Junior

Departamento de Física Teórica e Experimental

Na implantodontia  é imprescindível o conhecimento da textura do material,

tendo em vista que o processo de fixação deste à estrutura óssea é

significativamente influenciado pelo tratamento aplicado à superfície. Em geral, a

química do biomaterial, topografia e tipo de integração com o tecido, podem ser

correlatos e ou determinante como resposta do receptor in vivo, a curto e a longo

prazo.  Os  graus convencionais do titânio alfa (puro), ligas alfa-beta e beta-base

têm como propriedade, a capacidade de reagir com o meio e formar uma camada

de oxido. Esse produto estável, forma o principio básico para integração deste

material com o tecido orgânico. Os  parâmetros de oxidação como temperatura,

tipo e concentração de elementos oxidados e eventuais contaminante, influenciam

as propriedades físicas e químicas do produto final. A  formação de óxidos e os

aspectos topográficos  da superfície, tais como: superfície lisa ou rugosa,

adquirido por intermédio de vários processos monofaturado, tem importância

fundamental  na aceitação e manutenção deste material ao tecido orgânico. O

conhecimento destas propriedades é de fundamental importância para a evolução

deste material, fazendo com que otimize cada vez mais a integração deste, com

os tecidos corporais. Neste trabalho, implantes confeccionados por diferentes

fabricantes, nacionais e internacionais, foram caracterizados por microscopia ótica

e eletrônica de varredura, a fim de verificar o aspecto topográfico da superfície,

espessura do revestimento e composição.

Não Bolsista



ET-79

Estruturas de baixo e alto ângulo com condicionadora dos veios auríferos

da porção centro leste da Faixa Seridó - RN

Aluno: Anna Pauletti Cruz Rogério

Orientador: Fernando César Alves da Silva

Departamento de Geologia

As mineralizações auríferas da Faixa Seridó (FSe) são em geral

relacionadas à atividade hidrotermal, contemporânea a tardia, em relação à

deformação brasiliana (580 ± 30 Ma). Esse evento, denominado na literatura de

D3, é caracterizado por de zonas de cisalhamento transcorrentes dextrais de trend

NE, cuja trama principal é dominada por foliações S3 de mergulho forte e

lineações L3
x de rake baixo. Tais estruturas são reportadas na literatura como as

principais condicionadoras dos veios auríferos da região.

O estudo de três ocorrências localizadas na região de Caicó tem permitido

a formulação de interpretações alternativas para o controle estrutural da

mineralizações auríferas da FSe. Nessas ocorrências, os veios mineralizados

encontram-se posicionados ao longo de zonas aparentemente controladas por

uma foliação de baixo ângulo S2 que se encontra dobrada pelo evento mais jovem

F3.

O reconhecimento de zonas mineralizadas em ouro controladas por

estruturas S2 de baixo ângulo, permite o exame de duas possibilidades para o

condicionamento estrutural das ocorrências auríferas da FSe. A primeira

possibilidade seria a colocação dos veios mineralizados durante o

retrabalhamento de estruturas antigas (D2) pelo evento transcorrente D3. Uma

segunda hipótese é a da existência de atividade hidrotermal e mineralização

associada controladas pelo evento de baixo ângulo D2.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-80

Estudo da formação e desenvolvimento de beach cusps na barreira do

inferno

Aluno: Jackson Jonas Alves Barros

Orientador:  Francisco Pinheiro Lima Filho

Departamento de Geologia

Algumas praias do litoral do Rio Grande do Norte, assim como em outros

Estados do Brasil, apresentam estruturas sedimentares conhecidas na literatura

como beach cusps ou cúspides praiais. Geometricamente essas estruturas são

caracterizadas por ondulações simétricas, formadas geralmente em areias

quartzosas, sendo divididas em duas regiões distintas: depressões, denominadas

embaiamentos, com predomínio sedimentos mais finos, e elevações ou horns,

onde há uma predominância de sedimentos mais grossos. Estas estruturas,

variam entre 20 e 30m de espaçamento, com amplitudes que atingem até 60cm

de desnível entre horn-embaiamento.

Durante três anos de observações, foram elaboradas tabelas comparativas

de dados coletados mensalmente, onde parâmetros como inclinação da face de

praia, amplitude e alturas das marés, amplitude e espaçamento entre as Beach

Cusps além de dados granulométricos foram considerados na tentativa de

relaciona-las a modelos citados na literatura especializada.

Foram realizados ainda levantamentos planialtimétricos da superfície da

praia e representados em três dimensões em softwares específicos para se

observar às variações geométricas mensais e sazonais destas formas de leito,

além da coleta de sedimentos para sua caracterização textural.

Os resultados preliminares mostram que há uma relação entre o

aparecimento das cúspides e a inclinação do perfil de praia, o que mostra, no

caso da Barreira do Inferno, que sua formação está associada ao engordamento

praial, ou seja, o período com maior volume de sedimentos nas praias.

Modalidade da Bolsa: CNPq - PIBIC



ET-81

Caracterização do sistema lagunar de Galinhos

Aluno: Daniel Alexsander Silva dos Santos

Orientadora: Helenice Vital,

Departamento de Geologia

O principal objetivo desta pesquisa é medir em tempo real, tanto longitudinal

quanto verticalmente, as variáveis hidrodinâmicas (correntes, salinidade e

temperatura) do Sistema lagunar de Galinhos. Vale salientar que este tipo de estudo

é pioneiro na região. Os objetivos gerais da pesquisa aqui proposta estão centrados

na determinação da evolução costeira holocênica no litoral Norte do Estado do Rio

Grande do Norte, com vistas a auxiliar na elaboração e execução de uma política de

desenvolvimento adequada à região.

Vários fatores afetam o fluxo e mistura das águas, bem como o transporte de

sedimentos nas lagunas, incluindo marés, ondas, aporte de água doce, tempestades

episódicas, gradientes de densidade, mudanças do nível do mar, e mudanças no

clima e temperatura. Mesmo assim os padrões de circulação nas lagunas são muito

menos afetado pelo influxo de água doce do que os estuários, com muitas lagoas não

recebendo descarga alguma de águas doces.

Com exceção do interior dos canais de maré, que se estendem no interior das

lagunas, estas são áreas predominantemente de baixa energia. A salinidade, no

interior das lagunas podem variar em resposta as taxas de evaporação e precipitação

sazonais. Além disto, a salinidade em um dado tempo pode não ser uniforme por toda

a laguna

O estudo da hidrodinâmica tem se beneficiado cada vez mais com o avanço

dos equipamentos necessários para este fim (sondas diversas). Assim, neste estudo

estão sendo adquiridos dados de direção e sentido das correntes, salinidade e

temperatura no interior do Sistema Lagunar de Galinhos, com utilização de um

correntômetro ADCP acoplado a um CTD (Conductivity, Temperature, Depth), marca

Aanderaa, que permitem a medição simultânea destes parâmetros em tempo real,

tanto em perfis longitudinais, quanto verticais. Este equipamento foi recentemente

adquirido pelo DG, através de convênios com a Alemanha.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-82

Litoestratigrafia do maciço São José de Campestre, porção oriental do

estado do Rio Grande do Norte

Aluno: Elissandra Nascimento de Moura & Leonardo Menezes

Orientador: Zorano Sérgio de Souza

Departamento de Geologia

O Maciço São José de Campestre (MSJC) tem sido objeto de amplas

pesquisas nos últimos anos, com destaque para estudos geocronológicos e

isotópicos, os quais permitiram definir um núcleo de rochas arqueanas na região

de Tangará – Bom Jesus – São José de Campestre, porção leste do Estado do

Rio Grande do Norte. O trabalho ora apresentado objetiva cartografar as

principais unidades Precambrianas do MSJC, além de definir a composição

petrográfica e feições estruturais das unidades arqueanas.

 No período de agosto de 1999 a julho de 2000, foram efetuados

levantamentos bibliográficos sobre a geologia regional, digitalização de mapas

topográficos da SUDENE na escala 1:100.000, coleta de amostras para estudos

petrográficos e geoquímicos, descrição, no campo, de 50 afloramentos e, em

laboratório, de 13 lâminas delgadas de rochas do núcleo arqueano.

 Como resultados concretos da pesquisa, citam-se: 1) definição em termos

cartográficos dos componentes litoestratigráficos do núcleo arqueano, com

individualização de ortognaisses tonalíticos (3,45 Ga), monzograníticos (3,25 Ga)

e sienograníticos (2,7 Ga); 2) confecção de mapas de afloramentos, geológico e

estrutural na escala aproximada 1:300.000, o que demonstrou a prevalência de

estruturas de baixo ângulo, arqueanas, e seu retrabalhamento por estruturas

transcorrentes no Neoproterozóico na área objeto da pesquisa; 3) caracterização

petrográfica, com contagem modal, de ortognaisses monzograníticos (biotita

como acessório principal) e sienograníticos (hornblenda como fase máfica

predominante) e sua plotagem em diagrama Q-A-P de Streckeisen.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-83

Processamento e análise de testemunhos de sedimentos inconsolidados do

sistema lagunar de Galinhos

Aluno: Edgar Romeo Herrera de Figueiredo

Orientador: Helenice Vital

Departamento de Geologia

O estudo dos sedimentos recentes tem se beneficiado cada vez mais com o

avanço dos equipamentos necessários a amostragem em profundidade

(testemunhos). Esta pesquisa envolve a utilização do sistema “Vibracore”,

envolvendo desde a parte de aquisição em campo ao processamento em laboratório

e elaboração dos resultados finais. Vale salientar que estudos semelhantes já foram

e/ou estão sendo realizados em diferentes áreas do litoral do RN. A análise dos

testemunhos será uma etapa importante para o conhecimento da evolução

holocênica na região de Galinhos, como parte do projeto de pesquisa “Dinâmica e

evolução costeira da região de Galinhos”.

Os testemunhos penetram o substrato por vibração. Um mecanismo de

vibração é ativado utilizando uma variedade de fontes, incluindo ar comprimido ou

eletricidade. Testemunhos de até 15 metros de comprimento podem ser obtidos e

tem sido importantes no fornecimento de seqüências sedimentares necessárias à

compreensão das variações do nível do mar quaternárias e estruturas sedimentares

de águas rasas.

No modelo padrão, o sistema “vibracore” consiste de um motor a gasolina 2T,

que transmite vibrações a 7.000 rpm através de um cabo (mangote) a um cabeçote

de ferro, firmemente acoplado a um tubo de alumínio ou PVC, que penetra no

sedimento sem deformar as estruturas sedimentares. Obtém testemunhos de até 6

metros de comprimento (comprimento máximo dos tubos adquiridos no Brasil). Em

caso de amostragem em regiões emersas o testemunho é recuperado com o auxílio

de uma fonte de ferro galvanizado e uma talha.

No laboratório os testemunhos são serrados, descritos, fotografados e

radiografados, culminando com a amostragem a intervalos pré-determinados. Os

dados obtidos são analisados do ponto de vista sedimentológico e estratigráfico.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-84

Caracterização química de materiais através de análise semi-quantitativa por

espectrometria de fluorescência de raios x

Aluno: Luciana Maia Coelho

Orientador: Raquel Franco de Souza Lima

Departamento de Geologia

O Departamento de Geologia da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte dispõe de um Espectrômetro de Fluorescência de Raios X (EFRX), marca
PHILIPS, modelo PW-2400/00, com anodo de Rh, o qual tem capacidade para a
execução de análises qualitativas, semiquantitativas e quantitativas para a grande
maioria dos elementos químicos, mais especificamente do boro ao urânio, desde
que calibrado para tal. No que tange à caracterização química de materiais em
geral, o equipamento da PHILIPS apresenta uma opção complementar para
análises semi-quantitativas, através do software SEMIQ, que destaca-se como
uma poderosa  ferramenta auxiliar às outras técnicas de caracterização, por
oferecer várias vantagens como simplicidade do espectro, comportamento
previsível dos elementos e reprodutibilidade boa dos resultados; merece destaque
ainda a versatilidade analítica do equipamento, que permite a análise de uma
variedade de amostras desconhecidas sob formas distintas como pós, líquidos,
face cristalina de sólidos (caráter não destrutivo), possibilitando resultados rápidos
e confiáveis.

O presente trabalho apresenta os resultados de testes realizados utilizando
o software SEMIQ em amostras de minerais e materiais diversos, incluindo-se
ligas metálicas de cobre e alumínio, na forma de pó e sólidos. A avaliação dos
espectros qualitativos e dos dados semiquantitativos obtidos mostram que as
análises executadas com o software SEMIQ no EFRX, além da rapidez, podem
fornecer uma primeira aproximação razoável da composição química de um
determinado material. É possível ainda através do software executar alterações
como quantificar somente elementos (no caso de análise de ligas metálicas, por
exemplo), ou produzir os resultados na forma de óxidos, flexibilizando a aplicação
para cada tipo de amostra a ser analisada. Após a quantificação, pode-se alterar
dados, como incluir teores conhecidos, remover linhas presas, alterar
individualmente resultados fornecidos na forma de óxidos componentes para
elementos e vice-versa.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-85

Deformação neotectônica na região de Macaíba, grande Natal (RN)

Aluno: José Wellington Araújo Mafra

Orientador : Emanuel Ferraz Jardim de Sá

Departamento de Geologia

A Placa Sul-Americana encontra-se sob regime de compressão E-W, como

resultado da interação com as placas vizinhas (a Placa de Nazca e a Placa Africana).

A evolução neotectônica do Nordeste do Brasil está relacionada ao campo de

tensões acima referido, bem como ao ativo soerguimento no interior do continente,

desde o final do Terciário. Este trabalho descreve a deformação frágil de escala

mesoscópica, observada em pedreiras de granito a sul de Macaíba (RN), buscando

identificar as assinaturas dos processos acima referidos.

Foram identificadas pelo menos três gerações de estruturas frágeis, na

maioria das vezes mostrando mergulhos fortes (>70°). O grupo mais antigo é

correlacionável ao estágio final do Ciclo Brasiliano (ca. 500 Ma), caracterizado por

alteração hidrotermal no plano das fraturas, que são preenchidas por clorita, sericita,

epídoto e/ou quartzo. O campo de tensões inferido envolve extensão

aproximadamente N-S e compressão E-W. A tectônica frágil cretácea, relacionada ao

rifteamento da placa, tem seu registro na região ainda pouco conhecido.

A deformação neotectônica formou novas estruturas e reativou as

precedentes, em pelo menos duas fases de movimentação, uma com extensão ENE-

WSW e outra com extensão NNW-SSE, em regime transcorrente ou de falha normal.

Em algumas fraturas é possível observar as duas gerações de slickenlines,

correspondentes aos dois campos de tensões distintos.

A atividade holocênica está bem marcada pelos ‘diques neptunianos’ de

direção E-W a NW, com preenchimento de cascalho/conglomerado de matriz

arenosa. Este tipo de depósito tem idade pós-Barreiras, o que confirma a abertura de

fraturas em regime de tração ou transtração, em época recente. Em vários casos, os

conglomerados estão definindo lentes tectônicas isoladas, comprovando movimento

na fratura após o seu preenchimento com o conglomerado.

Modalidade da Bolsa: CNPq / PIBIC



ET-86

Caracterização petrológica dos beachrocks do Rio Grande do Norte

Aluno: Marcus Vinícius Medeiros de Moura

Orientador: Marcela Marques Vieira Pereira

Departamento de Geologia

Arenitos de praia ou beachrocks são areias de praia cimentadas por

carbonato, tendo ocorrência restrita às áreas de clima tropical e subtropical.  No

caso específico do Estado do Rio Grande do Norte, tanto o litoral setentrional

quanto oriental caracterizam-se pela presença de extensas exposições destas

rochas as quais se apresentam como corpos predominantemente alongados, com

comprimentos variando de alguns quilômetros a dezenas de metros.  De um

modo geral, os afloramentos mergulham, suavemente (<10o), no sentido do

oceano, paralelizando a atual linha de costa.

Tendo em vista a natureza extremamente precoce da cimentação destes

arenitos quaternários, sob nítida influência das águas superficiais, tanto

meteóricas quanto marinhas, o estudo destas rochas torna-se extremamente

importante para compreensão dos ambientes sedimentares e diagenéticos de

rochas mais antigas cimentadas por carbonatos, em ambientes eodiagenéticos.

O presente projeto propõe-se a estudar, detalhadamente, a faciologia,

petrografia e diagênese dos beachrocks do RN, comparando estes aspectos entre

rochas de diferentes idades  (as quais variam de 1600 a 6550 a BP), posições em

relação ao continente e localização geográfica (litoral setentrional vs. litoral

oriental).

O presente projeto de pesquisa envolverá as seguintes etapas de trabalho:

a) Descrição macroscópica detalhada dos afloramentos, com ênfase aos

aspectos composicionais, texturais e estruturais;

b) Estudo petrográfico detalhado, através de lâminas delgadas impregnadas;

c) Análises especiais (microscópio eletrônico de varredura, difratometria de

raios-X, microsonda eletrônica, catodoluminescência, isótopos).

Modalidade da Bolsa: PIBIC / CNPq



ET-87

Reconhecimento, localização e avaliação de corpos pegmatíticos em uma

área a Nordeste de Currais Novos/RN

Aluno: Eliasibe Alves de Jesus

Orientador:  Reinaldo Antônio Petta

Departamento de Geologia

A partir de um mapeamento geológico realizado na escala de 1:50.000 em

uma área localizada a nordeste da cidade de Currais Novos/RN foram

estabelecidas as relações das litologias mapeadas com a Faixa Seridó,

juntamente com o magmatismo Brasiliano da Província Borborema, dando-se

destaque ao reconhecimento, localização e avaliação de corpos pegmatíticos

pertencentes à Província Pegmatítica do Seridó, observando-se o potencial

dessas rochas para aplicação na indústria cerâmica.

Na área do mapeamento, constatou-se que a grande maioria dos corpos

pegmatíticos apresenta um caráter homogêneo, porém com alguns mostrando

discretas diferenciações. A ocorrência de pegmatitos de caráter heterogêneo é

mais restrita. Foram selecionados alguns corpos pegmatitos para a realização de

um mapeamento de detalhe, com a elaboração de croquis esquemáticos,

mostrando a forma aproximada de cada corpo, seu aspecto mineralógico e foram

propostas estimativas de reservas para feldspato e quartzo. Os cálculos de

reservas foram baseados tão somente nos elementos disponíveis, ou seja, nas

porções aflorantes de cada corpo, tomando-se as medidas de comprimento e

largura e depois extrapoladas para diferentes profundidades predeterminadas,

tendo em vista que ainda não foram feitos trabalhos de geofísica e de sondagens

sobre estes corpos.

Modalidade da Bolsa:  CNPq/PIBIC



ET-88

Os diques de granitos tardi- a pós-tectônicos neoproterozóicos do maciço

São José de Campestre no Estado do RN

Aluno: Camilla Bezerra de Almeida

Orientador: Profs. Drs. Maria Helena de Freitas Macedo e Zorano Sérgio de

Souza

Departamento: Geologia

O presente trabalho pretende-se adquirir dados de campo, petrográficos e

isotópicos (Rb-Sr e Sm-Nd) relativos a uma série de soleiras e diques de rochas

graníticas intrusivas nos terrenos arqueanos e paleoproterozóicos do Maciço São

José Campestre (MSJC). A pesquisa em lide encontra-se em sua fase preliminar,

tendo sido efetuadas as seguintes atividades: 1) duas excursões de campo para a

região de Lagoa d’Antas, Boa Saúde, Serra Caiada e Tangará, com visita de

afloramentos e coleta de amostras de rochas; 2) preparação das mesmas para

estudos petrográficos; 3) descrição microscópica de 6 lâminas delgadas.

Em síntese, os diques e soleiras ocorrem preferencialmente encaixados no

núcleo arqueano, na forma de corpos tabulares subverticais, com direção Norte - Sul.

Eles truncam abruptamente as estruturas prévias, demonstrando que as encaixantes

já estavam completamente frias e soerguidas. Em termos petrográficos, os diques e

soleiras apresentam textura ígnea preservada, equigranular hipidiomórfica, tendo

plagioclásio (oligoclásio), microclina e quartzo como minerais essenciais e biotita,

apatita e zircão como acessórios. Citam-se, ainda, minerais de transformação dos

referidos acima, decorrentes da ação de fluidos ricos em H2O e CO2: titanita, mica

branca, clorita, calcita, epidotos e opacos. Titanita, clorita e parte de epídotos e de

opacos (ilmenita-magnetita) originam-se de desestabilização de biotita, enquanto

mica branca (muscovita-sericita), carbonatos e parte de epídotos associam-se com

plagioclásio. Os estudos microscópicos terão prosseguimento com maior número de

amostras no sentido de definir a seqüência de cristalização e as modificações

provocadas por fluidos magmáticos na mineralogia primária.

Geodinâmica e Geofísica - PPGG.

Modalidade da Bolsa: Iniciação Científica - CNPq/PIBIC



ET-89

Geologia do Distrito Aurífero de Cachoeira de Minas (PB), Domínio da Zona

Transversal

Aluno : José Wellington Araújo Mafra

Orientador : Emanuel Ferraz Jardim de Sá

Departamento de Geologia

A área está situada no Domínio da Zona Transversal (DZT) e mais

especificamente na Faixa de Dobramentos Piancó-Alto Brígida (FPB). O DZT

consiste de um mosaico de microplacas amalgamadas durante o Meso e

Neoproterozóico, com significativa acresção crustal e plutonismo granítico ca. 1.0 e

0.56 Ga. A FPB compreende duas grandes unidades metavulcanossedimentares, de

idade neo- (Complexo Cachoeirinha) e mesoproterozóica (Complexo Riacho

Gravatá), tectonicamente justapostas.

Na área de Cachoeira de Minas são reconhecidas quatro unidades lito-

tectônicas: (I) augen gnaisses e metagranitos finos a médios; (II) metavulcânicas

ácidas a intermediárias, com intercalações subordinadas de metavulcânicas básicas,

metapelitos aluminosos, metarcósios, metatufos/brechas vulcânicas, mármores e

anfibolitos; (III) filitos com intercalações de metariolitos e metaconglomerados

polimictos; e (IV) diques de sienito de afinidade peralcalina.

As seqüências apresentam estruturas características de deformação

polifásica. Existe um evidente contraste no estilo estrutural e metamórfico das

seqüências (II) e (III), o que se coaduna com a hipótese de dois terrenos

tectonicamente justapostos. A seqüência (II) é correlacionada ao Complexo Riacho

Gravatá e a seqüência (III) corresponde ao Complexo Cachoeirinha. A relação dos

augen gnaisses (unidade I) com as demais seqüências ainda deve ser precisada.

O evento transcorrente Brasiliano foi responsável pela configuração final da

área, individualizando-se duas fases distintas. A primeira foi predominantemente

dúctil, responsável pela formação das grandes zonas de cisalhamento e dobramentos

com trend WSW. A segunda (D3t) é uma fase tardia, regime rúptil-dúctil, representada

por zonas de cisalhamento transcorrentes sinistrais que aproveitam os planos S2

como condutos para os fluidos mineralizantes em Ouro.

Modalidade da Bolsa:CNPQ / PIBIC



ET-90

Disponibilidade hídrica do sistema lacustre Bonfim (RN)

Aluno: José Júnior Oliveira da Rocha

Orientador: Marcela Marques Vieira Pereira

Departamento de Geologia

Com a crescente utilização, em nossa atualidade, dos nossos reservatórios

hídricos naturais, sobretudo as lagoas, para os mais diversos fins,

como:(Abastecimentos de comunidades rurais, Projetos de irrigações de áreas

agrícolas e principalmente programas de implantação de adutoras) objetivou-se

através deste trabalho científico, um estudo mais aprofundado e seguro quanto às

condições reais de potencialidades  que possui o  Sistema Lacustre Bonfim.

Nesse contexto, executaram-se várias atividades , como : Medições de vazões

em riachos , Medições de nível de poços compreendidos na área, Instalação de

réguas graduadas nas lagoas que formam o sistema lacustre, todas voltadas

prioritariamente para a compreensão do comportamento e desempenho do nível

das mesmas, bem como do aqüífero subterrâneo que as alimenta . Com todas

essas atividades realizadas e os resultados finais obtidos espera-se que seja

possível fornecer orientações preliminares e iniciais quanto ao uso adequado e

racional que deve ser feito desses recursos hídricos, em nosso estado.

Modalidade da Bolsa: PIBIC/CNPQ



ET-91

Os Efeitos dos Fluidos na Faixa Seridó.

Aluno: Edson Alves de França Júnior.

Orientador: Laécio Cunha de Souza.

Departamento de Geologia.

As inclusões fluidas consistem em pequenas porções de fluidos

aprisionados na estrutura cristalina dos minerais durante a sua

cristalização/crescimento ou recristalização. O termo fluido é definido como uma

fase que pode ser representada por H2O, CO2, CH4, H2S, N2, etc. Os processos de

formações de depósitos minerais na crosta terrestre podem estar ligados a ação

dos fluidos com temperaturas variáveis e de naturezas diversas. Através de

amostras coletadas em veios de quartzo encaixados ao longo da seqüência

metapelítica da Formação Seridó, nas áreas mais afastadas do zoneamento do

Maciço de Acari/RN, foi possível estabelecer que a salinidade cresce com o

aumento do grau metamórfico e da atividade hidrotermal, além da proximidade do

maciço granítico. As temperaturas de fusão do gelo são invariavelmente negativas

e as temperaturas eutéticas são fortemente negativas e variáveis indicando uma

composição complexa do fluido (H2O-KCl?-NaCl-MgCl2-CaCl2 FeCl2).

Com uma escala de trabalho regional e os dados integrados ao longo da

Faixa Pré-cambriana do Seridó, pretende-se modelizar a qualidade dos fluidos

responsáveis pelas alterações metamórficas e suas relações com a formação dos

depósitos minerais durante principalmente a Orogênese Brasiliana.

Modalidade da Bolsa: PIBIC/CNPq.



ET-92

Metais Pesados em Sedimentos de Fundo do Estuário do Rio Curimataú,

Municípios de Canguaretama e Baía Formosa, Rio Grande do Norte

Aluno: Luiz Jorge Frutuoso Júnior

Orientador: Germano Melo Júnior

Departamento de Geologia

O estuário do Rio Curimataú, que abrange parte dos municípios de

Canguaretama e Baía Formosa (RN), é influenciado pela presença de

concentrações urbanas de diversos portes (a cidade de Canguaretama, o

povoado de Barra de Cunhaú e outras localidades menores), pela passagem de

uma rodovia federal (BR-101) e pela existência de locais onde é desenvolvida a

criação industrial de camarão. Esses fatores são potencialmente impactantes ao

meio ambiente, podendo, dentre outros débitos, adicionar quantidades anormais

de elementos químicos aos sedimentos de fundo das drenagens que formam o

estuário. Para verificar tal possibilidade, amostras de sedimentos de fundo das

drenagens que compõem o referido estuário foram coletadas em 20 estações. No

laboratório, as amostras foram inicialmente secadas a temperatura inferior a 60ºC

e a seguir peneiradas para obtenção da fração –0,063mm, utilizando-se para isso

um conjunto de peneira com tampa, fundo, aro e tela de aço inoxidável. Essa

fração foi então submetida a ataque químico com água régia a quente e a seguir

analisada para 24 elementos químicos. Os resultados analíticos produzidos

mostraram um enriquecimento em metais nas amostras coletadas em drenagens

influenciadas pela cidade de Canguaretama e pelas fazendas de camarão,

comparadas com amostras de drenagens que percorrem o interior mais

preservado do manguezal. Um enriquecimento distinto em metais foi também

observado para o caso das estações situadas na proximidade da BR-101. Em

conjunto, essas evidências atestam a influência antropogênica no teor de metais

pesados dos sedimentos de fundo do estuário do Rio Curimataú.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-93

Qualidade das Águas do Rio Pitimbu, Região Sul da Grande Natal, Rio

Grande do Norte

Aluno: Adeilton Rigaud Lucas Santos

Orientador: Germano Melo Júnior

Departamento de Geologia

O Rio Pitimbu vem sendo objeto de intensa preocupação ambiental com

relação às diversas atividades antropogênicas instaladas nas proximidades de

seu curso. Tal preocupação prende-se ao fato de o referido rio ser o principal

manancial superficial alimentador da Lagoa do Jiqui, a qual, por sua vez, é

utilizada para abastecer parte da população da cidade de Natal. Nesse contexto,

foi desenvolvido um estudo preliminar com o objetivo de se avaliar a qualidade

das águas do Rio Pitimbu, tendo sido para isso coletadas amostras de água em

três pontos com condições ambientalmente distintas. O primeiro ponto de coleta

(A) foi caracterizado pela presença de água cristalina em movimento, sobre

substrato desprovido de matéria orgânica, o terceiro ponto (C) caracterizou-se

pela presença de água escurecida e estagnada, rica em matéria orgânica, sobre

substrato lodoso, ao passo que o segundo ponto (B) tinha características

intermediárias. Os resultados analíticos obtidos mostraram padrões esperados de

variação nas amostras coletadas. Assim, de A para C observa-se um aumento

gradual nos parâmetros condutividade, sólidos dissolvidos, sólidos em suspensão,

dureza, alcalinidade, bicarbonato, demanda bioquímica de oxigênio (DBO),

amônia, Ca, Na e K e uma diminuição gradual nos parâmetros oxigênio dissolvido

(OD), nitrato , rMg/rCa e índice de troca de bases. Outros parâmetros analisados

(pH, Mg, Cl, rCl/rHCO e rK/rNa) mostraram variações irregulares entre as três

amostras. Com relação ao enquadramento dos parâmetros nos níveis aceitáveis

de qualidade, apenas os parâmetros DBO, OD e amônia mostraram-se fora dos

limites definidos pela legislação para águas superficiais.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-94

Cadastramento de corpos máficos-ultramáficos do RN e PB utilizando

técnicas de sig.

Aluno: Décio Fontes de Oliveira

Orientador: Francisco Oliveira da Silva

Departamento de Geologia

Vários órgãos/empresas têm incentivado a elaboração de novos mapas

geológicos do Estado do RN, dentre eles destacam-se o Governo do Estado do RN,

DNPM, UFRN, PETROBRÁS, CRN. Nos últimos anos tem sido dado ênfase a

pesquisa e cadastramento dos recursos minerais existentes e a atualização dos

mapas geológicos e estruturais do estado, os quais foram publicados em papel. Este

trabalho se propõe a realizar um cadastramento das rochas máficas e ultramáficas

em meio magnético e a criar um bando de dados correspondente, de modo que as

informações possam ser atualizadas com facilidade. Para a integração do mapa

cadastral georeferenciado com o banco de dados foi utilizado o programa IDRISI for

Windows.  O trabalho baseou-se  na integração e atualização de dados cartográficos

já disponíveis com o objetivo de testar as técnicas de SIG. Durante o

desenvolvimento do mesmo, foram realizadas busca de dados cartográficos, onde se

utilizou mapas políticos rodoviários, mapas geológicos (1:500000 - DNPM / UFRN /

PETROBRÁS / CRN ); relatórios de graduação de geologia e trabalhos publicados

em Congressos e Simpósios regionais.  A digitalização do mapa foi feita com o

programa COREL DRAW e o mapa gerado foi posteriormente georeferenciado no

programa IDRISE for windows. Este mapa constituiu a base cartográfica digital para a

construção do banco de dados parcial, apresentando a localização e dados variados

sobre os corpos de rochas máficas-ultramáficas do Estado do RN. Com esta

ferramenta de SIG será possível portanto estudar a potencialidade das rochas

máficas-ultramáficas da região, tendo em vista que estas rochas são reconhecidas

como sítios favoráveis à concentração de metais raros (Pt, Ni, Cr, etc.). Por outro

lado, o estudo detalhado destas rochas poderá contribuir significativamente para o

entendimento da evolução geotectônica regional.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-95

“A Interferência das Lagoas de Tratamento de Esgotos Sobre o Meio

Ambiente Urbano – Bairro de Ponta Negra, Natal/RN”.

Aluno: Kalyne Sibelle da Silva Cota.

Orientador: Thomas Ferreira da Costa Campos.

Departamento de Geologia.

Atualmente, há uma grande preocupação quanto à qualidade da água que

vem sendo consumida pela população, em função do grau de contaminação dos

aqüíferos. Especificamente nas áreas urbanas, essa contaminação provém de

efluentes sanitários oriundos de fossas e vazamentos da rede de esgotos e águas

residuais de origem residencial, hospitalar e industrial; Lixões que propiciam a

infiltração de águas pluviais transportando aos aqüíferos o produto de sua lixiviação;

Vazamentos de tubulações e tanques enterrados contendo hidrocarbonetos, entre

outros.

O presente trabalho consistiu em um levantamento de risco ambiental para a

instalação de um Sistema de Lagoas de Tratamento de Esgotos na zona urbana da

cidade, tendo como objetivo enumerar os danos que a ativação do Sistema traria ao

meio ambiente urbano, no que diz respeito à contaminação da água subterrânea, à

qualidade do ar e higiene das áreas circunvizinhas ao Projeto.

Durante o levantamento, constatou-se erros na execução do projeto como:

mudanças na planta de base, quanto à forma e área total ocupada pelas construções;

uma estrutura não condizente com a vazão de efluentes; mistura de esgoto

industrial/hoteleiro, com esgoto doméstico; e a falta de detalhes, no Relatório de

Impacto Ambiental (RIMA), sobre os impactos causados. A acumulação de erros em

uma obra como essa, pode culminar em alterações na qualidade do ar, proliferação

de vetores transmissores de doenças e, principalmente, na contaminação, por Nitrato

e Nitrito, da água do lençol freático que abastece a cidade.

De acordo com esses dados, pode-se avaliar este empreendimento como

sendo de alto risco ao meio ambiente, caso não haja uma correção imediata das

falhas.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC.



ET-96

Caracterização hidrogeológica da região do Apodi - RN.

Aluno: Soraia Maria Carlos Maia

Orientador: José Geraldo de Melo

Departamento De Geologia

A área em estudo está inserida na borda sul da Bacia Potiguar,

abrangendo aproximadamente 567,8 Km2, locada a oeste da cidade de Apodi.

O aqüífero Açu estudado nessa área ocorre sob a forma livre,

apresentando os seguintes parâmetros hidráulicos:

- Espessura saturada observada, variando de 6,0 a 163,96 m.

- Transmissividade (T), variando de 1,85 x 10-3 a 4,1 x 10-4m2/s.

- Condutividade hidráulica (K), variando de 2,6 x 10-5 a 6,6 x 10-5m/s.

Dos poços cadastrados, nenhum deles atravessou toda a seqüência

sedimentar.

Quando os perfis dos poços mostram a ocorrência de sedimentos mais

argilosos, os poços produzem vazões mais baixas do que quando os perfis são

constituídos de arenitos, para as mesmas condições de espessuras.

Litologicamente, são arenitos finos a médios com intercalações de argila,

sendo que na base da seqüência os sedimentos são mais arenosos.

Com relação à qualidade das águas do aqüífero Açu, as mesmas

apresentam a seguinte característica:

- Condutividade elétrica, variando de 29,3 a 3.760 µS/cm (poços

tubulares) e 105,5 a 3.870 µS/cm (cacimbões).

Próximo ao embasamento cristalino, as águas tendem a ser mais

salinizadas do que as águas da porção norte da área, próximo aos calcários

Jandaíra.

A ocorrência das águas subterrâneas está estritamente relacionadas ao

caráter geológico e estrutural da área, o que fica evidenciado pelos perfis

litológicos.

Modalidade Da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-97

Banco de Dados para Gerenciamento das Cavernas Potiguares

Aluno: Joaquim das Virgens Neto

Orientador: Francisco Hilário Bezerra e Reinaldo Antônio Petta

Departamento de Geologia

A espeleologia, ciência que estuda a formação das grutas e cavernas, é

uma atividade científica praticada no mundo inteiro, envolvendo pesquisadores

das mais diversas áreas acadêmicas.

Este trabalho teve início no Projeto de Extensão intitulado “Estudos

Espeleológico das Formações Açu, Jandaíra e Jucurutu no Estado do Rio Grande

do Norte” (1998) e vem contando com o apoio da UFRN nas pesquisas.

O trabalho propõe a utilização de um banco de dados contendo todas as

informações coletadas sobre as cavernas do estado de modo que possa auxiliar

no gerenciamento e nos estudos espeleológicos. Entre as informações coletadas

estão os dados geológicos, topográficos, estruturais, imagens de satélite e cartas

topográficas os quais são reunidos utilizando-se um software apropriado e

transformados em um SIG (Sistema de Informações Geográficas).

A metodologia envolvida consiste em excursões de campo para a

localização, reconhecimento e mapeamento das cavernas encontradas. A

Localização é feita GPS (Sistema de Posicionamento Global) para posterior

análise regional baseando-se em imagens de satélite e cartas topográficas. O

reconhecimento consiste em determinação dos parâmetros estruturais, análise

das estruturas encontradas e implicações biológicas, paleontológicas e

arqueológicas. O mapeamento, consiste em representar em planta o que foi

observado no interior da gruta, com o auxílio de instrumentação topográfica.

Dentre os resultados que puderam ser obtidos, estão a comprovação da

origem das cavernas relacionadas às falhas e fraturas, locais com maior

concentração de grutas, parâmetros estruturais, dados espeleotopográficos, além

da ocorrência de fósseis, pinturas rupestres e áreas de depredação.

Modalidade da Bolsa: CNPq-PIBIC



ET-98

Geoprocessamento Aplicado ao Estudo das Ocorrências Pegmatíticas da

Região de Parelhas / RN

Aluno: Joaquim das Virgens Neto

Orientador: Reinaldo Antônio Petta

Departamento de Geologia

Com o progresso da tecnologia de computadores e o desenvolvimento de

softwares torna-se simples a visualização tridimensional do relevo e feições

geológicas o que facilita o planejamento urbano, pesquisa e exploração mineral e

feições geológicas. Neste trabalho foram utilizados alguns dados para gerar as

superfícies tridimensionais tais como imagens do satélite LANDSAT V, SPOT,

mapas geológicos e cartas topográficas em escala 1:100000.

A metodologia aplicada consistiu em georreferenciar as imagens em

formato raster baseando-se em cartas topográficas de onde foram obtidos os

dados altimétricos por  vetorização das curvas de nível.

A partir dos dados georreferenciados, foi possível compor combinações de

bandas do satélite LANDSAT V (6 bandas com resolução espacial de 30m) e

SPOT (3 bandas com resolução espacial de 20m), conjuntamente com os mapas

geológicos e cartas topográficas de modo a ressaltar os pegmatitos existentes na

área de Parelhas (RN) O modelo tridimensional mostrou que a geologia controla a

topografia e as drenagens. O modelamento digital é uma ferramenta útil no

planejamento hidrológico, exploração mineral, planejamento urbano, etc.

Modalidade da Bolsa: CNPq / PIBIC



ET-99

Mobilidade de Elementos Químicos em Rochas Metamórficas de Origem

Ígnea

Aluno: Liliane Cristina de Albuquerque Moura

Orientador: Jaziel Martins Sá

Departamento de Geologia

Baseados nas concentrações e relações entre os elementos químicos de
uma rocha ígnea plutônica ou vulcânica, têm sido realizados estudos para
determinação dos ambientes de formação destas rochas. Contudo, quando estas
são submetidas a processos tectonometamórficos que modificam as suas
características texturais, estruturais e mineralógicas, o sistema rocha pode se
abrir ocorrendo adição ou saída de elementos, modificando a sua composição
original e conseqüentemente fornecendo conclusões errôneas que são baseadas
nos parâmetros geoquímicos.

Estudos visando determinação de quais elementos sofreram aporte ou
saíram do sistema rocha, inclusive quantificando-os, é o objetivo deste trabalho.
Foram utilizadas análises de 11 amostras de augen gnaisses de idade
mesoproterozóica (1,5 bilhões de anos), totalizando 242 determinações, a partir
das quais foram confeccionados diagramas Isocon, que comparam rochas com
feições primárias mais preservadas com as mais transformadas pelos eventos
geológicos. Nota-se primeiramente que estes processos de transformação
ocorreram sem mudanças significativas de volume, sendo consideradas como
transformações isovolumétricas. Em seguida observa-se que o Al, Si e Na, não
apresentaram variações significativas e foram considerados, neste caso, como
imóveis, e o Fe, Ti, Ca, P e Zr, só em algumas poucas amostras foram
mobilizados. Por outro lado, todos os outros elementos, inclusive as terras raras
que são normalmente consideradas como “imóveis”, sofreram perdas ou ganhos
sistemáticos e consideráveis, chegando inclusive a variações superiores a 300%,
como é o caso da terra rara La.

Esta etapa do estudo nos permite, a princípio, concluir que os elementos
citados como imóveis ou parcialmente remobilizados podem, com certos critérios
e cuidados, serem utilizados para caracterização de ambiente geotectônico de
formação destes augen gnaisses, além de outros parâmetros, contudo é preciso
se fazer uma seleção bastante rigorosa, inclusive com algumas correções das
análises, antes de se fazer aplicações dos parâmetros geoquímicos utilizando
estes outros elementos, ao menos para este tipo de rocha.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-100

Preparação de pastilhas fundidas para análise de rochas carbonáticas

(calcíticas e dolomíticas) por espectrometria de fluorescência de raios x

Aluno: Luis Ferreira De Lima

Orientador: Maria Helena De Freitas Macedo e Raquel Franco De Souza Lima

Departamento de Geologia

Este trabalho é uma contribuição à definição da metodologia de preparação de

pastilhas fundidas para a análise de elementos maiores e menores em rochas

calcíticas e dolomíticas por Espectrometria de Fluorescência de Raios X (EFRX) no

Laboratório de Geoquímica do DG/UFRN. Amostras que contém grandes

quantidades de carbonato efervescem e saem do cadinho durante a fusão, pois os

gases do carbonato escapam pelo líquido viscoso. Por outro lado, o próprio gás pode

contribuir para expelir as partículas finas para fora do cadinho utilizado para a fusão.

O estabelecimento desta metodologia assume importância fundamental no que se

refere à calibração do espectrômetro para a análise quantitativa de rochas

carbonatadas, pois a mesma deve ser executada a partir de amostras de referência

internacionalmente reconhecidas, cujo método de preparação deve ser idêntico ao

método utilizado para confeccionar as amostras a serem analisadas em rotina

posteriormente.

O fluxo preferido para carbonato de cálcio é o tetraborato de lítio (Li2B4O7).

Adicionam-se  0,5 g de LiNO3 (agente oxidante) e 2,0 g de Li2B4O7 a uma quantidade

de 0,8 g da amostra cominuída a uma granulometria passante em peneira 325 mesh.

Mistura-se pressionando levemente para assegurar que há bom contato entre as

partículas de amostra, fluxo e nitrato, e coloca-se a mistura no cadinho de platina do

equipamento de fusão. Adiciona-se a quantidade de 4,73005 g de tetraborato de lítio

e 3 gotas de LiBr (agente antiaderente). A fusão é realizada no equipamento da

Marca Claisse, modelo Fluxy 30, semi-automático, com capacidade para três fusões

simultâneas até 1300o C, pré-programado para a rotina com rochas carbonáticas. A

metodologia descrita leva à fusão completa do material, produzindo pastilhas

homogêneas, sem deixar resíduos nos cadinhos de platina após o procedimento de

fusão.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-101

Padrão de Fraturamento e a Locação de Poços Para Água no Cristalino:

Otimização de Fotografias Aéreas Convencionais no Software ERMapper

Aluno: Maria da Guia Lima

Orientador: Emanuel F. Jardim de Sá e Ana Catarina F. Coriolano

Departamento de Geologia

Este trabalho está inserido em pesquisa sobre o controle do fraturamento e da

deformação neotectônica no armazenamento e produção de água subterrânea em

terrenos cristalinos do Rio Grande do Norte. O objetivo é estabelecer critérios que

possam melhorar o índice de acerto em futuras locações. A metodologia utilizada

compreendeu a análise de fotografias aéreas (escala de 1:70000), as quais foram

scanerizadas, digitalizadas e georeferenciadas, com o auxílio de cartas topográficas da

SUDENE e do software ERMapper. A etapa seguinte consistiu na confecção de mapas

de lineamentos, bem como a elaboração de mapas de detalhe de afloramentos,

ilustrando a relação das fraturas com os poços já locados na região.

Em campo, diferentes grupos de fraturas foram individualizados pela sua

orientação, idade dos marcadores afetados e as condições de PT aproximadas, inferidas

para o seu desenvolvimento. Foi também analisado o efeito das tensões neotectônicas

no condicionamento da água pelo meio fraturado local.

A aplicação do Sensoriamento Remoto foi direcionada para a identificação de

feições superficiais do terreno (morfologia, drenagem), especialmente para caracterizar

estruturas e indícios de reativação recente. Para realce dos lineamentos foi utilizadas

filtragem direcional e a técnica de Sombreamento Digital de Imagens (SDI), realçando

lineamentos perpendiculares à direção de iluminação. Para evitar problemas com

pseudolineamentos geológicos, é requerido um controle de campo sobre as principais

feições observadas nas imagens e fotografias aéreas.

Em alguns casos, a análise de fotografias aéreas na escala de 1:70000 permitiu

identificar lineamentos que correspondem ao fraturamento identificado em campo, em

estruturas do tipo riacho-fenda. Em outros, os lineamentos correspondem apenas ao

traçado da drenagem, sem controle por uma zona fraturada. As técnicas de

Sombreamento Digital de Imagens estão sendo trabalhadas para tentar discriminar

melhores esses dois tipos de situações.

Modalidade da Bolsa: PIBIC/CNPq



ET-102

Análise de Estruturas Frágeis na região do Açude Público do Castanhão,

Ceará

Aluno : Raniéri Belmiro de Almeida

Orientador : Dr. Francisco Hilário Rego Bezerra

Departamento de Geologia

O estudo de estruturas frágeis, como falhas e juntas, é de vital importância

para a análise do risco sísmico em áreas a serem inundadas por barragens. A

área de trabalho está localizada na porção centro leste do estado do Ceará, onde

está sendo construído o Açude Público do Castanhão, com capacidade máxima

para 6,7 bilhões m3 d’água, que recobrirá uma área de 32,5 mil hectares na bacia

hidrográfica do Rio Jaguaribe. A região do Açude do Castanhão está inserida

numa das principais zonas de sismicidade intraplaca do Brasil, entre áreas com

atividade sísmica recente, como Pereiro, Cascavel, Chorozinho e Pacajus (CE), e

Augusto Severo (RN). Geologicamente, a região apresenta um embasamento

gnássico-migmatítico, intrudido por corpos de granitóides e diques de diabásios,

sendo estes capeados por terraços fluviais do Rio Jaguaribe e coberturas

arenosas.

O objetivo principal do trabalho tem sido a análise do comportamento de

estruturas frágeis para avaliação do potencial de reativação de falhas. Através de

medições das atitudes dos planos de juntas e falhas, com auxílio de bússolas

Brunton e Clar, obteve-se uma quantidade considerável de dados estruturais que

foram tratados através de softwares como Rockware e Stereo Net.  Contrói-se,

inicialmente, diagramas de rosetas, representativos da intensidade e ocorrência

de tais estruturas, que estão possibilitando a análise do campo de tensões atual e

na época de formação das mesmas.

As conclusões preliminares indicam que ocorreu reativação de planos de

fraturas em diferentes níveis crustais. A análise inicial dos dados mostra ainda a

existência de várias gerações de fraturamento, indicando uma variação regional,

ao longo do tempo, das direções dos esforços.

Modalidade da bolsa : Iniciação Científica (CNPq - Balcão)



ET-103

Caracterização da plataforma continental na região de São Bento e Caiçara

do Norte, litoral setentrional do RN

Aluno: Werner Farkatt Tabosa

Orientadora: Helenice Vital

Departamento de Geologia

Estudos na plataforma continental, com base em mapeamento de áreas

submersas, com utilização de sísmica de alta resolução (batimetria), imagens de satélite

e amostras de fundo, foram desenvolvidos na porção setentrional do Estado do Rio

Grande do Norte.

A plataforma continental do Rio Grande do Norte é marcada por uma morfologia

bastante irregular, com gradiente em torno de 1:1.000. Sua quebra ocorre com

aproximadamente 50 a 60 metros de profundidade e distante cerca de 30 a 40 km da linha

de costa.

A plataforma em estudo é caracterizada por uma morfologia relativamente plana,

com profundidade média entre 2 e 6 metros, até atingir a quebra da plataforma.

Profundidades maiores que 10 metros são encontradas localmente, circundando bancos

submersos. A presença de dunas submersas (sandwaves) é bem visível, em imagens de

satélite. Com base na combinação colorida RGB das bandas 532 da imagem Landsat 5-

TM de 02/08/1989 foi possível caracterizar que os eixos das sandwaves estão orientados

segundo a direção preferencial NW-SE e que esta direção é compatível com o regime de

ventos da região, provenientes de NE-E. Próximo à costa, as sandwaves são

assimétricas, indicando sentido de movimento para W, comprovando a existência da forte

deriva litorânea nesta região. À medida que se distanciam da costa, fora da área de

atuação da deriva litorânea, tornam-se mais simétricas; superpostas a estas, observam-

se sandwaves de menor porte (ripples). Estas feições podem ser confirmadas através

dos perfis batimétricos, no geral, indicam uma morfologia plana, com algumas exceções

que mostram pequenas elevações relacionadas às rochas do Grupo Barreiras e beach

rocks.

Foram identificadas Três fácies sedimentares (areias litoclásticas, areias

litobioclásticas e cascalhos/areia bilitoclástico) e uma fácies correlacionada a rochas do

Grupo Barreiras.

Modalidade da Bolsa:  CNPq/PIBIC



ET-104

Caracterização morfodinâmica das praias de São Bento e Caiçara do Norte,

litoral norte do RN

Aluno: Werner Farkatt Tabosa, Ingred Maria Guimarães Guedes

Orientador:  Helenice Vital,

Departamento de Geologia

Estudos de dinâmica sedimentar, com base em dados de processos

costeiros (vento, correntes, ondas e marés), levantamentos topográficos (perfis de

praia) e imagens de satélite, foram desenvolvidos na porção setentrional do

Estado do Rio Grande do Norte.

Esta região encontra-se inserida em uma linha de costa de meso-maré

(2,78 m de altura), submetida à ação contínua dos ventos alísios que sopram de E

e NE a uma velocidade média de 6,9 m/s. Os ventos, associados as correntes

marinhas (da ordem de 45 m/s em superfície), geram o mecanismo da deriva

litorânea, que transporta as areias do litoral de leste para oeste e transportam as

areias da antepraia para a formação das dunas costeiras. Parte destas dunas

migram para o interior, avançando sobre a cidade de São Bento do Norte e

causando uma falta de sedimentos na praia de Caiçara do Norte, que aliada ao

ataque frontal das ondas são refletidos na forma de erosão.

A erosão ocorre tanto nas praias de São Bento do Norte, quanto nas praias

de Caiçara do Norte (da ordem de 250 a 200 m, respectivamente, em vinte anos).

Entretanto, pelo fato da cidade de Caiçara estar localizada mais próxima do mar,

os efeitos destrutivos da erosão são mais evidentes.

O monitoramento de seis perfis de praia, efetuado entre outubro de 1999 e

maio de 2000, mostra que os maiores volumes de areia são retirados entre

novembro e dezembro, enquanto a partir de fevereiro as areias são

paulatinamente resposta.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-105

SIG aplicado ao gerenciamento de dados geológicos

caso dos pegmatitos da região do Seridó (RN)

Aluno: Fábio Valério Câmara Xavier

Orientador: Dr. Reinaldo Antônio Petta

Departamento de Geologia

Em um convênio do DG/UFRN com o Governo do Rio Grande do Norte, foi

elaborado um projeto que tem como objetivo avaliar a potencialidade mineral dos

corpos pegmatíticos da região do Seridó com aplicação na indústria cerâmica. Para

gerenciar a vasta quantidade de dados geológicos e informações tecnológicas

geradas, além de mapas e arquivos digitais de imagens, foi organizado um SIG

(Sistema de Informação Geográfica) visando o armazenamento destes dados e

permitindo a sua fácil manipulação.

A elaboração deste trabalho compreendeu diversas etapas como foto-

interpretação, tratamento de imagens de satélite voltado para a identificação dos

corpos pegmatíticos, mapeamento, seleção dos alvos que mereceram estudo

pormenorizado, coleta de amostras e cadastro detalhado de cada ocorrência. A

consecução das etapas citadas resultou na confecção de mapas geológicos, em meio

analógico, em escala 1:50.000 (Parelhas e Equador), que foram posteriormente

rasterizados em scanner de tambor, vetorizados de forma semi-automática,

georreferenciados e atualizados através de sobreposição em imagens de satélite. Os

atributos concernentes a cada corpo pegmatítico foram adquiridos através das

informações de campo e das fichas de cadastro da CDM/RN (1998) e contêm dados

referentes à localização, nome e proprietário da ocorrência, características do

minério, situação atual, além de fotos e croquis.

Com a execução deste trabalho, as empresas e comunidade científica passam

a contar com um sistema dinâmico e simples que possibilita análises qualitativas e

quantitativas, consultas e simulações, economizando tempo e recursos financeiros.

Por ser georreferenciado, o sistema possibilita a integração com outros projetos que

estão, ou que virão a ser executados nesta região, ampliando-se sobremaneira o

leque para potenciais aplicações futuras.

Modalidade Da Bolsa: CNPq-Balcão



ET-106

A expressão da falha sísmica de samambaia em coberturas cenozóicas,

extremo leste da bacia potiguar, RN.

Aluna: Liliane Rabêlo Cruz

Orientador: Emanuel Ferraz Jardim de Sá

Departamento de Geologia

O município de João Câmara concentra a maior parte da atividade sísmica no Rio

Grande do Norte, que se dispõe ao longo da Falha Sísmica de Samambaia (FSS). O

objetivo do trabalho é investigar, em superfície, a assinatura estrutural da FSS, numa

faixa que segue o trend NE dos sismos, prolongando-se desde o sul de João câmara até

o litoral. Esta distribuição aumenta em até 40 km a extensão definida atualmente pela

sismologia e, em conseqüência, a magnitude potencial de sismos e a área sujeita a

estes.

Para desenvolvimento do tema são utilizadas fotografias aéreas e imagens

orbitais, associadas a levantamentos de campo, com objetivo de identificar as estruturas

e os marcadores estratigráficos nos quais as mesmas estão presentes.

O estudo em fotografias aéreas revela o forte controle estrutural exercido sobre a

drenagem, com rios e córregos retilíneos orientados nas direções E-W, NE/SW e NW/SE.

Chama atenção, em particular, a Lagoa do Boqueirão, que acompanha ao longo do trend

NE a projeção da FSS para o litoral. As fraturas que controlam essas drenagens são

compatíveis com o campo de tensão atual.

Nas proximidades da Lagoa do Boqueirão ocorre um fraturamento proeminente

com a direção NE, que afeta a Formação Barreiras e, em menor grau, os sedimentos

suprajacentes (arenitos e cascalheiras). Zonas cataclásticas estriadas, com ressaltos e

associadas às juntas extensionais escalonadas, com direção E-W, apontam para um

movimento transcorrente dextral coerente com a cinemática definida para a FSS. As

juntas extensionais são também equivalentes a falhas normais com a mesma orientação

e materializam sítios transtracionais ao longo das zonas NE. Falhas NW antitéticas a FSS

também confirmam a extensão N-S relacionada ao campo de tensões atual.

Sedimentos pós-Barreiras encontrados na margem sul do Rio Tatu apresentam

estruturas fluidizadas do tipo “brechas de explosão”, evidenciando que a atividade

sísmica também ocorreu no passado geológico recente (Holoceno).

Modalidade Da Bolsa: ANP – Agência Nacional de Petróleo.



ET-107

Modelos de elevação digital de terreno – aplicação às áreas de João Câmara

e São Rafael, Rio Grande do Norte

Alun: Heliana Lima de Carvalho

Orientador: Francisco Hilário Rêgo Bezerra

Departamento de Geologia

Os Modelos de Elevação Digital – MED’s (Digital Elevation Model - DEM)

são conjuntos de pontos vetorizados que, quando materializados, resultam na

representação digital de uma porção da superfície terrestre, permitindo sua visão

tridimensional. Os MED’s tem aplicações em diversas áreas, sendo de

importância primordial nas geociências, como na análise tectônica,

sedimentologia, sensoriamento remoto, geologia marinha, geomorfologia,

fotogrametria, oceonografia, entre outros.

Na presente pesquisa, o tratamento computacional de dados geológicos-

topográficos e a elaboração dos MED’s  tiveram como principal objetivo detectar

falhas com expressão geomorfológica. Tais modelos foram confeccionados para

as áreas de João Câmara e São Rafael, no Estado do Rio Grande do Norte, que

possuem intensa atividade sísmica.

A metodologia de trabalho para a geração de MED’s se deu em várias

etapas, onde se utilizou softwares como Surfer e ER-Mapper. As áreas

trabalhadas foram georeferenciadas num sistema de coordenadas UTM, gerando

um grid retangular. As informações topográficas tiveram como base cartas

topográficas na escala de 1:100.000.

Os resultados obtidos mostram que o alinhamento do relevo ao longo das

falhas não é contínuo, mas que há segmentos de falha que mostram expressão

topográfica e outros não. As diferenças de altitude encontradas entre blocos

distintos das falhas sofreram realces significativos quando visualizados nos

MED’s. Os blocos diagramas, confeccionados ao final dos trabalhos,

apresentaram uma boa correlação entre geomorfologia e falha, ficando claro que

há uma relação direta entre ambas.

Modalidade da bolsa: Iniciação Científica, ANP.



ET-108

Deformação da Formação Açu no Campo de Estreito, Bacia Potiguar

Aluno: Mirnis Araújo da Nóbrega

Orientador: Francisco Hilário Rego Bezerra

Departamento de Geologia

O Campo Petrolífero de Estreito ocorre na Bacia Potiguar emersa no

Estado do Rio Grande do Norte. O campo possui como reservatório as rochas

siliciclásticas da Formação Açu e é considerado maduro, com problemas no fator

de recuperação. O aumento da produção de campos com tais características

requer o conhecimento estrutural e sedimentológico da rocha hospedeira do

petróleo, incluindo a caracterização detalhada do microfraturamento associado ao

reservatório.

Geologicamente, o Campo de Estreito encontra-se no bloco alto do

Sistema de Falhas de Carnaubais, sendo esta uma das principais calhas

coletoras potencias de hidrocarboneto. As acumulações em reservatório deste

campo são essencialmente estruturais. O óleo gerado nas Formações inferiores

(Formação Pendências e Alagamar) ascende através de falhas e fraturas até

atingir a Formação Açu, passando, então, a migrar lateralmente até ser

estruturalmente trapeado.

O trabalho encontra-se em estágio inicial. Ele compreende um

levantamento bibliográfico (artigos publicados na literatura e levantamento de

sites na internet), além de estudos de campo e laboratório, com vistas à

caracterização de feições estruturais como microfraturas e rochas de falhas. Este

estudo é de fundamental importância para se obter o embasamento teórico sobre

critérios estruturais e sedimentológicos da Formação Açu, o que permitirá propor

um modelo de resrrvatório mais próximo da realidade.

Modalidade da bolsa: , Iniciação Científica, ANP



ET-109

Estruturação do Altas do Meio Físico de Natal

Aluno : Valéria Maria Siqueira Bezerra

Orientador : Ricardo Farias do Amaral

Departamento de Geologia

O projeto "Atlas do Meio Físico de Natal " consiste na coletânea de dados e

informações pesquisados sobre o município do Natal, reunidos em um único

lugar, de modo a facilitar a obtenção de informações sobre o município. Como

forma de reunião destas informações foi escolhida a elaboração de uma

“homepage”, por se tratar de um meio rápido, barato e eficiente de divulgação.

Uma versão em CD ROOM, mais completa, está sendo elaborada paralelamente

e tem por objetivo final a sua distribuição em escolas públicas de 10 e 20 graus e

na comunidade como um todo. O trabalho consiste em inserir no Atlas os dados

pesquisados pelas equipes de Geociências e Turismo. A "homepage" está

estruturada da seguinte maneira: Apresentação, História, Cultura e Turismo, Meio

Físico ( Arenitos, Dunas, Falésias, Lagoas, Manguezais, Potengi, Praias ),

Glossário, Mapas do Município, Estudos Anteriores, Equipe, Fonte das

Informações e Mapa do Atlas, permitindo que o " leitor " navegue no Atlas, da

maneira mais eficiente possível . Foram utilizados softwares de edição de

"homepage" como também de edição de imagens, figuras e botões, e elaboração

de textos em HTML. No estágio atual da pesquisa já foram inseridas no Atlas,

dadas e informações suficientes para a obtenção de sua versão 1, estas versões

é a que está sendo apresentada neste resumo e estará disponível durante a VI

Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura do Rio Grande do Norte – CIENTEC

2000.

Modalidade da bolsa: Extensão



ET-110

Atlas da Cidade do Natal (O Meio Físico)

Aluna: Liliane Carla da Nóbrega

Orientador: Ricardo Farias do Amaral

Departamento de Geologia

O Atlas é composto por uma série de dados e  informações sobre o meio

físico e sócio-cultural da cidade do Natal, essas foram coletadas, editadas e

armazenadas em formato digital. O trabalho aqui apresentado trata das

informações relativas ao meio físico que foi classificado, de acordo com suas

principais feições, ou seja, mangue (o mangue como um ecossistema associado

ao Rio Potengi), dunas (mostrando a importância das dunas no acúmulo de água

para abastecer o aqüífero da cidade, além de sua utilização como atrativo

turístico) , rio Potengi (sua importância como meio de sobrevivência para a

população ribeirinha e na navegação comercial – turística), lagoas ( o contraste

entre as lagoas naturais e as artificiais) e praias, a partir dessa classificação foram

pesquisados relatórios e teses nas bibliotecas de geologia, geografia, arquitetura

e a central da UFRN. Os textos obtidos na pesquisa bibliográfica foram

retrabalhados e resumidos enquanto outros foram editados com auxílio dos

professores orientadores e colaboradores as figuras selecionadas, algumas das

quais inéditas, foram também editadas para compor o Atlas, essas figuras

mostram com detalhes as principais feições do meio físico da Cidade. Todas as

informações estão armazenadas no formato HTML e serão distribuídas de duas

maneiras, como uma “homepage” na internet e em CD-ROM em uma versão mais

completa. O objetivo do Atlas é tornar-se uma fonte de consulta eficaz e confiável

para todas as pessoas que se interessarem em estudos sobre o meio físico de

Natal, de maneira que as informações sobre a cidade possam ser facilmente

adquiridas.

Modalidade da bolsa: PPPg



ET-111

“Desenvolvimento e Implantação de um Banco de Dados em Sistemas de

Informações Geográficas como Apoio aos Trabalhos de Pesquisa em

Execução no Laboratório de Geoprocessamento”

Aluno: Armando Bezerra de Araújo

Orientador: Venerando Eustáquio Amaro

Departamento de Geologia

O trabalho consiste na construção e manutenção de um banco de dados

em sistema de informações geográficas (SIG), como suporte às atividades

técnico-científicas em Geociências desenvolvidas no âmbito do Laboratório de

Geoprocessamento do Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Geodinâmica

e Geofísica (Departamento de Geologia - Departamento de Física Teórica e

Experimental/CCET/UFRN).

No desenvolvimento deste trabalho, os dados de campo e laboratório,

oriundos de diferentes projetos em execução, foram tratados com vistas à

composição do SIG no software Spring (V.3.4). Os tratamentos envolvem etapas

de pré-processamento, que consiste na digitalização, espacialização e

georrefenciamento dos dados, e de processamento digital, onde os dados nos

formatos raster e vetorial são integrados. Os softwares disponíveis para essas

atividades são o ER-Mapper (V.5.5) e Surfer-Grafer usados, respectivamente, no

processamento digital de imagens de sensoriamento remoto e como nos

procedimentos de gridagem e interpolação dos dados distribuídos de forma

aleatória. Na etapa final ocorre a integração geral dos resultados, tendo como

resultado principal à confecção de mapas temáticos geocodificados (imagens

temáticas que estarão disponíveis em ambiente SIG interativo), relacionados com

temas voltados ao sensoriamento remoto aplicado, cartografia temática, Geologia

Ambiental, Geologia Marinha, entre outros.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PPPG



ET-112

Caracterização mineralógica ótica de minerais pesados de dunas e

paleodunas da região de Baía Formosa, RN

Aluno: Ranufo Arimatéia de Queiróz (DG/UFRN)

Orientador: Raquel Franco de Souza Lima e dr. João Bosco de Araújo Paulo

Departamento de  Geologia

Rutilo (TiO2) e ilmenita (FeTiO3) encontram-se entre os minerais de titânio que

apresentam interesse econômico. O titânio é utilizado na produção de pigmentos de TiO2

(para a fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, etc), indústria aeronáutica, química,

bélica, nuclear, metalúrgica e petroquímica. A principal fonte de zircônio é o mineral

zircão (ZrSiO4), portador ainda de elementos como Hf, Th e terras raras, tendo aplicação

na indústria nuclear, podendo ainda ser utilizado em vários tipos de liga com Fe, Sn e Nb,

ou em cerâmicas e refratários.  Rutilo, ilmenita e zircão ocorrem no Rio Grande do Norte

formando depósitos litorâneos sedimentares de origem secundária, constituindo placers

que ocorrem em areias de praia, ao longo das linhas de praia, ou em dunas móveis e

dunas fixas (paleodunas); no caso de paleodunas, se estes depósitos apresentarem

teores consideráveis de minerais pesados e dependendo de seu volume, podem ser

economicamente importantes.

Neste trabalho são apresentados resultados de um estudo de caracterização

mineralógica ótica preliminar em amostra de concentrados de rutilo, ilmenita e zircão

obtidos no processamento do minério atualmente lavrado a partir de depósitos de

minerais pesados nas areias de praia da região de Guaju, em Baía Formosa, RN/PB.

Esta caracterização foi executada com o auxílio de estereomicroscópio (lupa) e

microscópio de polarização para análise com luz transmitida e refletida.

A ilmenita apresenta hábito tabular com grãos subhedrais e anedrais

subarredondados e arredondados, enquanto que o rutilo é observado em grãos

equidimensionais ou alongados; em ambos os casos, o tamanho predominante dos grãos

está entre 200 e 300µm. O zircão apresenta-se desde cristais prismáticos biterminados, a

fragmentos anedrais, arredondados a subarredondados, com os grãos variando de 100 a

300µm com predominância de grãos de 100 e 200µm.

Modalidade da bolsa: CCET/UFRN



ET-113

Batimetria e aspectos ambientais do complexo estuarino Potengi/Jundiaí,

entre a praia da redinha e a ponte de igapó

Aluno: Ludmila Bernardo Farias Pereira

Orientador: Prof. Dra Helenice Vital,

Departamento de Geologia

O Complexo Estuarino Potengi/Jundiaí, devido à crescente expansão

demográfica, industrial e portuária da cidade do Natal, está sofrendo com o

aterramento e dragagem de grandes extensões ao longo do estuário, bem como

sua utilização como bacia receptora dos despejos de dejetos urbanos e

industriais.

Neste trabalho o complexo estuarino do Rio Potengi/Jundiaí foi estudado e

interpretado a partir de dados de campo e dados batimétricos. A sua dinâmica é

regida pelas correntes de maré, devido à baixa descarga hídrica fluvial nos altos

cursos. A morfologia do fundo do rio apresenta um canal variando entre 15 e

12,5m no seu talvegue e suas margem caracterizada pela presença de bancos de

areias nas porções côncavas do leito do rio. A atuação da maré é intensa e

adentra bastante o rio, constatada pela presença de manguezais em locais

distantes da sua foz (Boca da Barra). A ação antrópica é evidente, observada no

aumento das edificações nas margens do rio, com isso aterrando ou dragando

sua margens. Outro fato observado é o despejo de esgotos ao longo do seu

curso.

Modalidade da Bolsa: PPPG



ET-114

Análise e Integração de Dados de Sensoriamento Remoto e Geofísicos do

Setor Oriental da Região Nordeste do Brasil por Meio de Sistemas de

Informações Geográficas (SIG’s)

Aluno: Patrícia Rose de Carvalho Costa

Orientador: Venerando Eustáquio Amaro

Departamento de Geologia

A fundamentação deste trabalho está na análise e integração de dados de

sensoriamento remoto (imagens multiespectrais Landsat 5-TM, imagens radar

SLAR e fotos aéreas pancromáticas) e dados geofísicos (gravimétricos e

aeromagnéticos) por métodos de processamento digital de imagens (PDI) e

sistemas de informações geográficas (SIG). O principal objetivo desta atividade foi

apresentar uma contribuição à cartografia geológico-geofísica bidimensional (2D)

e tridimensional (3D) da crosta continental no Setor Oriental do Nordeste do Brasil

(paralelos 05º00’00’’-07º30’00’’S e meridianos 35º00’00’’-37º15’00’’W), entre os

estados do Rio Grande do Norte e Paraíba.

A análise conjunta destes dados, com vantagens sobre os mesmos

métodos de investigação isolados, conduziu à modelagem mais ampla e

detalhada da estruturação crustal da região, visto que a combinação de métodos

de imageamento 2D e 3D permitem a confecção de modelos de inversão que

favorecem a análise da extensão e profundidade destas estruturas e fenômenos

geológicos, bem como seus reflexos atuais em superfície.

Este tema de pesquisa é adequado aos estudos científicos atuais dos

aspectos presentes na análise combinada de dados multifontes e na preocupação

do desenvolvimento de tecnologias úteis à integração, gestão, conservação e

difusão de informações científicas.

Modalidade da bolsa: CNPq - Balcão



ET-115

Desenvolvimento e Implantação de um Banco de Dados em Sistemas de

Informações Geográficas como Apoio aos Trabalhos de Monitoramento

Ambiental de Áreas de Interesse para a Exploração do Petróleo e Gás

Natural

Aluno: Michael Vandesteen S. Souto

Orientador: Venerando Eustáquio Amaro

Departamento de Geologia

O trabalho consiste na construção e manutenção de um banco de dados

georreferenciados associado a uma base de dados de sistemas de informações

geográficas como suporte às atividades de monitoramento ambiental de áreas de

interesse para a exploração do petróleo e gás natural na costa norte do Estado do

Rio Grande do Norte. Aplicada às Geociências, esta estratégia metodológica

constitui uma novidade tecnológica que amplia o potencial de produção de novas

informações a partir de dados multifontes.

No desenvolvimento dessas pesquisas, os dados coletados em campo e

em laboratório nos formatos raster e vetorial foram integrados no software Spring

Versão 3.2. O pré-processamento de dados brutos (gridagem e interpolação de

arquivos XYZ) foi empregado o software Surfer-Grapher, e no como auxílio na

vetorização dos dados analógicos. De pesquisa. O processamento digital de

imagens Landsat 5-TM e fotos aéreas pancromáticas digitais foram executadas

no software ER-Mapper Versão 5.0. As informações integradas estão

relacionados diretamente a temas como a cartografia geológica, monitoramento

geoambiental, recursos hídricos, uso e ocupação do solo e métodos geofísicos

potenciais. Os trabalhos terão continuidade com a ampliação e aperfeiçoamento

da coleta de novos dados multifontes e a extensão dos procedimentos para outras

áreas de interesse.

Modalidade da bolsa: ANP



ET-116

Modelo de Elevação Digital de Terreno aplicado à região do Açude Público

do Castanhão / CE

Aluno : Alexandre Ranier Dantas e Raniéri Belmiro de Almeida

Orientador : Francisco Hilário Rego Bezerra

Departamento de Geologia

Os Modelos de Elevação Digital - MED (Digital Elevation Model - DEM) são

conjuntos de pontos vetorizados que, quando materializados, resultam numa

representação digital de uma porção da superfície terrestre e permitem sua visão

tridimensional. Os MED’s têm um uso multidisciplinar, podendo ser aplicados em

diferentes domínios. Neste trabalho, foram exploradas as aplicações no âmbito da

neotectônica e sensoriamento remoto para determinação de zonas de falhas.  As

principais atividades que estão sendo desenvolvidas na presente pesquisa

incluem o tratamento computacional de dados geológicos, oriundos da área com

vistas à construção da barragem do Castanhão, no Estado do Ceará.

O andamento da pesquisa tem ocorrido em diferentes etapas que estão

permitindo a geração de um MED detalhado, a partir de mapas em escala

regional. A digitalização de mapas  topográficos da área, onde concentra-se o

trabalho (folhas Banabuiú, Limoeiro do Norte, Jaguaretama e Iracema, escala de

1:100.000), foi feita com softwares como o surfer e ER-Mapper. O MED gerado

será posteriormente usado, juntamente com dados de falhas e juntas, para

determinação do campo de tensões associado às estruturas frágeis mapeadas.

Modalidade da bolsa: IC, Pesquisa (PPPg)



ET-117

Síntese de compostos alquilados obtidos a partir do LCC

(líquido da castanha do caju)

Alunos: Gildelane da Silva Neri , Francisco Gurgel de Azevedo , Tereza Neuma

de Castro Dantas  e Michelle Sinara G. Dantas

Departamentos de Química

O líquido da castanha do caju (LCC) representa uma das maiores fontes de
fenol obtido naturalmente.  Devido a suas propriedades peculiares este composto
tem sido alvo de estudos por sua composição química apresentar características
que podem ser utilizadas para diversas aplicações industriais: produtos de
química fina, aditivos para lubrificantes e combustível, resinas, tintas, entre outros.

Entre os constituintes químicos presentes no LCC destaca-se o cardanol,
que possui uma longa cadeia hidrocarbônica insaturada (C15H25-31), a qual confere
a este composto grande solubilidade em óleos pesados, hidrocarbonetos alifáticos
e produtos derivados de petróleo. A literatura estudada mostra que aminas
aromáticas e fenóis substituídos podem ser usados para retardar a reação de
materiais orgânicos com o oxigênio atmosférico.

Dessa forma, este trabalho tem como objetivo inserir grupos alquílicos ao
anel aromático do cardanol, visando à obtenção de novos compostos e o estudo
de possíveis aplicações como antioxidante.

As modificações pretendidas foram obtidas através de alquilações
exaustivas baseadas em reações de Friedel-Crafts, que ocorrem em meio ácido,
e temperatura entre 0 e 5oC conforme mostra o esquema reacional a seguir:

          Cardanol hidrogenado                   2 terbutil (pentadecilfenol)

2,4 diterbutil (pentadecilfenol)

Os produtos obtidos, com rendimentos bastante significativos, foram
evidenciados pelas técnicas de cromatografia em camada delgada,
espectroscopia I.V., RMN1H, RMN13C e ponto de fusão. Estes produtos serão
testados de acordo com testes padronizados de estabilidade oxidativa e utilizados
em diversas aplicações.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC
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ET-118

Avaliação da distorção da nuvem eletrônica no complexo

[NI(C3H4N2)6](CF3SO3)2 e no sal [NI(H2O)6](CF3SO3)2

Aluno: Hiléia Karla Silva de Souza

Orientador: Dulce Maria de Araújo Melo

Departamento de Química

Complexos dos metais de transição são de muita importância em todas as

áreas da química, desempenhando papéis de extrema importância em campos

que vão desde a biologia e a medicina até a agricultura e a metalurgia.

As interações elétricas e a polarizabilidade são propriedades fundamentais

para informações sobre o comportamento destes complexos, expandindo assim

suas aplicações.

Dentro deste contexto, investigou-se a distorção eletrônica do complexo

[Ni(C3H4N2)6](CF3SO3)2 e o sal [Ni(H2O)6](CF3SO3)2 sob o efeito do campo elétrico

oscilante externo, com o objetivo de caracterizar espectroscopicamente esse novo

composto de adição, em solução metanólica e acetronitrílica.

Os espectros eletrônicos foram registrados em um espectrofotrometro UV-

Visível Hitachi U2000 usando célula de quartzo com 1,0 cm de caminho óptico a

temperatura de 230C. Os parâmetros de ligação foram obtidos a partir do cálculo

do baricentro da transição, pelo método da integração de Simpson. As

polarizabilidades estáticas e dinâmicas para o elétron oscilando em fase e fora de

fase, foram calculadas através do programa Simp2fos. As transições pesquisadas

foram:   3A2g(3F)→3T1g(3P) e 3A2g→3T1g(F) para os sais e 3A2g(3F)→3T1g(3P),

3A2g→3T1g(F) e 3A2g→3T2g  para complexos que tem geometria octaédrica.

De acordo com as curvas e os cálculos da força do oscilador  o sal em

metanol apresentou uma maior distorção na configuração eletrônica em relação

as demais soluções.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-119

Estudo do gergelim (sesamum indicum l.) como produto de valor nutricional

Aluno: Marigilson Pontes de Siqueira e Maria de Fátima Vitória de Moura

Orientador: Zacheu Luís Santos

Departamento de Química

O gergelim é uma planta de origem asiática e representa, entre as
sementes oleaginosas, a que mais cresce em área cultivada no mundo. Por Ter
um bom nível de resistência à seca e ser de fácil cultivo, tem aumentado
significativamente a área de cultivo na região Nordeste. O variado emprego na
nutrição humana, aliada à condição de cultura alternativa nesta região; bem
como, dando continuidade a elaboração de uma tabela de nutrientes em
alimentos regionais, foi o que motivou o interesse no presente estudo. Neste
trabalho foram determinados os teores de umidade, lipídios, proteínas, cinzas e
os metais Ca, Mg, Mn, Zn, P, K, Fe e Na. A determinação de proteínas totais foi
feita pelo método de KJELDAHL utilizando-se digestor e destilador (modelo TE –
036/1) da Tecnal. Os lipídios foram extraídos por arraste etéreo em aparelho de
SOXHLET Tecnal modelo TE – 044 e os teores determinados gravimetricamente.
As cinzas foram determinadas gravimetricamente após incineração em forno tipo
mufla a 550ºC. Os metais Ca, Mg, Mn, Fe e Zn foram determinados no resíduo
mineral por Espectroscopia de Absorção Atômica, Na e K por Emissão de Chama
e P por Espectroscopia de Absorção Molecular utilizando-se o método de
molibdovanadato de amônio, após dissolução em HCl. Foram obtidos os
seguintes valores para as diversas determinações:

Composição da semente de gergelim (g/100g)

Umidade Cinzas Lipídios Proteínas
g/100g 4,7 2,5 53,4 26,0

Composição dos metais na semente de gergelim

Ca Mg Mn Zn P Na K Fe
mg/100g 1006,8 344,2 1,5 5,7 428,6 26,0 654,0 6,7

Os resultados mostram que o gergelim é uma privilegiada fonte de calorias,
bem como, rico em proteínas, o que o torna uma fonte alimentar protéica e
energética de alto valor nutritivo.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-120

Síntese de Óxidos Binários à Base de Cobalto e Alumínio

Aluno: Jardel Dantas da Cunha.

Orientador: Dulce Maria A Araújo Melo.

Departamento Química

Óxidos mistos são substâncias iônicas que possuem dois ou mais cátions

na sua estrutura cristalina. Apresentam uma estrutura genérica, ABmXn, onde os

ânions formam junto com os cátions, uma estrutura que possui um alto

empacotamento atômico. Desde a descoberta de supercondutores de alta

temperatura critica (Tc), aumentou o interesse no estudo dos óxidos mistos, pois

os mesmos apresentam propriedades tais como: elétricas, magnéticas, óticas e

catalíticas. Estas propriedades dependem principalmente, da composição,

estrutura, e do método de síntese adotado.

O método utilizado para obtenção do Óxido foi o método Cerâmico

seguindo a rota de síntese dos precursores. Os precursores utilizados foram o

oxalato de cobalto e a alumina. O Oxalato de Cobalto foi obtido a partir de

reações sucessivas. A reação do Cloreto de Cobalto (CoCl2. 6H2O) com a Uréia

(NH2)2CO, produz o Carbonato de Cobalto (CoCO3). Em seguida o Carbonato de

Cobalto foi dissolvido em uma solução a 1 Molar de Ácido Oxálico, obtendo-se o

Oxalato de Cobalto (CoC2H4. xH2O). A alumina (Al2O3) (Aldrich) foi misturada com

o Oxalato de Cobalto na proporção de 1:1 em massa, em um almofariz  de

porcelana e homogeneizado por 4 tempos diferentes.

As amostras obtidas foram caracterizadas por analise termogravimétricas,

difração de raios-X e espectroscopia na região do infravermelho.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-121

O comportamento de soluções de poliuretana conforme  o

sistema-solvente empregado

Alunos: Cláudio Lopes de Vasconcelos, Marcionila de Oliveira Ferreira e Rand

Randall Martins ,

Orientador: José Luís Cardozo Fonseca

Departamento de Química

O termo poliuretana refere-se a uma classe de polímeros similares
quimicamente por serem constituídos de unidades repetitivas que possuem uma
ligação uretano (-N(H)-C(O)-O-). Dentre as poliuretanas, os elastômeros
termoplásticos de poliuretana se destacam devido a sua larga aplicação
tecnológica. Os elastômeros de poliuretana são produtos da combinação de pelo
menos três tipos moleculares: um polímero com hidroxilas terminais (denominado
segmento macio) que pode ser um poliéter ou um poliéster alifático; um
diisocianato (OCN-R-NCO); um extensor de cadeia de baixo peso molecular como
um diol (HO-R-OH) ou uma diamina (H2N-R-NH2). As interações intermoleculares
entre os segmentos dos elastômeros de poliuretana são responsáveis pelas
propriedades dessa classe de polímeros.

As medidas de viscosidade foram obtidas usando um reômetro Brookfield
tipo cone e prato, modelo DV-III, usando “spindle” CP41. As soluções foram
preparadas a uma concentração de 20% (p/p) em DMF puro, DMF-xileno (30:70)
e DMF-DMSO (30:70). A viscosidade das soluções resultantes foi observada a
5ºC, 15ºC, 25ºC, 35ºC e 45ºC. As medidas de viscosidade de soluções diluídas
foram obtidas por meio de um viscosímetro Cannon-Fenske sz 1.0 e 1.5. A partir
de soluções de poliuretana em DMF puro, DMF-xileno (30:70) e DMF-DMSO
(30:70), todas a uma concentração de 10% (p/p), foram obtidas as demais
soluções por diluição, as quais abrangeram uma faixa de concentração 0,001 a
0,01g/L. O experimento foi realizado em um banho-maria a uma temperatura de
30,0±0,1ºC.

O comportamento reológico das soluções de poliuretana foi determinado a
partir dos resultados obtidos, como sendo Newtoniano, pseudoplástico ou
dilatante. A influência da composição do solvente na medida das interações
intermoleculares dos segmentos dos elastômeros de poliuretana foi considerada,
em que a viscosidade intrínseca foi determinada conforme a composição do
solvente. A mudança no fluxo de regime das soluções citadas também foi
caracterizada.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-122

Obtenção e estudos de permeabilidade em membranas de quitosana

Aluno: Ana Nely de L. Rocha ,

Orientador: J. L. C. Fonseca e  M. R. Pereira

Departamento de Química

A quitosana é um dos polímeros naturais que vêm sendo empregado nos

estudos de liberação controlada de fármacos nos últimos anos. Isto se deve,

principalmente, a sua biocompatibilidade, biodegradabilidade e a capacidade de

formar filmes permeáveis.

O objetivo deste trabalho é estudar a permeabilidade de fármacos com

diferentes pesos moleculares. Para isto foram usadas soluções de Isoniazida

(PM=137) e Amitriptilina (PM=313,57) nas concentrações de 0,1  a 1,0 % e

membranas de quitosana com espessuras na faixa de 30 a 150 µm.

Os experimentos foram realizados num sistema constituído por dois

compartimentos, um contendo a solução do fármaco e o outro com o mesmo

volume em água destilada, separados por uma estrutura central onde a

membrana permanecia fixa. Todo o sistema foi mantido a uma temperatura de

30,0 ± 0,1º C através de banho termostático. A medida da concentração do

fármaco que permeava de um compartimento para o outro foi feita através de

espectrofotometria UV-visível.

Os valores de permeabilidade foram obtidos a partir dos coeficientes

angulares das curvas obtidas experimentalmente, de acordo com modelo

proposto na literatura.

Observou-se que a difusão da Isoniazida e Amitriptilina nas membranas de

quitosana segue um comportamento Fickiano, visto que ambos os fármacos são

liberados a taxas constantes. Acredita-se que a permeabilidade depende da

dimensão dos fármacos, uma vez que a Amitriptilina teve valores cerca de três

menor que a Isoniazida. A partir destas duas observações (liberação a taxa

constante e alta seletividade) podemos concluir que as membranas de quitosana

podem, potencialmente, ser usadas em sistemas de liberação controlada.

Modalidade da bolsa: CNPq/PIBIC



ET-123

Obtenção de Fases Intermediárias  do PLZT Via Processo Pechini.

Aluno: Régia Chacon Pessoa e Daliane Oliveira Araújo.

Orientador: Marinalva Cerqueira e Ricardo Silveira Nasar.

Departamento de  Química

Foi  sintetizada uma resina polimérica (poliéster)  com o uso do processo

Pechini de obtenção de pós, que consiste numa mistura de citratos de Zr, Ti e

etilenoglicol polimerizado a 140°C/2h e caracterizado por infravermelho (IV). Foi

observado o estiramento de ligações C=O de grupos  de ésteres.

Foram estudadas por difração de raios-X duas decomposições por

calcinação, a primeira com resinas de Zr e Ti e a outra com resinas  de Zr e La

com o PbC2O4 (oxalato de chumbo). Foram observados os picos cristalinos

respectivamente das fases de titanato de  zircônio (ZT) em 600°C e de zirconato

de chumbo-lantânio (PLZT) em 500°C. Ambos os compostos podem ser utilizados

como fases intermediárias na síntese do PLZT que é um material ferrelétrico com

propriedades eletroópticas.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC.



ET-124

Estudo da degradação oxidativa do polióxido de etileno

Alunos: Cypriano Galvão da Trindade Neto

Orientador: .J. L. C. Fonseca e  M. R. Pereira

Departamento de Química

O Polióxido de etileno(PEO) é um polímero termoplástico, solúvel em água,

obtido da polimerização heterogênea do óxido de etileno, possuindo a estrutura

---(CH2CH2O)n----.   A viscosidade das suas soluções depende da concentração

do polímero dissolvido , do seu peso molecular, da temperatura da solução,

da taxa de cisalhamento e da presença de sais inorgânicos na solução. Pela

presença de ligações C----O na sua estrutura , os polímeros de alto peso

molecular tendem a sofrer degradação por oxidação , podendo esta ser facilmente

acompanhada pela diminuição da viscosidade das soluções no decorrer do

tempo.

Utilizando PEO com pesos moleculares de 104 e 106, em soluções de

K2SO4 0,45M a temperatura de 30oC e com Na2S2O8 em quantidades crescentes,

procedemos com a degradação oxidativa do polímero, sendo esta acompanhada

pela variação da viscosidade das soluções, determinadas em viscosímetro capilar

Cannom-Fensk Routine, no decorrer do tempo, para desta forma estabelecer

relações que representem a cinética de degradação do polímero.

Modalidade da bolsa: CNPq / PIBIC



ET-125

Obtenção e Caracterização de ZT Via Processo Pechini.

Aluno: Daliane Oliveira de Araújo e Régia Chacon Pessoa

Orientador: Ricardo Silveira Nasar e Marinalva Cerqueira

Departamento de Química

O titanato de zircônio (ZT) pode ser usado como uma fase intermediária na

obtenção do PZT. Foi estudadas a decomposição e formação da fase de ZT a

partir das resinas de titânio e zircônio, processadas pelo método Pechini de

obtenção de pós. Esta fase ZT foi caracterizada por análise termogravimétrica

(TG), análise térmica diferencial (DTA), difração de raios-X (DRX) e por medida

de área de superfície (BET).

A análise por TG mostrou a perda de água estrutural e água adsorvida  na

estrutura, próximo de 100°C e a degradação do polímero (etileno glicol e ácido

cítrico) entre 120 e 600°C. Foi observado por DTA o pico de cristalinidade da fase

ZrTiO4 próximo de 700°C. A análise por DRX mostrou a formação da fase ZT

monocristalina com a largura da meia altura do pico principal mostrando a

presença de prováveis partículas com alta área de superfície.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-126

Estudo de novos sistemas microemulsionados utilizando derivados de óleo

de mamona hidrogenado

Aluno: Felipe Fialho Silva Lima

Orientador: Tereza Neuma de C. Dantas, Afonso Avelino Dantas Neto  e Everlane

Ferreira Moura

Departamento de Química

Microemulsão são sistemas termodinamicamente estáveis, formados pela

mistura de dois líquidos imiscíveis, estabilizados pela presença de um tensoativo e,

em muitos casos, junto a um cotensoativo. A utilização de sistemas

microemulsionados tem sido alvo de estudos em diversos setores e sua eficiência

está intimamente ligada à natureza dos componentes, cujas composições

determinam as regiões de Winsor dentro do sistema microemulsionados.

Neste trabalho, foi utilizado o 12,N,N, dietilamino estearato de sódio, derivado

do óleo de mamona hidrogenado, como tensoativo na determinação do sistema

microemulsionados constituído por: fase aquosa (solução de NaCl), fase oleosa (n-

hexano) e cotensoativo (butanol). Foram investigadas as regiões de Winsor,

variando-se a razão C/T (0,5; 1; 2 e 4) e a concentração de NaCl (0,1M) na fase

aquosa.

Os diagramas estudados apresentaram todas as regiões de Winsor, ou seja:

WI (fase microemulsionada em equilíbrio, com uma fase orgânica em excesso), WII

(fase microemulsionada em equilíbrio e uma fase aquosa em excesso), WIII (fase

microemulsionada em equilíbrio com as fases aquosa e orgânica), WIV (fase

microemulsionada) e WIV+S (caracterizada por sólidos em suspensão em uma fase

microemulsionada).

Como resultado foi observado que com o aumento da concentração de NaCl,

provoca um aumento na região de WII acarretando uma diminuição nas regiões de

WI e WIV, promovendo uma transição WI→WIII→WII, chamada de troca lipofílica a

qual envolve a absorção de óleo e rejeição de água.

Estes sistemas serão utilizados em várias aplicações em extração de metais,

desemulsificantes de emulsões de petróleo e sistemas de adsorção.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-127

SÍNTESE DE TENSOATIVOS AMINADOS A PARTIR DO ÓLEO DE MAMONA

Aluno: Michelle Medeiros do Amaral e Cláudia Alves de Sousa

Orientador: Tereza Neuma de C. Dantas, Afonso Avelino Dantas Neto e Everlane

Ferreira Moura

Departamento de Química

A síntese de novos tensoativos aminados, tem sido motivada, nos últimos

anos, pelas diversas aplicações destas substâncias em inúmeros setores das

indústrias petroquímicas, farmacêuticas e cosméticas. A matéria-prima essencial

ao processo de síntese dos tensoativos é extraída de óleos vegetais encontrados

em abundância na região Nordeste. Neste trabalho usou-se o óleo de mamona, o

qual apresenta o ácido ricinoleico como seu principal constituinte, na síntese de

derivados químicos aminados. O procedimento empregado baseou-se na

aplicação de várias técnicas de reação como mostra o esquema:

Os rendimentos obtidos para os produtos finais foram de 94% no caso do

AR1 e 95% para AR1-S, os quais foram caracterizados por técnicas de:

espectrofotometria IV e RMN1H, ponto de fusão, cromatografia em camada,

índices de iodo e saponificação e CMC por medidas de tensão superficial. Estes

produtos serão testados na determinação de sistemas microemulsionados.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-128

Aplicação do DPKBH na oxidação de medicamentos

à base de sulfato ferroso

Aluno: Juliana Sarmento Rocha Leal e Jussara Aparecida de Melo Gondim

Orientador:  Zacheu Luís Santos  e  Maria de Fátima Vitória de Moura

Departamento de Química

O sulfato ferroso, constituinte básico dos medicamentos antianêmicos, é o

composto de ferro mais utilizado no combate à carência desse metal no

organismo humano. O Fe+2 é essencial e indispensável à hematopoiese,

constituindo elemento primordial da hemoglobina, onde sua principal função

reside no transporte de oxigênio aos tecidos. O ferro pode ser encontrado sob a

forma férrica, que representa a parte transportada no sangue, dita não-essencial,

e sob a forma ferrosa, considerada como essencial ou funcional. Para avaliar a

concentração de Fe+2 em medicamentos antianêmicos e sua possível oxidação à

Fe+3, em casos de alterações no preparo e na conservação, utilizou-se o DPKBH

(di-2-piridil cetona benzoilhidrazona). Este agente complexante é de considerável

importância para a determinação do papel do ferro na química de redox de muitos

sistemas, uma vez que possui a propriedade de complexar os íons em ambos

estados de oxidação (Fe+2 e Fe+3).

As amostras de medicamentos à base de sulfato ferroso foram

selecionadas, abrangendo várias formas farmacêuticas de diversos laboratórios.

As análises foram realizadas por Espectroscopia de Absorção Molecular, onde os

complexos DPKBH - Fe+2 e DPKBH - Fe+3 se formam à 370nm; e à 660nm, tem-

se apenas o complexo DPKBH – Fe+2, permitindo assim a determinação de

ambos.

Os medicamentos analisados apresentaram teores de Fe+2, em

concordância com as concentrações mencionadas em sua formulação, não tendo

sido detectada a presença de Fe+3, estando estes portanto aptos à atender aos

fins a que se destinam.

Modalidade da Bolsa: CNPq / PIBIC



ET-129

Preparação de copolímeros graftizados passíveis de utilização como

carreadores de fármacos

Aluno: Larissa Anielle da Silveira Silva

Orientador: Rosangela Balaban Garcia

Departamento de Química

Nos últimos anos, as pesquisas sobre sistemas de liberação controlada de
fármacos têm evoluído bastante, visando principalmente: (1) simplificação do
esquema posológico, diminuindo o número de administrações diárias e dando
maior conforto ao paciente; (2) manutenção dos níveis terapêuticos praticamente
constantes; (3) redução de efeitos adversos. Existem diferentes métodos de
obtenção de sistemas de liberação controlada.  No entanto, os mais utilizados são
aqueles em que ocorre a incorporação física do fármaco em matrizes poliméricas.
Até agora, os polímeros mais utilizados nesses sistemas têm sido os sintéticos.
Entretanto, pesquisas vêm sendo realizadas com o objetivo de utilizar polímeros
naturais, que apresentam maior compatibilidade com o organismo humano, custo
de obtenção relativamente mais baixo e alta capacidade de modificação química.

Neste trabalho foram desenvolvidas diversas reações de graftização sobre
a xilana (poli-β (1à4)–anidroxilopiranose). As reações de graftização
compreenderam duas etapas. A primeira constituiu-se na síntese de pré-
polímeros, enquanto a segunda, na graftização propriamente dita, onde foi
realizada a enxertia dos pré-polímeros sobre a xilana. Os pré-polímeros
sintetizados foram poliuréias obtidas através da reação entre
hexametilenodiamina (HMDA) e diisocianato de isoforona (IPDI), obtidos em
diferentes tempos reacionais e proporções estequiométricas. A caracterização
dos produtos obtidos foi realizada por espectroscopia no infravermelho, além de
solubilidade e comportamento térmico.

Os copolímeros obtidos apresentaram mudança de comportamento em
relação a xilana, tornando-se solúveis em ácido acético, menos hidrofílicos e com
maior resistência térmica. Quanto à caracterização estrutural por infravermelho,
os produtos apresentaram absorção nas faixas de número de ondas 1700–
1630cm-1 (deformação axial C=O) e 1580–1490cm-1 (deformação angular N–H),
características da poliuréia.

Modalidade da bolsa: CNPq/PIBIC



ET-130

Modificação superficial da areia por adsorção de quitosana

Aluno: Marcílio Nogueira de Souza

Orientador: José Melo De Carvalho, Marconi Floripe Ginani**

Departamento de Química

A quitina é um polissacarídeo que difere da celulose por possuir o grupo

hidroxila na posição C-2 substituído pelo grupo aminoacetil, -NHCOCH3. A N-

desacetilação da quitina, usualmente feita através de uma reação de hidrólise

básica, produz um heteropolissacarídeo linear composto de unidades ß (1→ 4) –

2-acetamido-2-deoxi-D-glicose e ß (1→ 4) –2-amino-2-deoxi-D-glicose, conhecida

como quitosana. Deste modo, a quitosana  apresenta uma estrutura similar à

celulose, mas exibe muitas propriedades diferentes. A presença de grupos amina

na quitosana proprorciona uma maior versatilidade química em relação à celulose.

Esse grupo confere a quitosana a possibilidade de formação de filmes e

membranas. Em vista deste aspecto, esse polímero vem sendo desenvolvido para

aplicação na redução da dureza de águas salobras.

Este trabalho tem como objetivo avaliar a capacidade de troca catiônica de

areia modificada superficialmente por filmes de quitosana. Fazendo uso de um

filtro contendo 10cm3 de areia modificada por quitosana, fez-se passar por este

uma amostra de água salobra (45,64ppm Ca++ e 20,34ppm Mg++) a uma

velocidade de fluxo de 0,5mL.min-1 à temperatura ambiente(25º).

As amostras foram analisadas por espectroscopia de absorção atômica. Os

resultados mostraram que houve uma redução na concentração de metais cálcio

e magnésio de 27% e 36%, respectivamente. Esses resultados comprovam a

eficiência da areia modificada superficialmente por filmes de quitosana  no

abrandamento de águas salobras, já que o somatório destes valores esta

compreendido na faixa de 0-55ppm que classifica a água como potável.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-131

Compostos de trifluorometanossulnatos de terras raras e A

BIS(PENTAMETILENO)URÉIA : Síntese, caracterização e estabilidade

térmica de trifluorometanossulfonatos de terras raras em complexos com a

bis(pentametileno)uréia

Aluno: Mary Kalina Sarmento Batista

Orientador:  Klaus Zinner

Departamento de Química

A interação desses sais com elementos de terras raras tem sido estudado

pelo grupo Zinner e Vicentini com diversos ligantes como a hexametilfosforamida

(HMPA), a quinolina-1-óxido, a N,N-dimetilformamida, N,N-dimetilacetamida

(DMA). Neste trabalho investiga-se a interação desses sais com a

bis(pentametileno)uréia. A síntese foi realizada pela reação entre os sais e o

ligante na proporção 1:5, dissolvidos em metanol, tratados com o

trietilortoformiato (TEOF) e aquecido a ~400C. Os complexos foram caraterizados

por microanálise de C, H, N, titulação complexométrica com EDTA,

espectroscopia na região do infravermelho, espectroscopia de absorção do Nd e

emissão do Eu e termogravimetria. Os complexos obtidos apresentam a seguinte

estequiometria : Ln(TMS)3(BPMU)5, onde (Ln = La, Nd, Sm, Eu, Gd, Ho, Er e Yb)

sugerida pela análise dos teores de carbono, hidrogênio e nitrogênio  e pelo

estudo termogravimetrico.  O comportamento térmico dos

trifluorometanossulfonatos (TMS) de terras raras nonahidratados de

estequiometria M(SO3CF3)39H2O comparado ao seu comportamento nos

complexos com a bis(pentametileno)uréia (BPMU). A desidratação desses sais

se dá  em duas etapas para os sais de elementos do início da série dos

lantanídeos e em três etapas par os outros membros da série,  enquanto os

complexos são anidros(1). A decomposição das moléculas de TMS ocorre

próximo a 5000C formando LnF3 como resíduo final, nos complexos  este evento

acontece acompanhado inicialmente da decomposição do ligante e se estende

acima de 6500C.

Modalidade da Bolsa: PIBIC/CNPq



ET-132

Avaliação do comportamento térmico e estrutural dos metanossulfonatos de

Níquel (II) e Cobalto (II) com uréia

Aluno : Valdelice Rodrigues da Silveira

Orientador : Ótom Anselmo de Oliveira

Departamento de Química

A química de coordenação da uréia vem ganhando espaço considerável

nos dias atuais, seja como fertilizante, alimento alternativo para bovinos ou nos

cosméticos. Dentro desse contexto de grande importância, iniciou-se um trabalho

de síntese, caracterização, análise térmica e estrutural dos sais de

metanossulfonato de Níquel (II) e Cobalto (II) com uréia como ligante.

Os adutos formados foram preparados em proporção 1:6, usando álcool

metílico como solvente, sob agitação e evaporação à temperatura ambiente.

Os complexos foram analisados por microanálise de C,H,N, determinação

do teor dos metais por titulação complexiométrica com EDTA, espectroscopia na

região UV-visível, termogravimetria, calorimetria exploratória diferencial (DSC) e

Raios X pelo método do pó.

As curvas termogravimétricas foram obtidas em atmosfera de N2 à 10°

C/min. e comparadas com as curvas de DSC, sugerindo a decomposição dos

compostos, com saída dos ligantes em uma faixa de temperatura de 190-480°C

para o composto de Níquel (com efeitos endotérmicos) e 126-360°C para o

composto de Cobalto (com efeitos exo-endotérmicos).

Os resultados obtidos indicam uma estequiometria M( MTS)2(uréia)6, onde

M = Ni ou Co.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-133

Estabilidades térmicas dos sais Trifluorometanossulfonato, Trifluoroacetato

e Acetato de Níquel: um estudo comparativo

Aluno: Maria das Dores Macedo Paiva

Orientador:  Léa Barbieri Zinner

Departamento de Química

O estudo comparativo entre sais inorgânicos, que possuem um mesmo

metal de transição “d”, é feito com o objetivo de se descobrir a influência dos

ânions sobre o mesmo, revelando a força de ligação existente entre os ânions e o

íon metálico. Os sais foram sintetizados a partir de cloreto de níquel

pentahidratado e caracterizados por absorção atômica, espectroscopia de

absorção na região de infravermelho e análise termogravimétrica. Obteve-se as

seguintes composições para os sais: Ni(CF3SO3)2.6H2O, Ni(CF3COO)2.3H2O e

Ni(CH3COO)2.2H2O. O primeiro patamar de perda de massa corresponde, para

todos os compostos, à saída de água a 170°C, 240°C e 290°C, originando os

respectivos sais anidros. Com base nas curvas termogravimétricas dos sais

anidros podemos perceber que o ânion trifluorometanossulfonato (CF3SO3)-

começa sua decomposição em 550°C, enquanto que o acetato (CH3COO)- e o

trifluoroacetato (CF3COO)- apresentam decomposição entre 350°C e 400°C

sugerindo, assim, uma menor estabilidade térmica em relação ao

trifluorometanossulfonato de níquel.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-134

Estudo da cinética de Óxidos na superfície do aço em meios básicos e de

extrato de concreto

Aluno: Gleicia Alves dos Santos

Orientador: Hélio Scatena Júnior

Departamento de Química

O concreto é um material composto e o seu delineamento, por este motivo, é complexo. A
interface entre pasta do cimento e agregados, conhecida como zona de transição, é um parâmetro
que determina a resistência à compressão do concreto. O pH do concreto determina a quantidade
de etringita na zona de transição. Já se sabe, de ensaios preliminares, que o fumo de sílica abaixa
o pH do concreto dificultando a formação de etringita e hidróxido de cálcio. Por outro lado, o
aumento do pH auxilia a proteção contra a corrosão do aço imerso no concreto.Para um estudo
cuidadoso de corrosão do aço em concreto é necessário o monitoramento de vários parâmetros e
dentre eles, importante para este trabalho é a determinação do pH nas diferentes relações
existentes entre água, cimento e fumo de sílicaFoi necessário estabelecer os valores limites e os
critérios estabelecidos foram as relações água/cimento que a indústria da construção civíl usa e a
capacidade de se medir o pH nestas misturas.

Tabela 1 - Dados experimentais obtidos preliminarmente para possibilitar o delineamento
do experimento

a

/c

Massa

de água

Massa de

cimento

Massa de fumo de

sílica

pH

0

,6

12 20,0850 0 11,94

0

,6

12 20,0182 0 12,88

0

,6

12 20,0341 0 12,83

0

,4

12 30,0300 0 12,25

0

,4

12 30,0408 0 12,95

0

,4

12 30,0378 0 12,82

0

,35

12 34,2938 0 11,96

0

,35

12 34,2917 0 12,70

0

,35

12 34,2983 0 12,70

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-135

Estudo da utilização de quitosana como matriz polimérica na preparação de

pró-droga à base de ampicilina.

Aluna: Andréa Luiza Freire

Orientadora: Rosangela Balaban Garcia

Departamento de Química

A quitosana é um polissacarídeo encontrado na carapaça de crustáceos.

Uma das suas maiores vantagens é a obtenção a partir do rejeito pesqueiro, que

se constitui em uma fonte renovável. O fato do  Rio Grande do Norte ter um

extenso litoral, no qual são realizadas atividades pesqueiras, favorece a

aplicabilidade desse polissacarídeo. Outras propriedades importantes da

quitosana são a biocompatibilidade e biodegradabilidade, ambos aspectos

significativos em muitas aplicações farmacêuticas, como a liberação prolongada

de medicamentos. Em sistemas denominados pró-droga, o fármaco fica na forma

latente até ser liberado na corrente sangüínea, ou seja, trata-se da conversão de

um fármaco ativo em forma de transporte inativo que, in vivo, por reações

hidrolíticas ou mediadas por enzimas, libera o fármaco ativo. Esse mecanismo

favorece a permanência do medicamento no tecido alvo por períodos

prolongados.

Neste trabalho foram feitas reações da quitosana com a ampicilina

(antibiótico) em diversas condições (meio homogêneo e heterogêneo, a diferentes

tempos reacionais). Os produtos foram caracterizados por espectroscopia na

região do Ultravioleta, Infravermelho (IV) e Análise Térmica (TG) para avaliação

da ligação química quitosana/ampicilina. Como resultados, foram observadas no

IV evidências da formação do complexo, através das bandas dos íons carboxilato

no intervalo 1650-1550cm-1 e 1400cm-1. Na Análise Térmica, os produtos obtidos

apresentaram estabilidade térmica maior que a observada para a ampicilina.

Modalidade da bolsa: CNPq/PIBIC.



ET-136

Estudo das propriedades antioxidantes de 2,4-Diterbutil-(Pentadecilfenol)

Aluno: Marcílio Lima da Silva (IC)

Orientador: Tereza Neuma de Castro Dantas, Afonso A. Dantas Neto e  Michelle

Sinara G. Dantas

Departamentos de Química

A avaliação do estado de oxidação de materiais orgânicos é uma

determinação importante em escala industrial. Trata-se, em primeiro lugar, de um

meio de controlar e garantir a qualidade das matérias-primas adquiridas, bem

como um método de controle de qualidade dos produtos comercializados.

Estudos sobre a adição de compostos antioxidantes em formulações têm

crescido consideravelmente, principalmente quando relacionados através do seu

uso em combustíveis e lubrificantes. O DBPC (2,6-diterbutil- metil)-p-cresol)

destaca-se atualmente como o composto mais utilizado para estes fins por

apresentar alta eficiência.

Dentro deste contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o

comportamento da estabilidade oxidativa do composto 2,4-ditebutil-

(pentadecilfenol) frente ao DBPC por apresentar características e estrutura

química similares.

O referido composto foi obtido através de sucessivas alquilações e após

finalizada cada etapa da reação foram realizadas medidas de tensão superficial

tomando-se o hexano como solvente. Os resultados obtidos foram comparados

com dados existentes na literatura para o DBPC bem como outros antioxidantes

comerciais.

Analisando os dados obtidos pode-se concluir que, inicialmente, o

composto 2,4-diterbutil-(pentadecilfenol), apresenta um comportamento similar a

outros produtos com alto potencial de estabilidade oxidativa; porém, são

necessários outros testes de avaliação para um resultado definitivo.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-137

Estudo reológico de soluções diluídas de ácido Poliacrílico em diferentes

graus de reticulação.

Aluno: Rand Randall Martins & Ana Luiza P. Fernandes

Orientador: José Luís Cardozo Fonseca

Departamento de Química

O Ácido Poliacrílico possui larga aplicação na indústria farmacêutica;

sobretudo como agente viscosificante de preparações líquidas e semi-sólidas,

além de uso bastante difundido também no campo da cosmética. Trata-se de um

homopolímero do ácido 2-propenóico tendo como características químicas

peculiares alta solubilidade em água e um intenso comportamento  polieletrolítico.

Estas propriedades se refletem num incremento acentuado da viscosidade em

soluções aquosas mesmo com pequenas quantidades do produto.

O objetivo deste trabalho é elucidar o efeito da temperatura sobre o grau de

reticulação do Ácido Poliacrílico sob a ótica da reologia; mostrando como a

Viscosidade Inerente (ηinh) das soluções preparadas decresce com o aumento da

reticulação.

O procedimento experimental consistiu no uso viscosímetro do tipo

Ostwald-Fenske, tamanho 100 a 30+0,1ºC (tempo de escoamento da água de 98s

) mantido com banho termostático com as determinações  realizadas pelo menos

seis vezes. Antes do preparo das soluções, o material foi submetido em estufa à

temperatura de 110º C até peso constante ( em média 12 horas). Este

procedimento se repetiu três vezes com a mesma amostra sucessivamente

aquecida.

Ao longo da cadeia polimérica, as várias carbonilas presentes podem se

associar intra ou intermolecularmente entre si por meio de pontes de hidrogênio

contando com a presença de água ou não no processo. Os dados mostraram

diminuição acentuada na ηinh à medida que o material era aquecido;

provavelmente o fornecimento de calor levou a formação de anidrido pela reação

das carbonilas associadas e conseqüente queda na viscosidade da solução.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-138

Estudo cromatográfico de pesticidas em alimentos

Aluno: Yasnaia Kaliana de Medeiros Costa, Vanessa Kathleen Lima da Silva

Orientador: José Melo de Carvalho

Departamento de Química

A utilização de praguicidas na agricultura resulta, sem dúvida no controle

das pragas e aumento das colheitas. Em grau variável, todo composto com esta

atividade é potencialmente tóxico ao homem o que torna o problema de

intoxicação por praguicidas preocupante, especialmente devido ao fato de que

intoxicações graves não ocorrem com freqüência, mas através do contato diário

de pequenas doses destes produtos.

Fundamentando-se nesta toxicidade, o presente trabalho tem por objetivo

estudar a presença de organoclorados no tomate que é talvez, a cultura mais

importante, não só em termos de produção, como também em valor econômico,

pois é a hortaliça mais industrializada. As amostras foram coletadas no Estado do

Rio Grande do Norte, Cidade de Parnamirim, localidade de Blumenau, produtora

de verduras, frutas e legumes isentos de agrotóxicos e outros produtos químicos.

Uma amostra foi escolhida como padrão, as outras quatro foram

fortificadas com o inseticida organossintético imidacloprid. Elas foram submetidas

a um método analítico de extração sólido-líquido (ESL) e posteriormente à análise

cromatográfica.

Foram obtidos picos cromatográficos indicando a presença do composto,

entretanto, a eficiência da recuperação não foi alcançada. Por isso, pretende-se

com novos estudos atingir a máxima recuperação através de uma melhor

sistematização da metodologia.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-139

Quantificação de minerais em farinhas de mandioca utilizadas na

alimentação humana.

Aluno: Juliana Sarmento Rocha Leal; Jussara Aparecida de Melo Gondim

Orientador:  Zacheu Luís Santos  e Maria de Fátima Vitória de Moura

Departamento de Química

A farinha de mandioca é um alimento natural considerado como grande

fonte de elementos minerais ao organismo humano. Alguns destes elementos

desempenham papel essencial ao metabolismo orgânico; destacando-se: cálcio,

ferro, magnésio e potássio. Outros, no entanto, podem provocar reações tóxicas,

como níquel, alumínio e chumbo. Assim, é sempre oportuno quantificá-los

objetivando estimar a parcela de contribuição na dieta humana.

No presente trabalho foram coletadas 15 amostras de farinhas de

mandioca produzidas em diversos estados nordestinos: BA, CE, MA, PB, PE, SE

e RN. Todas foram transformadas em cinzas e dissolvidas em HCl. Determinou-

se a quantificação dos minerais por Espectroscopia de Absorção Atômica. Foram

observadas as seguintes faixas de concentração, em mg%: Ca: 186,50 --- 47,70;

Mg: 169,00 --- 88,00; Fe: 3,00 --- 0,70; K: 486,60 --- 168,10; Ni: 0,61 --- 0,26; Al:

4,80 --- 0,90 e Pb: 0,02 --- 0,34.

As análises mostram que a farinha é uma boa fonte de minerais. No

entanto, dez amostras estão acima do limite tolerável para chumbo, em raízes e

tubérculos, que é de 0,05mg%. Destas, destacam-se as amostras PB-2 e PB-3,

que apresentaram, respectivamente, concentrações sete e quatro vezes maiores

que esse limite. Tais resultados estão compatíveis com os de trabalhos

anteriores, realizados também em farinhas nordestinas onde, justamente na

Paraíba, foram detectadas as mais altas concentrações de 226Ra e 228Ra, os quais

apresentam o chumbo como produto final de sua série de decaimento radioativo.

O alumínio e o zinco podem ter sido incorporados à farinha, durante a torração e

o beneficiamento, pois geralmente esses processos são realizados em recipientes

destes metais.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC
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Caracterização, obtenção e aplicação de membranas de quitina no

abrandamento de águas salobras

Aluno: Fabiano do Espírito Santo Gomes

Orientador: Marconi Floripe Ginani

Departamento de Química

A técnica da osmose reversa tem-se constituído como uma das principais

técnicas utilizadas para a purificação de águas salobras. Esta técnica requer o

uso de membranas, as quais devem ser semipermeáveis (permitem a passagem

da água, mas não do soluto). As membranas mais utilizadas atualmente são de

acetato de celulose e de poliamidas. No entanto, um novo polímero natural está

revolucionando o campo da osmose reversa, devido ao baixo custo e à

abundância da sua matéria-prima e da sua grande funcionalidade. Trata-se da

quitina [(1→4)-2-acetamido-2-deoxi-β-D-glicose] e do seu derivado, a quitosana

[(1→4)-2-amino-2-deoxi-β-D-glicose]. A quitina é obtida a partir do rejeito da

pesca de crustáceos e a quitosana a partir da reação de desacetilação da quitina.

Para ratificar a eficácia das membranas de quitina e quitosana, foi montado um

sistema de permeação iônica onde dois recipientes, um contendo água destilada

e o outro uma solução de CaCl2 ou NaCl, eram separados por uma membrana de

quitina ou quitosana. A partir da variação da condutividade iônica da água

destilada pôde-se ter uma idéia quantitativa da passagem de íons pela membrana

no decorrer do tempo. Sendo a condutividade iônica inicial da água destilada igual

a 3,5 µS/cm, após duas horas de experimento com a solução de NaCl 0,1mol/L, a

condutividade iônica registrada foi de 2300 µS/cm e 1900 µS/cm para as

membranas fabricadas com 20 e 25mL de quitosana, respectivamente. Já com a

solução de CaCl2 0,1mol/L, a condutividade iônica registrada foi de 1100 µS/cm e

950 µS/cm para as membranas fabricadas com 20 e 25mL de quitosana,

respectivamente. Com esses resultados pode-se concluir que a espessura da

membrana é diretamente proporcional à taxa de rejeição iônica, e que as

membranas de quitosana apresentam uma taxa de rejeição maior para cátions

divalentes (Ca++) do que para cátions monovalentes (Na+).



ET-141

Sintese e caracterização de sais e complexos com a 1,10-Fenantrolina

Alunos: A .F. F. Barbosa; A .G. da Silva; A. O. da Silva e F.J.S. Lima

Departamento de Química

Os complexos de lantanídeos, Ln(NO3)3-(C12H8N2)2, (Ln= Sm, Dy, Pr, Er e Nd) e os
sais[Ln(NO3)3] foram sintetizados e caracterizados pôr várias técnicas que serviram para
identificação dos compostos que são: Titulação Complexométrica com EDTA, Analise Térmica,
Espectroscopia Eletrônica de Absorção, Condutância Eletrolítica e Difratometria de Raio X (pó). A
complexometria e a análise térmica dos complexos mostraram resultados semelhantes,
apresentando duas moléculas do ligante e os sais com suas respectivas águas. Através das
curvas TG e complexometria, foi verificado nos sais a existência de moléculas de água ao íon
lantanídeo. Através de espectroscopia eletrônica de absorção, foram calculados os

parâmetros espectroscópicos β, δ e  b1/2 , que
estão listados na tabela abaixo. Estes parâmetros
indicam que os complexos são menos iônicos que os
respectivos sais,  a inversão ocorre apenas com o Pr na
transição 3H4→1D2. Abaixo estão apresentadas as curvas
TG e de Complexometria e também tabelas de algumas
caracterizações.

Tabela -Atribuições para os sais e complexos de Lantanídeos

n3+

b

aricentro

(cm-1)

β b1/2 δ transição
P

ok x10-6

al omp. al omp al omp

r

2

2519,85 .999 ,000 ,0224 ,000 .100 ,000
3H4→3P2

6

.0834

1

6974.58 ,000 .9987 ,000 .0255 ,000 .130
3H4→1D2

2

.1122

d

1

9337,7 ,999 ,000 .0175 ,000 .100 ,000

4I9/2 → 2K13/2,
4G7/2, 

4G9/2

3

.2541

1

7326,09 ,999 ,000 ,0220 ,000 .100 ,000

4I9/2→
4G5/2

4

.9962

m

2

4929,55 ,000 ,999 ,000 ,0224 ,000 .100

6H5/2 → 6P7/2

2

.1951

r

1

9183,37 ,000 ,999 ,000 .0224 ,000 .100
4I15/2→

2H11/2

1

.7923

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC

Figura 02 Curvas TG do complexo de érbio em
atmosferas de ar e nitrogênio
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Estudo Termodinâmico em Células Eletroquímicas e a Utilização da

Picnometria.

Aluno: Álax Noronha de Freitas

Orientador: Maria Gorette Cavalcante

Departamento de Química

Considerações termodinâmicas são facilmente realizadas em uma célula

eletroquímica utilizando-se eletrodos de metais que são “ativos” na operação da

célula, uma vez que a diferença de potencial (ddp) da célula eletroquímica pode

ser relacionada com a energia de Gibbs da reação, para qualquer reação química.

Soluções aquosas de sulfato de cobre (CuSO4) e sulfato de zinco (ZnSO4) em

concentrações de 1,0 mol/L e 0,5 mol/L foram preparadas. Confeccionou-se

eletrodos de zinco e cobre com áreas de aproximadamente  4,5 cm2.

O principal método de medição de densidade absoluta é a picnometria.

Este método consiste na determinação bastante precisa de massa e volume de

substâncias líquidas e sólidas. Determinada a densidade absoluta pode-se

relacioná-la com a concentração molar e a fração mássica de maneira que se

obteve a concentração real das soluções aquosas de sulfatos.

Montou-se as células eletroquímicas usando-se um recipiente cerâmico

(“velas de filtro”) contendo o eletrodo de cobre com seu respectivo sulfato. Em

outro recipiente (“becker”) colocou-se a solução de sulfato de zinco e seu eletrodo

correspondente conectado a um resistor de 2Ω e, então ao multímetro, e medidas

de potenciais foram feitas.

O conhecimento das concentrações reais, em t = 0 horas (início da reação),

possibilitou a determinação das molalidades médias e dos coeficientes médios de

atividade. A partir destes valores foram calculadas as atividades médias. Então,

com os coeficientes de atividade calculados obteve-se as atividades de cada íon

que forneceu a energia de Gibbs para cada concentração.

Modalidade da Bolsa: PIBIC/CNPq.
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Avaliação da octanagem (MON e RON) e do índice antidetonante  da

gasolina tipo “a” aditivada com solventes aromáticos.

Aluno: Marina A. O. Medeiros

Orientador: Valter José Fernandes Junior (PQ)

Departamento de Química

A octanagem ou índice de octano é uma propriedade da gasolina que está

relacionada com a capacidade de queima da gasolina em motor de ignição por

centelha sem que esta sofra detonação espontânea. A octanagem é medida por dois

métodos: O método motor (MON – Motor Octane Number) que avalia a resistência

da gasolina à detonação quando o motor está operando em condições mais severas

ou o método pesquisa (RON – Research Octane Number) que avalia a resistência

da gasolina à detonação quando o motor está operando em condições  mais suaves.

De acordo com o Regulamento Técnico ANP N o 003/98, o número  de octano

motor – MON e o índice antidetonante da gasolina [(MON+RON)/2] deverá possuir

um  limite mínimo de 80,0 e 86,0, respectivamente.

No presente trabalho foram analisadas amostras de gasolina tipo “A”, ou seja,

isenta  de  álcool  etílico  anidro  adicionada com  5,  10  e  15%  tolueno ,  o-xileno e

m-xileno . O Número de Octano Motor, o Número de Octano Pesquisa  e o Índice

Antidetonante foram determinados utilizando-se um analisador de gasolina IROX

2000  da Grabner  Instruments   baseado   em  medidas de absorção na  região  do

infravermelho  na   faixa  de 2,7  a  15,4 µm,  de  acordo com a norma ASTM D 5845.

Os resultados  obtidos apresentados na tabela abaixo indicaram que o o-

xileno  mostrou os  maiores valores de octanagem   e  índice  antidetonante  dentre

os solventes avaliados.

Percentuais dos solventes

Solventes               5%              10%              15%

Propriedades MON RON    IA MON  RON    IA  MON  RON    IA

m-xileno 83,8 92,4 88,1 85,6 93,0 89,3 86,9 93,0 90,0

o-xileno 84,2 99,6 91,9 86,9 106,3 96,6 90,3 113,7 102,0

Tolueno 81,9 91,9 87,0 81,9 91,0 86,3 81,5 90,1 85,9

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC
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Construção de um eletrodo íon seletivo a cloreto suportado por uma matriz

polimérica sólida de quitosana

Alunos: Roberto Batista de Lima

Orientador: Hélio Scatena Jr. e Marconi Floripe Ginani

Departamento de Química

Devido à proximidade com o litoral, as obras de alvenaria presentes na

cidade de Natal-RN estão sujeitas à ação de íons cloreto presentes tanto no ar

como no próprio material utilizado em sua construção, para isso um método que

permita monitorar este tipo de íon é importante para prevenir prejuízos futuros. O

método de Mohr utilizado nas análises acarreta em custos e demanda, enquanto

o que foi confeccionado além de ter uma boa sensibilidade ao íon possui baixo

custo, comparado com equipamentos comerciais encontrados hoje no mercado. A

Quitosana, material utilizado como material suportante, é extraído de carapaças

de crustáceos marinhos como carangueijos ou camarões. Os sais de prata

utilizados como sensores são adicionados ao polímero ainda em estado líquido

em juntamente com  CTAB (cetilmetilamôniobromid), detergente orgânico utilizado

para para dispersar os cristais dos sais de prata. Após seca a membrana é colada

à base de um tubo plástico e posto para teste em soluções de Cloreto de Sódio

de concentração variando entre 10-1M a 10-5M. Os testes realizados demonstram

demostram boa reprodutibilidade e coeficiente Nenrstiano de 24,3 mV/década.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC.
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Seleção de inibidores de corrosão recomendados para concreto

Aluno: Ana Cecília Vieira da Nóbrega

Orientador: Djalma Ribeiro da Silva

Departamento de Química

Em cidades litorâneas, como Natal-RN, a atmosfera apresenta grande

concentração de íons cloretos relacionados ao ambiente marinho, constituindo um

dos principais fatores que provocam a  corrosão das armaduras de aço nas

estruturas de concreto. Esta que consiste em uma das patologias de edifícios

mais freqüentes e com custos de reparos elevados. Para deter este ataque

existem diferentes métodos de proteção das barras, entre eles destaca-se os

inibidores que têm a vantagem relativa do fácil uso porque são dissolvidos em

água e adicionados direto à mistura. Objetiva-se estudar a influência da adição

desses inibidores nas propriedades mecânicas de concretos, bem como o estudo

do efeito inibidor através de ensaios eletroquímicos; e, selecionar aqueles

inibidores que apresentem melhor comportamento. Neste trabalho foram

analisados experimentalmente corpos-de-prova de concreto num traço 1:1,5:2,5

(cimento, areia e brita) em massa, relação água/cimento 0,40, com adição de

1,0% de superplastificante e os inibidores de corrosão nitrito de sódio e dicromato

de potássio individualmente e combinados em diferentes proporções.  Para

avaliar o concreto e os inibidores foram realizados os ensaios de  Compressão

dos  Corpos de Prova Cilíndricos de Concreto, Determinação da Consistência

pelo Abatimento do Tronco de Cone, Determinação da Absorção de Água, Curvas

de Polarização e Resistividade Elétrica.

Modalidade da Bolsa: CNPq / PIBIC
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Viscosidade de Eletrólitos Poliméricos.

Aluno: Samara Yontei de Paiva

Orientador: Maria Gorette Cavalcante

Departamento de Química

Sais de metais alcalinos podem ser dissolvidos por um polímero e formar

um complexo polimérico. Para a formação do eletrólito, em geral, necessita-se de

um polímero que seja capaz de coordenar fortemente os cátions. O P(OE) é um

dos polímeros hospedeiros mais estudados nos eletrólitos. Este polímero tem as

características de um sólido semicristalino obtido a partir da unidade monomérica

CH2CH2O.

A viscosidade dos fluidos além de depender da tensão de cisalhamento,

taxa de cisalhamento e tempo é, também, muito sensível a variações de

temperatura. Em geral, varia com exp[ -E/KB.T], onde E é uma pseudo-energia de

ativação da ordem de 0,1 a 1,0eV.

Os materiais estudados foram obtidos da complexação do poli(óxido de

etileno) de massa molar 5x106(Aldrich) com o sal KPF6 (Aldrich) em diferentes

razões molares.

As medidas de viscosidade nestes complexos poliméricos foram realizadas

em função da força de cisalhamento para as diferentes concentrações de sal em

várias temperaturas.

A dependência da viscosidade do P(OE)xKPF6 (com x= 4, 8, 10, 12 e 16)

em função da taxa de cisalhamento em 30oC e 45oC, respectivamente, apresenta

curvas que obedecem a um comportamento de fluidos não-newtonianos, em todo

o intervalo de concentração estudado. Entre os vários tipos de fluidos não-

newtonianos existentes, o complexo polimérico estudado é do tipo

pseudoplástico.

Observa-se para o P(OE)xKPF6 que em uma concentração inicial de sal

correspondente a x = 4 a viscosidade é alta, passando por um mínimo em   uma

concentração intermediária, x = 10, e, então, começa a aumentar novamente.

Modalidade da Bolsa: PIBIC/CNPq
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Redução da dureza de águas salobras por Zeólitas naturais

Aluno: Marcílio Nogueira de Souza, Yasnaia Kaliana de Medeiros Costa

Orientador: José Melo de Carvalho

Departamento de Química

Zeólitas são aluminossilicatos hidratados que contém metais alcalinos e

alcalinos terrosos ancorados em sua estrutura cristalina. A presença destes

metais na zeólita estilbita (Ca, Na2, K2), [Al2Si7O18]. 7H2O, confere à zeólita

utilizada neste trabalho a propriedade de trocador catiônico.

Baseando-se nesse fundamento, uma amostra de água salobra (45,64ppm

Ca++ e 20,34ppm Mg++) passou por um sistema na forma de coluna com 10cm3 de

zeólita à uma velocidade de fluxo de 0,5mL.min-1 na temperatura

ambiente(25ºC).As amostras obtidas foram analisadas por espectroscopia de

absorção atômica.

Os resultados obtidos comprovaram a eficiência da zeólita como trocador

catiônico, uma vez que ocorreu a redução das concentrações dos metais cálcio e

magnésio de 34% e 42%, respectivamente.

Esses resultados se encontram dentro dos limites de 0-55ppm, que

classifica a água como potável.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC
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Transformação do Ácido Maléico em Ácido Fumárico, via mecanismo

radicalar.

Aluno: Geruzia Marques Teodoro  e  Cícero Marques Neto

Orientador: Marcia Teixeira Barroso

Departamento de Química

A conversão do ácido maléico em fumárico representa uma ferramenta

bastante útil para a investigação das diferentes propriedades físicas de um par de

isômeros cis-trans, como também para o estudo de forças atrativas

intermoleculares.

O roteiro de aula prática, proficuamente testado e aplicado na disciplina de

Química Orgânica Experimental 1, no Departamento de Química, baseia-se no

mecanismo de adição eletrofílica polar da reação entre ácido maléico e ácido

clorídrico, sob aquecimento.1

Observando a conversão do maleato de dimetila em fumarato de dimetila,

via mecanismo de adição radicalar2, elaborou-se um outro procedimento para a

transformação do ácido maléico em ácido fumárico, utilizando água bromada e

sob incidência da luz de uma lâmpada comum de 100 Watts.

A comparação dos dois procedimentos simples, cujos rendimentos são

semelhantes, em uma mesma aula prática, levará os estudantes a reconhecer  os

dois tipos de mecanismos que podem atuar nessa isomerização, a partir das

evidências experimentais para que as reações possam ocorrer:  a precipitação

do ácido fumárico no meio aquoso só ocorre após o fornecimento de calor na

reação com ácido clorídrico ou durante a incidência de luz na reação com bromo.



ET-149

Permeabilidade de corpos de proba de concreto - construção e teste de Cela

de Darcy

Alunos: Melke Augusto do nascimento

Orientador:  Hélio Scatena Júnior

Departamento de Química

O concreto já não é mais tido como um material indestrutível e somente

sua resistência à compressão não é mais um parâmetro que deixa transparecer

toda a sua qualidade. Para caracterizar um concreto, que atualmente pode ser

denominado de concreto de alto desempenho, devem ser utilizados mais

parâmetros e um dos mais importantes é a sua impermeabilidade pois tanto

dificulta a corrosão do concreto como do aço que venha a reforçá-lo. O objetivo

deste trabalho é desenvolver uma metodologia para fazer teste de

impermeabilidade do concreto. Foi confeccionado uma cela, aqui chamada de

cela de Darcy, na qual uma peça cilíndrica de concreto funciona como sua tampa

e a qual será o objeto de estudo da permeabilidade. Através da perda de massa

do cela de Darcy como função do tempo pode-se encontrar uma constante,

conhecida como constante de permeabilidade, que é característica do material

que está sendo estudado. A equação de Darcy relação a taxa da vazão de um

fluído que atravessa o meio poroso e nesse teste foi colocado na cela água

líquida e além disso a cela foi colocada em dessecador com sílica gel. Com a

equação integrada pode-se relacionar a massa que diminui com o tempo dando

uma reta de inclinação negativa. A constante de permeabilidade foi determinada

deste modo pois o gráfico da derivada apresentou dispersão de dados devido à

acuracidade das medidas. Os primeiros testes indicam que a metodologia

reproduz razoavelmente dos dados da literatura.

Modalidade da Bolsa: PPPg
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Comparação entre impermeabilizantes comerciais pelo medida da absorção

de água por corpos de prova de concreto

Alunos: Melke Augusto do Nascimento

Orientador:  Hélio Scatena Júnior

Departamento de Química

A durabilidade do concreto é um item importante para as normas de controle de

qualidade do concreto juntamente com a resistência à compressão e

impermeabilidade. Existe várias marcas de aditivos comercializados conhecidos como

impermeabilizantes que usados com a finalidade de tornar o concreto menos poroso

Este trabalho tem a como objetivo de testar três marcas de produtos comerciais

denominados de impermeabilizantes usando o método da absorção de água. Os

corpos de prova de 5cm de diâmetro e 10 cm de comprimento foram confeccionados

com porcentagens de impermeabilizante entre 0% e 4%, com acréscimo de 0,5%.

Após 24 horas foram desenformados e curados umidamente por sete dias. Após 28

dias foram submetidos ao ensaio de absorção de água líquida pelo método da

pesagem. Para cada porcentagem foram confeccionados três corpos de prova para

cada impermeabilizante. Foram estudados, nas mesmas condições três

impermeabilizantes de três empresas. Somente um dos agiu como impermeabilizante

com relação ao corpo de prova sem impermeabilizante. Os dados sugerem que a

absorção de água pode ter sido apenas superficial nos corpos de prova com

impermeabilizantes mostrando pouca diferença entre os dados das diferentes

concentrações. As medidas de permeabilidade talvez possam produzir resultados

mais fáceis de serem interpretados do que os obtidos pelo método da absorção e

apresentem uma correlação melhor com a quantidade de impermeabilizante

adicionada.

Modalidade da Bolsa: PPPg
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Modificação química de quitosana por inclusão de grupos espaçadores com

potencial aplicação em pró-fármacos

Aluno: Ana Maria da Silva Maia

Orientador: Rosângela Balaban Garcia

Departamento de Química

O uso de polímeros em formas farmacêuticas vem se tornando a cada dia
mais comum, seja como excipiente em comprimidos, revestimento de drágeas,
cápsulas, matrizes ou formando pró-fármacos. Pró-fármacos são obtidos quando
se liga um principio ativo a uma outra molécula, com o objetivo de alterar sua
farmacocinética e obter melhores resultados terapêuticos. Para que um polímero
seja usado em um pró-farmaco ele deve ser biodegradável e possuir grupos
capazes de formar ligações com o fármaco, e estas ligações devem ser passíveis
de hidrólise no organismo.

Nesta pesquisa foram feitas modificações químicas na quitosana, um
polissacarídeo obtido a partir da carapaça de crustáceos, com o objetivo de usá-lo
como carreador de fármacos sob a forma de matriz ou pró-fármaco. Foram
adicionados grupos laterais na sua cadeia principal, visando alteração de sua
estrutura e consequentemente de suas propriedades físico-químicas. As
ramificações introduzidas funcionam como espaçadores entre a cadeia principal e
o fármaco, facilitando à ligação deste a matriz e, posteriormente, sua liberação no
local de ação ou sua interação com receptores nas membranas celulares.

O processo de obtenção do derivado de quitosana constituiu-se em três
etapas:

Etapa 1: Os grupos laterais foram previamente sintetizados por reações
entre 3-amino-1-propanol, um álcool aminado, e glutaraldeído, usando-se uma
proporção de 1:1. Os  grupos amino e aldeído reagem facilmente em meio ácido,
formando bases de Schiff, que dão uma coloração amarelada à solução. O
aumento da concentração de imina foi acompanhada por análises
espectroscópicas de UV-visível durante 60 dias.

Etapa 2: Após a determinação do tempo ideal de reação  na etapa 1, os
grupos laterais obtidos foram ligados aos grupos amino presentes na quitosana,
através de seus grupos aldeído, formando novas bases de Schiff. A formação
destas ligações também foi acompanhada por UV-visível.

Etapa 3: Consistiu na redução das bases de Schiff, realizada com o
objetivo de  se evitar que o pH do estômago hidrolise o polímero, revertendo os
produtos aos reagentes iniciais. Para isto foi usado como agente redutor
cianoborohidreto de sódio, em proporções de 2:1 até 5:1.

Todo o processo foi acompanhado por análises espectroscópicas na região
do Ultravioleta-visível e Infravermelho, que evidenciaram a inclusão dos grupos
espaçadores.

Não Bolsista



ET-152

Síntese e caracterização de precursores para obtenção de óxidos binários

de terras raras e Níquel

Aluno: Valeska Gois Oliveira

Orientador: Dulce Maria de Araújo Melo

Departamento de Química

Sais precursores do tipo M(CH3COO)x.yH2O (M = Eu, Y, Ni), foram

sintetizados e caracterizados por microanálise de CHN, titulação complexométrica

com EDTA(TC), termogravimetria(TG) , difração de raios-X pelo método do

pó(DRX), espectroscopia na região do infravermelho(IV), estas técnicas tem

relevância no sentido de garantir propriedades e pureza adequada aos óxidos

binários desejados.

As fórmulas mínimas obtidas para os acetatos de Európio, Ítrio e Níquel

foram,  respectivamente, Eu(CH3COO)3.yH2O (y = 1;1,5) , Y(CH3COO)3.4H2O,

Ni(CH3COO)2.2H2O . A partir do registro da curva TG mostra-se que a primeira

decomposição térmica desses sais corresponde a saída de água; a segunda, a,

decomposição do sal , com obtenção de óxidos a 900oC. Os espectros na região

do IV para os acetatos de Terras Raras e Níquel  apresentaram bandas relativas

ao νO-H na região de 3300 a 3400 cm –1, atribuídas a presença de água nos

precursores. As demais bandas , podem ser atribuídas ao grupamento acetatos

para os sais. O difratograma de raios-X mostram que o acetato de ítrio apresenta

uma cristalinidade mais pronunciada do que o Níquel e estes resultados estão de

acordo com os padrões internacionais contidos no JCPDS para difratometria de

raios-X, em relação ao composto de Európio o mesmo não ocorre, o que pode ser

atribuído ao número diferente de águas de hidratação do composto padrão. A TC

permitiu determinar 27,2% de Níquel,  25,1% de Ítrio e 43,2% de Európio.

Após essas caracterizações foram utilizados rotas de sínteses para

obtenção de óxidos binários com propriedades especiais e com alto valor

agregado como catalisadores, materiais magnéticos, térmicos, eletro-eletrônicos

ou ainda eletro-ópticos .

Modalidade da Bolsa: CNPq - balcão



ET-153

Estudo da concentração do emulsificante em fluido de perfuração à base de

óleo vegetal

Aluno: Carolina Teixeira da Silva; Leandro Schiavon Pinheiro; Miguel Arcangelo

da Silva Neto;

Orientadores: Tereza Neuma de Castro Dantas (Dep. de Química); Afonso

Avelino Dantas Neto

Departamento de Química

Os fluidos de perfuração podem ser constituídas em base água, óleo ou gás.

Frequentemente, dois destes constituintes estão presentes ao mesmo tempo, onde

cada um contribui para as propriedades do fluido de perfuração.

As modernas pesquisas visam minimizar os efeitos dos impactos ambientais,

em perfurações de poços.

No início dos anos 90, surgiram pesquisas de derivados sintéticos de óleos

vegetais que atendessem às especificações de fluido de perfuração convencional e

tivessem compatibilidade ambiental. A partir destes trabalhos constatou-se que

ésteres graxos possuem as propriedades físicas desejadas para estes fluidos, e que

quando comparadas com as de óleos minerais são de baixa toxidade, tendo

comportamento e desempenho semelhantes.

O emulsificante é um dos aditivos químicos constituinte do fluido de

perfuração, no qual sua possível composição é mistura de ácidos, ésteres graxos e

ou derivados amínicos.

Neste trabalho realizou-se um estudo preliminar no qual variou-se a

concentração do emulsificante de 6 a 10 lb, mantendo a concentração dos demais

componentes constantes, no ferido e estudou-se as propriedades reológicas. A

composição básica do fluido foi: óleo, emulsificante, redutor de filtrado, água, sal,

argila organofílica e baritina.

As propriedades reológicas estudadas foram: gel inicial, viscosidade plástica,

limite de escoamento e viscosidade aparente.

Os resultados obtidos mostram uma boa compatibilidade com as propriedades

esperadas. Com este estudo mostrou-se que a concentração do emulsificante

influencia diretamente nas propriedades reológicas do fluido.

Modalidade da bolsa: PRH/ANP



ET-154

Estudo da corrosão de ligas ortodônticas à base de Ni-Ti usando métodos

eletroquímicos

Alunos: Daniele de Macedo Henrique

Orientador: Hélio Scatena Jr.

Departamento de Química

Ligas com composições aproximadamente equiatômicas de níquel-titânio, e

tratatamento termico especial em sua fabricação, vêm sendo amplamente

utilizadas na mecânica ortodôntica por serem capazes de imprimir forças

constantes de baixa magnitude. Estes materiais adquirem prorpiedades físicas e

mecânicas não apresentadas por materiais convencionais, tais como memória de

forma e superplasticidade, implicando em um avanço significativo na técnica de

correção dentária. Além de apresentar propriedades físicas e mecânicas

apropriadas, um material odontológico deve ser também biocompatível. A

liberação dos constituintes de ligas metálicas pelo processo de corrosão no

ambiente bucal deve ser monitorado, pois o contato de produtos que apresentam

toxicidade, tais como o níquel, com os tecidos adjacentes podem causar reações

adversas. Em particular, o ambiente oral é extremamente apropriado à formação

de produtos de corrosão, por estar sujeito à oscilações de temperatura e pH, que

variam com a ingestão de alimentos e líquidos e com o processo digestivo, devido

à liberação de ácidos. É comum, ainda, que detritos alimentares adiram ao

aparelho ortodôntico proporciondano condições localizadas favoráveis à reação

acelerada entre os produtos de corrosão e os metais da liga. O presente projeto

de pesquisa trata da aplicação de técnicas eletroquímicas para a determinação

das taxas de corrosão de fios ortodônticos de níquel-titânio em saliva sintética.

Serão abordados aspectos como a construção do eletrodo para as medidas, o

levantamento de curvas potenciodinâmicas e a análise dos parâmetros

eletroquímicos em função do pH da saliva sintética.

Não Bolsista



ET-155

Preparação de óxidos binários por plasma

Aluno: Clayton de Matos Salustiano

Orientador: Joana D’Arc Gomes Fernandes

Departamento de Química

Pesquisas em materiais cerâmicos que apresentam condutividade elétrica

têm sido desenvolvida nos últimos anos. NdNiO3 tem sido preparado por diversos

métodos de síntese, tais como: método cerâmico, sol-gel, decomposição térmica

de precursores, síntese hidrotérmica, dentre outros. Neste trabalho, o óxido de

níquel e neodímio foi sintetizado a partir de uma mistura mecânica de Nd2O3 e

NiCO3.2Ni(OH)2.4H2O em plasma usando atmosfera de ar. Ao final do processo, a

amostra apresentou coloração do cinza claro ao cinza escuro evidenciando a

formação do NdNiO3.

O produto obtido foi caracterizado por difração de raios-X, termogravimetria

(TG) e espectroscopia na região do infravermelho (IV). Os difratogramas de raios-

X mostraram reflexões características da fase NdNiO3 como também reflexões

referentes aos óxidos Nd2O3 e NiO. A termogravimetria e a espectroscopia na

região do infravermelho mostraram que ocorreu decomposição da mistura

precursora levando a formação de uma mistura estável podendo ser atribuída as

seguintes fases: NiO, Nd2O3 e NdNiO3.

Modalidade da Bolsa: PPPg



ET-156

Estudo reológico em microemulsões

Aluno: Cláudia Alves de Sousa

Orientador: Tereza Neuma de C. Dantas, Afonso Avelino Dantas Neto e Everlane

Ferreira Moura

Departamento de Química

Microemulsões são sistemas transparentes, homogêneos,

termodinamicamente estáveis, formados pela mistura de água e óleo e

estabilizada por um tensoativo e, em muitos casos, um cotensoativo. Embora as

microemulsões venham sendo estudadas por várias décadas, ainda desperta

grande interesse científico e tecnológico devido a sua vasta aplicabilidade em

vários setores das indústrias química, petroquímica e farmacêutica, entre outras.

O conhecimento de suas propriedades físicas é de fundamental

importância para sua classificação.

Este trabalho objetivou estudar a reologia do sistema microemulsionado

brometo de dodecilamônio (DDAB)/HCl-0,1M/n-butanol/hexano, com a razão n-

butanol/DDAB = 2, evidenciando o comportamento de fluxo e classificando-a

quanto a sua estrutura.

Utilizou-se um planejamento estatístico (princípio da rede Scheffé), o qual

consistiu em realizar uma série de misturas de composições pré-estabelecidas

por uma matriz de experiência. Através de uma correlação matemática, obteve-se

uma relação entre as frações mássicas dos constituintes e os resultados de

viscosidade.

Os resultados mostraram que a microemulsão comporta-se como um fluido

plástico, ou seja, em condições estáticas, ela precisa de uma força aplicada para

que se inicie o fluxo.

Modalidade da Bolsa: CNPq/CAPES



ET-157

“Medida da velocidade de propagação através do método de digitalização da

chama.”

Aluno: Gercino Alves Nogueira Júnior

Orientador: Franklin Nelson da Cruz

Departamento de Química

Três parâmetros físicos, macroscópicos, caracterizam as mistura
combustíveis:

1. a velocidade Fundamental de Propagação,
2. a temperatura da frente de chama;
3. a espessura estrioscópica da chama.
Medidas experimentais destes parâmetros são extremamente importantes

para elucidação e compreensão da estrutura da chama e do mecanismo cinético que
a caracteriza. A velocidade fundamental de propagação é definida como sendo a
relação entre o fluxo gasoso (Ft) que atravessa a frente de chama e a superfície (St)
desta última.

vo = Ft/Sf

Visando a determinação da superfície da chama, fazemos apelo ao método
estrioscópico desenvolvido por Toepler(1), em 1866 e cujo significado físico e as suas
bases teóricas foram descritas detalhadamente por Schardin(2), em 1934. Através
deste método, uma chama estabilizada sobre um queimador perfilado fornece
nitidamente dois cones sobrepostos um, bem delimitado e nitidamente distinto do
outro que é por sua vez luminoso. Este fenômeno resulta dos desvios sofridos pelos
raios luminosos quando eles atravessam um meio ótico no qual reina um gradiente de
índice de refração gerado pelo gradiente de temperatura e pela modificação brusca
imposta a composição da mistura. Assim, a frente de chama gerada possui uma
espessura compreendida entre 10-2 e 10-3 cm na qual, reina um gradiente de
temperatura da ordem de 105 a 106 K/cm, sendo fundamental para a determinação da
superfície da chama. Par tal finalidade, são feitas fotografias da chama utilizando-se o
filme Kodak Technical Pan 2415 (Estar- AH Base), preto e branco, com tempo de
exposição de 1/150 segundos. Os negativos obtidos são ampliados de 18 a 20 vezes,
o que nos permite estimar com boa precisão a superfície da chama. No entanto, este
método apresenta uma série de inconvenientes, dentre os quais destacam-se: o
custo relativamente alto do filme técnico e o dispêndio de tempo durante o processo
de revelação, fixação e secagem do filme. Visando aprimorar o processo de
determinação da superfície da frente de chama, substituímos a câmara fotográfica
reflex, por uma câmara fotográfica digital, que armazena as imagens de diferentes
chamas a diferentes riquezas e diluições, parâmetros estes que caracterizam a
composição da mistura gasosa. Logo após, a câmara é conectada ao computador, o
que nos permite visualizar as imagens ampliadas da chama e através de programa
utilizando a linguagem Visual Basic, a integração da área observada, determinando
desta forma, a superfície da chama. Através da digitalização da imagem da chama,
estaremos dinamizando a técnica experimental de determinação da velocidade de
propagação de diferentes composições gasosas, fundamental à compreensão da
estrutura da chama.
Modalidade da Bolsa: Iniciação científica



ET-158

Sistemas microemulsionados para a solubilização de depósitos parafínicos:

Obtenção de dados de solubilidade

Wagner Luís Novaes de Lima  e  Wendell Ferreira de La Salles

Orientador: Tereza Neuma de Castro Dantas e Afonso Avelino Dantas Neto

Departamento de Química

Na natureza de muitos óleos brutos ocorre a deposição de materiais

cerosos chamados parafinas que são insolúveis e não se dispersam no óleo sob

as condições em que ocorre a deposição. A ocorrência destes depósitos

parafínicos geram vários problemas na indústria do petróleo. A sua precipitação

nas linhas de fluxo causam vários problemas, tais como: a necessidade de uma

maior potência para o bombeamento do fluido, risco de explosão devido ao

aumento na pressão, perda nas taxas de produção além de uma maior

necessidade de mão de obra para durante etapa de limpeza.

O surgimento destes depósitos, esta diretamente relacionado a redução

que ocorre na temperatura a medida que este flui do poço. Este trabalho propõe

uma alternativa ao tratamento deste tipo de deposição, fazendo uso de sistemas

microemulsionados. As microemulsões surgem como uma alternativa frente ao

uso de solventes orgânico devido a sua elevada área interfacial, flexibilidade de

composição e a capacidade de obtenção de sistemas de baixa inflamabilidade e

toxibilidade.

Neste trabalho apresentamos os dados de solubilidade obtidos para um

depósito parafínico oriundo do centro de tratamento de tubos de Alto do

Rodrigues/RN em oito sistemas microemulsionados.

Não bolsista



ET-159

Sistemas microemulsionados para a solubilização de depósitos Parafínicos

Aluno: Roberta de Melo Pegado  e  Wendell Ferreira de La Salles

Orientador: Tereza Neuma de Castro Dantas  e  Afonso Avelino Dantas Neto

Departamento de Química

A deposição de parafinas no petróleo está diretamente relacionada à

variações na pressão, temperatura e liberação de gases dissolvidos quando o

mesmo flui para a superfície. No entanto, a deposição não ocorre somente no

poço em perfuração, podendo ocorrer em qualquer fase da produção, oleodutos e

até mesmo no refino.

Estes depósitos causam uma série de problemas na indústria do petróleo,

desde a obstrução das linhas de transferência de fluido até entupimentos em

alguns equipamentos.

Estes fatos nos levaram a procurar uma alternativa ao tratamento destes

depósitos. As microemulsão surgem como uma alternativa para solubilização

destes depósitos devido a sua grande área superficial, baixa tensào  superficial e

alto poder de solubilizaçào . Apresentam várias vantagens em relação aos outros

solventes devido a sua flexibilidade de composição , nas quais podem ser

utilizados composições de baixa toxicidade e inflamabilidade, sem perda da

capacidade de solubilização.

Este trabalho tem o objetivo de determinar sistemas microemulsionados

capazes de serem utilizados na solubilização de depósitos parafínicos.

Para a obtenção dos sistemas microemulsionados foram testados vários

tensoativos, tais como, o tensiofix PM, tensiofix 8426, comperlan SCD e

comperlan KD, utilizando como fase orgânica o oléo diesel e o QAV e como fase

polar a água. Em alguns sistemas foi necessário a utilização de um cotensoativo

para que obtivessemos a região de microemulsão. Os cotensoativos testados

foram o n-butanol e o álcool isoamílico. Uma vez utilizando um cotensoativo foi

feito um estudo da influência da razão cotensoativo/tensoativo (razão C/T).

Não Bolsista
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VRML, uma perspectiva educacional

Aluno: Aliandro Rodrigo de Freitas Barros, Bruno Chagas Alves Fernandes, Ítalo

Rebouças Castro, João Victor Moreira Rebouças, Jossenilson de Melo Bezerra,

Luciane de Matos Liberato, Márcio Ferreira Barros  e  Ranieri Duarte Maia.

Orientador: Reginaldo Araújo Falcão  - CEFET/RN – GEINF

Com o intuito de melhorar o aprendizado e compreensão de conteúdos

didáticos por parte dos alunos e pela necessidade de alcançar um maior número

de discentes, a Educação à Distância e as novas tecnologias podem auxiliar e

melhorar a performance dos usuários, como também tornar as aulas mais

interessantes, interativas e atraentes.  A linguagem Virtual Reality Modeling

Language (VRML) é uma das tecnologias que favorecem a realização destes

objetivos.

Uma forma de mostrar a aplicabilidade desta tecnologia foi a modelagem

da Fortaleza dos Reis Magos, que é um cartão de visita da cidade do Natal.

Assim, através da Internet qualquer pessoa pode conhecer, caminhar, entender e

sentir-se dentro da Fortaleza.   Uma outra forma da aplicação do VRML é

direcionar a construção de mundos virtuais para a exposição de conteúdos

didáticos de forma a ampliar e melhorar a compreensão e aprendizado dos

alunos.

Um outro fator importante dessa tecnologia é a possibilidade da utilização e

incorporação de outras mídias na construção de ambientes virtuais, permitindo

seu uso nas disciplinas de desenho arquitetônico, redes de computadores,

eletrônica digital e manutenção de computadores, onde seus modelos virtuais

encontram-se em desenvolvimento no CEFET/RN.

O maior intuito é o de facilitar o aprendizado, ampliar a divulgação e

disponibilização de conteúdos didáticos tanto para os alunos do CEFET/RN como

para o público externo à instituição. Portanto, o VRML é uma das tecnologias que

permite o  desenvolvimento destas metas.



ET-161

Estudo espectroquímico de cloretos hidratados de praseodímio e de hólmio

e seus complexos com o acetato de etila

Aluno: Jean Estevam dos Santos e Francisco José Santos Lima,

Orientador: Afranio Gabriel da Silva e Ademir Oliveira da Silva.

Departamento de Química

Os sais de lantanídeos deste trabalho foram preparados através de uma

suspensão aquosa dos respectivos óxidos em HCl. A síntese dos complexos

foram obtidas a partir de uma solução (1) de 10 mL de cloreto de terra-rara em

etanol e uma segunda solução (2) de 10 mL de acetato de etila em acetona.

Adicionamos a solução (2) em (1) e deixamos sob precipitação a temperatura em

torno de 60 oC. Os compostos foram caracterizados por titulação

complexométrica, apresentando as seguintes estequiometrias abaixo. Neste

trabalho estudamos as transições para os cloretos hidratados e complexos do íon

Pr3+ (4f2) e do íon Ho3+ (4f10). Os espectros foram obtidos a partir de um

espectrofotômentro U-2000 Hitachi. Os resultados mostram que o potencial iônico

dos cátions e a presença do acetato de etila, têm característica marcante nos

valores dos parâmetros de ligação e da força do oscilador. A tabela abaixo ilustra

estes resultados.

Tabela 01 - Dados espectrais dos sais e complexos estudados.

Composto Solv.
Baricentro da

Transição
(cm-1)

β
δ

(%)
b1/2 Pok x106

[Pr(H2O)7]Cl3 H2O 22.496,80 0,9989 0,1101 0,0235 11,963
[Pr(H2O)7.Cl2]Cl Etanol 22.422,19 0,9956 0,4419 0,0469 11,255
[PrAcet.H2O]Cl3 H2O 22.522,02 1,000 0,0000 0,0000 10,386

[PrAcet.H2O.Cl2]Cl Etanol 22.497,31 0,9989 0,1101 0,0235 10,659
[Ho(H2O)7]Cl3 H2O 22.194,68 0,9997 0,0300 0,0122 5,772

[Ho(H2O)7.Cl2]Cl Etanol 22.099,11 0,9954 0,4621 0,0479 13,301
[HoAcet.H2O]Cl3 H2O 22.192,74 0,9996 0,0400 0,0141 4,927

[HoAcet.1,5H2OCl2]Cl Etanol 22.201,75 1,000 0,0000 0,0000 6,818
[01] Yatmirskii, K. B. and Davidenko., N. K. - Coord. Chem. Rev. , 27, 223-73, 1979.

CNPq/PIBIC
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Sistemas microemulsionados para formação de organogel

Aluno: Kaline Arruda de Oliveira e Kátia Simone Teixeira da Silva

Orientador: Tereza Neuma de Castro Dantas e; Afonso Avelino Dantas Neto

Departamento de Química

Alguns polímeros indutores de gel tais como a gelatina, um

polipeptídeo de ocorrência natural, podem formar géis estáveis em

microemulsões água em óleo (A/O), formando uma matriz adequada para a

imobilização de enzimas. Esta aplicação das microemulsões é decorrente de sua

estrutura peculiar, geralmente de água e de óleo, separados por uma

monocamada de tensoativo.

Conhecidos como géis baseados em microemulsões (MBGs), também chamados

de organogéis, estes géis oferecem vantagens consideráveis devido a grande

quantidade de enzima que pode ser utilizada em comparação a um sistema

líquido equivalente, além de que o isolamento do produto e a reutilização da

enzima imobilizada torna-se mais fácil.

As mudanças que ocorrem na estrutura dos organogéis variam de acordo com a

quantidade de seus componentes: tensoativo, fase orgânica, fase aquosa e

gelatina. O presente estudo tem como objetivo a investigação de novos sistemas

microemulsionados para formação de organogéis.

Foram testados treze (13) tensoativos, dentre os quais foram

selecionados: TENSIOFIX CS E TENSIOFIX PM, por apresentarem uma

miscibilidade total com a fase orgânica, ciclohexano.

CNPq/PIBIC
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Estudo de funcionalidades de ferramentas de data mining aplicados a

sistemas de apoio à decisão

Aluno: Anderson Luiz de Oliveira Cavalcanti.

Orientador: Márcia Jacyntha Nunes Rodrigues.

Departamento de Informática e Matemática Aplicada.

Suponhamos que uma empresa necessite de um sistema computacional que

tenha como requisito, decidir em qual de seus produtos ela deva investir com

maior rigor em marketing, e além do mais, saber a faixa etária das pessoas que

mais consomem esse produto para que o marketing seja mais direcionado. Um

sistema com tais requisitos é chamado de sistema de apoio à decisão. Para

solucionarmos este tipo de problema, podemos utilizar uma técnica conhecida

como Data Mining.

Data Mining, ou mineração de dados, é um processo no qual são extraídos

(minerados) conhecimentos de um datawarehouse. O processo de Data Mining é

a fase mais importante de um processo mais amplo, chamado de KDD

(Knowledge Discovery in Databases) que quer dizer: Descoberta de

conhecimento em banco de dados.

O Processo de KDD em si, consiste em preparar os dados coerentemente para

que em seguida os mesmos sejam minerados. Nesse processo são utilizadas

algumas técnicas de Inteligência Artificial na descoberta de conhecimento, dentre

as quais podemos citar as redes neurais.

O presente trabalho apresenta um levantamento de cinco ferramentas de data

mining e suas principais características. Através deste estudo, apresentaremos

diretrizes para o uso destas ferramentas em função dos sistemas computacionais

existentes.

Modalidade da Bolsa: PIBIC/CNPq.



ET - 164

O Parcelamento do solo e o surgimento das vilas na Vila de Ponta Negra

Aluno: João Batista Carmo Júnior

Orientador: Ruth Maria da Costa Ataíde

Departamento de Arquitetura

Este trabalho que resulta do projeto de pesquisa A Formação de Territórios em

Áreas de Interesse Social em Natal: um estudo sobre a Vila de Ponta Negra, tem por

objetivo discutir o processo de mercantilização do solo na vila de Ponta Negra e a sua

influência nas diferentes formas de ocupação do solo ali existentes. Esse processo,

iniciado em Natal na década de 40 e intensificado nas décadas seguintes, provocou

uma intensa valorização do solo urbano do município, fato que contribuiu para a

exclusão de uma certa parcela da população que não podia arcar com as regras

impostas pelo mercado de terras. Assim, essa população procurou formas alternativas

para “resolver” o seu problema de moradia, o que, em certa medida, contribuiu para o

surgimento das vilas e favelas em Natal. A Vila de Ponta Negra, inserida no bairro de

Ponta Negra – Natal/RN, incorpora em seu território formas de ocupação do solo

diferenciadas incluindo as tipologias habitacionais referidas. Em razão disso, é

delimitada no Plano Diretor de Natal – Lei complementar Nº7/94, como Área Especial

de Interesse Social (AEIS), definida como sendo aquelas que: “destinam-se

primordialmente à produção, manutenção e recuperação de habitações de interesse

social” (Art.25:7). Assim, este estudo realizado sobre as origens e influências do

processo de divisão fundiária da Vila de Ponta Negra (particularmente das áreas onde

estão assentadas as vilas) sobre o surgimento das vilas, além de preencher um vazio

histórico e bibliográfico sobre o tema, poderá servir de referência para a construção de

parâmetros urbanísticos que orientem os planos de urbanização e regularização

fundiária, das Áreas Especiais de Interesse Social podendo, assim, auxiliar nas futuras

propostas de intervenção urbanística para estas áreas.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC
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A paisagem litorânea e a imagem mental de seus usuários

Aluno: Mizá Cilayne Fernandes Dias

Orientador: Ruth Maria da Costa Ataíde

Departamento de Arquitetura

Considerando o meio urbano e sua relação com o homem como um processo
de desenvolvimento sócio-espacial, o estudo aqui apresentado discorre acerca da
percepção ambiental dos usuários da faixa litorânea que engloba a Praia da Redinha,
Praia do Meio, Areia Preta e Ponta Negra. Sendo essa área de grande valor cênico,
paisagístico e natural compõe, juntamente com outras, o Patrimônio Ambiental da
cidade, inferindo proteção e tratamentos especiais nos instrumentos urbanísticos que
orientam a ocupação do solo nesta área. Nesse contexto, o estudo da percepção do
meio urbano busca elucidar os elementos físico-espaciais que conferem qualidade,
importância e significado ao local. Essa verificação pode se dar a partir de uma análise
da imagem mental dos usuários desses espaços, como pretendemos neste estudo.
Nessa linha de investigação, consideramos a formação da imagem como um processo
bilateral que envolve o homem e o meio, ressaltando-se, nessa interação, as imagens
coletivas que fazem o espaço analisado.
Os instrumentos utilizados para identificar a imagem mental são embasados nas
orientações metodológicas de Kevin Lynch sobre a leitura do meio urbano a partir da
percepção ambiental. Assim, foram realizadas entrevistas com base nos questionários
abertos e mapas mentais construídos pelos entrevistados. A elaboração deste trabalho
se deu a partir da interpretação de vários outros já realizados de modo mais detalhado
sobre as áreas estudadas: Redinha, Praia do Meio, Areia Preta e Ponta Negra. Este,
portanto, sintetiza os resultados obtidos, procurando perceber uma memória coletiva
dos usuários em relação a toda faixa litorânea considerada.À medida que a população
revela sua percepção do meio em que vive, aponta uma paisagem carregada de
elementos urbanos – naturais e construídos, indicando uma importância para a relação
dos espaços e com os indivíduos. Nesse sentido, a identificação da imagem coletiva
oferece um embasamento para propostas de intervenções urbanísticas, contribuindo,
assim, para a definição de áreas de proteção, preservação e recuperação ambiental.

Modalidade da bolsa: PIBIC/ CNPq
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Evolução urbana, história e memória: a produção do espaço vertical e

horizontal em Lagoa Seca, Natal/ RN

Aluno: Karitana Maria de Souza/ Mizá Cilayne Fernandes Dias/ Valério Augusto Soares

de Medeiros

Orientador: Maria Cristina de Moraes/ Ruth Maria da Costa Ataíde

Departamento de Arquitetura

Para compreender o processo de verticalização na cidade de Natal, o bairro de
Lagoa Seca foi estudado sob enfoque dos processos de valorização da terra e
crescimento horizontal e vertical. Situado numa zona central da capital, compreendendo
uma área cortada por eixos de importância vital urbana, ele se apresenta como um
núcleo onde os agentes, empreendedores e promotores do espaço urbano têm atuado
ativamente, evidenciando a especulação imobiliária e transformação do espaço. A
partir do levantamento e análise do processo de ocupação da área desde sua origem,
caracterizada tanto pelos planos urbanísticos como pelos elementos que indicam a
expansão local, os loteamentos e as incorporações, foi possível delinear a sua forma
de ocupação, influenciando as linhas de apropriação do espaço citadino. O bairro se
apresenta como um significante campo de trabalho em virtude da variação de atributos
que o caracteriza. Espaço de contrastes, ele apresenta áreas de padrão sócio-
econômico elevado e, por outro lado, moradias de baixa renda, comprimidas entre o
fluxo intenso das vias que o cruzam. Emerge daí a contradição entre as vias de entrada
e saída do bairro e as áreas segregadas, gerando uma descontinuidade urbana, ou
seja, micro-setores sem integração.
O bairro de Lagoa Seca é inserido numa área central da cidade. Sua configuração é
distinta das dos demais bairros de Natal, constituindo-se numa área onde poucas
pessoas saberiam definir bem seus limites. As áreas mais próximas à Av. Hermes da
Fonseca são mais valorizadas, atraindo empreendimentos imobiliários, enquanto os
quarteirões confinados entre as Av. Pte Bandeira, Jaguarari e Bernardo Vieira
apresentam casas populares que ficam segregadas, como ilhas isoladas numa
realidade local. São contradições que despertam um interesse científico para
compreensão do processo de verticalização que se evidencia.

Modalidade da bolsa: PIBIC/ CNPq.
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Os lugares indesejáveis da cidade: o higienismo definindo espaços.

Aluno: Anna Rachel Baracho Eduardo

Orientador: Angela Lucia de Araújo Ferreira

Departamento. de Arquitetura

O pensamento higienista, desenvolvido desde o final do século XVIII, relacionava
a saúde das populações às condições ambientais e sociais. Ao identificar focos
geradores de doenças, essa corrente passou a nortear inúmeras intervenções no meio
urbano. Tais idéias adquirem força no Brasil no século XIX e as primeiras ações
surgem com o intuito de conter as epidemias originadas pelo adensamento
populacional e pela insalubridade urbana. É objetivo desse estudo apresentar como
esses princípios foram inseridos e representaram um momento histórico importante
para a evolução urbana de Natal. A pesquisa fundamenta-se no estudo da
especialização das edificações na cidade que representaram o ideário de asseio e
salubridade pública. As fontes de dados empíricos foram o jornal “A Republica”,
mensagens de governo e relatórios técnicos. A análise mostra que a partir da ótica
médica a solução para se criar um ambiente “sadio” era o afastamento de edificações
“perigosas” (hospitais, cemitérios e matadouros) do centro urbano. Em Natal, essas
ações, iniciadas na segunda metade do século XIX, promoveram a construção de
equipamentos de assistência à saúde coletiva. Várias foram as obras executadas
nesse momento, como: o Cemitério Público (1856); o Hospital da Caridade (1856); o
Lazareto da Piedade (1882); o Hospital Jovino Barreto (1909); Asilo de Mendicidade
(1912); Asilo São João de Deus (1912) e o Isolamento São Roque (1912) – todos
situados em áreas periféricas. Desta forma, áreas suburbanas como o Alecrim e as
Quintas passaram a sediar, em um primeiro momento, hospitais, asilos e cemitério,
caracterizando, posteriormente, uma nova área de expansão urbana para Natal. Além
de promover a construção desses equipamentos em regiões afastadas, o projeto
higienizador propiciou também a reforma da área central da cidade - através da
criação de espaços mais arejados e saudáveis, como parques e praças. É importante
destacar que a época abordada constitui-se um momento de intervenções pontuais,
mais assistenciais que preventivas, marcada pela atuação dos médicos que passaram
a assumir o papel de gestores administrativos da cidade.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC
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Plano geral de obras: a concretização das idéias de Saturnino de Brito em

Natal.

Aluno: Kleyne Rondelly de Sousa Dantas

Orientador: Angela Lucia de Araujo Ferreira

Departamento de Arquitetura

O trabalho analisa a intervenção proposta para Natal/RN realizada pelo
Escritório de Engenharia Civil e Sanitária F. Saturnino de Brito, chefiado por Francisco
Saturnino de Brito Filho, que coroou um período (1900-40) de mudanças que visaram
modernizar a estrutura física da cidade. De forma específica, a década de 30, em
Natal, caracterizou-se por dois períodos distintos: 1930-35, anos de concretização de
obras públicas pontuais que deram continuidade às intervenções da década de 20, e
1935-39, período da elaboração e início do Plano Geral de Obras, proposto por
Saturnino, quando foi criada a Comissão de Saneamento de Natal, responsável pelo
gerenciamento das obras. Os Relatórios da Comissão de Saneamento, as Mensagens
de Governo e as notícias do jornal A República foram as principais fontes de dados
utilizadas. O Plano examinou a tendência de expansão da cidade; indicou formas
específicas de intervenção para cada bairro e apontou a importância dos elementos
ambientais. Para sua elaboração foram utilizados estudos e pareceres técnicos de
topografia sanitária, geologia e salubridade, o que permitiu privilegiar especificidades
como: a implantação da cidade em terreno dunar e de pouca declividade; a frágil
vegetação de solos arenosos; a importância das dunas na captação de águas e na
alimentação do lençol freático e deste para abastecimento da população. Constou de
projetos de melhoramentos urbanos; um plano de expansão da cidade e projetos de
abastecimento d’água e de saneamento para toda a área urbana. Esse estudo, além
de possibilitar o resgate do processo histórico da estruturação da cidade, contribui
para o questionamento da política urbana vigente, pois atualmente, a implantação das
poucas medidas saneadoras estão desvinculadas das questões gerais da cidade. O
discurso de progresso, modernização e desenvolvimento usado hoje para justificar as
alterações no Plano Diretor foi, no passado, referência de intenções ou transformações
no espaço urbano, no sentido de melhor adaptar a cidade ao seu meio ambiente
natural

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC
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Giacomo Palumbo, o Arquiteto e Urbanista

Aluno: Ana Caroline de Carvalho Lopes Dantas

Orientador: Angela Lúcia de Araújo Ferreira

Departamento de Arquitetura

O trabalho trata da produção arquitetônica e urbanística de Giácomo Palumbo
em Natal, nos anos 20, momento em que também atuou em outras cidades do
Nordeste, como Recife e João Pessoa. A análise baseia-se em indicações de estudos
já desenvolvidos, no levantamento de dados empíricos do jornal “A República” e das
Mensagens de Governo referentes à década de 20 e em entrevistas realizadas junto a
historiadores locais e familiares do arquiteto. Busca-se entender como Giácomo
Palumbo, de origem greco-italiana e formação acadêmica na École de Beaux-Arts de
Paris – década de 10, participou do processo de configuração de uma arquitetura
local, embora aparentemente alheio às discussões acerca de arte, nacionalidade,
identidade e regionalismo em difusão no Brasil após a Semana de 1922. A
importância desta questão avulta-se ainda mais se observada a quantidade de
intervenções que Palumbo elaborou em pelo menos três estados do Nordeste, além de
algumas referências no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. A sua produção
arquitetônica nos anos 20 é um reflexo de sua postura eclética no fazer artístico,
possível retrato da produção brasileira deste período, que se batia entre atender os
interesses civilizatórios e europeizantes de uma burguesia fundada na estrutura
oligárquica e a busca por caminhos outros que refletissem uma modernidade coerente
à condição do país. A partir da análise dos projetos, pretende-se contribuir para um
(re)entendimento da postura eclética, tão combatida e esquecida a partir da ascensão
do modernismo em arquitetura, avaliando-se também a sua posição no processo de
modernização da cidade de Natal. Com relação à produção urbanística, pode-se
afirmar que a mesma lhe confere mais singularidade, ao combinar na configuração
espacial da cidade, a tradição compositiva acadêmica Beaux-Arts e o traçado urbano
tipo cidade jardim. O resgate da obra de Giacomo Palumbo possibilitará ainda o
conhecimento de um momento em que Natal ocupava patamar equivalente às grandes
cidades brasileiras, do ponto de vista das intervenções no espaço urbano.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC
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Morfologia e preservação de sítios históricos.

Aluno: Samara Albuquerque de Sena

Orientador: Edja Bezerra Faria Trigueiro

Departamento de Arquitetura

Este estudo consiste no levantamento dos sítios históricos da região do Seridó

do estado do Rio Grande do Norte e da Cidade Alta, na capital deste estado, a fim de

identificar, registrar e catalogar os exemplares remanescentes da nossa história

arquitetônica. Entende-se por centro histórico o sítio de formação da cidade, onde

encontram-se as edificações mais antigas e, também, de grande valor histórico e

arquitetônico, por apresentarem vestígios das sucessivas fases de ocupação. Essas

edificações fazem parte do acervo cultural e memória arquitetônica da cidade. Como

procedimentos metodológicos, adotou-se o mapeamento da área e o registro

fotográfico e cadastral de todas as edificações que guardem características formais

representativas da arquitetura colonial, eclética e modernista. Propõe-se apresentar um

panorama sobre o estado de preservação do acervo inventariado, classificadas as

edificações em preservadas, modificadas e descaracterizadas. Dessa forma,

pretende-se identificar as condições atuais de nosso acervo arquitetônico, bem como

quais os principais fatores que influem nessa crescente descaracterização. Ainda, em

um contexto mais amplo, procura-se fomentar a discussão em torno da conservação

desse patrimônio. De uma maneira geral, percebe-se que, no caso da Cidade Alta, sua

atual caracterização como área comercial e de prestação de serviços vem contribuindo

de forma contínua e acelerada na descaraterização das edificações englobadas pelo

estudo, em uma tentativa de adaptação a novos usos. No caso das edificações dos

municípios do Seridó, os principais fatores que influem nesse processo são, além da

própria ampliação das zonas comerciais, a atualização estilística, a necessidade de

abrigo para automóveis e a intenção de conservação por meio de materiais mais

duradouros.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC
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Fluxos, usos e preservação: correlações  para o bairro da Cidade Alta

Aluno: Valério Augusto Soares de Medeiros

Orientador: Edja Bezerra Faria Trigueiro

Departamento de Arquitetura

O bairro da Cidade Alta, em se constituindo o sítio histórico por excelência de
Natal, apresenta elementos que o legitimam enquanto Zona de Preservação Especial
(ZEP), destacando-se o representativo conjunto arquitetônico encontrado. Contudo,
com a sedimentação da área enquanto centro comercial, é nítido o processo de
desmonte desse patrimônio, numa situação que parece remeter a uma
imcompatibilidade entre certos usos, vinculados às capacidades de geração de
movimento das vias (potencial de integração) e ao estado de preservação das
edificações. Dessa forma, serão apresentadas aqui correlações entre estado de
preservação arquitetural e tipo de uso dos edifícios, relacionando-os com a
acessibilidade e permeabilidade viária da Cidade Alta. Após a realização de
simulações do potencial de integração para o bairro - utilizando a metodologia de
análise sintática do espaço - considerando o bairro acrescido do entorno, partiu-se
para a coleta de dados de uso e estado de preservação das edificações. Em seguida,
aplicando-se o Arcview, um SIG (Sistema de Informação Geográfica), as informações
obtidas, incluindo-se os mapas e as observações empíricas catalogadas, foram
dispostas espacialmente em temas específicos. Ao se visualizar espacialmente a
correlação entre o estado de preservação das edificações e o potencial de integração
dos eixos no bairro da Cidade Alta, percebeu-se que nas áreas onde a mancha se
encontra mais diluída, esparsa, há a predominância de atividades comerciais e de
serviços, em eixos cujos potenciais de integração são dos mais elevados. Em
contrapartida, as áreas onde o número de edificações preservadas ou modificadas é
mais significativo, o nível de segregação viária é mais intenso, com uma acentuada
concentração de tipologias residenciais. Ao que se percebe, ao contrário do que se
verifica em países europeus, no Brasil a preservação do patrimônio arquitetônico não
parece ser um elemento atrativo aos  proprietários das edificações. Ao contrário, a
tendência percebida evoca uma relação em que certos padrões de uso, dentre os
quais o comercial, não se compatibilizam com a manutenção do estado preservado
dos exemplos.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC
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A nova praia de ponta negra: ocupação  e uso do solo ao longo da Av. Erivan

França.

Aluno: João Batista Carmo Júnior

Orientador: Maria Cristina de Morais

Departamento de Arquitetura

A praia de Ponta Negra com a presença marcante do Morro do Careca,

configura-se como cenário privilegiado de referência para a atividade turística e de

lazer  da cidade do Natal, sendo classificada pelo Plano Diretor de Natal como Área de

Controle de Gabarito definida como: “aquelas que, mesmo passíveis de

adensamento, visam a proteger o valor cênico-paisagístico de trechos da cidade.”

(Art.23:6). Em Setembro de 1999, iniciou-se, na praia de Ponta Negra, a implantação

do projeto de intervenção urbanística com o intuito de recuperá-la e, assim, ratificar o

posicionamento de destiná-la às atividades de lazer e turismo. Este trabalho foi

realizado através do acompanhamento da implementação do projeto de intervenção,

identificando e comparando as mudanças no uso do solo com levantamento tipológico

realizado antes do início das obras. Como resultado observou-se que  a retirada das

barracas e realização das obras vêm provocando mudanças na ocupação e uso da

faixa lindeira ao longo da Av. Erivan França, acarretando alterações na configuração

espacial e tipológica desta área. Detectou-se: a dinamização das atividades

direcionadas ao lazer e turismo na faixa lindeira dessa avenida, o que antes era

caracterizado por algumas residências particulares e equipamentos de serviço pouco

utilizados em função das barracas, passa por transformações significativas como

melhoria no padrão das edificações com clientela selecionada, restringindo o acesso

ao público; ex-barraqueiros (pequena parcela com condições econômicas) explorando

suas atividades em edificações e outros como vendedores ambulantes na Orla;

ocupação de terrenos vazios por atividades voltadas ao lazer e turismo; dinamização

da vida noturna; entre outros.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC
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O uso de ferramentas de informação geográfica na otimização de pesquisas

que necessitam de espacialização: a aplicação do software Arcview  no estudo

do bairro da Cidade Alta.

Aluno: Valério Augusto Soares de Medeiros

Orientador: Edja Bezerra Faria Trigueiro; Iana Alexandra Alves Rufino

Departamento de Arquitetura

No estudo da cidade, a quantidade de dados que necessitam ser mapeados

requer programas computacionais que possam otimizar a organização de informações,

bem como permitir a geração de representações gráficas, tornando possível a clara

visualização e o estabelecimento de correlações e conexões entre as diversas

variáveis escolhidas para o estudo do meio urbano. A partir de tal princípio,

apresentam-se aqui os resultados parciais da aplicação do software Arcview, um

Sistema de Informação Geográfica (SIG), na pesquisa “De volta ao cartão postal, um

estudo sobre natureza e potencialidade do sítio de Natal enquanto Centro Histórico".

A inserção de informações – etapa que exigiu sistematização e revisão apurada –

articula dados resultantes da representação linear da malha viária e outros observados

in loco, sobre a base cartográfica da Cidade Alta. Com a disposição dos dados

cartográficos, de tipologias de uso, de valores e de índices de acessibilidade e rotas,

gerou-se uma tabela vinculada, importando os dados já cadastrados no programa

Excel, e que possibilita o compartilhamento de todas as informações envolvidas em um

único programa. Em seguida, os mapas foram transportados para o SIG, permitindo

com isso a geração de imagens articulando as correlações específicas pretendidas

para o estudo. Em linhas gerais, o uso do Arcview otimizou o manuseio e tratamento do

volume de dados coletados, ao tornar possível a fácil obtenção de layouts com as

variáveis desejadas. Ao que se percebe, os programas de SIG compreendem um

valiosa ferramenta de trabalho aplicada em áreas que necessitam de espacialização

das informações, destacando-se nesses campos os estudos relacionados à morfologia

urbana.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC
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A influência das mudanças ocorridas na legislação urbanística na qualidade da

ventilação urbana vista através de modelo de simulação computacional

Aluno: Luciana Correia do Nascimento

Orientador: Virgínia Maria Dantas de Araújo

Departamento de Arquitetura

O estudo do clima urbano tem sido cada vez mais utilizado como ferramenta
para a arquitetura e para o planejamento. Dentre vários estudos identificou-se que a
ventilação interna dos ambientes depende de fatores externos às edificações. As áreas
mais urbanizadas tendem a oferecer maior resistência ao escoamento do vento e
dessa forma, têm uma velocidade mais reduzida. O presente estudo teve como objetivo
expor parâmetros gerais que sirvam de subsídio à avaliação qualitativa do
comportamento da ventilação em uma quadra típica do bairro de Petrópolis em
Natal/RN, com simulação de sua ocupação segundo diferentes prescrições
urbanísticas.
Foi feito um levantamento do trecho mais verticalizado do bairro objeto de estudo com
vista a identificar áreas com potencialidade de ocupação para edifícios em altura.
Também foi realizado um levantamento sobre a ventilação e da legislação urbanística
da cidade. E seguida foram feitas simulações da ocupação máxima permitida pelas
legislações em três momentos distintos através de modelagem tridimensional
informatizada em programa CAD. Para a simulação do escoamento dos ventos na
área escolhida, utilizou-se o software PHOENICS 3.2 e para a análise dos dados
levantados foram utilizados métodos estatísticos.
Constatou-se com base nos dados obtidos de acordo com a ocupação máxima
permitida pela legislação urbanística, que as modificações na definição dos recuos
mínimos exigidos, quando diminuídos prejudicam consideravelmente o conforto térmico
proporcionado pela ventilação. Isso acontece porque com a proximidade entre as
edificações a velocidade dos ventos diminui entre elas e aumenta a pressão em volta
das mesmas. Assim no interior das edificações os seus usuários sofrem com o
desconforto térmico, provocado por temperaturas e umidade altas (características do
clima da região objeto de estudo), em decorrência da baixa velocidade dos ventos
interiores.

Modalidade da bolsa: CNPq / PIBIC.
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O bairro de Petrópolis em Natal/RN e a componente ambiental

Aluno: Angelina Dias Leão Costa

Orientador: Virgínia Maria Dantas de Araújo

Departamento de Arquitetura

A cidade de Natal/RN passa por um processo de crescimento urbano intenso

caracterizado tanto pela expansão horizontal em direção às cidades vizinhas quanto

pelo adensamento vertical de alguns bairros. O melhor exemplo deste processo é o

bairro de Petrópolis, universo de estudo, um dos bairros mais verticalizados e de

ocupação mais antiga da cidade e encontra-se em processo de descaracterização e

mudança de uso do solo. Isso tem agravado sua qualidade ambiental, alterando o

comportamento térmico dos espaços microclimáticos. Este trabalho objetivou

identificar e caracterizar os pontos críticos em termos bioclimáticos; através de

metodologias definidas e propor intervenção para estas áreas. Foram produzidos

mapas da área de estudo (topografia, uso do solo, altura das edificações e áreas

verdes públicas), que posteriormente foram analisados à luz do referencial teórico

pesquisado, resultando na identificação de faixas prejudicadas de cada atributo em

relação ao clima local. Observou-se que em relação à topografia, a maior parte do

bairro ocupa uma posição alta no contexto da cidade. Já as áreas com concentrações

de serviços (geralmente nas grandes avenidas) é onde se sente mais a ação

microclimática em termos térmicos. Em relação à altura das edificações foi identificado

um núcleo formado por edifícios com mais de 10 pavimentos exatamente na porção

mais alta do bairro. Por fim, a existência de mais área verde na porção oeste do bairro,

o torna melhor em relação ao clima que  a porção leste. Depois se cruzou as

informações e caracterizou-se dois pontos críticos da fração, onde foram realizadas

medições das variáveis ambientais de temperatura, umidade, direção e velocidade

dos ventos. Feita a análise quantitativa e estatística dos dados, sugeriu-se tratamento

para o melhoramento das áreas, com incentivo para áreas verdes e diversidade de

usos, sombreamento das vias com árvores, manutenção dos recuos, entre outros.

Modalidade da Bolsa: PIBIC/CNPq



ET - 177

Gênero e subversão no Rio Grande do Norte

Aluno: Rosélia Cristina de Oliveira

Orientador: Françoise Dominique Valéry

Departamento de Arquitetura

O presente trabalho tem por objetivo analisar a temática da subversão no estado

do Rio Grande do Norte no auge da Ditadura Militar instituída com o golpe de 1964,

partindo da análise de gênero e tendo como referência o Relatório de Inquéritos

realizados pelos delegados Dr. José Domingos da Silva e Dr. Carlos Moura de Morais

Veras, o estudo procura revelar a natureza do trabalho dos agentes de polícia, bem

como os conceitos e a posição ideológica sobre a subversão, pois quarenta e duas

(42) pessoas foram indiciadas no campo sindical, estudantil e intelectual. Na prefeitura

de Natal, homens e mulheres tiveram suas vidas vasculhadas e neste contexto pretendo

analisar o conteúdo das acusações aplicadas assim como o teor de suas punições,

refletindo sobre as relações entre gênero, polícia e política.

Modalidade da Bolsa: PIBIC/CNPQ



ET - 178

Arquitetura e produção do espaço para o turismo : a arquitetura hoteleira em

Natal/RN.

Aluno: Marcos Flávio Dantas de Araújo

Orientador: Maísa Fernandes Dutra Veloso

Departamento de Arquitetura

Os impactos ambientais da expansão do turismo têm sido objeto de vários
estudos recentes; entretanto, poucas são as pesquisas que procuram verificar as
repercussões do desenvolvimento desta atividade no espaço construído das cidades.
A pesquisa tem como objetivos avaliar a contribuição da arquitetura na construção do
espaço para o turismo e as transformações no segmento hoteleiro nos últimos 20 anos,
com estudo de caso na cidade de Natal.
A pesquisa analisou, entre outros aspectos, a distribuição destes meios de
hospedagem na malha urbana, os fatores de localização, o tempo de existência da
edificação, a natureza do projeto arquitetônico, número de leitos, categoria a que
pertence (segundo critérios da EMBRATUR), condições atuais de funcionamento e de
conforto, estilo arquitetônico, fluxo médio e perfil dos usuários.
Com base nos resultados até aqui obtidos, constatamos que: quanto à localização, a
maioria dos hotéis segue a lógica comum a outros centros balneários, privilegiando a
paisagem da orla marítima ou a localização estratégica nos principais eixos viários de
Natal. Há excessiva concentração em Ponta Negra (cerca de 50% dos hotéis); a
capacidade instalada de todos os meios de hospedagem da cidade (que oferecem no
total mais de 15.000 leitos) já não atende satisfatoriamente à demanda quantitativa do
turismo; do ponto de vista qualitativo, percebe-se que os hotéis da cidade de Natal,
embora não muito antigos, são em grande parte inadequados para as novas funções
(como as formas híbridas, ao mesmo tempo de hospedagem e de moradia) e para o
novo perfil da clientela.
Diante destas evidências, conclui-se que: as categorias hoteleiras passam atualmente
por um processo de transformação, em função sobretudo das mudanças no perfil da
clientela e de suas novas exigências; os projetos de arquitetura hoteleira ainda não
incorporaram totalmente essas transformações, baseando-se ainda em premissas
tradicionais. A pesquisa procura fornecer subsídios para as decisões de novos
projetos neste setor em plena expansão, não só em Natal como em outros centros
turísticos do país.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC.



ET - 179

A importância de um banco de dados bibliográficos informatizado para uma
base de pesquisa na área das relações pessoa-ambiente

Aluno: Marcus Vinícius Bezerra de França.

Orientador: Gleice Azambuja Elali

Departamento: Arquitetura

Atualmente, a enorme gama de informações na área das ciências humanas

exige a adoção de um banco de dados bibliográficos informatizados objetivando maior

agilidade na busca de informações, principalmente na fase exploratória e de

fundamentação teórica de pesquisa. Procurando suprir essa necessidade a Base de

Pesquisa Inter - Ações Pessoa – Ambiente ( IAPA ) adotou o software Papyrus que

oferece vários tipos de referências que contém diversos campos. A informatização das

referências bibliográficas possibilita uma documentação adequada, funcional e prática,

gerando um arquivo que proporcione agilidade na busca de informações,

principalmente na área das relações pessoa-ambiente, já que a mesma possui uma

ampla variedade de assuntos. O trabalho relata a utilização do Papyrus como auxiliar

na catalogação, documentação e arquivamento das referências bibliográficas. Para

tanto, os textos que foram usados nas pesquisas eram divididos em temas e

agrupados em pastas. Ao entrar os dados da publicação, tais como autor, ano da

publicação e palavras-chave, os textos eram arquivados em armários. Para auxiliar e

entrada de dados bibliográficos foi utilizado o Psyclit, que é um banco de dados

informatizado internacional no qual constam referências bibliográficas de publicações

da área de Psicologia, de 1887 até o presente.

Modalidade da bolsa: PPPg/UFRN



ET - 180

1975: ano das mulheres no Rio Grande do Norte?

Aluno: Eliane Moreira Dias

Orientador: Françoise Dominique Valéry

Departamento de Arquitetura

O movimento feminista surgiu para lutar pelos direitos da mulher na sociedade.

Apesar de ter conseguido várias conquistas e a mulher já atuar no mercado de trabalho

de forma comparada ao homem, ainda havia muita discriminação na década de 70.

Mas, no Rio Grande do Norte, no ano de 1975, algumas mulheres diziam que a sua

situação e das companheiras era satisfatória. Percebemos isso, ao pesquisarmos de

forma sistemática no jornal "A República", do ano já citado, a coluna "Mulher". A coluna

era diária, mas a cada oito dias, entrevistava mulheres que se destacavam no mercado

de trabalho. Como em 1975, a ONU decidiu que seria O Ano Internacional da Mulher,

algumas perguntas eram voltadas para essa temática e uma parte das entrevistadas,

além de não acreditarem na discriminação sexual, também demonstraram

desconhecimento e preconceito em relação às idéias feministas, apesar de possuírem

um bom nível de instrução escolar.

Não bolsista



ET - 181

Manejo e Conservação do Solo e Recursos Hídricos em São Paulo do Potengi -

RN

Aluno: Leonard da Silva Goes

Orientador: Françoise Dominique Valéry

Departamento de Arquitetura

O projeto Universidade Solidaria evidenciando conhecer e atuar junto as

prefeituras do interior do Brasil, implantou o sub-projeto de Manejo e Conservação do

Solo e Recursos Hídricos no município de São Paulo do Potengi - RN. A cidade  está

situada na área de transição do agreste potiguar para o sertão do estado do RN,

apresentando problemas no que diz respeito ao manejo do solo, devido a forma

tradicional de cultivo, onde a falta de resíduo vegetal no solo e o preparo, do mesmo,

que é realizado na pendente favorecem o processo de erosão hídrica. A insuficiente

quantidade de resíduo vegetal, incorporado anualmente ao solo, compromete a sua

fertilidade, pois não há reposição do carbono orgânico. Outro agravante diz respeito a

degradação do sistema de drenagem, através da retirada da mata ciliar aliada a não

preservação das nascentes. Diante de tal realidade o presente trabalho objetiva a

implantação, no assentamento Pedra Branca, de uma unidade de teste e validação de

praticas conservacionistas. Serão implantadas as praticas recomendadas, levando-se

em consideração as particularidades de cada área delimitada, possibilitando com isto

que o agricultor compare o seu sistema tradicional com o proposto. Os dados foram

coletados durante a atuação do projeto Universidade Solidaria ( janeiro de 2000), bem

como de visitas posteriores , por consultas a órgãos públicos e por pesquisa

bibliográfica. Os resultados preliminares constatam o despreparo tecnico-educacional

da comunidade no manejo do solo, evidenciando a exposição do solo a possíveis

desgastes.

Não bolsista



ET - 182

As praças de Natal

Aluno: Adriana Carla de Azevedo Borba

Orientador: Maria Cristina de Morais

Departamento de Arquitetura

As praças são uma das mais antigas opções de lazer acessível até à população

mais carente. Trabalhos empíricos registram que o número de praças não vem

acompanhando o crescimento populacional. Este trabalho aborda as praças de Natal,

objetivando a análise da oferta no tocante à quantidade, localização/ distribuição e

tipologia. A metodologia consistiu inicialmente, de elaboração de referencial teórico

englobando conceitos de praça, área verde, lazer, legislação e definição de raios de

abrangência. Na seqüência foram coletados dados in loco e por fim a análise da

situação e distribuição das praças de Natal, fazendo mapeamento por região

administrativa. Quanto aos resultados, foram contabilizadas 112 praças na cidade, a

maioria localizada na Zona Leste (47 praças ou 41,96% do total), em especial no bairro

de Cidade Alta (um dos mais antigos da cidade), e o menor número, 14 praças

(12,5%), na Zona Oeste. Foram identificadas 2 tipologias: praças com equipamentos

para adultos e crianças de até 14 anos (tipologia I) e praças apenas para adultos

(tipologia II). A Zona Norte foi a que mais apresentou praças de tipologia I, (9 praças ou

8,23% do total) e apenas 4 (3,57%) da tipologia II; na Zona Leste acontece o oposto, 11

praças (9,82%) de tipologia I e 36 (32,14%) de tipologia II. No estudo dos raios de

abrangência das praças, detectou-se vazios em toda cidade, com mais evidência nas

Zona Norte (ocupação mais recente) e Oeste. Confrontando estes dados com os de

população, observou-se que as Zonas Norte e Oeste, de maior população

(respectivamente 206.115 hab. e 148.878 hab.) correspondem às áreas com maior

déficit de praças. Já a Zona Leste com 114.453 hab. tem a maior quantidade de

praças. Ao término deste trabalho pôde-se verificar que na cidade de Natal, apesar de

seus 400 anos, a oferta de praças não atende totalmente à demanda populacional, em

especial nos quesitos de localização, distribuição espacial e faixa etária a que se

destinam os equipamentos das praças.

Não bolsista



ET - 183

Patrimônio Foreiro da Prefeitura de Natal: distribuição de terras - 1947/1960

Aluno: Andreia Gurgel Umbelino

Orientador: Angela Lúcia de Araújo Ferreira

Departamento de Arquitetura

Grandes glebas de terras da cidade do município foram transformadas em solo
urbano devido a grande expansão ocorrida nos anos posteriores a II Guerra Mundial. O
trabalho analisa como a administração pública promoveu a distribuição de terras do
patrimônio municipal entre os anos de 1947 e 1960. O material empírico utilizado faz
parte do banco de dados disponível na Base de Pesquisa Estudos de Habitat, onde
encontram-se todas as Leis e Projetos de Leis aprovados, entre os anos de 1947 e
1964. O estudo partiu da conceituação das categorias e da contextualização do
momento em que este fenômeno se insere; levantamento cartográfico e mapeamento
dos resultados para espacializar a transferência de propriedade. Os resultados obtidos
indicam que a forma mais freqüente dessa promoção foi o aforamento de terras
(81,19%), seguido de doações (9,54%) e de loteamentos (1,80%). No período
pesquisado destaca-se a atuação do prefeito Djalma Maranhão (43,8%), seguido de
José Pinto Freire (29,7%) e Wilson de Oliveira Miranda (16,3%). Com relação ao
tamanho dos lotes, estes foram subdivididos em duas categorias: os que indicam o uso
para moradia (média de 403,3 m2 de área - 91,7%) e os que indicam intenção de
loteamento (média de área de 7.443,4 m2 de área - 8,3%). As terras destinadas a
loteamentos estão localizadas predominantemente na zona suburbana de então. Outra
constatação diz respeito à intensidade dessa promoção: verificou-se que foi mais
acentuada a partir de 1955 (89,95%), destacando-se o ano de 1960 (25,77%). Por
último, os bairros onde houve maior distribuição de terras foram: Santos Reis (37,74%),
Dix-Sept Rosado (17,90%) e Lagoa Seca (12,40%). Sabendo-se que, grande parte do
solo delimitado como município de Natal faz parte do Patrimônio Foreiro da Prefeitura,
constata-se que  muitas vezes a espoliação deste patrimônio se deu através da
transferência de terras a particulares que promoveram loteamentos privados. Em vista
da necessidade de conhecer melhor a história da cidade de Natal, este trabalho
fornece um importante acervo, visualizando-os no mapeamento da atuação do poder
político municipal, espacializados nos principais bairros de Natal.

Não bolsista



ET - 184

Modernismo na escola: um estudo de caso.

Aluno: Renato de Medeiros

Orientador: Edja Bezerra F. Trigueiro

Departamento de Arquitetura

Segundo Vilanova Artigas em seu livro Caminhos da Arquitetura, o edifício

escolar é a tipologia que reflete melhor as passagens mais empolgantes da nossa

cultura artística, além dos recursos técnicos e as idéias culturais dominantes.

Baseando-se nestas idéias, este trabalho apresenta um caso de tipologia edilícia

escolar de Natal ( Escola Estadual Sebastião Fernandes ), construída no início da

década de 70. A partir da análise de suas características espaciais e formais , busca-

se  demonstrar  como o Movimento Moderno ( movimento dominante da época no

Brasil ) influenciou a edificação, apresentando exemplos de outras escolas construídas

em Natal, na mesma época e também no Brasil com características semelhantes. Além

disso, visando uma compreensão mais abrangente, procurou-se entender também a

política educacional da época e como esta contribuiu na definição do projeto. Esta

pesquisa, baseada em consultas bibliográficas, visitas “in loco”, entrevistas com

profissionais de Arquitetura e Educação, pôde no seu desenvolvimento, comprovar a

influência do Modernismo na configuração da edificação, tanto na definição espacial

dos ambientes como estética, evidenciando-se a presença da estrutura construtiva

aparente, horizontalidade das esquadrias  e ainda a preocupação com o clima,  algo

comum na produção Modernista Brasileira, procurando atender aspectos de conforto

ambiental, com o uso de elementos vazados.  Ao se resgatar  um exemplo de

edificação escolar influenciada pelo Modernismo, este trabalho contribui para compor o

panorama da Arquitetura Modernista de Natal.

Não bolsista



ET - 185

Tirol e Petrópolis: da Hermes às dunas. O processo de ocupação e os

parâmetros urbanísticos.

Aluno: Luciana Kelly Maia Correia / Maria Cândida Teixeira de Cerqueira

Patrícia Régia Nascimento da Silva / Sílvia Maria M. Germano

Orientador: Ruth Ataíde

Departamento de Arquitetura

Para se realizar uma intervenção urbana em determinado lugar, é imprescindível

que se conheça toda a dinâmica dessa área.  Sendo assim, para a realização de uma

proposta de intervenção escolheu-se, no Bairro de Tirol e Petropólis, uma fração de

estudo delimitada a oeste pela avenida Hermes da Fonseca, a leste pelas dunas, ao

norte pela Praça das Flores e ao sul pela avenida Almirante Alexandrino de Alencar.  A

fim de se compreender com maior clareza as condições físico-espaciais desta fração

urbana estudada é realizada uma abordagem que tem como principal meio de

apreensão do espaço urbano a análise morfológica, a qual abrange a apreciação dos

coeficientes volumétricos, tais como a densidade, taxa de permeabilidade e de

ocupação e o coeficiente de aproveitamento do solo. Estes são calculados tendo como

referência básica as diretrizes do Plano Diretor de Natal. Através de pesquisas

bibliográficas em trabalhos já realizados nesta área, além de visitas ao local, aqueles

aspectos puderam ser obtidos e comparados com os índices determinados pelo  Plano

Diretor de Natal. O resultado desta comparação tornou possível estabelecer

considerações e constatações que são a representação da real situação local, sendo,

então, a base para estudos de propostas de intervenção no desenho urbano.  Com

estes últimos resultados constata-se a reduzida existência de áreas verdes públicas no

interior dessa fração, além da falta do controle de gabarito que futuramente, com

posteriores construções de edifícios, poderá prejudicar as condições de conforto

ambiental aos usuários.

Não bolsista



ET - 186

Análise morfológica de edificações eclética, protomodernista e modernista

Aluno: Luciana Kelly Maia Correia, Maria Cândida Teixeira de Cerqueira, Patrícia

Régia N. e Silva, Sílvia Maria de Medeiros Germano

Orientador: Edja Bezerra Faria Trigueiro

Departamento de Arquitetura

O estudo que se propõe a apresentar aborda as mudanças que se processaram
na arquitetura doméstica do Tirol em um intervalo compreendido entre as décadas de
20 a 60, através do estudo morfológico de três exemplares de habitações de relevante
valor arquitetônico: um eclético, um protomoderno e um moderno. O trabalho registra os
aspectos morfológicos das mesmas. Além de detalhar a morfologia dessas
edificações, são também abordados os aspectos históricos, situando-as no contexto
arquitetônico em nível internacional, nacional e local; bem como traçando o perfil dos
ocupantes das residências analisadas. É feito em um segundo momento uma análise
comparativa entre as edificações estudadas, onde os resultados do estudo
desenvolvido em cada uma das residências são confrontados, relacionando os três
diferentes períodos históricos em que as mesmas estão inseridas. Para tanto, foram
realizadas visitas in loco, onde foram feitas medições para obtenção das plantas
baixas, levantamento da planta baixa original através de informações dadas pelos
moradores, além de constar no mesmo, registros fotográficos. Através de conversas
com moradores e vizinhos mais antigos, conseguiu-se informações a respeito da
história do local. Os demais pontos abordados no trabalho são fruto de pesquisa
bibliográfica, e do conteúdo das aulas de História e Teoria da Arquitetura III. Foi então
visto que as diferenças mais significativas estão contidas na parte exterior das
residências, quanto a concepção das fachadas, seja na relação entre cheios e vazios
como no emprego de elementos decorativos e diferentes tipos de materiais. A
organização espacial da residência assume um novo caráter somente a partir do
modelo modernista, ocorrendo a setorização das áreas íntima, social e de serviço.
Ficou ainda evidenciado que as arquiteturas dessas residências  não estão moldadas
apenas a partir do padrão estético que marcou cada período, mas refletem também as
mudanças de hábitos sócio-culturais no âmbito da moradia.

Não bolsistas



ET - 187

 As Máquinas da Vila Ferroviária

Aluno: Sílvia Maria de Medeiros Germano

Orientador: Edja Bezerra Faria Trigueiro

Departamento de Arquitetura

O trabalho trata da moradia, sendo explorado o tema da habitação em série. A
questão do planejamento interno da casa é também abordada, uma vez que esta é uma
das questões que a arquitetura moderna buscou solucionar. Para tanto, escolheu-se um
objeto de estudo na cidade de Natal que se enquadra no tema proposto, sendo este a
Vila Ferroviária, construída no início da década de 50. O objetivo do estudo é, portanto,
conhecer de que forma a arquitetura moderna, bem como o ideal moderno da moradia
em série estão contidos na Vila Ferroviária. Faz-se inicialmente uma contextualização
no que diz respeito à habitação no período moderno, tanto em nível internacional como
nacional. Como os fatos históricos são, na maioria das vezes, quem melhor justificam a
arquitetura, constam ainda neste trabalho o histórico da Vila Ferroviária, bem como o
da Ferrovia Sampaio Correia. E, enfim, elabora-se o estudo da arquitetura da Vila. Sua
realização fez-se possível através de pesquisas em livros e periódicos que abordam a
questão da habitação moderna, bem como a estrutura interna da residência nesse
mesmo período. O histórico da Vila Ferroviária foi traçado a partir de levantamentos e
conversas com antigos moradores, além de contar com a ajuda da arquiteta Dulce
Cavalcante de Albuquerque, autora da obra “A História da Ferrovia”. As plantas foram
obtidas através de levantamentos in loco e de informações colhidas de outros trabalhos
monográficos. Dessa forma, evidenciou-se que, apesar da “Vila Ferroviária” constituir
um exemplar tardio de vila operária, parece ser um tanto “precoce” quanto à arquitetura
de suas casas, pois as plantas das habitações tipo apresentam uma configuração
distinta do modelo tradicional da época onde as funções da casa – social, íntima e
serviço – apresentavam-se superpostas. As mesmas são compactas, partem da idéia
de funcionalidade e racionalidade, onde não há desperdício de espaço, tendo as
funções da casa bem definidas. Soma-se a isso o modo pelo qual as mesmas foram
produzidas: em série, tais quais os produtos industrializados da “Era da Máquina”.

Não Bolsista



ET - 188

Diagrama de esforços solicitantes: uma abordagem intuitiva

Aluno: Jussara de Gois Borba Melo

Orientador: Petrus Gorgônio Bulhões da Nóbrega

Departamento de Arquitetura

Quando se fala em teoria das estruturas, um dos tópicos mais importantes é a

determinação dos esforços solicitantes nos elementos estruturais. A partir desta, pode-

se fazer o dimensionamento adequado para o uso da peça em serviço.

Tradicionalmente, o ensino do traçado dos diagramas de esforços solicitantes tem sido

feito de maneira excessivamente matemática, muitas vezes usando-se, exclusivamente,

o recurso da álgebra, não enfatizando-se o real comportamento estrutural. O raciocínio

utilizado é exclusivamente lógico. Todavia, o cérebro não assimila apenas seqüências

lógicas. Fatos e imagens são assimilados com mais clareza. E para tomar partido

disto no ensino da teoria das estruturas, melhorando sua eficiência, é que se buscou

unir um traçado intuitivo ao traçado matemático, conciliando as duas formas de

aprendizado.

Neste trabalho, intenciona-se sistematizar um procedimento para traçar intuitivamente

os diagramas de esforços solicitantes das estruturas de barra, associando-o ainda ao

seu perfil de deformação   e à grandeza das reações de apoio (em cada um deles),

gerando um entendimento mais sólido dos conceitos. Este estudo surgiu da

necessidade de conciliar diferentes disciplinas que envolvam estática e resistência dos

materiais e estruturas, de diferentes cursos de engenharia e arquitetura.

Muitos arquétipos foram desenvolvidos a partir de estruturas elementares, para

demonstrar o comportamento das mais complexas. Aqui serão ilustrados exemplos de

configurações matemáticas e intuitivas, demonstrando suas diferenças e semelhanças,

buscando o ponto de concordância entre as duas.

Modalidade da bolsa: Bolsa ProGrad de Monitoria



ET - 189

Análise do Traçado e Parcelamento de  uma fração de Petrópolis e Tirol

Aluno: Glênio Márcio de Castro Fonseca, Gley Riviery Lacerda M. Medeiros, Jussara

de Góis Borba Melo, Renato de Medeiros

Orientador: Ruth Ataíde

Departamento de Arquitetura

Para se obter uma melhor compreensão da cidade, faz-se necessário entender

a estrutura de sua malha urbana a partir da configuração de seus elementos

morfológicos primários, ou seja, as ruas e os lotes . Com esse objetivo, este trabalho

pretende a partir do estudo de uma fração do bairro de Petrópolis e Tirol, mais

precisamente limitada à leste pelo Parque das Dunas, à oeste pela Av. Hermes da

Fonseca, ao Sul pela Av. Almirante Alexandrino de Alencar e ao norte pelo bairro de

Areia Preta; tecer um retrato atual da área de estudo, considerando as transformações

ocorridas a partir da implantação dos planos urbanísticos do início do século: Plano

Polidrelli  e Palumbo. Baseando-se, então, em pesquisas bibliográficas, entrevistas,

consultas a órgãos públicos e visitas a fração estudada; o trabalho apresenta-se como

um resgate histórico da ocupação da fração, com o estudo do parcelamento e do

traçado e a apresentação de sua caracterização atual. Foi possível com o

desenvolvimento do trabalho,  entender a atuação posterior de determinados

parceladores das  terras da mesma área e ainda outros aspectos, como a

conformação topográfica do local ( com a atuação importante das dunas na

modelagem do desenho urbano ) e a importância da Av. Hermes da Fonseca como

eixo indutor de crescimento e ligação entre bairros. O entendimento desses aspectos

funciona como tentativa de interpretação da cidade e vem responder questões a

respeito de sua formação.

Não Bolsista



ET - 190

Concepções Arquitetônicas em Natal: forma e estrutura

Aluno: Jussara de Gois Borba Melo

Orientador: Petrus Gorgônio Bulhões da Nóbrega

Departamento de Arquitetura

Conceber uma edificação significa, necessariamente, projetar uma intenção de

estrutura. Dessa maneira, desde o ante-projeto arquitetônico, deveria ser indissociável

a concepção da forma com a concepção estrutural. O que se vê, em muitos casos,

todavia, difere deste entendimento. Pensa-se a estrutura como elemento secundário,

ou que possa vir a posteriori.

 Este trabalho propõe-se a revelar exemplos de edificações locais (cidade de Natal)

onde a forma apresenta forte conotação estrutural. Aspectos que se confundem,

trazendo à tona a indissociabilidade proposta para os projetos.

Para tanto, após um levantamento das edificações, registro fotográfico e análise, será

apresentado um resumo com o encaminhamento das forças, que demonstra a relação

entre arquitetura e estrutura, e esquemas representativos desta com os respectivos

esforços solicitantes.

Como exemplos claros que os dois elementos são parte indissociáveis, foram

escolhidas obras notáveis na cidade: o estádio João Machado; o ginásio Humberto

Nesi; o pórtico do Quarto Centenário de Natal; a Catedral Metropolitana; o prédio do

Tribunal  Regional do Trabalho; as coberturas hexagonais do Hotel Ocean Palace; as

pontes do Rio Potengi (nova e velha); e o restaurante e a capela da Universidade

Federal do Rio Grande do Norte.

Estes trabalhos foram desenvolvidos durante o período de monitoria da disciplina ARQ-

427 - Fundamentos das Estruturas, onde o entendimento do comportamento estrutural

das edificações se faz essencial. Deste modo, conjuga-se a pesquisa de quais

sistemas estruturais são mais aplicados na cidade  e verifica-se quando o resultado

obtido concilia o desempenho estrutural com a forma proposta otimizando a arte de

projetar.

Modalidade da bolsa: Monitoria



ET - 191

 Influência de fatores do meio ambiente sobre a produção de leite e o período de

lactação em vacas da raça Jersey

Aluno: Mariland Araüjo de Oliveira; José Newton Guedes de Araújo; Suênia Flávia de

Araújo Dantas.

Orientador: Adriano Henrique Rangel e Francisco das Chagas E. da Fonseca.

Departamento de Agropecuária

Foram analisadas 1.617 lactações provenientes de 36 rebanhos da raça Jersey,

puras de origem. Dados oriundos da EMBRAPA/CNPGL (arquivo zootécnico nacional)

para avaliação da influência de fatores de meio ambiente sobre a produção de leite

aos 305 dias de lactação e período de lactação. Para o estudo foi utilizado o método

da máxima verossimilhança através de um modelo estatístico que incluiu os efeitos

conjuntos das variáveis rebanho-ano de parto (RA), estação de parto(EP) e idade da

vaca por ocasião do parto(IP). A média da produção de leite é 3.418,80 ± 80,85Kg

com um coeficiente de variação (CV) de 24,04% a duração média de lactação foi de

283,84±2,72 dias com um C.V. de 18,27%. A variável rebanho-ano de parto não

apresentou efeito significativo sobre as características estudadas. A estação de

parição teve efeito significativo sobre a produção de leite(P< 0,01), não apresentando

efeito significativo para período de lactação. A idade em meses apresentou efeito

linear e quadrático sobre a produção de leite, não apresentando efeito significativo

sobre o período de lactação.



ET - 192

 Efeito da Sacarose e Cloreto de Sódio sobre as propriedades espumantes da

gelatina

Aluno: Priscilla D.L. da Silva

Orientador: Roberta T.P. Correia

Departamento de Agropecuária

A gelatina é um produto protéico obtido através da hidrólise controlada do colágeno,

muito empregada na indústria de alimentos como ingrediente de produtos de confeitaria,

sobremesas, derivados lácteos, entre outros. Dentre suas propriedades funcionais

destacam-se as propriedades espumantes, que incluem a formação de espuma e a

capacidade de mantê-la estável. O objetivo da presente pesquisa foi avaliar até que ponto

sacarose e cloreto de sódio, substâncias comumente empregadas na elaboração de

produtos alimentícios, afetam as propriedades espumantes da gelatina e consequentemente

seu valor funcional. Foram testados quatro tratamentos consistindo de soluções preparadas

a partir de 1 g de gelatina em pó dispersa em 50 ml de a) água destilada; b) solução NaCl

(3%); c) solução de sacarose (40%); d) solução mista (3% NaCl e 40% sacarose). Os itens

formação e estabilidade de espuma após 30, 60 e 120 minutos foram determinados de

acordo com o descrito por PACHECO & SGARBIERI (1998), utilizando-se o processo de

batimento por simular com maior fidelidade o processo industrial (PHILLIPS et al., 1990). As

determinações em triplicata foram comparadas através do teste de Tukey (p<0,05). A

formação de espuma das soluções salina e mista são estatisticamente inferiores à da água

(p<0,05), enquanto que a solução de sacarose não difere significantemente. A estabilidade da

espuma da solução de sacarose apresenta-se bastante satisfatória, fato que concorda com

SCHACHTEL (1981), o qual afirma que a sacarose forma filmes viscosos ao redor das

bolhas encapsuladas de ar, de modo a aumentar a estabilidade da espuma. A presença de

cloreto de sódio nas soluções salina e mista parece diminuir substancialmente a estabilidade

da espuma formada.  Desta forma fica evidente que a presença dos solutos estudados altera

de maneira significativa o valor funcional da gelatina.

Não bolsista



ET - 193

Avaliação da produtividade do capim elefante (Pennisetum purpureum) com a

utilização de águas semi-tratadas

Aluno: João de Assis Bezerra Neto; Romeika Hermínia de Macedo Assunção;

Orientador: Emerson Moreira de Aguiar; Francisco das Chagas Estevam da Fonseca

Departamento de Agropecuária

Atualmente alguns dos grandes problemas decorrentes do crescimento das

cidades está no aumento da produção de esgotos e na dificuldade de produção de

alimentos para os rebanhos principalmente nos períodos de estiagem. É dentro deste

contexto que o  trabalho objetiva avaliar  o uso águas residuárias para a produção de

matéria seca e produção de proteína bruta  do capim elefante (Pennisetum

purpureum). Esta pesquisa foi desenvolvida no âmbito do PROSAB - Programa de

Pesquisa em Saneamento Básico - no Campo Experimental instalado na Estação de

Tratamento (ETE) do Campus Central da UFRN. Foram utilizados três tabuleiros

inclinados, do T3 ao T5, sendo este último o testemunho o qual foi irrigado com água

potável e os demais com o efluente unificado de dois sistemas de tratamento

anaeróbios (um reator de manto de lodo e o outro um tanque séptico de câmaras em

série seguido de filtros biológicos). Foram efetuadas análises de variância para

produção de matéria verde (t/ha), altura de plantas (cm), número de perfilhos, produção

de matéria seca (t/ha) e produção de proteína bruta(t/ha). As médias dos resultados de

cada parâmetro para os respectivos tabuleiros(T3;T4;T5) foram: MV t/ha

(54,2;61,33;40,07), altura da planta cm(162,58;168,83;178,08), número de perfilhos por

m2 (34,17;41,75;27,78), MS t/ha (8,70;9,32;5,48) e PB t/ha (5,83;6,88;4,85).  Neste

trabalho nenhuma análise revelou diferença significativa, entre os tratamentos

(tabuleiros), ao nível de 5%. (CNPq/PROSAB).

Modalidade da Bolsa: CNPq



ET - 194

Caracterização de clones de capim elefante (Pennisetum purpureum, schum.)

na região litorânea do Rio Grande do Norte

Aluno: Christiano Fonseca de Souza; Priscilla Diniz Lima da Silva;

Orientador: Emerson Moreira de Aguiar

Departamento de Agropecuária

O estudo foi conduzido com o objetivo de caracterizar preliminarmente uma coleção

de 50 clones de capim elefante (Pennisetum purpureum, Schum.) e selecionar os clones

mais promissores, com base de uma maior produção de matéria seca de melhor qualidade,

maior relação folha/caule e o mais adaptado as condições edafoclimáticas do estado do Rio

Grande do Norte, dentro do Programa de Melhoramento Genético da espécie coordenado

pelo Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Leite (CNPGL/EMBRAPA) em parcerias com a

EMPARN e UFRN. A caracterização foi realizada no Campo Experimental “Rommel

Mesquita”, no município de Parnamirim-RN, pertencente a EMPARN. Os clones foram

plantados em sulcos com material proveniente do CNPGL,  adubados de acordo com análise

de solo e irrigados quando necessário. O delineamento experimental empregado foi o de

Blocos Aumentados  de Federer, tendo como testemunhas locais (Roxo, Napier e

Cameroon). Os 50 clones foram numerados de 01 a 50 e divididos em grupos de dez, sendo

que em cada grupo foi acrescido com as três testemunhas, as quais desempenharam o

papel de estimar o efeito do bloco. A área total ocupada pelo ensaio foi de 525 m2 (15 x 35

m), ocupada com cinco blocos de treze linhas de cinco metros cada, o material foi plantado

em 09.12.99 e efetuado o corte de uniformização em 05.04.00 e após 60 dias foi efetuado o

primeiro corte motivo do presente estudo. As variáveis: produção de matéria verde, número

de perfilhos/m2 e altura dos perfilhos não foram significativos (P < 0,05) e as variáveis

diâmetro dos colmos e relação folha/caule foram significativas (P < 0,05). Os resultados  de

produção de matéria verde indicam clones promissores com produção superior a 50 t

MV/ha/60 dias e que alguns clones apresentaram uma relação folha/caule superior a 1,00 e

que alguns clones são promissores, na produção de matéria seca de melhor qualidade. Há

necessidade de verificar o comportamento desses clones ao longo do ensaio em relação a

PMS e PPB  no estado do RN (EMBRAPA/EMPARN).



ET - 195

Exigências do mercado em relação a produtos de origem animal

Aluno: Genildo Fonseca Pereira

Orientador: Nésio Antônio Moreira T. de Barros

Departamento de Agropecuária

O presente trabalho visa identificar as exigências dos consumidores em relação

a aquisição da carne, leite e derivados; determinando as preferências quanto a origem

cárnea, os cortes, se existe distinção quanto aos diferentes tipos de leite (teor de

gordura e origem), e quais os fatores que influenciam o consumidor na hora da compra.

Por tratar-se de um experimento em que os dados serão analisados por amostragem,

o presente trabalho não terá delineamento estatístico.

A coleta dos dados será através de formulários elaborados pela equipe de

pesquisadores e envolverá perguntas inerentes ao perfil do consumidor e suas

preferências.

A pesquisa envolverá 10 alunos do curso de Zootecnia e será realizada nas duas

maires redes de supermercado de Natal.

Não Bolsista.



ET - 196

Efeito da utilização de aditivos sobre a qualidade das silagens de Sorgo

Forrageiro

Aluno: Wellington da Silva Farache; Priscilla Diniz Lima da Silva;

Orientador: Emerson Moreira de Aguiar.

Departamento de Agropecuária

O não armazenamento de volumosos para os períodos críticos do ano, se constitui

no principal entrave para a produção animal nacional. Avaliou-se o efeito da utilização dos

aditivos: melaço, uréia, inoculante bacteriano e a combinação destes na ensilagem de sorgo

forrageiro. O experimento foi realizado na Estação Experimental Felipe Camarão, situada no

município de São Gonçalo do Amarante-RN. A silagem foi resultante de um plantio do sorgo

forrageiro variedade IPA-467, cultivado em solos aluviais de textura média, topografia plana.

Foram aplicados uma adubação química utilizando-se a fórmula  30-30-20, conforme

recomendações da análise de solo. A forragem para ensilagem foi colhida através de corte

mecanizado com colhetadeira a uma altura de 20 cm do solo, num estágio de grão farináceo

duro (cerca de 135 dias pós-plantio). A forragem foi picada em partículas de dois a três

centimetros e transportada em carroções para o local da bateria de silos. Para ensilagem

foram utilizados silos de superfície tipo “cincho”, com a dimensão do aro de 300 cm de

diâmetro e 60 cm de altura, contendo aproximadamente duas toneladas de forragem. Após o

enchimento em camadas de 20 cm, com compactação, os silos foram vedados com uma

lona plástica de 200µ. Utilizou-se um delineamento em blocos ao acaso com oito tratamentos

e três repetições, resultantes da combinação de diferentes aditivos para silagem (melaço,

uréia e inoculante bacteriano), aplicados a forragem de sorgo por ocasião do processo de

ensilagem, Utilizou-se um delineamento em blocos ao acaso com oito tratamentos e três

repetições. Não foram observadas variações significativas (p<0,05) entre os tratamentos, nos

percentuais médios de MS, pH, FDN, FDA e DIVMS. Os teores médios de PB, foram maiores

nos tratamentos que receberam uréia. Não foi constatada influência significativa dos aditivos

empregados em relação aos teores de MS, pH, FDN, FDA e DIVMS das silagens.

(BNB/EMPARN)



ET - 197

Efeito de diferentes fontes de cálcio no desempenho de codornas em postura  (

Cotunix  cotunix  japônica )

Aluno: Danilo Hoodson Barbosa Farias e Antônio Ironildo Silva Jounto.

Orientador: Jorge dos Santos Cavalcanti.

Colégio Agrícola de Jundiaí.

Com o objetivo de estudar os efeitos de diferentes fontes de cálcio no desempenho de

codornas em postura (Cotunix cotunix japônica), foi realizado um experimento na

Universidade Federal de Lavras, Lavras/Mg, no período de 10 de janeiro a 01 de maio de

1994, e realizado observações no Colégio Agrícola de Jundiaí em 1999 e 2000.

O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado em um esquema fatorial 8 x 4 (8

tratamentos e 4 períodos de 28 dias) com 4 repetições e 9 aves por parcela num total de 288

aves. Os tratamentos constituíram de 8 dietas isoprotéica (19,2%), isocalórica (2800 Kcal/kg

E.M.) e isocálcica (3,2%), preparadas à base de milho e farelo de soja, suplementadas com

diferentes fontes de cálcio: calcário dolomítico (cd), cimento Portland (cd), casca de ovo

(co0, farinha de ostra (fo), calcário calcítico (cc), ½cd + ½ co, ½ cd + ½ fo, ½ cd + ½ cc.

Foram avaliados os seguintes parâmetros: consumo de ração, conversão alimentar,

produção de ovos, espessura da casca, porosidade da casca, peso do ovário e teor de

cinzas, fósforo e cálcio nas fezes e na tíbia e a relação cálcio: fósforo.

Os resultados revelaram que as fontes de cálcio influenciaram no desempenho das

codornas. O cimento Portland, reduz a produção de ovos, piora a conversão alimentar,

acarreta uma menor espessura da casca dos ovos e maior porosidade da mesma, com

diminuição do peso do ovário. As diferentes fontes de cálcio não afetaram o consumo de

ração e o peso dos ovos, observando um maior consumo de ração para os períodos

subsequentes. Os teores de cinzas, cálcio e fósforo das fezes e tíbia e a relação cálcio:

fósforo foram influenciadas pelas fontes de cálcio utilizadas. De acordo com estes dados,

pode-se concluir que o cimento Portland fabricado no Brasil não deve ser recomendado

como suplemento de cálcio na dieta de codornas em postura.

Torna-se interessante maiores e mais detalhados estudos com estas e outras possíveis

fontes de cálcio para aves, tendo em vista a importância deste mineral para esta espécie.

Modalidade da Bolsa: PROEX



ET - 198

Levantamento das plantas carnívoras em uma área do Colégio Agrícola de

jundiaí. Macaíba – RN.

Aluno: Lidiane Noberto de Medeiros e Dalma Roberta de Araújo.

Orientador:  Adalberto Trindade e Maria Solange Dutra da Cruz.

Colégio Agrícola de jundiaí

As plantas carnívoras sempre despertam o interesse do público em geral,

acendendo a imaginação das pessoas, devido à sua natureza exótica quando

comparada com os demais membros do reino vegetal. O objetivo do nosso trabalho foi

fazer o levantamento das espécies de plantas carnívoras encontradas em uma área do

Colégio Agrícola de Jundiaí. Em geral, estas plantas se desenvolvem em solo

pantanoso e pobre em nutrientes fundamentais, como nitratos e fosfatos sem

possibilidade de desenvolvimento de suas pequenas e delgadas raízes. Foram

realizadas visitas e coletas de material botânico na referida área no período de

março/99 à julho/00,tendo sido encontrado as seguintes espécies: Drosera villosa;

Drosera montana e Drosera spathulata.

Não Bolsista



ET - 199

Projeto de um sistema de segurança eletrônica para o NUPLAM

Aluno: Djanilton Fernandes Rêgo.

Orientador: Andrés Ortiz Salazar,Co-orientador: André Laurindo Maitelli.

Colaboradores: Alexandre Magnus F. Guimarães, Marcos Silva de Santana

Departamento de Engenharia Elétrica.

O desenvolvimento do projeto partiu de uma solicitação feita pela Pró-Reitoria de

Administração e Assuntos Estudantis da UFRN para a elaboração de um projeto de

segurança eletrônica para a UFRN. O motivo que levou a Pró-Reitoria a nos convidar para

realizar o projeto foi a experiência adquirida com o desenvolvimento de um controle de

acesso microcontrolado para o laboratório do LECA (Laboratório de Engenharia da

Computação e Automação) e ao conhecimento e experiência que os professores e alunos

colaboradores apresentam nesta área.

Como a área do Campus universitário é bastante grande e possui vários prédios, decidiu-se

desenvolver um projeto piloto em um setor, cuja segurança foi considerada uma das mais

críticas pela administração da UFRN. A partir deste projeto, tornar-se-á viável a sua

implantação em outros setores com pequenas e peculiares modificações.

O setor escolhido foi o NUPLAM (Núcleo de Pesquisa de Alimentos e Medicamentos), possui

cerca de 27000 m2 de área e localiza-se próximo ao prédio da Reitoria.

É importante ressaltar que o sistema eletrônico vem complementar e auxiliar o sistema de

segurança patrimonial atualmente existente, executado basicamente por vigilantes, isto é, o

sistema deverá auxiliar, e não suprimir o trabalho dos vigilantes.

O projeto prevê a implementação de três subsistemas no NUPLAM:

Controle de Fluxo de Pessoas (CFP);

Sensoriamento e Sinalização Local e Remota (SSLR);

Circuito Fechado de TV ou Sistema de Câmeras (CFTV).

O trabalho é relatado em tópicos que tentam descrever da melhor forma possível como foi

estruturado o projeto do sistema indicando suas partes , seus objetivos, equipamentos

disponíveis, particularidades intrínsecas a cada subsistema, como dispositivos empregados,

projeto de layout e análise de custo.

Modalidade da bolsa: CNPq/PIBIC



ET - 200

Um Transformador de Impedância em Ondas Milimétricas

Aluno: Francisco José Targino Vidal

Orientador: Humberto César Chaves Fernandes

Departamento de Engenharia Elétrica

Este trabalho consiste no estudo e  aplicação de transformadores de

impedância em linhas de lâminas, para utilização em sistemas nas freqüências de

ondas milimétricas(30 a 300 GHz). No estudo das linhas de lâminas, são analisadas a

constante de propagação, a impedância característica, os coeficientes de transmissão

e reflexão, usando método dinâmico para obtenção destes parâmetros. Nesta análise é

usado o método de onda completa da linha de transmissão transversa (LTT) para a

obtenção da constante dielétrica efetiva e dos parâmetro de espalhamento, da

descontinuidade entre as seções do transformador. São usados programas

computacionais em FORTRAN 77 E FORTRAN Power Station. Resultados numéricos

computacionais são apresentados em duas e três dimensões para a constante de

propagação, a impedância característica, os coeficientes de transmissão e reflexão em

função da freqüência para os  transformadores de impedância em linhas de lâminas

unilaterais. Resultados são comparados com outros resultados na literatura

especializada e comprovam a eficácia da nossa aplicação.

Modalidade da Bolsa: CNPQ/PIBIC.



ET - 201

Implementação do cálculo do fluxo de carga pelo método da soma de potências

na análise de curtos em alta impedância

Aluno: Paulo César de Souza Câmara

Orientador: Manoel Firmino de Medeiros Júnior

Departamento de Engenharia Elétrica

Num trabalho anterior, foram determinadas as equações de tensões e perdas

para o cálculo de fluxo de carga num sistema de distribuição trifásico a três fios. O

método utilizado para esse fim foi o da “Soma de Potências”, devido à eficácia e à

precisão que esse método proporciona. Essa metodologia representa uma ferramenta

essencial para a operação  e para o planejamento de sistemas de distribuição, além

de servir de base para muitos outros estudos. Um desses estudos, o qual está fazendo

uso de forma intensa dessa metodologia é o que se refere a cálculo de curtos circuitos

na presença de altas impedâncias. Freqüentemente, os níveis de corrente resultantes

de curtos dessa natureza é da mesma ordem de grandeza das correntes nominais dos

alimentadores, dificultando bastante a detecção de curtos através dos métodos de

cálculo que existem na atualidade. Utilizando o mesmo princípio e seqüência de

procedimentos adotados no cálculo de fluxo de carga trifásico, foram determinadas

equações que possibilitaram a simulação de curtos circuitos de alta impedância de

forma precisa. As equações resultantes desse trabalho foram programadas e testadas

em sistema de distribuição existentes, tendo produzido excelentes resultados.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET - 202

Uma Configuração Paralela para aumentar a Capacidade de Armazenamento da

Rede Neural de Hopfield

Aluno: Samuel Xavier de Souza

Orientador: Adrião Duarte Dória Neto

Departamento de Engenharia Elétrica

Rede Neural é um sistema de computação não algorítmica largamente pesquisado. A

rede neural de Hopfield é um sistema de memórias associativas. Possui a habilidade de

recuperar um padrão gravado a partir de fragmentos de informação do mesmo. Este tipo de

rede tem sido exaustivamente estudado. No entanto, Um dos problemas mais limitantes é a

sua capacidade de armazenamento. O número de padrões que podem ser armazenados é

limitado pela quantidade de informação contida em cada padrão, sob pena do surgimento de

modos espúrios, estados da rede que a leva a recuperar um padrão não gravado, afetando

significativamente o seu desempenho. Neste trabalho propomos uma configuração paralela

para a rede de Hopfield visando ampliar esta capacidade de armazenamento. Esta

configuração consiste em k redes de Hopfield dispostas em paralelo, onde cada uma

armazena um subconjunto distinto do conjunto total de padrões. Na fase de recuperação da

informação, um vetor de bits representando um padrão corrompido é aplicado a todas as

redes, que trabalham de forma concorrente para recuperar este padrão. Um Sistema de

Seleção da Solução escolhe a rede mais especializada na entrada. Este sistema de seleção

recebe como entrada o vetor corrompido e todas as saídas das redes, então, decide qual

rede fez a melhor recuperação e adota a saída desta rede como a saída do sistema. A

configuração proposta foi aplicada a um sistema de reconhecimento de caracteres e a um

decodificador de códigos convolucionais. Foram obtidos excelentes resultados que mostram

o desempenho da rede recuperando um número de padrões bem maior que o suportado por

uma única rede. Diminuindo o número de memórias por rede, este sistema garante a

diminuição no aparecimento de modos espúrios, e com isso, o desempenho do sistema para

um número maior de padrões armazenados é aprimorado.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET - 203

Medição, cálculo e monitoração de potências instantâneas

Aluno: Alexandre Manoel de Medeiros Borja Gomes

Orientador: Ricardo Ferreira Pinheiro

Departamento de Engenharia Elétrica

Economizar energia tem sido assunto corriqueiro na atualidade, de tal forma que, no

ramo da engenharia, tem crescido a preocupação em conservar a energia fornecida aos

sistemas elétricos. Também cresce a necessidade de um sistema elétrico confiável e

seguro, por isso os distúrbios provocados por cargas não lineares e linhas de alimentação

necessitam serem corrigidos. Bancos de capacitores para corrigir o fator de potência e filtros

ativos para eliminar os harmônicos gerados por cargas não-lineares são alguns dos recursos

usados. Nessa linha de pensamento é apresentado este trabalho que faz uso da “TEORIA

GENERALIZADA DAS POTÊNCIAS INSTANTÂNEAS”. Ela interpreta a potência fornecida ao

sistema como função do tempo e não mais através das formas tradicionais. As componentes

a ,b e c são transformadas em α, β e 0  facilitando a identificação das componentes que não

realizam trabalho. Com isso é possível o cálculo de  duas parcelas que se divide em duas

componentes: componente constante  (P eQ ), devido as tensões e correntes na

frequência fundamental (60 Hz) e a componente oscilante (P e Q), que são componentes que

oscilam numa frequência fora da fundamental. Somente a (P) fornece trabalho ao sistema,

portanto as outras parcelas devem ser eliminadas.

Baseado nessa teoria foi desenvolvido um sistema de aquisição de dados digital que mede,

calcula e monitora as potências instantâneas. Para isso foi usado um computador padrão

PC-IBM, placa de conversão AD/DA (PCL–818) e um circuito de amostragem desenvolvido

no laboratório. O circuito de amostragem coleta as tensões e correntes, reduz seus valores

aos níveis aceitáveis pela placa que converte os dados analógicos (tensões e correntes) para

dados digitais, onde um programa elaborado em “ LINGUAGEM C++ “  realiza os cálculos e

exibe as formas de ondas escolhidas pelo usuário.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET - 204

Análise de sólitons em sistemas amplificados de longa distância

Aluno: Crisluci Karina Souza Santos

Orientador: Humberto Cesar Chaves Fernandes

Departamento de Engenharia Elétrica

Um pulso óptico de forma e  intensidade predeterminadas pode propagar-se em um

meio dispersivo não-linear sem qualquer alteração na sua forma, como se estivesse

propagando-se em um meio linear e não-dispersivo. Isto ocorre quando a dispersão na

velocidade de grupo compensa completamente o efeito da auto-modulação de fase,

formando ondas solitárias. Estas ondas solitárias ortogonais são chamadas de Sólitons, e

quando duas destas ondas se cruzam, suas configurações de intensidade não são alteradas,

de modo que cada onda continua a propagar-se como uma onda independente.

Em transmissões de longo alcance, da ordem de algumas centenas de quilômetros, as

propriedades solitônicas são muita importantes e têm merecido especial atenção. Na

propagação de pulsos por longa distância é necessária a inserção de amplificadores ópticos,

periodicamente, de modo a compensar as perdas de transmissão, como por exemplo, as

perdas intrínsecas da fibra óptica. No entanto, os próprios amplificadores geram um ruído

denominado ruído de emissão espontânea amplificada (ASE - Amplified Spontaneous

Emission).

Em um sistema solitônico amplificado, a geração do ruído ASE pelos amplificadores é

o principal fator limitante de desempenho. O pulso na saída sofre um deslocamento no tempo

devido ao ruído introduzido pelos amplificadores.

Parte deste ruído interage com o sóliton incorporando-se a este, provocando uma

descontinuidade no tempo de chegada dos pulsos. Tal fenômeno é conhecido como Efeito

Gordon-Haus.

O objetivo deste trabalho é fazer uma análise deste efeito, assim como uma análise

do acúmulo de ruído ASE  da fibra e de problemas  relacionados com a interação entre

sólitons adjacentes, fatores importantes no dimensionamento dos sistemas solitônicos. São

apresentados resultados numéricos computacionais através de equações que  são

representadas graficamente em curvas(largura do pulso do sóliton x distância x índice de

refração não linear, largura do pulso do sóliton x intervalo de pulsos adjacentes).

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET - 205

Otimização do perfil de tensão em alimentadores trifásicos através de banco de

capacitores

Aluno: Arrhenius Vinicius da Costa Oliveira

Orientador: Ing. Manoel Firmino de Medeiros Júnior

Departamento de Engenharia Elétrica

Em qualquer sistema de distribuição de energia elétrica, existem vários fatores

que podem vir a prejudicar a qualidade da energia distribuída. As perdas, por exemplo,

podem exercer uma influência relevante, por provocarem declínios indesejáveis nos

níveis de tensão dos alimentadores dos circuitos secundários. Com o objetivo de

minimizar essa influência, são injetados reativos ( banco de capacitores ) na rede, de

forma a regularizar o perfil de tensão.

A fim de determinar a capacidade e a localização de cada banco, desenvolveu-se um

algoritmo, baseado no método da máxima descida, que permite determinar os

parâmetros de sensibilidade, a partir das equações do fluxo de carga "soma de

potências". Além disso, as equações de fluxo de carga foram modificadas, no sentido

de considerar, de forma exata, as impedâncias para a terra.

Uma outra contribuição do presente trabalho consiste na implementação de um

algoritmo para cálculo do passo. Isso é feito através de uma "busca linear exata" sobre

a direção de descida ( gradiente ).

Com base nos algoritmos propostos, desenvolveu-se um programa computacional, a

fim de simular situações práticas.

Modalidade da bolsa: CNPq/PIBIC



ET - 206

Estudo de Aplicações de Sistemas Supervisores em Automação de Processos

Aluno: Fabiano Medeiros de Azevedo

Orientador: Andrés Ortiz Salazar

Departamento de Engenharia Elétrica

A automação de um processo pressupõe a criação de um sistema supervisor
que irá controlá-lo e monitorá-lo. Este sistema supervisor geralmente se caracteriza por
operar sozinho ou com operador. Por isso, deve ser robusto, confiável, amigável e
simples de operar.
Para a criação e montagem desses sistemas supervisores, fazemos uso de
microcontroladores dedicados, que proporcionam um controle mais preciso e confiável
do sistema, e de PCs convencionais, em cima dos quais são construídos as interfaces
de controle para operador. Para cada um destes, utilizamos também ferramentas
computacionais específicas de programação.
De posse de tais recursos, podemos levar adiante vários projetos da base de
pesquisa, criando sistemas e interfaces para o controle das mais variadas plantas
possíveis. Antes disso, entretanto, foi necessário o estudo dos problemas
apresentados, a análise das possíveis soluções e o domínio das ferramentas
computacionais usadas para implementá-las.
O passo inicial foi a criação de um sistema supervisor e de interfaceamento para
controlar a fonte de energia de uma câmara de nitretação de peças de aço. O sistema
é composto por um microcontrolador dedicado, capaz de controlar sozinho a fonte de
energia e todo o processo de nitretação, e uma interface computacional, que permite
que todo o processo seja monitorado e controlado à distância por um PC convencional.
Em seguida, projetamos um sistema de aquisição de dados, responsável por monitorar
a temperatura em uma sala do Laboratório de Metrologia da UFRN. Este sistema é o
primeiro estágio de um projeto para o controle da temperatura na sala, que deve se
manter constante e dentro de limites determinados pelo INMETRO.
Outra aplicação foi a criação de uma interface gráfica para a programação de um
porteiro eletrônico que controla a entrada do Laboratório de Controle de Processos, no
LECA.
Por fim, está em desenvolvimento um sistema de vigilância dos prédios do NUPLAM,
que incluirá o uso de um microcontrolador dedicado, acoplado a diversos sensores
espalhados pelos prédios, e uma interface de monitoramento, utilizando PCs
convencionais localizados à distância, no centro de vigilância da UFRN.
Com tudo isso, conseguimos um amplo conhecimento acerca do projeto e
implementação de sistemas supervisores. Conforme listado acima, foram diversas
plantas e situações a serem controladas através de microcontroladores dedicados e
interfaces de monitoramento em PCs comuns. E para cada uma delas, foi necessário
um estudo acerca do que fazer e como fazer, afim de obtermos a melhor solução
possível.

Modalidade da bolsa: CNPq / PIBIC



ET - 207

Análise de linhas de lâminas afiladas para aplicações em circuitos integrados de

microondas e ondas milimétricas

Aluno: Sandro Jorge de Farias de Oliveira.

Orientador: Maria Rosa M. Lins de Albuquerque.

Departamento de Engenharia Elétrica

O estudo das características de propagação de linhas de lâminas (fin lines) tem

sido efetuado com grande interesse. A facilidade de integração de circuitos planares

com outros elementos, sejam concentrados ou distribuídos, gerou a necessidade de se

projetar transições das linhas de transmissão convencionais para as linhas de microfita,

ou mesmo entre circuitos de linhas de lâminas com componentes de guias de ondas.

As transições entre os diferentes tipos de linhas de lâminas e de linhas de lâminas para

outras estruturas tais como microfitas, microfitas suspensas e linhas coplanares são

também comumente encontradas entre os vários componentes de circuitos de

microondas e ondas milimétricas.

Neste trabalho, as características de linhas de lâminas bilaterais afiladas são

analisadas usando o método dos potenciais vetoriais de Hertz, no domínio da

transformada de Fourier. Considera-se que os campos eletromagnéticos são

superposição de modos TE e TM, sendo definidos em termos de funções potenciais

vetoriais para a determinação da componentes da matriz de admitância. A análise

numérica é efetuada através do método de Galerkin.

Resultados numéricos são apresentados para a constante de fase normalizada e para

a impedância característica em função da frequência, da razão de anisotropia e de

vários parâmetros estruturais. São utilizadas seções de linhas de lâminas afiladas com

variações na largura da fenda. Essas estruturas encontram aplicações no projeto de

dispositivos e circuitos, tais como filtros, acopladores e circuitos de casamento.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC.
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Bancada para acionamento e controle de motores elétricos

Aluno: Walfran Silva de Moraes

Orientador: Aldayr Dantas de Araújo

Departamento de Engenharia Elétrica

Este trabalho tem como  objetivo o desenvolvimento de uma bancada de testes

para acionamento e controle de velocidade de dois tipos de motores: um motor de

indução trifásico comandado por um inversor e  um motor de corrente contínua

controlado por um chopper PWM. Os controladores são implementados em um

microcomputador PC e utiliza-se uma placa de conversão de dados A/D – D/A.

Esta bancada de acionamento de motores terá grande importância nas aulas práticas

das disciplinas Controle Digital e Eletrônica de Potência, atendendo aos  alunos dos

cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia da Computação. Além disso, permitirá o

desenvolvimento de pesquisas relacionadas com o acionamento de motores CC e CA,

com a utilização de diversos tipos controladores (PID, Binário, MRAC, VS-MRAC, etc).

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET - 209

Desenvolvimento de programas computacionais e experiências para controle

digital de processos

Aluno: Ricardo Calazans Soares

Orientador: Aldayr Dantas de Araújo

Departamento de Engenharia Elétrica

Neste trabalho são apresentados os programas computacionais desenvolvidos

para serem utilizados, pelos alunos dos cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia da

Computação, na implementação de experiências relacionadas a controle digital de

processos.

O programa para Controle Digital de Processos (cdig) foi escrito em linguagem C.

Neste programa o usuário pode desenvolver qualquer tipo de controlador e pode

visualizar os resultados obtidos através de uma tela gráfica. Para exemplificar a

utilização do programa foi implementado um Controlador Integrativo (I) para controle do

nível de tensão de uma planta de primeira ordem.

Através de adaptações feitas no programa cdig, foi elaborado um programa dedicado

ao controle de nível de reservatórios (cniv), utilizando um Controlador Proporcional-

Integrativo (PI).

O outro programa desenvolvido proporciona uma fácil utilização dos controladores do

tipo Proporcional-Integrativo-Derivativo (PID), permitindo a exploração dos principais

aspectos práticos relacionados com o controle digital de uma planta. Este programa foi

aplicado com sucesso em três experiências: controle do nível de tensão de uma planta

de primeira ordem, controle de nível de reservatórios e controle de velocidade de um

motor de corrente contínua.

Modalidade da Bolsa: CNPq / PIBIC



ET - 210

Desenvolvimento de um simulador para o controle remoto de robôs

Aluno: Gutemberg Santos Santiago

Orientador: Adelardo Adelino Dantas de Medeiros e Pablo Javier Alsina

Departamento de Engenharia Elétrica

Este trabalho trata do desenvolvimento de um sistema de telecomando de um

braço manipulador baseado em um ambiente virtual. Em aplicações deste tipo, o

operador envia comandos para o robô através de um sistema remoto e monitora a

resposta do mesmo através da sua imagem captada por uma câmera. Não sendo

possível a obtenção da realimentação visual, torna-se necessário um ambiente virtual

de monitoração do robô.

Para atingir este objetivo, foram realizadas as seguintes tarefas: um estudo da

representação do modelo geométrico de robôs genéricos e  das estruturas de dados

associadas a este modelo; desenvolvimento de um programa de controle do robô

capaz de suportar comunicação de processos por uma rede de computadores; e

desenvolvimento de um ambiente de visualização virtual.

O robô é controlado a partir de uma inferface de comandos que determina os pontos

que se deseja alcançar. Esta informação é enviada através de uma rede de

computadores para um software gerador de trajetórias. Este calcula a trajetória que o

robô deve seguir e a envia, também via rede, para o software servidor que controla o

robô e para o simulador do robô, o qual disponibiliza uma representação visual deste.

Desta forma é forma é possível realizar tarefas de manipulação com o braço sem

necessariamente estar visualizando o robô.

O software foi desenvolvido em C++ utilizando-se a biblioteca matemática OctaveLib e

a biblioteca gráfica QT.

Modalidade da bolsa: CNPq/PIBIC
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Desenvolvimento de um Sistema de Aquisição Automatizado de Dados para o

Projeto de Aquecimento Eletromagnético de Hidrocarbonetos Viscosos

Aluno: Flávio Gentil de Araújo Filho

Orientador: Wilson da Mata e Humberto César Chaves Fernandes

Departamento de Engenharia Elétrica

Aliado aos métodos térmicos para recuperação de jazidas de hidrocarbonetos

viscosos, já testados na indústria do petróleo, existe o método baseado no

aquecimento eletromagnético. A injeção de corrente elétrica nos poços de produção

provoca mudanças nas características elétricas do meio. O aquecimento nas

vizinhanças dos poços proporciona alterações favoráveis no padrão de fluxo e no

gradiente de pressão, aumentando, consequentemente, a vazão dos poços.

Neste trabalho, desenvolveu-se e implementou-se uma unidade de aquisição de dados

de medição. A unidade é constituída, basicamente, por: um conjunto transdutor/monitor

digitais, um microcomputador e, eventualmente,  um conjunto de transformadores para

instrumento( TC´s e TP´s). A unidade funciona com o transdutor ligado aos poços de

injeção de corrente, atuando na medição das grandezas elétricas(tensão, corrente,

potência e fator de potência). A partir daí,  é estabelecida comunicação entre o

transdutor e o microcomputador. O microcomputador colhe então, amostras periódicas

dos dados do transdutor que serão armazenadas e analisadas em um aplicativo

computacional adequado, constituindo assim, um sistema automatizado, capaz de

acompanhar o processo  de aquecimento eletromagnético em jazidas de petróleo.

Modalidade da bolsa: CNPq/PIBIC



ET - 212

Otimização da tela de Salisbury

Aluno: Luiz Gonzaga de Freitas Neto

Orientador: Adaildo Gomes D’Assunção

Departamento de Engenharia Elétrica

O trabalho consiste na otimização da tela de Salisbury, que é uma tela muito

leve, com um alto grau de absorção para freqüências na faixa de 0,1 à 18 GHz.  A

estrutura tradicional da tela de Salisbury consiste de um condutor revestido de carbono,

que é separado de uma plano de terra condutor por uma espuma isolante.  O material

isolante possui a forma de uma camada com uma espessura de ¼ do comprimento de

onda da freqüência de operação.  Devido ao seu peso ser reduzido, este material é

muito utilizado em aplicações aeronáuticas, onde o peso é um parâmetro essencial.

Essa tela é usada para reduzir as interferências de reflexões em radar, outras antenas.

A partir da teoria de linhas de transmissão, chegou-se aos parâmetros de circuito

equivalente para a tela de Salisbury.  Na tela tradicional se tem o espaço livre e a

impedância intrínseca no vácuo como parâmetros.  Na nova tela isto é mudado para

uma grade condutora e uma grade resistiva, respectivamente.  Esta tela tem o mesmo

desempenho da tela tradicional para uma campo elétrico E  paralelo à fita, mas torna-se

um circuito aberto para uma polarização perpendicular, ou seja, as grades podem ser

otimizadas para absorver incidências de ondas do modo TE, mas ser praticamente

transparente para incidências de ondas do modo TM.  O desempenho global está

limitado à constante de grade, representada pelo parâmetro d/λ, sendo d a distância

entre duas fitas das grades.  Este estudo se aplica no desenvolvimento de uma tela

para incidência de onda normal às grades.

Modalidade da bolsa: CNPq/PIBIC



ET - 213

Desenvolvimento das interfaces: microcomputador/ bomba de infusão-sensor

de pressão arterial, para o controle digital da pressão

Aluno: César Pontes Silva Pessoa

Orientador: André Laurindo Maitelli

Departamento de Engenharia Elétrica

Estudamos a bomba de infusão de fármaco vasodilatador, tentando entender

seu funcionamento e desenvolver um método de controle via microcomputador de

modo a tornar essa infusão mais confiável e precisa.

Nosso sistema faz a interface entre a bomba de infusão e o paciente, sendo parte do

sistema completo, de onde fazem parte ainda os softwares do sensor, controlador e

supervisor.

Estudamos as opções de simulação da ação do teclado da bomba de infusão, e ação

direta sobre o motor de passos, estudando a relação entre a taxa de infusão e a

freqüência.

De posse desta relação deduzimos a expressão matemática que relaciona a

freqüência de excitação dos enrolamentos do motor(ƒ) e a taxa de infusão(TI),

ƒ = 0,1749*TI + 1,3074. Implementamos essa relação em software na linguagem

C e nos testes realizados para verificação prática da relação teórica, obtivemos

resultados bastante  satisfatórios, obtendo taxas de infusão confiáveis até cerca de

130ml/h.

Nesta etapa do trabalho foram estudados os sensores de pressão arterial disponíveis

no mercado e  adquirido o Aparelho Digital Automático para a Medição de Pressão

Sangüínea, modelo HEM-712C da OMRON. Está sendo desenvolvido o software de

comunicação do aparelho como o microcomputador. Finalmente, o sistema completo:

Sensor, Controlador e Bomba de Infusão será integrado e testado, permitindo a

utilização para o Controle Automático da Pressão Arterial de um Paciente.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC
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Estudo da Fundamentação Teórica Necessária à Simulação de Redes ATM

Utilizando o Sistema COMNET III

Aluno: Rodrigo Barbosa de Souza

Orientador: João Batista Bezerra

Departamento: Engenharia Elétrica

O presente trabalho trata do estudo da fundamentação teórica necessária à utilização

adequada do sistema COMNET III, um software desenvolvido pela CACI Products para a

simulação de redes de computadores tendo por suporte as mais variadas tecnologias,

abrangendo desde LANs até as redes ATM.

O alvo do trabalho é a realização de experimentos para a obtenção de parâmetros de

desempenho tendo como objeto de estudo a Rede da UFRN. Entretanto, devido aos

requisitos de natureza teórica necessários à utilização do referido software, o presente

trabalho foi dividido em duas etapas. A primeira, relativa à obtenção da fundamentação teórica

necessária à compreensão da terminologia utilizada pelo sistema, consistiu no estudo dos

fundamentos da teoria das filas e das técnicas de simulação a eventos discretos, bem como

o estudo da tecnologia ATM. A segunda, ainda em sua fase inicial, tem como base o

levantamento dos dados de toda a configuração da Rede UFRN incluindo seu backbone ATM

e todas as subredes  a ele conectadas (esses dados se referem às topologias, tecnologias,

tráfego estimado, comprimento dos links, dispositivos de interconexão e suas características

técnicas, entre outros). O objetivo dos estudos é a obtenção do comportamento do

desempenho de todo o sistema a partir de variações nas características do tráfego. Assim,

considerando-se a fase em que se  encontra o desenvolvimento do trabalho, serão

apresentados experimentos elementares a fim de ilustrar o modo de utilização do sistema

COMNET III para simular redes de computadores baseadas na tecnologia ATM e a

conseqüente obtenção dos parâmetros que possibilitam a avaliação de desempenho desses

sistemas.

Modalidade da Bolsa: PIBIC



ET - 215

Desenvolvimento de Sistemas Robóticos Educacionais de Baixo Custo:

Implementação de Algoritmos de Visão

Aluno: Álvaro Augusto Machado de Medeiros

Orientador: Prof. Pablo Javier Alsina

Departamento de Engenharia Elétrica

Este trabalho apresenta a elaboração e implementação de um algoritmo para

identificação e localização de objetos bidimensionais em movimento no plano, a partir

de imagens digitalizadas, tendo como plataforma de pesquisa e testes uma partida de

futebol entre robôs. O objetivo maior será a obtenção da localização e orientação dos

robôs jogadores e da bola.

Para isso, foram desenvolvidas e testadas variadas técnicas a fim de atender a esses

objetivos. Foram avaliados, no entanto, os desempenhos dessas técnicas com relação

à eficiência, ao tempo de processamento e à robustez. Foram implementadas também

ferramentas para auxílio na preparação da imagem e calibração da câmera.

Este trabalho é parte do projeto de Desenvolvimento de Sistemas Robóticos

Educacionais de Baixo Custo, que tem por objetivo a construção de protótipos

experimentais versáteis a custos mínimos e com a infra-estrutura adequada aos

padrões do Laboratório de Engenharia de Computação e Automação da Universidade

Federal do Rio Grande do Norte. O trabalho baseado no futebol de robôs, que está em

fase inicial de desenvolvimento pelo grupo de Robótica da UFRN, visa a participação

nas competições de futebol de robôs realizadas entre universidades. Essas

competições têm por finalidade o desenvolvimento da pesquisa nas áreas de

navegação autônoma, controle, automação e visão computacional, dentre muitas

outras.

Modalidade da bolsa: CNPq/PIBIC



ET - 216

Desenvolvimento de Sistemas Robóticos Educacionais de Baixo Custo:

Implementação de Mini-Robôs Autônomos

Aluno: Frederico Carvalho Vieira.

Orientador: Pablo Javier Alsina.

Departamento de Engenharia Elétrica.

Robôs móveis para fins educacionais e de pesquisa podem ser encontrados no
mercado a preços não muito acessíveis. Por outro lado, protótipos experimentais
versáteis podem ser construídos a custo relativamente baixo. Neste sentido, pretende-
se desenvolver e implementar sistemas robóticos de baixo custo que poderão servir
posteriormente para objetivos de ensino e pesquisa dentro do âmbito do Laboratório
de Engenharia de Computação e Automação da UFRN.
Neste projeto realizamos o desenvolvimento da plataforma de hardware  para mini-
robôs móveis autônomos, que são robôs que possuem a capacidade de locomoção e
de perceber e reagir a possíveis modificações no seu espaço de trabalho de forma
“inteligente”. Para que o robô apresente tais características é necessária a integração
dos seguintes sistemas: locomoção, acionamento, comunicação, sensoriamento e
controle. A plataforma de hardware a qual nos referimos trata-se dos sistemas de
locomoção, acionamento e comunicação, visto que os outros sistemas são
implementados basicamente por software (os outros sistemas estão sendo
desenvolvidos por alunos de pós-graduação). No projeto do sistema de locomoção foi
definida a forma de locomoção mais adequada para o trabalho cooperativo com outros
robôs, levando em consideração os requisitos para fácil realização de manobras, e o
espaço físico interno do mini-robô (inferior a 7x7x7 cm). Adotou-se uma configuração
de dois motores simétricos acionando duas (número total de rodas do robô) rodas
laterais. O sistema de acionamento foi desenvolvido utilizando um microcontrolador
para geração do sinal de controle dos motores, e um CI com duas pontes-H (circuito de
potência para o acionamento de motores) para efetivação do acionamento. O sistema
de comunicação foi desenvolvido baseado no protocolo RS-232 de comunicação
assíncrona. A informação para movimentação do robô é gerada pelo computador,
transmitida a um microcontrolador via porta paralela, serializada e transmitida através
de módulos de rádio para o mini-robô. No mini-robô há um módulo receptor de rádio
que recebe a informação e envia para um microcontrolador local, onde é interpretada e
executada.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET - 217

Estratificação do solo em duas camadas utilizando técnicas modernas de

otimização

Aluno: Hélio Henrique Cunha Pinheiro

Orientador: José Tavares de Oliveira

Departamento de Engenharia Elétrica

O presente trabalho trata-se de um  estudo de métodos para estratificação do

solo em duas camadas. Para esta finalidade, o método mais utilizado é o de Wenner.

No entanto, este método apresenta falhas quando a resistividade do solo e a distância

entre os eletrodos de medição são grandes. No intuito de solucionar o problema,

utilizamos o método de Schlumberger para medições da resistividade do solo, e para

fazer a estratificação, utilizaremos o método de otimização de Gauss-Newton com

interpolação e extrapolação cúbica,  que  mostra-se mais  eficiente quando aplicado às

medições feitas pelo método de Wenner. Para isso, foi desenvolvido um programa de

computador digital, em MATLAB, que utiliza uma subrotina de otimização com o

método de Gauss-Newton. Foram feitas medições em  solos, pelos métodos de

Wenner e Schlumberger, obtendo-se valores de resistividade que servem de dados de

entrada do programa e  tem como saída: a resistividade da segunda camada ρ2 e  a

resistividade e a espessura, respectivamente, ρ1   e H da primeira camada. Esses

parâmetros são analisados separadamente para cada método (Wenner e

Schlumberger).

Modalidade da Bolsa: CNPq / PIBIC



ET - 218

Antenas de Microfita com Multicamadas Dielétricas

Aluno:  Mário Sérgio de Medeiros Damascena.

Orientador: Maria Rosa Medeiros Lins de Albuquerque

Departamento de Engenharia Elétrica.

Nos últimos anos as antenas de microfita têm despertado especial atenção de

pesquisadores na área de eletromagnetismo aplicado. Em relação às antenas

convencionais, as antenas planares apresentam numerosas vantagens tais como baixo

custo de produção, dimensões e massa reduzidas, facilidade de integração com outros

circuitos e capacidade de montagem em superfícies curvas. Estes são requisitos

necessários para sua utilização em comunicações móveis e em aplicações com

requisitos aerodinâmicos específicos (aviões, foguetes, satélites, radares e

dispositivos sujeitos à influência dos ventos). Por outro lado, as antenas de microfita

apresentam desvantagens como pequena largura de faixa, altas perdas, radiação em

meio plano e baixa diretividade.

Na determinação dos parâmetros de antenas planares, várias técnicas numéricas têm

sido desenvolvidas. Uma análise rigorosa requer a solução de equações complexas,

com considerável tempo computacional, sendo indicada para sistemas que exigem alta

confiabilidade. Neste trabalho, foram utilizados o Modelo da Linha de Transmissão

(TLM) combinado com a abordagem do Mapeamento Conforme para a análise da

antena de microfita com patch retangular sobre multicamadas dielétricas, de maneira

simplificada e precisa.

Resultados são apresentados para as frequências de ressonância e impedâncias de

entrada destas antenas. Para a obtenção das curvas foram desenvolvidas rotinas

computacionais utilizando MATLAB 5.1 com base na teoria explicitada. A simplicidade

deste procedimento e a precisão dos resultados, com tempo computacional bastante

reduzido, tornam este método adequado ao desenvolvimento de CAD (Computer

Aided Design).

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC.



ET - 219

Propagação de pulsos em linhas de transmissão planares com substratos

complexos

Aluno:  Ciro Augusto Paula Torquato

Orientador: Adaildo Gomes d’Assunção

Departamento de Engenharia Elétrica

Neste trabalho, a atenção está concentrada na propagação de sinais pulsados

em linhas de transmissão de microfita, para aplicação em sistemas de alta velocidade.

O substrato usado na linha é dielétrico (sendo  anisotrópico, caso uniaxial).  A

vantagem dos substratos anisotrópicos em relação aos isotrópicos reside no fato de

que os mesmos apresentam reduzidas perdas dielétricas.

Para análise de pulsos em linhas planares deve-se levar em consideração as perdas

por dispersão, atenuação, condução e radiação. A dispersão provoca uma alteração

significativa na forma do pulso propagado na linha. Similarmente, a atenuação também

deve ser considerada, porque a mesma provoca uma diminuição da amplitude do pulso

ao longo da linha.  As perdas por condução são tratadas para os casos onde a

resistividade da fita condutora é diferente da resistividade do plano de terra. Por último,

as perdas por radiação só serão consideradas nas descontinuidades da linha de

transmissão.

Foi feita uma análise aproximada para a obtenção de resultados (modelo quase-TEM),

que foram comparados com os disponíveis na literatura especializada.

Num primeiro instante, foi feita a análise de casos com substratos dielétricos

isotrópicos. Em seguida, os conceitos dessa análise foram estendidos para o caso de

substratos dielétricos anisotrópicos uniaxiais. Foram, então, obtidas as características

de propagação de sinais em linhas de microfita, investigado-se o efeito produzido

pelos substratos nas características da propagação de pulsos através da linha de

transmissão.

Modalidade da bolsa:  CNPq/PIBIC



ET - 220

Desenvolvimento de controladores para uma planta didática trave-bola (beam-

ball)

Aluno: Vanessa da Silva Cruz

Orientador: André Laurindo Maitelli

Departamento de Engenharia Elétrica

Foi analisado o sistema Beam-Ball, que consiste de um sistema que controla a

posição de uma bola em uma trave. Para isso foi necessário o estudo da placa  de

aquisição de dados PA-0205. Durante esse estudo desenvolvemos um conjunto de

softwares que auxiliaram nas aulas práticas da disciplina de controle digital. Estudamos

também o computador analógico, que permite a implementação eletrônica de funções

de transferência, e sua comunicação com o computador digital. Implementamos

digitalmente os controladores PID do sistema beam-bal

Os programas desenvolvidos foram:

Enviar – envia um sinal do computador para a placa D/A podendo ser usado no

computador analógico.

Receber – recebe um sinal externo pela placa A/D. Este sinal pode ser oriundo, por

exemplo do computador analógico ou de um gerador de função.

Envia-Receber -- envia e recebe sinal pela placa podendo com isso fazermos um

controle digital em malha fechada.

Geral – Esse programa foi utilizado pelos alunos para fazer o trabalho final do curso,

fazendo as modificações necessárias.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET - 221

Rede de difusão para telefonia móvel celular análise de perfis altimétricos

Alunoa: Ana Patrícia Pereira de Freitas

Orientador: Laércio Martins de Mendonça

Departamento: Engenharia Elétrica

Nos sistemas de transmissão de ondas de rádio é necessário que a relação

sinal/ruído tenha um nível suficientemente adequado para o receptor.

No espaço livre as ondas se propagam simplesmente em linha reta, sem ocorrerem

outros fenômenos como reflexão, atenuação por absorção, etc. Esta é a Teoria dos

Raios que só é válida quando a relação de comprimento de onda (λ) para o tamanho (l)

dos objetos  presentes, tende a zero. Esta situação é comum em ótica onde λ é

pequeno, mas não válida para ondas de rádio, que muitas vezes têm a mesma ordem

de grandeza e até maiores que os objetos interferentes.

Deste modo utiliza-se uma teoria mais adequada, denominada a teoria das frentes de

onda, baseada nos princípios de Huygens e de Fresnel.

O princípio de Huygens diz que cada frente de onda equivale a uma coleção de

radiadores infinitesimais, radiando para frente ondas esféricas.

A energia envolvida em uma propagação está alocada em elipsóides gerados a partir

da rotação da elipse sobre o eixo compreendido entre a transmissão (A) e a recepção

(B). Este elipsóide é chamado Elipsóide de Fresnel.

De forma a desenvolvermos uma análise considerando tais princípios, procedemos

com três projetos com três gêneros de situações de perfis altimétricos. O nosso

horizonte de trabalho consiste de uma antena transmissora em uma estação radio-base

(ERB) a uma altura de 15 metros e uma antena receptora a 3 metros de altura em uma

estação móvel (EM) que estaria a uma distancia máxima de 15 km em relação à antena

transmissora, observando-se que a EM se desloca em relação à ERB. A potência da

antena transmissora é de 10 W, a impedância do meio é 50 Ω e a freqüência de

operação é de 850 MHZ.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET - 222

Sistema de Aprendizagem por Tutores – SAT

Aluno: João Batista Felix Martins

Aluno: Sergio Vianna Fialho

Departamento de Engenharia Elétrica

A ferramenta SAT (Sistema de Aprendizagem por Tutores) foi desenvolvida com

o intuito de auxiliar no ensino dos principais conceitos relacionados aos protocolos de

comunicação da arquitetura TCP/IP. Desde o início de seu desenvolvimento, a

ferramenta foi sendo modificada de forma a incluir novas funcionalidades. Dentre as

últimas modificações propostas podemos ressaltar o uso de recursos de multimídia e

de técnicas de Inteligência Artificial.

Esta ferramenta foi idealizada com o intuito de possibilitar uma interação dinâmica com

o usuário, ou seja, ela é capaz de adaptar as apresentações dos módulos de ensino,

aumentando ou diminuindo o grau de complexidade dos assuntos tratados por estes,

de acordo com o nível de entendimento  do usuário. O nível de entendimento, por sua

vez, é medido através do tratamento, a partir de técnicas de Inteligência Artificial, de

uma série de perguntas que o tutor faz ao usuário na medida em que este vai se

aprofundando no uso do módulo. O uso de recursos de multimídia, além de enriquecer

a interação da ferramenta com o usuário, possibilita também seu acesso a pessoas

com deficiência visual, no intuito de que esta ferramenta atinja um maior público alvo.

A ferramenta SAT é composta por seis módulos correspondentes a protocolos da pilha

TCP/IP (ARP, RARP, IP, TCP, UDP e ICMP). Em seu desenvolvimento, atualmente

encontra-se um módulo pronto (TCP) e dois em fase de terminação ( o ARP e o

RARP). A parte de Inteligência Artificial e multimídia estão sendo tratados dentro dos

próprios módulos tutores  que compõem esta ferramenta.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET - 223

Desenvolvimento de Um Analisador de Protocolos Internet

Aluno: Diego Rodrigo Cabral Silva

Aluno: Sergio Vianna Fialho

Departamento de Engenharia Elétrica

Este projeto visa o desenvolvimento de uma ferramenta que implementa um

Analisador de Protocolos para Redes Locais. Essa ferramenta tem como função

auxiliar administradores de redes, analisando os dados que são capturados pela placa

de rede. Estes dados chegam em forma de pacotes, que são separados de acordo

com o tipo de seu conteúdo. Cada pacote é analisado detalhadamente (campo a

campo) e a partir desta análise é possível disponibilizar todas as informações

necessárias ao administrador.

O programa é capaz de mostrar várias informações sobre pacotes que trafegam entre

quaisquer máquinas (computadores) da rede local, na qual o mesmo tenha sido

instalado.  Para a melhor visualização, todas essas informações são apresentadas

graficamente, facilitando a interação com o administrador. Entre os recursos gráficos

utilizados no projeto, destacam-se o uso de gráficos em torta, que apresentam relações

entre as máquinas da rede, e de gráficos lineares, que apresentam relações temporais

de algumas variáveis, como por exemplo, o total de bytes que trafegam na rede por

segundo. Ambos os gráficos são atualizados a cada 3 segundos, dinamicamente, de

acordo com o tráfego na rede.

O trabalho desenvolvido neste último período incluiu a familiarização do bolsista com o

ambiente em que a ferramenta vinha sendo desenvolvida (linguagens JAVA e C), bem

como a implementação de novas funcionalidades disponíveis na ferramenta, de forma

a permitir que os protocolos de nível de rede (protocolos IP, ARP e RARP) também

fossem analisados. Atualizou-se ainda o módulo responsável pela captura dos quadros

do barramento da rede local e foram desenvolvidas novas telas para a apresentação

das análises realizadas.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET - 224

Desenvolvimento de um controlador digital para um motor dc

Aluno: Gutemberg Santos Santiago

Orientador: Aldayr Dantas de Araújo e Adelardo Adelino Dantas de Medeiros

Departamento: Engenharia Elétrica

O controle de posição de um motor DC é necessário para várias aplicações

industriais, como por exemplo o controle das juntas de um braço manipulador robótico.

O motor deve ser capaz de atingir uma posição desejada com rapidez e sem

oscilações. Para tanto, foi realizada a modelagem do motor, sua análise, o

desenvolvimento de um controlador digital e sua implementação.

Obteve-se o modelo do motor a partir do gráfico da resposta do sistema a uma entrada

degrau, traçado com o auxílio de um plotter.

A partir do modelo do sistema, foi feita a análise de seu comportamento e projetado um

controlador através do Método do Lugar das Raízes. Em seguida, discretizou-se o

controlador obtido e desenvolveu-se um algoritmo para o controle digital.

Em uma segunda etapa, incorporou-se a informação da velocidade do motor ao

sistema de controle. Com isto, passou-se a ter um efeito similar ao de um controlador

proporcional derivativo (PD). Neste caso, foi necessário um circuito para a adição dos

sinais de posição e velocidade. Também foi incluído um filtro para a atenuação dos

ruídos intrínsecos à medição de velocidade.

Foram também detectados os efeitos de várias não-linearidades no motor utilizado,

como por exemplo, atrito estático, folga de engrenagens e saturação.

Foram ainda realizadas algumas comparações do desempenho do sistema utilizando-

se apenas a informação da posição, e a da posição e velocidade, com e sem filtro.

Não-bolsista



ET - 225

Um elemento irradiador supercondutivo

Aluno: Magno Cavalcante da Silva

Orientador: Humberto César Chaves Fernandes

Departamento de Engenharia Elétrica - UFRN

Neste trabalho é desenvolvido um estudo de um elemento irradiador

supercondutivo que compõe uma antena de microfita planar da forma retangular, onde

a supercondutividade aparece como ferramenta fundamental para a construção deste

tipo de dispositivo. Este material apresenta pequenas perdas em comparação aos

condutores utilizados com este propósito.

O irradiador de microfita consiste de um elemento irradiante separado de um plano de

terra por um substrato dielétrico. Neste trabalho será utilizado como elemento radiante

um material supercondutor e serão avaliados alguns parâmetros da antena de microfita

construída com tal material, como os diagramas de irradiação dos campos nos planos

E e H.

Para a análise deste tipo de antena serão utilizados os modelos da linha de

transmissão e da cavidade, juntamente com o método dinâmico da Linha de

Transmissão Transversa no domínio da Transformada de Fourier, que é utilizado

principalmente para a determinação dos campos eletromagnéticos e da constante

dielétrica efetiva  do irradiador de microfita.

Resultados numérico-computacionais são apresentados usando programas em Fortran

Estruturado e Matlab, apresentando excelente compatibilidade quando comparados

com os resultados existentes na literatura científica.

Modalidade da bolsa: CNPq/Balcão.



ET - 226

Redes Neurais de Estrutura Modular Aplicadas a Arranjos Lineares e Planares

de Antenas

Aluno: Osmar de Araújo Dourado Júnior

Orientador: Adrião Duarte Dória Neto

Departamento de Engenharia Elétrica

As antenas adaptativas têm motivado um bom número de trabalhos científicos nos

últimos anos, devidos, em particular, às aplicações das mesmas em comunicações

móveis, assim como em radar, sonar e exploração geofísica. Tais aplicações

necessitam da informação do(s) ângulo(s) da direção de chegada ao arranjo de

antenas responsável pela captação do sinal. Os métodos utilizados nesse sentido se

dividem basicamente em duas classes. Os baseados em estimadores espectrais e os

métodos inteligentes usando redes neurais. As técnicas de natureza espectral são

bastante utilizadas mas não muito adequadas quando a estatística não é conhecida. As

técnicas neurais contornam esse problema mas recaem em um outro, que é o tempo

de treinamento da rede neural, já que, na maioria das aplicações é requisitado um

treinamento “on-line”. Neste trabalho é apresentada uma técnica de determinação da

direção de chegada em arranjos lineares ou planares usando uma rede neural modular

formada de redes especialistas de Funções Radiais de Base – RBF (Radial Basis

Functions). Neste trabalho, visando uma maior precisão da estimativa da direção de

chegada, foi desenvolvido um sistema neural modular denominado MRBF. Este

sistema, além de empregar uma Rede Neural que possibilita um treinamento bastante

rápido e eficiente, emprega  a técnica de modularização. Esta técnica visa uma melhor

resolução na estimativa do ângulo de chegada de uma onda plana no arranjo de

antenas.

Modalidade da Bolsa: PPPg.



ET - 227

Implementação digital de observadores de estado e controle por realimentação

de estado usando técnicas de rastreamento para sistemas de segunda ordem

Aluno: Frederico Carvalho Vieira.

Orientador: Aldayr Dantas Araújo.

Departamento de Engenharia Elétrica.

Muitas vezes, no desenvolvimento de sistemas de controle enfrentamos

situações nas quais precisamos obter informações das variáveis de estado da planta

para a geração de um sinal de controle que nos leve à dinâmica desejada do sistema.

No entanto, a medição de tais variáveis pode não ser trivial, como no caso de sistemas

onde temos apenas acesso à saída da planta. Para contornar esse problema de

medição normalmente são implementados os observadores ou estimadores de estado.

O processo de estimação de estado permite a utilização das variáveis de estado

estimadas, ao invés das variáveis medidas, na geração do sinal de controle.

Neste projeto foi implementado um algoritmo capaz de realizar a observação de estado

e o controle de qualquer planta de segunda ordem a partir da técnica por realimentação

de estado. O algoritmo desenvolvido permite ao usuário modificar a dinâmica desejada

do sistema controlado, assim como a dinâmica do observador utilizado. Outra

característica implementada no algoritmo é a capacidade do usuário optar por técnicas

de rastreamento, visto que o controle realizado por realimentação de estado trata

apenas de melhorar o desempenho transitório. São duas as técnicas disponíveis: por

ganho de referência e através do uso de um integrador. Ambas apresentam vantagens

e desvantagens de acordo com a aplicação do sistema. O algoritmo desenvolvido

poderá também ser utilizado para fins didáticos por alunos da disciplina de Controle

Digital, para a verificação do funcionamento de sistemas de controle utilizando essas

técnicas.

Não Bolsista.



ET - 228

Neurocontrolador simplificado aplicado a sistemas lineares

Aluno: Eric Tavares P. Santos

Orientador: Aldayr Dantas de Araújo e Adrião Duarte Dória Neto José Alfredo Costa

Departamento de Engenharia Elétrica

A utilização das Redes Neurais em aplicações de controle de sistemas, tem-se

difundido ao longo dos últimos anos sobretudo devido à sua simplicidade de implementação e

à sua capacidade de controlar plantas inerentemente complexas, não lineares e com

parâmetros variantes no tempo. As redes podem, ainda, aprender e inferir a estatística dos

processos a serem controlados, o que as torna uma ferramenta adequada ao controle de

sistemas de natureza probabilística.

Este trabalho trata do desenvolvimento de um neurocontrolador simplificado, baseado em

uma rede Perceptron multi-camadas, aplicado ao controle de plantas lineares simples,

sobretudo com fins didáticos, visando ao estabelecimento de uma análise comparativa de

desempenho de um controlador convencional e de um controlador neural, quando aplicados a

tais plantas.

A rede é composta de duas sub-redes que desempenham tarefas distintas: (a) um neuro-

emulador, que simula o comportamento da planta sem controlador; e (b) o neurocontrolador

em si, que utiliza o neuro-emulador já treinado como auxiliar para o seu aprendizado. A rede

resultante, treinada offline através do algoritmo backpropagation, método de Levenberg-

Marquardt, possui três camadas ocultas, correspondentes às duas sub-redes. Após a

convergência do treinamento do neurocontrolador, o neuro-emulador é retirado e o sinal de

controle obtido passa a ser aplicado diretamente à planta.

Os resultados obtidos em simulações e em plantas reais mostram que o neuro-controlador

treinado através de backpropagation apresenta um desempenho bastante similar ao do

controlador convencional, com a vantagem de exigir um número bastante reduzido de

informações da planta. As perspectivas futuras apontam no sentido da implementação de

métodos de treinamento online, a fim de proporcionar uma natureza adaptativa ao

controlador.

Não-bolsista
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O Método das Diferenças Finitas no Domínio do Tempo (FDTD) Aplicado a

Materiais Anisotrópicos

Aluno: Nancy de Almeida Pinto.

Orientador: Adaildo G. d’Assunção e Maria Rosa M. L. de Albuquerque

Departamento de Engenharia Elétrica.

O método das diferenças finitas no domínio do tempo (FDTD), proposto por Yee

em 1966,  conduz a uma solução direta das equações de Maxwell, no domínio do

tempo, através da substituição das derivadas contidas nos operadores diferenciais por

diferenças finitas. Assim, utilizando este formalismo, as equações de Maxwell, no

domínio do tempo, são  discretizadas no tempo e no espaço, usando-se diferenças

finitas.

Neste trabalho, o método FDTD é usado na análise de materiais  anisotrópicos. Para

demonstrar a eficiência do algoritmo FDTD, vamos considerar um material que

consiste de três camadas que apresentam permeabilidade e permissividade

isotrópicas, enquanto a condutividade é anisotrópica. Esses materiais apresentam

fibras de carbono em sua composição, sendo utilizados na construção de aeronaves e

automóveis modernos.

A análise considera que a condutividade é alta na direção paralela às fibras de

carbono, sendo desprezada na direção perpendicular às fibras. As equações obtidas

são simplificadas de modo a permitir a análise unidimensional dos coeficientes de

reflexão de cada uma das três camadas que constitui o material, considerando que

cada camada apresenta alta condutividade em uma determinada direção. Resultados

numéricos são obtidos para os campos incidente e refletido em função do tempo.

A popularidade da aplicação deste método em vários ramos de pesquisa deve-se

principalmente ao desenvolvimento de novas técnicas numéricas que utilizam um

critério de estabilidade correto com condições de contorno e absorção (ABC's)

adequadas.

Modalidade da Bolsa:  CNPq/Balcão.
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CANCELADO
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Estruturas Quantum Well e Aplicações

Aluno: Igor Mateus de Araújo

Orientador: Humberto César Chaves Fernandes

Departamento de Engenharia Elétrica

É apresentado um estudo acerca das estruturas do tipo Poços Quânticos

(Quantum Well ou QW) e suas principais aplicações em fotônica e optoeletrônica.

Um quantum-well é uma estrutura composta de duas heterojunções e que consiste de

uma camada ultrafina (≤  50 nm) de material semicondutor  cuja banda proibida é mais

estreita  do que as dos materiais que a circundam. Como exemplo podemos citar uma

fina camada de Arseneto de Gálio (GaAs) circundada por duas camadas de AlGaAs.

Esta configuração forma poços retangulares de potencial de bandas de valência e de

condução, nos quais elétron e lacunas são confinados, sendo esta a principal vantagem

de tais estruturas.

Deste modo, heteroestruturas tais como as apresentadas, podem  prover um

acréscimo substancial na performance dos dispositivos eletrônicos e opto-eletrônicos.

Particularmente, em fotônica, a justaposição de diferentes semicondutores pode ter

muitas vantagens, sendo utilizadas na fabricação de diodos laser, na criação de guias

de onda ópticos que confinam e direcionam os fótons, e principalmente na formação

dos lasers SQW ou Single Quantum Well Lasers. Podemos também fazer

moduladores ópticos, pequenos e eficientes utilizando-se estruturas do tipo Quantum

Well.

Desta forma, é feita uma análise do comportamento de tais estruturas, abrangendo as

aplicações supracitadas, e buscando através da análise gráfica relacionar a

importância e principais vantagens das estruturas QW no estudo e desenvolvimento

tecnológico na área de fotônica.

Modalidade da Bolsa: CNPq-Balcão.
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Ressonância Eletromagnética em Análise Dinâmica

Aluno: Francisco Márcio B. Cavalcanti

Orientador: Humberto César Chaves Fernandes

Departamento de Engenharia Elétrica

É apresentado o estudo da ressonância eletromagnética para  o ressoador

retangular de microfita usando uma análise dinâmica da Linha de Transmissão

Transversa – LTT. A partir das equações de Maxwell obtém-se as equações dos

campos eletromagnéticos permitindo o cálculo da freqüência de ressonância. A

freqüência de ressonância é calculada através de variáveis espectrais duplas neste

método. São apresentados resultados numérico computacionais em 2 e 3D e

efetuadas comparações com a literatura especializada.

As principais vantagens e contribuições do presente trabalho são a utilização de um

método de onda completa para a o cálculo da freqüência de ressonância de um patch

ressoador, já que normalmente este parâmetro tem sido calculado através de métodos

aproximados, e a sua base para novos trabalhos como, por exemplo, a análise do

patch ressoador com passo na largura.

Modalidade da bolsa: CNPq-Balcão.
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Estudo da Irradiação do Arranjo de Antenas Lineares e Planares de Microfita

Supercondutora

Aluno: Eritonio de Figueiredo Silva

Orientador: Humberto César Chaves Fernandes

Departamento de Engenharia Elétrica

O trabalho consiste na obtenção de diagramas de irradiação no plano-E e plano-

H para os arranjos lineares e planares de antenas de microfita com material

supercondutor, onde para a análise das estruturas em estudo utilizou-se o material

supercondutor do tipo II, o YBCO.

Um arranjo de antena é constituído por um número finito de antenas idênticas e

excitadas de tal modo que a forma da distribuição de corrente é a mesma em cada

antena podendo diferir no entanto em amplitude e fase de um elemento para outro. A

importância fundamental de um arranjo de antenas reside na possibilidade da obtenção

de determinados diagramas de irradiação, pelo ajuste das amplitudes, fases e

espaçamento das antenas individuais que constituem um certo arranjo. Na

determinação das características de irradiação dos arranjos das antenas de microfita

utilizou-se o método da Linha de Transmissão juntamente com o método da Linha de

Transmissão Transversa (LTT). O método LTT foi utilizado para a determinação da

constante dielétrica efetiva que foi utilizada na obtenção do comprimento do patch

irradiador. O método LTT consiste na determinação dos campos eletromagnéticos nas

direções “x” e “z”, em função dos campos na direção “y”, no domínio da transformada

de Fourier.

Através das análises teóricas e da elaboração de programas numérico-computacionais

obtém-se os diagramas de irradiação no plano-H e plano-E para o arranjo de antena

de microfita supercondutora.

Modalidade da Bolsa: CNPq-Balcão.
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Destilação por múltiplos efeitos utilizando energia solar

Aluno: Wilson Ricardo Fonseca Palhares

Orientador: José Wilson Lage Nogueira

Departamento de Engenharia Mecânica

A destilação é uma das aplicações da energia solar mais promissoras

principalmente em regiões distantes dos centros urbanos onde o custo das fontes

convencionais ainda é elevado. Água de boa qualidade é inexistente em quantidades

satisfatórias em virtude da salinidade das reservas naturais do subsolo. Desta forma,

as populações mais pobres são obrigadas a utilizar água não tratada por falta de

abastecimento adequado. Nestes locais, a destilação solar além de oferecer um

aspecto econômico aceitável, contribuirá fundamentalmente para melhoria da saúde

destas populações propiciando água de boa qualidade mediante o uso de uma fonte

de energia praticamente inesgotável. Este trabalho tem como meta a simulação

computacional de um sistema solar de destilação por múltiplos efeitos. A captação de

energia foi realizada mediante coletores solares planos considerando condições de

irradiação da região em determinado período. Acoplado aos coletores há um sistema

trocador de calor que realiza a evaporação da água salobra submetendo-a a pressões

decrescentes em seus efeitos. Estudou-se a viabilidade econômica do sistema,

comparando-o com outro tipo já existente no mercado. O sistema de dessalinização

analisado apresentou baixo custo operacional mas requer  alto investimento inicial.

Modalidade de Bolsa : PIBIC/CNPq
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Estudo das suspensões: passiva, ativa e semi-ativa

Aluno: Suelson Diógenes de França Medeiros

Orientador: João Bosco da Silva

Departamento de Engenharia Mecânica

O principal objetivo deste trabalho é estudar as características de dois modelos

de suspensão automotiva. O primeiro, uma suspensão do tipo PASSIVA (convencional)

e o segundo, uma suspensão do tipo ATIVA (inteligente). O projeto convencional sobre

molas e pneus é um sistema oscilatório com três massas distintas: o corpo, o eixo

dianteiro e o eixo traseiro. Este tipo de suspensão amplifica as freqüências abaixo da

ressonância e atenua as outras. Estes modelos já atingiram o limite máximo de

aperfeiçoamento. A principal solução encontra-se nos sistemas semi-ativos, onde

pode-se variar as características dos amortecedores e molas. Esta solução torna-se

menos onerosa. Finalmente, estuda-se as principais características de um modelo

completamente passivo.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC
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Simulação de uma suspensão ativa usando o simulink

Aluno: Marcos Antunes de Freitas Júnior

Orientador: João Bosco da Silva

Departamento de Engenharia Mecânica

O principal objetivo deste trabalho é apresentar a simulação de dois modelos de

suspensão automotiva. O primeiro, uma suspensão do tipo PASSIVA (convencional) e

o segundo, uma suspensão do tipo ATIVA (inteligente). Discute-se, técnicas de

segurança, conforto e custos. Utiliza-se nas simulações modelos matemáticos bem

representativos dos problemas reais, e apresenta-se curvas respostas através de

gráficos desenvolvidos por softwares criados em ambiente MATLAB/SIMULINK.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC
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Efeito da absorção de umidade em compósito polimérico sob a  ação do

impacto de baixa velocidade

Aluno: Alysson Régis de Freitas Barros.

Orientador: Eve Maria Freire Aquino.

Departamento de Engenharia Mecânica

O presente trabalho trata do estudo da influência da absorção de umidade na

resposta mecânica de uma lâmina de tecido têxtil cruzado impregnada com resina

poliéster, sob a ação de carregamento de impacto de baixa velocidade. O impacto é

do tipo pendular e a condição de apoio das amostras nos ensaios é bi-engastada. Os

ensaios foram realizados para diferentes ângulos de impacto nas condições de seco e

úmido saturado dos corpos de prova. Para tanto foi necessário o desenvolvimento de

um mecanismo de impacto, utilizando um martelo impactador do tipo 8202 ( BRÜEL &

KJAER ) com um transdutor de força do tipo 8200 ( BRÜEL & KJAER ), o qual

encontra-se acoplado a um Analisador de Vibrações 2515  ( BRÜEL & KJAER ).

Devido a forma do martelo impactador, a superfície de contato é pontual. Com o

dispositivo foi possível a determinação das cargas de início de dano e de fratura para o

material. O monitoramento do dano foi realizado utilizando a microscopia ótica. Com a

utilização de um programa computacional obteve-se o registro das cargas de impacto

em função do tempo e da freqüência.

Palavras-chave: compósitos, efeito da umidade, impacto de baixa velocidade

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC
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“Influência da laminação em tecido têxtil cruzado de fibra de Vidro-E”.

Aluno: Bruno Antonio Netto Lamas

Orientador: Eve Maria Freire Aquino

Departamento de Engenharia Mecânica

A presente investigação trata da influência do sentido da laminação nas

propriedades elásticas de uma lâmina, confeccionada com tecido têxtil cruzado

impregnado com resina poliéster. No estudo da caracterização do material foram

realizados ensaios de densidade volumétrica e de calcinação, sendo o último

necessário para a determinação dos percentuais de volume de fibras, resina e vazios.

Para o levantamento das propriedades elásticas e de resistência, foram realizados

ensaios de tração uniaxial e flexão-em-três-pontos. Com relação ao ensaio de flexão-

em-três-pontos foi projetado e desenvolvido um mecanismo para aplicação da carga,

de forma a ser adaptado a uma máquina tipo “Prensa Universal Mecânica Pavitest 10T”

de ensaios mecânicos. O mecanismo projetado poderá, inclusive, ser utilizado para

várias dimensões de corpos de prova a serem ensaiados. Além do estudo da influência

do sentido da laminação no comportamento mecânico, dos resultados obtidos nos

ensaios e com o desenvolvimento de um programa computacional, as Constantes de

Engenharia para a lâmina, poderão ser determinadas para um estado plano de

tensões.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC
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Investigação de aspectos CAD que interferem na funcionalidade de aparelhos

abdominais.

Aluno: Eugenio Pacelli Oliveira Guerra.

Orientador: Angelo Roncalli Oliveira Guerra.

Departamento de Engenharia Mecânica.

Considerando a disponibilidade de vários modelos CAD de aparelhos abdominais

comerciais, essa pesquisa concentrou esforços na investigação dos aspectos

topológicos e geométricos que podem interferir na funcionalidade dos mesmos. O

objetivo é fornecer subsídios para permitir o projeto otimizado de aparelhos resistidos,

mantendo a funcionalidade original desses equipamentos que visam trabalhar a

musculatura do abdome. O resultado é um conjunto de parâmetros e faixas de valores

aceitáveis que podem ser usada no reprojeto CAD desses aparelhos.

Modalidade da bolsa: CNPq/PIBIC
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Análise de tensões de aparelhos para exercícios resistidos utilizando o método

dos elementos finitos

Aluno: Kleiber Lima de Bessa.

Orientador: Selma Hissae Shimura da Nóbrega

Departamento de  Engenharia Mecânica.

Há, no mercado, diversos aparelhos para ginástica com formas
geometricamente distintas, apresentando maneiras próprias de realizar os exercícios.
Estes aparelhos foram desenvolvidos para atender a uma população crescente de
esportistas que buscam fortalecer suas musculaturas seja em academias de ginástica
ou em sua própria residência.  Na prática, na maioria das vezes em que não há
orientação profissional adequada, verifica-se um mau uso dos aparelhos, acarretando
problemas de postura; de eficiência respiratória reduzida, dentre outros. Com a
finalidade de minimizar ou até mesmo eliminar estes efeitos, estão sendo
desenvolvidas pesquisas com o intuito de analisar a estrutura destes aparelhos e
propor alterações em sua geometria de forma a 1) levar o praticante a executar
corretamente o exercício, mesmo sem orientação profissional constante; 2) servir a
praticantes de diferentes estaturas ou massa muscular; e, finalmente, 3) minimizar seu
custo de fabricação.

Para a análise de tensões destes aparelhos foi, inicialmente, realizada a análise
metalográfica para a determinação das propriedades mecânicas do material.  Em
seguida, optou-se por adotar 10% da massa corporal do praticante (60 kg, 80 kg e 100
kg) distribuído nos locais de apoio das mãos e da cabeça.  Empregou-se o código
computacional COSMOS/ EDGE baseado no Método dos Elementos
Finitos para a efetivação das análises com diferentes materiais, tais como: aço,
alumínio e ferro, e verificou-se que o local de maior concentração de tensões foi a
região do furo.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC
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Design: evolução do projeto Mini Baja – UFRN

Aluno: Juliano de Carvalho Dantas e Felipe Quinteiro Soares

Orientador: Ari Antonio da Rocha, Cleiton Rubens Formiga Barbosa e Francisco de

Assis Oliveira Fontes

Departamento de Engenharia Mecânica

A análise da evolução das formas (estrutura/carenagem/ergonomia) para o

projeto do Mini Baja da UFRN, numa contínua transformação para a melhoria da

relação peso/potência e dos fatores estéticos.  Essa atividade, na Base de Pesquisa

em Engenharia da Mobilidade, indica uma permanente busca da inovação, tanto na

definição da estrutura quanto na escolha de materiais.   (OBJETO DE ESTUDO) O

trabalho analisa avanços incorporados ao projeto e desenvolvimento do veículo,

descrevendo os aspectos estéticos e formais.   (OBJETIVO) Com base nos registros

existentes, avaliar as soluções adotadas desde o primeiro protótipo (1996) até o Mini

Baja do ano 2000 e sua trajetória em termos de resultados.   (JUSTIFICATIVA) A

análise e o registro histórico desta experiência acadêmica bem sucedida, que culminou

com a criação de massa crítica e competência instalada em Design, pode permitir

novas iniciativas da UFRN nessa área do conhecimento.   (METODOLOGIA) A análise

documental e iconográfica de todos os protótipos executados, permite a avaliação da

evolução no que diz respeito a forma, desempenho e resultados  alcançada pelo

programa Mini Baja – UFRN ao longo dos últimos 5 anos.

(RELEVÂNCIA/RESULTADOS) A seqüência positiva dos resultados alcançados nas

competições acadêmicas da SAE – Society of Automotive Engineers, reflete os

avanços obtidos.  São inquestionáveis, portanto, as vantagens deste projeto, que além

de projetar o nome da instituição em nível nacional e internacional, permitiu aos alunos

não somente a fluência na utilização de recursos computacionais na área de

modelagem e simulação, como também no que se refere à sintonia com soluções

inovadoras, que incluem o aprofundamento dos conhecimentos em técnicas de

engenharia para a utilização de novos materiais.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC
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Estabilidade e controle do Aerodesign UFRN 2000

Aluno: Luis Renato Dantas de Almeida, Winston Miranda Paiva e Moacyr Gomes de

Moraes Vasconcelos Júnior

Orientador: Cleiton Rubens Formiga Barbosa e Francisco de Assis Oliveira Fontes

Departamento de Engenharia Mecânica

O programa AeroDesign da SAE é uma competição acadêmica que tem como

finalidade contribuir para a formação dos estudantes, através de um projeto que

envolve atividades de planejamento, design, manufatura, etc. de uma pequena

aeronave de carga, ensejando o desenvolvimento regional no campo da engenharia

aeronáutica.   (OBJETO DE ESTUDO) Este trabalho aborda as características de

controle e estabilidade de um aeromodelo.   (OBJETIVO) Este trabalho é parte

integrante do projeto AeroDesign da UFRN 2000 e tem como propósito apresentar

suas características de controle e estabilidade.   (JUSTIFICATIVA) A criação de um

grupo da UFRN, para participar do AeroDesign SAE, representa a oportunidade de

motivar jovens engenheiros na área em clara ascenção no país, como a Engenharia

Aeronáutica.  O desenvolvimento desse tipo de projeto, no entanto, exige a

compreensão de fundamentos de aerodinâmica e de controle.   (METODOLOGIA) A

partir de estudos sobre teoria de vôo, aerodinâmica e dos testes experimentais, foram

definidos os fatores de influencia como: posicionamento do Centro de Pressões e do

Centro de Gravidade; perfís da asa e do profundor.   (RELEVÂNCIA/RESULTADOS)

A participação da equipe na competição internacional AeroDesign West 2000,

realizada em Palmdale, nos EUA, evidenciaram as boas características de

estabilidade e controle do projeto da UFRN, contribuindo de forma significativa na

superação do atual recorde brasileiro de decolagem com carga útil.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC
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AeroDesign - UFRN 2000: avaliação de desempenho

Aluno: Luís Renato Dantas de Almeida, Winston Miranda Paiva, Moacyr Gomes M.

Vasconcelos Júnior e Juliano de Carvalho Dantas

Orientador: Cleiton Rubens Formiga Barbosa

Departamento de Engenharia Mecânica

O AeroDesign é uma competição acadêmica que tem como finalidade contribuir

para a formação dos estudantes.  Consiste num projeto multidisciplinar envolvendo

atividades de design, construção, marketing e otimização de um modelo de aeronave

de carga. Este trabalho destaca a importância educacional do AeroDesign, programa

promovido pela SAE - Society of Automotive Engineers, para os estudantes de

engenharia. Este trabalho visa avaliar o desempenho da equipe do projeto AeroDesign

da UFRN 2000 e a importância da participação na competição internacional dessa

categoria, como fase de treinamento do grupo. O Programa Aero Design da SAE

possibilita, no campo do ensino-aprendizagem,  uma ligação lógica e real entre os

conteúdos introduzidos nas várias disciplinas dos cursos de graduação em engenharia

mecânica, preparando o aluno para a necessidade de um comportamento

empreendedor, que os torne aptos a enfrentar os desafios de um mercado competitivo,

com a aquisição de uma nova habilidade no campo da engenharia aeronáutica. Com

base nos dados referentes ao desempenho da equipe, será feita uma análise crítica

visando a otimização do projeto e do grupo, permitindo um amadurecimento do grupo,

permitindo melhores possibilidades na participação em futuros eventos da categoria. A

participação da equipe estreante da UFRN na competição internacional AeroDesign

West 2000, realizada em Palmdale, nos EUA, evidenciaram as boas características do

projeto, que permitiram a obtenção de rendimento superior aos 80% em todas as

provas constantes da competição.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC
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Mini Baja - UFRN 2000: solução alternativa de suspensão

Aluno: Renato Augusto Faria de Araújo, Juliano de Carvalho Dantas, Pedro Gerlan

Ferreira Damascio e Thiago Luís de Melo Dantas

Orientador: Cleiton Rubens Formiga Barbosa e Ulisses Correa de Oliveira Filho

Departamento de Engenharia Mecânica

Uma das metas estabelecidas pela Base de Pesquisa em Engenharia da

Mobilidade, consiste em estimular os participantes do projeto Mini Baja da UFRN, a

introduzir –permanentemente– inovações tecnológicas que melhorem o desempenho

desse veículo. O presente trabalho visa apresentar o estudo da solução de suspensão

dianteira para o veículo Mini Baja 2000. O projeto e desenvolvimento desta nova

suspensão, considerou aspectos referentes à sua geometria e dinâmica, bem como a

interação com outros subconjuntos e suas características operacionais.

Estatisticamente, verifica-se que um dos principais fatores de quebra durante o Enduro,

prova de 4 horas em que o veículo é usado em condições extremas, decorre de

problemas relacionados com o sistema de suspensão.  Desse modo, uma das

principais preocupações da equipe tem sido o desenvolvimento de projetos que

reunam características de eficiência e robustez, sem prejuízo dos fatores ergonômicos,

ou seja, reduzindo vibrações transmitidas ao piloto e atenuando os efeitos da fadiga

muscular. Utilizando ‘softwares’ específicos para simulação de cargas dinâmicas, foi

concebido um novo projeto, cujo desenvolvimento obedeceu etapas de

dimensionamento, manufatura e otimização dos resultados nos testes de campo. Esta

proposta, além da originalidade, contribuiu na avaliação, como fator decisivo para o

bom desempenho do veículo nas provas dinâmicas, constituindo-se em elemento chave

para a conquista do bi-campeonato brasileiro, garantindo à UFRN, pela terceira vez

consecutiva, o direito de disputar a competição mundial da categoria, nos EUA.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET - 245

Estimativas de carga útil: AeroDesign – UFRN 2000

Aluno: Juliano Carvalho Dantas

Orientador: Cleiton Rubens Formiga Barbosa

Departamento de Engenharia Mecânica

No contexto da participação da UFRN em competições acadêmicas, realizadas com o

objetivo de promover a melhoria da educação na área de Engenharia Mecânica, a Base de

Pesquisa em Engenharia da Mobilidade incentivou uma equipe de estudantes, para projetar e

construir um protótipo de aeromodelo, destinado a participar do programa AeroDesign SAE –

Society of Automotive Engineers, instituição fundada em 1905 por personalidades

representativas desse segmento, como Henry Ford e Thomas Edison, entre outros. O

trabalho tem o propósito de estimar a carga útil máxima transportada por um aeromodelo.

Visa desenvolver uma metodologia de cálculo, destinada à finalidade assinalada, que permita

a obtenção de resultados confiáveis. Um dos quesitos mais importantes de avaliação da

Competição SAE AeroDesign, consiste em prever a carga útil máxima com a qual o

aeromodelo é capaz de alçar vôo em qualquer altitude, percorrendo uma trajetória pré-

estabelecida.  Os cálculos levam em consideração a influência da densidade do ar na

performance da aeronave (sustentação e desempenho do motor), juntamente com outras

variáveis como arrasto (o profile, o induzido e o parasita), atrito com o solo, etc. permitindo a

previsão matemática da capacidade da aeronave. O bom desempenho do grupo da UFRN no

cálculo de estimativa de carga, que envolve operações de elevada complexidade, foi avaliado

pelo Comitê Técnico como o segundo melhor resultado da competição internacional de SAE

AeroDesign 2000, realizada na California, EUA.  Este resultado assume um significado ainda

mais importante, tendo-se em conta a condição de equipe estreante e, principalmente, o fato

de que as outras universidades concorrentes participaram com alunos de cursos específicos

de Engenharia Aeronáutica.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-246

Análise dos mecanismos utilizados em transmissões continuamente variáveis

(CVT)

Aluno: Marcos Dayan de Lima e Silva e George Wagner de Miranda Cavalcanti

Orientador: Ulisses Correa de Oliveira Filho

Departamento de Engenharia Mecânica

A dificuldade de importação das transmissões do tipo CVT, fabricadas pela

‘Salsbury’ nos EUA, tendo em vista seu bom desempenho e alta perfórmance, além de

diversos usos comerciais, vem sendo bastante utilizada nos veículos da categoria Mini

Baja – SAE. O estudo visa a analise desse sistema e a dinâmica de seus mecanismos

de funcionamento. A compreensão do mecanismo de funcionamento e da curva de

performance do sistema, permitirá a elaboração de um projeto alternativo, adotando

soluções simplificadas para aplicação em mini-veículos. A necessidade de atender a

uma demanda efetiva e diferenciada, para fazer frente à evolução dos veículos leves,

construídos junto aos cursos de engenharia para participar das competições Mini Baja,

levou o grupo a avaliar a possibilidade de produzir, em pequena escala, uma versão

desse tipo de transmissão. Iniciando pela análise e avaliação de desempenho das

soluções existentes, bem como de revisão bibliográfica desse tipo de tecnologia, serão

comparadas as curvas de performance, de modo a orientar a escolha da solução mais

adequada para a elaboração de um projeto. A possibilidade de absorver e dominar a

tecnologia específica deste nicho de mercado, pode permitir a adoção de alternativas

empreendedoras para o desenvolvimento de subconjuntos, constituindo-se num

diferencial que poderá garantir a continuidade do elevado desempenho que vem sendo

alcançado pela equipe da UFRN, nas competições da SAE – Society of Automotive

Engineers.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-247

Projeto de perfuratriz pneumática móvel de poços semi-artesianos

Aluno: Edimar de Oliveira Jerônimo e Pedro Gerlan Ferreira Damascio

Orientador:  Lúcio Ângelo de Oliveira Fontes e Ari Antonio da Rocha

Departamento de Engenharia Mecânica

A tecnologia de perfuração de poços já é de domínio público, mas os

equipamentos de perfuração existentes são onerosos, inviabilizando o seu acesso a

pequenos proprietários e às comunidades carentes. O protótipo será constituído por

dois veículos utilitários leves: um para transporte do sistema de compressores

(acionado por motor à gás natural); o outro, dotado de sapatas de apoio e um braço

articulado contendo uma torre de perfuração, acionada por um sistema pneumático.

Será desenvolvido o projeto de uma perfuratriz pneumática móvel, de baixo custo de

manutenção, para ser construída em pequenas oficinas. O equipamento, destinado a

prefeituras e cooperativas de pequenas comunidades rurais, permitirá que os poços

tenham adequada distribuição territorial, próximos aos locais de utilização, com

aproveitamento dos mananciais de água de subsolo. Com base em informações

levantadas por meio de pesquisa bibliográfica, será desenvolvido o projeto de um

equipamento resistente, compacto, modular, apto para deslocamento e operação em

locais remotos, cuja construção utilizará soluções resultantes de trabalhos já

desenvolvidos junto à Base de Pesquisa em Engenharia da Mobilidade. Este projeto

poderá permitir uma alternativa para o enfrentamento do problema da seca, que tem

causado prejuízo às atividades econômicas em toda a região do Semi-Árido, além de

valorizar o aproveitamento racional dos recursos naturais existentes, visando promover

o desenvolvimento equilibrado e sustentável.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-248

Estado da arte da Célula de Combustível: a propulsão veicular do futuro

Aluno: Renato Augusto Faria de Araújo e Ricardo Augusto de Amorim Barros

Orientador: Cleiton Rubens Formiga Barbosa, Francisco de Assis Oliveira Fontes e Ari

Antonio da Rocha

Departamento de Engenharia Mecânica

A indústria automotiva de todo o mundo está trabalhando no sentido de

encontrar alternativas viáveis aos motores a combustão hoje utilizados, em razão do

baixo rendimento, da possibilidade de esgotamento das fontes de combustível não

renováveis, além do fato de apresentarem elevada emissão de gases nocivos, que

compromete a qualidade do ar nas grandes cidades. O presente trabalho se propõe a

uma avaliação das tecnologias das chamadas “fuel cells”. Sua realização pretende

caracterizar o ‘estado da arte’ destas células de combustível para o uso veicular,

enfocando as propostas já disponíveis no mercado mundial e os desafios tecnológicos

a serem superados para sua produção em escala industrial. O conhecimento

tecnológico vem se transformando em velocidade crescente, exigindo a constante

atualização das informações e absorção de novas soluções, sobretudo na área das

engenharias. O trabalho, tendo como referência as experiências internacionais, visa

coletar dados sobre as pesquisas já realizadas em diversos países, por meio de

levantamento da bibliografia disponível, inclusive na Internet. Existe hoje a previsão que

este tipo de propulsão passará a ser utilizado em escala industrial, para uso veicular, já

a partir de 2003, admitindo-se que em 2007 deverá atingir um volume de produção e

um nível de qualidade, que torne esta solução competitiva na substituição dos atuais

motores à combustão.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-249

Configurações utilizadas em veículos híbridos

Aluno: George Wagner de Miranda Cavalcanti, Joselito Albano e Arlindo Ricarte Primo

Júnior

Orientador: Francisco de Assis Oliveira Fontes e Andres Ortiz Salazar

Departamento de Engenharia Mecânica

A busca de novas tecnologias de fontes energéticas tem despertado grande

interesse por parte de órgãos governamentais, grupos empresariais e principalmente

universidades de todo mundo. O presente trabalho, visa levantar estudos comparativos

de topologias utilizadas em veículos híbridos. Estudar as diferentes configurações de

propulsão híbrida para veículos automotivos.  A pesquisa visa adquirir conhecimento

para permitir o aproveitamento racional do gás natural como fonte de energia. O veículo

híbrido apresenta-se como alternativa de transição na solução de problemas,

principalmente no que se refere às emissões nocivas de gases e ruídos, além de

atenuar problemas de autonomia dos atuais veículos elétricos puros. Como primeira

atividade, foi realizada uma pesquisa bibliográfica em tecnologia de veículos híbridos

e, em seguida, identificadas as vantagens e as desvantagens de utilização de cada

sistema pesquisado e suas alternativas. Os resultados deste estudo estão sendo

utilizados no projeto multidisciplinar de um mini-veículo que utiliza sistema de propulsão

híbrida, que está em fase de execução junto à Base de Pesquisa em Engenharia da

Mobilidade, envolvendo professores dos departamentos de Engenharia Mecânica,

Engenharia Elétrica e Arquitetura.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-250

Inovação tecnológica no projeto Mini Baja - UFRN 2000

Aluno: Juliano de Carvalho Dantas, Renato Augusto Faria de Araújo, Thiago Luís de

Melo Dantas, Carlos Alberto Maurício de Assunção,  Jean Fabrício Rafael Maciel e

Pedro Gerlan Ferreira Damascio

Orientador: Cleiton Rubens Formiga Barbosa e Ari Antonio da Rocha

Departamento de Engenharia Mecânica

A participação da UFRN em competições Mini Baja SAE – Brasil, projetou o

nome da instituição em nível nacional e internacional, contribuindo para que o a UFRN

alcançasse o 5º lugar dentre os cursos de Engenharia Mecânica, na avaliação

realizada em todo o país pelo MEC, no ano de 1999. O presente trabalho tem o

propósito de descrever as inovações tecnológicas incorporadas ao projeto e

desenvolvimento do veículo da categoria Mini Baja da UFRN no ano 2000. Sua

realização envolve a seleção de materiais, bem como a adoção de conceitos e

processos de engenharia, apresentando ainda as inovações no campo da utilização da

modelagem computacional, dimensionamento, simulação e testes de otimização do

protótipo. O avanço acelerado do conhecimento tecnológico define um conjunto de

diretrizes a serem adotadas na preparação dos futuros profissionais, com domínio

tanto dos conceitos quanto das aplicações. Baseados nas experiências que vêm sendo

realizadas, assim como na pesquisa bibliográfica, são desenvolvidos os projetos de

novos veículos, utilizando os recursos técnicos disponíveis na instituição. As inovações

introduzidas no protótipo da UFRN 2000, permitiram uma disputa em igualdade de

condições com as melhores escolas de Engenharia do país.  O esforço resultou na

conquista do bi-campeonato brasileiro, nas provas acadêmicas promovidas pela SAE

na categoria Mini Baja, garantindo à UFRN, pela terceira vez consecutiva, o direito de

disputar a competição mundial da categoria, nos EUA.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-251

 Estudos de otimização de uma CVT Salsbury para utilização em  veículos

categoria mini baja

Aluno: George Wagner de Miranda Cavalcanti e Marcos Dayan de Lima e Silva

Orientador: Ulisses Correa de Oliveira Filho e  Francisco de Assis Oliveira Fontes

Departamento de Engenharia Mecânica

Um dos problemas críticos, para o tipo de utilização dos veículos categoria Mini

Baja nas competições acadêmico-esportivas, promovidas no Brasil e no exterior pela

SAE Society of Automotive Engineers, é a confiabilidade do sistema de transmissão. O

presente trabalho estuda alterações no funcionamento da CVT (transmissão

continuamente variável) a ser utilizada em veículos da categoria Mini Baja.

Desenvolvendo análises que visam modificar o funcionamento dessa transmissão,

estão sendo realizados testes, com a finalidade de otimizar o sistema. A equipe da

UFRN considerou que a solução mais conveniente, para atender as características

específicas demandadas pelo veículo projetado pela equipe, é a CVT.  Sua utilização,

no entanto, obriga à realização de ajustes e adaptações, que permitam promover a

otimização de seu desempenho. Baseados nas experiências que vêm sendo

realizadas, estão sendo introduzidas modificações na CVT e, em seguida, os veículos

são testados em um dinamômetro de rolos, que possibilita o levantamento de curvas

comparativas, para utilização das alternativas mais promissoras. As inovações

introduzidas no sistema de transmissão permitem encontrar a resposta adequada a

cada tipo específico de solicitação, de modo a permitir que a UFRN possa manter o

bom desempenho que vem alcançando nas competições nacionais e internacionais.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-252

Projeto da asa de um aeromodelo do tipo cargueiro

Aluno: Luiz Renato Dantas de Almeida

Orientador: Cleiton Rubens Formiga Barbosa

Departamento de Engenharia Mecânica

A participação da UFRN em competições acadêmicas internacionais, contribui

para que o a melhoria do ensino e da qualificação de seus professores e alunos, fato

que se evidencia nas avaliações efetuadas pelo MEC em todo o país.  Nesse contexto

insere-se a realização da competição acadêmica AeroDesign da SAE-Society of

Automotive Engineers. O presente trabalho tem o propósito de obter o melhor

aproveitamento possível da área da asa de um aeromodelo do tipo cargueiro. O

trabalho consiste no projeto e desenvolvimento de uma asa de alta performance,

destinada a permitir a maior sustentação da aeronave, para o transporte da maior

carga útil possível. Sendo a asa um elemento fundamental da aeronave, sua concepção

deve seguir alguns fundamentos que permitam o melhor rendimento possível,

principalmente por tratar-se de um avião de competição.  Seus projetos estrutural e

aerodinâmico visam a estabilidade estrutural e máxima sustentação, tentando obter

uma adequada eficiência aerodinâmica. Aplicando as teorias desenvolvidas para esse

tipo de cálculo, foram seguidas as seguintes etapas: escolha do perfil mais adequado

para o coeficiente de sustentação desejado; definição da forma de asa e seu

respectivo “aspect ratio”; estudo de flaps e slots, para aumentar ainda mais o

rendimento da asa, bem como de ‘winglets”, para minimizar arrasto parasita. O projeto

permitiu atingir os objetivos desejados, uma vez que o protótipo da aeronave, já nos

testes iniciais, superou os índices correspondentes ao recorde brasileiro da categoria,

tendo obtido a 11ª  colocação em competição internacional realizada nos EUA.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-253

Desenvolvimento de uma solução alternativa de rotâmetro

Aluno: Renato Augusto Faria de Araújo, Marcelo da Fonseca Pinto e George Wagner

de Miranda Cavalcanti

Orientador: Francisco de Assis Oliveira Fontes e Lúcio Ângelo de Oliveira Fontes

Departamento de Engenharia Mecânica

Rotâmetros são instrumentos usados para medição de vazão de fluidos (gases e

líquidos) na indústria e em laboratórios, podendo ser utilizados em diversas aplicações.

O presente trabalho visa construir um instrumento destinado à medição direta de vazão

de gás. O projeto apresenta uma alternativa de concepção do rotâmetro, bem como

sua metodologia dimensional, utilizando tubo cilíndrico e um guia central cônico,

projetado para a faixa de medição de consumo de gás de um forno industrial. Como os

instrumentos deste tipo disponíveis no mercado apresentam uma estreita faixa de

medição (pequenas variações), o usuário fica obrigado a adquirir várias unidades de

diferentes escalas, para poder atender à totalidade de suas necessidades.  Este tipo de

problema estimulou o grupo a desenvolver uma tecnologia de baixo custo para a

fabricação desse tipo de instrumental. O estudo tem início com a modelagem do

sistema, desenvolvendo-se um procedimento através do uso de planilhas eletrônicas,

para o cálculo dos parâmetros construtivos, em função das necessidades de utilização.

A construção de instrumentos com ‘range’ adequado para efetiva utilização nos

laboratórios e o desenvolvimento de métodos para sua calibração, assume especial

importância como ferramenta acadêmica, estimulando uma maior participação dos

alunos de engenharia nas atividades de iniciação cientifica.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-254

Título: Design: inovações do Mini Baja - UFRN 2000

Aluno: Felipe Quinteiro Soares, Daniel Carlos Soares de Medeiros, Carlos Alberto

Maurício de Assunção e Juliano de Carvalho Dantas

Orientador: Ari Antonio da Rocha e Cleiton Rubens Formiga Barbosa

Departamento de Engenharia Mecânica

O projeto de Design do Mini Baja da UFRN no ano 2000, visando a redução do peso

total e melhoria dos fatores estéticos, seguiu a postura estabelecida para essa

atividade na Base de Pesquisa em Engenharia da Mobilidade, com forte

direcionamento no sentido da inovação tecnológica, na seleção de e na definição do

sistema estrutural. Este trabalho tem a finalidade de descrever as inovações

incorporadas ao projeto e desenvolvimento do veículo no que diz respeito à forma. A

seleção de novos materiais para execução da carenagem, bem como a adoção de

conceitos e processos de engenharia, visaram o melhor desempenho aerodinâmico e

integridade estrutural. A velocidade das transformações tecnológicas no campo da

engenharia de materiais, levou à criação de novos polímeros que além de

biodegradáveis e de fácil moldagem, favorecem os fatores de segurança porque não

são inflamáveis, garantem elevada deformabilidade, reduzindo o risco de superfícies

cortantes no caso de impacto. A solução do sistema estrutural permitiu a escolha de um

novo tipo de plástico transparente, apto a receber películas coloridas que permitiram a

personalização do veículo.  Para moldá-lo nas formas desejadas foi desenvolvida uma

dobragem estruturante, que aumentou a resistência às pressões aerodinâmicas. As

inovações introduzidas permitiram alcançar a avaliação máxima nesse quesito,

favorecendo a obtenção do primeiro lugar na prova acadêmica promovida pela SAE

Brasil na categoria e garantindo à UFRN, pela terceira vez consecutiva, o direito de

disputar a competição internacional nos EUA.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-255

Interface CAD para a geração de malhas em faces contendo arestas curvilíneas.

Aluno: Wedson Torres de Almeida Filho.

Orientador: Angelo Roncalli Oliveira Guerra.

Departamento de Engenharia Mecânica

Esse trabalho consiste no desenvolvimento de algoritmos para a geração de

malhas em faces de peças mecânicas providas de arestas curvilíneas. No módulo

computacional foi implementada uma interface CAD para facilitar a visualização das

faces trabalhadas pelo software. O código é baseado em malhas não estruturadas de

forma triangular devido a boa flexibilidade de ajuste a domínios de geometria

complexas inerente a esse tipo de malha. As várias células produzidas são obtidas

segundo à triangulação de Delaunay. O resultado final é a divisão de faces de peças

mecânicas armazenadas no formado CAD     B-Rep (Boundary Representation) em um

conjunto de triângulos adequado à análise por elementos finitos.

Modalidade da bolsa: CNPq/PIBIC.



ET-256

Elaboração de um código computacional didático para análise estrutural – Parte

II

Aluno: Alysson Geisel Medeiros de Araújo Dantas

Orientador: Selma Hissae Shimura da Nóbrega

Departamento de Engenharia Mecânica

As etapas de análise estrutural envolvem 1) a definição dos modelos físicos e dos

modelos matemáticos em ambiente CAD, 2) a solução dos modelos por meio de programas

computacionais, 3) a interpretação dos resultados e, eventualmente, 4) a otimização da

estrutura.

O avanço tecnológico das últimas décadas tem permitido análises de estruturas cada vez

mais complexas com menor consumo de tempo computacional. Por este motivo, a segunda

etapa citada tem atraído a atenção dos engenheiros analistas e pesquisadores em mecânica

computacional.

Na solução por meios de programas computacionais, verifica-se que o primeiro passo é a

geração da geometria e informação sobre as condições de contorno e carregamentos; o

segundo passo consiste na análise por meio de um dos métodos aproximados de solução,

neste trabalho, o Método dos Elementos Finitos; o terceiro passo consiste na exibição gráfica

dos resultados obtidos; e em alguns casos; há um quarto passo que corresponde à

otimização estrutural.

Este trabalho tem por objetivo a implementação de um código computacional em linguagem

FORTRAN baseado no Método dos Elementos Finitos e específico para a análise de

estruturas de treliça.  A implementação de elementos de formulação mais simples como os

de barra de treliça justifica-se pela necessidade de validar os resultados obtidos.  Esta

validação permitirá então, a inclusão no código, de outras formulações mais complexas

como a dos elementos degenerados de placas e cascas baseados nos método dos

deslocamentos.

Na etapa atual de desenvolvimento da pesquisa, devido à complexidade do programa

utilizado, têm-se empenhado esforços no sentido do entendimento do código, do fluxo de

informações no mesmo e a eliminação de eventuais erros de compilação.

Modalidade da Bolsa: CNPq / PIBIC



ET-257

Estudo dilatométrico de compósitos ferro-carbeto de nióbio.

Aluno: Carlos Alberto Maurício de Assunção

Orientador: Antonio Eduardo Martinelli

Departamento de Engenharia Mecânica

A região nordeste e, em particular, o estado do Rio Grande do Norte possui

grande potencial mineral, com a presença de jazidas de columbita, tantalita, chelita e

rutilo, fontes dos metais nióbio, tântalo, tungstênio, e titânio respectivamente. A

carbonetação destes metais permite a produção de compostos cerâmicos que, ao

reforçarem matrizes ferrosas, resultam em materiais endurecidos por dispersão e com

propriedades tribológicas superiores aos aços rápidos convencionais. O presente

projeto de pesquisa tem por meta analisar a viabilidade da produção de compósitos de

matriz ferrosa reforçada por carbeto refratário de nióbio Fe-NbC, visando aplicações

regionais e nacionais onde o uso de componentes de alta resistência ao desgaste

constitui-se em importante fator tecnológico e econômico. A produção dos compósitos

foi feita através da metalurgia do pó. O procedimento experimental desenvolvido

envolve a seleção e caracterização dos pós de partida, moagem do material,

recozimento para alívio de tensões, compactação dos corpos de prova e ensaios

dilatométricas. Otimizadas os parâmetros de processo: pressão de compactação

(600 MPa), temperatura e tempo de sinterização (1255ºC/ 1 hora) e taxa de

aquecimento (10ºC/min), obteve-se valores de densidade picnométrica para o

compósito da ordem de 7,65g/cm3 o que corresponde a 97% da densidade teórica.

Submetendo estas amostras a ensaios de  microdureza Vickers obteve-se valores da

ordem de 822 HV160. Os resultados obtidos até o presente momento comprovam o

potencial destes compósitos para as aplicações desejadas.

Modalidade da Bolsa: CNPQ/PIBIC



ET-258

Lavador de gases de exaustão para fornos de cerâmica

Aluno: Evandro Firmino de Souza Júnior e Heverton Apoenna Leite Palmeira

Orientador: Francisco de Assis Oliveira Fontes e Severino José de Almeida

Departamento de Engenharia Mecânica

A tecnologia utilizada em fornos cerâmicos nas industrias é antiga e defasada,

trazendo malefícios à população e ao meio ambiente, pela queima da lenha como

combustível barato. Um mecanismo de lavagem de gases provenientes da queima da

cerâmica amenizaria os efeitos negativos ao ambiente e à população. Este projeto visa

a construção e aplicação de lavadores de gás através de um fluido (ou água) de

lavagem, removendo diversos contaminantes dos fluxos gasosos. O equipamento, que

apresenta baixo custo de fabricação, permitirá às industrias cerâmicas a redução dos

percentuais relativos à emissão de poluentes, atenuando inclusive problemas de saúde

de seus operários. O dimensionamento do sistema de lavagem de gases tem como

premissa a operação de dois fornos funcionando simultaneamente.  O consumo de

combustível (lenha) permitiu calcular o volume de ar e a produção dos gases de

combustão, definindo o exaustor e seus parâmetros de operação (rotação e potência

do motor acionador).  O volume de gases produzidos nos fornos e o teor de cinzas

presentes, permitiram dimensionar a torre de lavagem, vazão e pressão do aspersor e

volume do tanque de flotação e decantação.  O programa ‘solid edge’ foi utilizado como

ferramenta de modelagem e o equipamento executado na oficina da própria empresa,

com utilização de componentes comerciais e de material de sucata. O sistema

encontra-se em funcionamento, demonstrando resultados satisfatórios através da

retenção de resíduos e de aspectos qualitativos dos gases emitidos para o meio

ambiente.  A próxima etapa consistirá no uso de metodologia adequada para o

acompanhamento e análise quantitativa das emissões.

Não bolsista



ET-259

Projeto econômico de perfuratriz hidráulica de poços

Aluno: Pedro Gerlan Ferreira Damascio e Edimar de Oliveira Jerônimo

Orientador: Severino José de Almeida e Lúcio Ângelo de Oliveira Fontes

Departamento de Engenharia Mecânica

A perfuração de poços é feita com o uso de tecnologia aberta, apesar do custo

dos equipamentos existentes inviabilizar seu acesso a pequenas propriedades e a

comunidades carentes. O protótipo constituído é acoplado a  um trator acionado por

motor à gás natural, constituindo-se de uma torre de perfuração, acionada por um

sistema pneumático. Será desenvolvido o projeto da uma perfuratriz pneumática móvel,

com broca acionada por mesa rotativa, carga aplicada através de coluna de hastes, de

baixo custo de manutenção, podendo ser construída em oficinas artesanais. O

equipamento, destinado à perfuração de poços semi-artesianos, por solicitação

prefeituras e cooperativas de pequenas comunidades rurais. Com base em

experiências realizadas e dados bibliográficos, foi desenvolvido o projeto de um

equipamento resistente, compacto, modular, desmontável, acoplável a um pequeno

trator para deslocamento e operação em locais ou regiões de difícil acesso. O projeto

visa oferecer uma alternativa econômica às perfuratrizes artesanais atualmente

disponíveis, que apresentam baixa qualidade e elevado custo de manutanção.

Não bolsista



ET-260

Desenvolvimento da microestrutura do bronze Cu90Sn10 durante a

sinterização por plasma.

Aluno: Michele Portela Távora

Orientador: Viliam Sinka

Departamento de Engenharia Mecânica

O bronze é uma liga composta por dois elementos metálicos: cobre e estanho.

Buchas constituídas de bronze são usadas como autolubrificantes. Buchas de bronze

Cu90Sn10 compactadas industrialmente foram sinterizadas em plasma da seguinte

forma: foram colocadas em um suporte de aço inoxidável dentro de uma câmara com

hidrogênio puro aquecendo a uma taxa de ~10°C/min.; esse aquecimento se dá pelo

bombardeamento do fluxo de íons e de partículas neutras na bucha; a temperatura de

sinterização é medida com um termopar localizado no suporte e está entre 400 e

840°C com duração de 12min; a d.d.p. dentro dessa câmara pode variar de 0 a 1000V.

O desenvolvimento microestrutural foi acompanhado por metalografia ótica. Foram

feitos cortes axiais e radiais nas buchas e posteriormente embutimento das mesmas.

Após polimento e ataque químico com uma mistura de 20ml de HCl e 1g de Fe(NO3)3,

as microestruturas foram observadas em microscópio ótico com aumento entre 100 e

250 vezes.

Como o pó do estanho é mais grosso do que o do cobre, quando se chega a uma

temperatura de 232°C, o estanho funde e penetra nos poros entre o cobre, formando

uma rede interconexa dos poros maiores.

Com a elevação da temperatura o cobre e o estanho formam, através da difusão, a liga

bronze com microestrutura da fase α. Esta fase é caracterizada pela presença de

gêmeos nos grãos.

Devido ao efeito do plasma na superfície, os processos de difusão são ativados pelo

bombardeamento de íons e de partículas neutras, resultando numa densidade maior.

Não bolsista



ET-261

Materiais alternativos para a cimentação de poços de petróleo

Aluno: Andressa Bastos Mota Lima

Orientador: Antonio Eduardo Martinelli

Departamento de Engenharia Mecânica

A cimentação de um poço é feita com o objetivo de isolar a zona produtora de

seus arredores, incluindo zonas de produção de gás e água. Em conseqüência da

diversidade de condições climáticas e da variedade de formações encontradas nas

mais diversas zonas produtoras de óleo, a cimentação de poços depende atualmente

da disponibilidade de uma grande variedade de materiais, adequados as mais

adversas condições de serviço. As características frágeis do cimento Portland,

utilizado na cimentação de poços desde 1903, inviabiliza seu uso em determinadas

condições. Enquanto nas regiões árticas são encontradas temperaturas da ordem de -

10°C, poços profundos e/ou aqueles situados em áreas geotérmicas, como no

Nordeste brasileiro, podem atingir temperaturas em torno de 260°C. O emprego de

materiais alternativos procura atender estas demandas específicas A resistência

mecânica constitui-se em importante parâmetro de seleção do material. Para que haja

suporte do revestimento, o cimento deve possuir resistência à tração de 55 kPa e à

compressão de 700 kPa. Outros fatores devem ser igualmente levados em

consideração. O tempo de pega, por exemplo, define a aplicabilidade ou não de uma

pasta. O cimento deve permanecer fluido durante a operação de bombeamento, mas

adquirir resistência mecânica suficiente em curto período de tempo para permitir a

continuidade da operação de perfuração do poço. Poços situados em zonas de grande

produção de gás, outra características do Nordeste brasileiro, encontram-se ainda

sujeitos à perda de pressão hidrostática da coluna de cimento e comprometimento da

operação. Neste trabalho, discute-se a disponibilidade e as propriedades de materiais

alternativos ao cimento Portland, tais como resinas acrílicas e fenólicas, borrachas,

siloxanos e materiais compósitos.



ET-262

Tecnologia de forno contínuo para industria de cerâmica vermelha

Aluno: Thiago Luís Dantas e Elierton Evangelista das Neves

Orientador:  Francisco de Assis Oliveira Fontes

Departamento de Engenharia Mecânica

A tecnologia utilizada em fornos de batelada para produção de cerâmica

vermelha é antiga e defasada, trazendo problemas ambientais e grande desperdício de

energia, o que agrava seu custo operacional.  Além disso, a qualidade dos produtos

obtidos vem dificultando a sobrevivência dessas empresas num mercado altamente

competitivo. O trabalho visa identificar as tecnologias existentes no cenário brasileiro

desse setor. Esse levantamento permitirá uma realização de uma avaliação para

subsidiar a opção de projeto do sistema mais adequado à realidade local, levando-se

em conta a qualificação da mão de obra e o tipo de matéria prima a ser utilizado. A

melhoria da performance desse ramo industrial, ainda utilizando de processos arcaicos

e não compatíveis com as taxas de crescimento econômico da região, torna urgente a

busca de soluções que reduzam a importação de produtos de melhor qualidade de

outras regiões. As informações levantados, foram compiladas para análise das

diferentes configurações e revisão da tecnologia de fornos contínuos para industria de

cerâmica, permitindo a avaliação das vantagens no desenvolvimento de um protótipo

destinado às industrias do Estado. A modernização do parque cerâmico local, deve

constituir-se numa meta a ser perseguida, para garantir a sobrevivência, permitindo a

superação da crise atual e manutenção do nível de empregos do setor.

Modalidade da Bolsa: Bolsa Trabalho do IEL



ET-263

Balanço de energia/eficiência de um sistema híbrido de propulsão

Aluno: Evandro Firmino de Souza Júnior e Heverton Apoenna Leite Palmeira

Orientador: Francisco de Assis Oliveira Fontes, Cleiton Rubens Formiga Barbosa e

Ulisses Correa de Oliveira Filho

Departamento de Engenharia Mecânica

Os veículos híbridos constituem interessante alternativa de transição para

redução de emissão de gases nocivos, que conciliam autonomia e redução de

poluentes, além de possibilitar também a regeneração de energia. O trabalho se

propõe avaliar o balanço de energia para a configuração de um mini-veículo híbrido. O

projeto visa analisar o balanço de energia de uma topologia híbrida, em série, aplicada

ao projeto de um mini-veículo híbrido desenvolvido na UFRN. A eficiência global da

transformação de energia num sistema de propulsão veicular é uma composição das

transformações, em cada dispositivo componente, como função das variações de

eficiência em suas faixas de operação.  A análise dos fluxos de transformação de

energia, considerando inclusive os efeitos regenerativos, permite uma melhor avaliação

comparativa entre os sistemas híbrido e convencional. A partir da topologia mais

econômica e de implementação simples selecionada para o projeto, utilizando os

conceitos do balanço de energia (1ª  Lei da Termodinâmica) e a eficiência dos

componentes e dispositivos, utilizados nas tecnologias híbrida e convencional.

Procedeu-se à compilação dos dados, simulando as variações de potência e eficiência

e comparados os resultados entre as duas tecnologias para as condições de

operação. Os resultados do presente estudo servirão de base para a definição da

estratégia de controle do sistema de gerenciamento de potência utilizando a melhor

configuração da faixa ótima de operação.

Não bolsista



ET-264

Projeto de um forno bipartido reclinável para reatores tubulares de laboratório

Aluno: Ricardo Augusto de Amorim Barros

Orientador: Francisco de Assis Oliveira Fontes

Departamento de Engenharia Mecânica

A utilização de fornos para processamento de materiais em laboratório,

apresenta características especiais, requerendo facilidade de manuseio e operação,

além de versatilidade de deslocamento, como também inclinação do reator para

alimentação de reagentes e descarga de produto. O trabalho consiste no projeto e

desenvolvimento de um forno tubular com potência de 1,5 KW. Este produto apresenta

as seguintes características: diâmetro de 40 mm e comprimento de 700 mm útil, com

inclinação máxima de 90º no sentido anti-horário e 45º no sentido horário; o sistema

utiliza um termopar para medição de temperatura e um controlador programável de

temperatura que gerencia um sistema de chaveamento eletrônico para acionamento

das resistências.  O conjunto é montado em plataforma confeccionada em perfis, sobre

roldanas móveis. Em virtude do elevado preço de mercado desse tipo de produto, que

dificulta sua aquisição para fins acadêmicos, o trabalho visa atender a demanda

específica dos pesquisadores, para a realização de estudos e de atividades

experimentais. O projeto foi desenvolvido a partir dos dados de temperatura máxima,

dimensões das resistências/refratário, sendo utilizado o software Solid Edge para

modelagem do sistema, compatibilizando todos os componentes no Lay-Out.  Em

seguida elaborou-se a listagem de materiais e componentes necessários, finalizando

com a construção e testes do protótipo. O perfil de temperatura foi levantado, obtendo-

se a temperatura máxima desejada e a curva de distribuição ao longo do eixo

longitudinal, permitindo que este forno possa ser utilizado para o desenvolvimento de

estudos e teses de pós-graduação na UFRN.

Não bolsista



ET-265

Catavento alternativo para bombeamento de água

Aluno: Caio Flávio Carmo do Nascimento e Rodrigo Sérgio Alves de Araújo

Orientador: Luiz Guilherme Meira de Souza

Departamento de Engenharia Mecânica

Este trabalho objetiva mostrar um sistema de bombeamento de baixo custo

utilizando energia eólica como fonte alternativa de energia.

Seu principal constituinte é um catavento confeccionado com tambores utilizados para

recolhimento de lixo, formando dois estágios com duas pás em cada um deles.

Serão apresentadas as soluções empregadas em seis anos de estudos para a

conversão do movimento, necessário ao acionamento de uma bomba volumétrica

alternativa.

Serão apresentados dados de ensaios realizados com tal sistema, tipo número de

rotações por minuto, vazão, altura recalcada, e outros.

Não bolsista



ET-266

Bombeamento de Petróleo Utilizando Energia Solar

Aluno : Igor Mont’Alverne Jucá Seabra

Orientador : José Wilson Lage Nogueira

Departamento de Engenharia Mecânica

A energia solar é uma fonte praticamente inesgotável e gratuita de energia,

incidindo, diariamente, em algumas regiões, ao meio-dia, cerca de 1000 W/m2. Desta

forma, seu aproveitamento pode representar uma contribuição ao problema de

escassez de energia. No Brasil, esta fonte de energia pode ser convenientemente

utilizada, pois apresenta uma grande extensão territorial e  está situado em área

tropical. Dispõe, portanto, de alta incidência de radiação, o que torna viável o

desenvolvimento de tecnologias capazes de transformar a energia solar em energia

térmica, elétrica ou mecânica. A elaboração deste projeto justifica-se pela grande

incidência de energia solar no RN, cuja média diária num plano horizontal, é de cerca

de 5,5 kWh/m2 . Além disso, as variações sazonais para o estado são menores, o que

poderá resultar em significativas vantagens econômicas e maior constância na

operação do sistema proposto, podendo viabilizar a operação de poços situados em

regiões remotas. O custo de sistema fotovoltáico é geralmente vantajoso quando é

utilizado para suprir pequenas potências (menos que 5kW) em locais afastados da

rede elétrica convencional . Quando comparado com a extensão da rede, cujo custo é

de ordem de R$ 5.000,00 / km, a distância do local da instalação à rede elétrica é um

fator  importante. Portanto, locais distantes e não supridos pela rede elétrica, são

potencialmente favoráveis a implantação de sistemas alternativos do tipo solar. Este

trabalho apresenta a parte inicial de um estudo que se propõe a desenvolver um projeto

que utiliza energia solar para o bombeamento de petróleo mediante painéis

fotovoltáicos para geração de energia elétrica.



ET-267

“Simulação de escoamento bifásico em reservatório de petróleo através de

diferenças finitas”

Aluno: Petrus Vale de Melo

Orientador: Zenaide Alves de Araújo

Departamento de Engenharia Mecânica

A simulação numérica vem se firmando a cada dia como uma ferramenta

importante na vida dos engenheiros de modo geral, e na vida dos engenheiros de

petróleo de modo particular. Isto porque a decisão sobre a viabilidade ou não da

exploração de um reservatório está nas mãos deles e esta decisão envolve uma

multiplicidade de fatores, tais como: capacidade de produção, tipos de fluidos

presentes no reservatório, estrutura geológica do reservatório, localização de poços

injetores, vida do poço e técnicas operacionais necessárias para realizar a

recuperação. É exatamente neste estudo que a simulação mostra sua fundamental

importância, já que a análise experimental é muito complexa, senão impossível, de ser

realizada. Além disso, a simulação numérica propicia o estudo de otimização da

recuperação de óleo, que é um dos principais objetivos da engenharia do petróleo.

Neste trabalho pretende-se estudar o escoamento em reservatórios petrolíferos

levando-se em conta apenas duas fases. Para tanto, a simulação será feita através do

método das diferenças finitas.



ET-268

Levantamento de desempenho de um coletor solar alternativo tipo labirinto

Aluno: Wskley Batista Nóbrega de Sousa

Orientador: Luiz Guilherme Meira de Souza

Departamento de Engenharia Mecânica

Este trabalho tem por objetivo apresentar um coletor solar alternativo, utilizando

tubos absorvedores de PVC, ¾”, com área absorvedora correspondente a 1, 4m2,

destinado ao aquecimento de água para aplicações residenciais e para aquecimento

de piscina.

Serão apresentados dados de temperatura do fluido de trabalho, dos tubos

absorvedores e de rendimento térmico, capazes de espelhar a eficiência do citado

protótipo, demonstrando sua viabilidade de utilização na substituição de energia

elétrica para a produção de fluido quente. Serão analisados também as

susceptibilidades aos desgaste térmico e pela luz dos tubos absorvedores de PVC.

Não bolsista



ET-269

Coletor solar alternativo aletado com um novo modelo de configuração em série

Aluno: Wskley Batista Nóbrega de Sousa

Orientador: Luiz Guilherme Meira de Souza

Departamento de Engenharia Mecânica

Este trabalho tem por objetivo apresentar um novo modelo de obtenção da

configuração em série dos tubos absorvedores de um coletor solar destinado ao

aquecimento de água, enfatizando as vantagens de utilização de tal modelo para

substituir a forma usual de obtenção da  serpentina absorvedora.

Serão apresentados dados que comprovam a viabilidade do sistema desenvolvido,

buscando uma alternativa para um melhor aproveitamento da área de exposição do

sistema, objetivando uma maior área de superfície absorvedora.

Não bolsista



ET-270

Soluções para a amenização dos desgastes térmico e pela luz do pvc, para uso

em coletores solares

Aluno: Wskley Batista Nóbrega de Sousa

Orientador: Luiz Guilherme Meira de Souza

Departamento de Engenharia Mecânica

Este trabalho tem por objetivo estudar soluções para a amenização das

susceptibilidades ao desgaste apresentadas pelo PVC, quando submetido a níveis

significativos de temperatura.

Serão apresentadas várias formas de ataque a este problema, centrando seu estudo

na solução mais viável, comprovada pelos testes realizados, tanto térmicos, quanto de

materiais.

Serão apresentados dados relativos ao funcionamento de um coletor solar que utiliza

tubos de PVC, demonstrando a viabilidade de sua utilização.

Não bolsista



ET-271

Tecnologia com responsabilidade social: estudo de caso de perfuratriz

pneumática móvel

Aluno: Ricardo Alexandre C. S. de Souza e Edimar de Oliveira Jerônimo

Orientador: Ari Antonio da Rocha e Severino José de Almeida

Departamento de Engenharia Mecânica

A tecnologia tem sido vista, mesmo pelos estratos mais afluentes da sociedade,

como um mero instrumento de desenvolvimento econômico que pouco beneficia a

população em geral, sobretudo porque suas aplicações são onerosas e ganham pouca

visibilidade. Um equipamento móvel para perfuração de poços, poderá percorrer a

região do Semi-Árido, onde a água é um produto escasso, de modo a beneficiar a

população carente. O projeto e construção de uma perfuratriz pneumática móvel,

passível de ser construída em pequenas oficinas, poderá não somente atender a uma

demanda reprimida, como reduzir os inevitáveis impactos provocado pelos ciclos de

seca. O equipamento, destinado a prefeituras e cooperativas de pequenas

comunidades rurais, permitirá a perfuração de poços próximos aos locais de utilização,

com aproveitamento dos mananciais de água de subsolo. Serão analisados dados

estatísticos e realizada uma pesquisa bibliográfica, para avaliar o impacto de um

equipamento apto a operar em locais remotos, de modo a demonstrar que a tecnologia

pode gerar benefício social. Um projeto alternativo para o enfrentar o problema da seca

de forma equilibrada e sustentável, pode atenuar as dificuldades dos habitantes do

Semi-Árido e reduzir os prejuízos que este fenômeno causa para a economia local e

nacional.

Não bolsista



ET-272

Coletor solar para aquecimento de água para fins residenciais tipo sanduiche

Aluno: Marcos Antunes de Freitas Júnior e Renato de Oliveira Júnior

Orientador: Luiz Guilherme Meira de Souza

Departamento de Engenharia Mecânica

Este trabalho apresenta um novo modelo de coletor solar para aquecimento de

água quente destinada a aplicações residenciais, que tem como maior vantagem uma

área de absorção quase igual a área de exposição  de radiação do coletor.

É descrito o processo de fabricação  de tal coletor, e seu processo de levantamento de

desempenho. Através dos dados de temperatura do fluído de trabalho demonstra-se a

viabilidade de utilização de tal protótipo, pela sua característica de bom desempenho

térmico.

Não bolsista



ET-273

Bancada simplificada para teste de bombas

Aluno: Alessandro Costa do Nascimentoe e Petrus Vale de Melo

Orientador: Luiz Guilherme Meira de Souza

Departamento de Engenharia Mecânica

Este trabalho tem por objetivo apresentar uma bancada de teste de bombas

capaz de avaliar o comportamento dos sistemas de bombeamento.

Caracteriza-se pela simplicidade de projeto e copnstrução e através desse método de

ensaio, pode-se fazer uma avaliação do comportamento das bombas no que diz

respeito a dois parâmetros fundamentais no bombeio, quais sejam: vazão e altura

manométrica.

Tal bancada foi confeccionada em laboratório e será apresentada, como também

bombas que foram testadas através do protótipo desenvolvido.

Não bolsista



ET-274

Sistema de bombeamento para aquecimento de piscina por energia solar

Aluno: Alessandro Costa do Nascimento e Petrus Vale de Melo

Orientador: Luiz Guilherme Meira de Souza

Departamento de Engenharia Mecânica

Este trabalho tem por objetivo apresentar um sistema alternativo para

aquecimento de piscinas, utilizando coletores solares com tubos absorvedores de

PVC, ligados em série, em regime de fluxo forçado, obtido através de uma bomba.

Como as vazões requeridas para tal sistema são de baixo nível, As bombas

convencionalmente utilizadas não se adaptam as especificações desejadas, surgindo a

necessidade de projeto de uma bomba de pequena vazão.

Esse projeto foi desenvolvida, sendo testado e tendo siso demonstrada sua viabilidade

de utilização. Os dados decorrentes d sistema de bombeamento e do sistema de

aquecimento serão mostrados.

Não bolsista



ET-275

“Uso de compósito para revestimento visando a melhoria do isolamento

térmico em tubos de pvc”.

Aluno: Bruno Antonio Netto Lamas

Orientador: Luiz Guilherme Meira de Souza

Departamento de Engenharia Mecânica

Para a utilização como isolante térmico, na condução de fluido quente, a solução

empregada é o CPVC, que apresenta na sua composição um percentual de cloro de

cerca de 63%. Este tipo de tubo, resistente a temperaturas na faixa de 80 ºC,

apresenta a desvantagem de seu alto custo. Buscando uma alternativa para a produção

de um tubo mais barato, e conseqüentemente de maior viabilidade de utilização, este

trabalho apresenta uma solução idealizada para o fim proposto, que consiste na

utilização de um compósito polimérico para revestimento do tubo de PVC. Dados de

temperatura que comparam os dois modelos propostos são levantados para

demonstrar a eficiência da solução proposta, no que diz respeito ao isolamento

térmico.

Não bolsista



ET-276

Substituição da caixa armazenadora de água quente em sistema de

aquecimento solar

Aluno: Alysson Régis de Freitas Barros.

Orientador: Luís Guilherme Meira Sousa.

Departamento de Engenharia Mecânica

Os sistemas solares de aquecimento apresentam como elemento de maior

custo a caixa armazenadora de fluido quente, confeccionada em inóx. A utilização do

inóx onera bastante o preço do sistema visto que tal material possui um custo muito

alto.

Visando o barateamento do custo de um sistema solar de aquecimento alternativo

apresenta-se um novo modelo de caixa armazenadora como solução, confeccionada

em fibra de vidro, que possui as características de bom desempenho térmico, baixo

custo, boa estética e peso reduzido.

Resultados de testes de avaliação térmica são apresentados, como também um

estudo simplificado da sua susceptibilidade a degradação térmica.

Não Bolsista



ET-277

O bombeamento de petróleo utilizando energia eólica

Aluno: Ernesto Huaranga Fernandes

Orientador: José Wilson Lage Nogueira

Departamento de Engenharia Mecânica

A energia eólica é uma das diversas fontes de energia renovável a  partir da qual

é possível gerar significativa quantidade de eletricidade. Pode-se também gerá-la em

pequena escala e empregá-la em diversos setores como, por exemplo, na extração de

petróleo em poços de baixa produção situados em terra. A Petrobrás, produtora de

gás natural e gás de cozinha no pólo de Guamaré(RN), está alcançando uma produção

de 3,2 milhões  de metros cúbicos /dia e 100 botijões/dia, respectivamente. Ela estará

investindo, até meados de 2010, cerca de R$ 550,00 milhões para aumentar e

diversificar a sua produção no pólo acima mencionado. O Rio Grande do Norte

encontra-se como o segundo produtor de petróleo do país com cerca de 95 mil

barris/dia. Em terra, é o maior produtor de petróleo com 45 mil barris por dia. Nesse

Estado(RN) há um grande potencial eólico que é um fator decisivo para implantação de

projetos que necessitem de fonte de energia alternativa. Estações anemométricas

situadas em  Macau(RN), registram velocidade média anual de 4,9 m/s e máxima de 13

m/s; em  Galinhos(RN), os anemômetros registraram, no último ano, uma média anual

de 6 m/s e máxima de 14m/s. Em locais específicos, a implantação e manutenção de

sistemas utilizando aerogeradores de pequeno e médio porte, têm custos inferiores ao

de um sistema de rede elétrica convencional uma vez que, em cada km de rede

instalada, são gastos em torno de R$ 5.000,00. O trabalho em questão apresenta a

parte inicial de um projeto que propõe o uso de aerogeradores para o bombeamento

de petróleo.



ET-278

Efeito da energia de compactação no índice de suporte de sedimentos eólicos

da Cidade do Natal

Aluno: James Dean da Silva e Francisco Adriano de Araújo

Orientador:  Olavo Franscisco dos Santos Júnior

Departamento de Engenharia Civil

A construção de uma obra requer um rigoroso estudo no que se refere a

estabilização do maciço terroso sobre o qual a construção será realizada, assim como

do material a ser utilizado na execução desta. Tem-se, assim, uma garantia futura do

não surgimento de imprevistos técnicos que venham a comprometer a vida útil da obra

e a segurança pública.

Este trabalho, visa mostrar um estudo sobre a capacidade de suporte de um solo

avermelhado atualmente utilizado na construção de áreas de aterros na cidade do

Natal.

Para tanto, amostras do referido material foram coletadas em áreas da Via Costeira da

cidade, levadas ao laboratório e submetidas aos ensaios de compactação de Proctor,

ou seja, Proctor Normal, Proctor Intermediário e Proctor Modificado, cada qual com sua

própria energia de compactação e, assim, obter os valores da umidade ótima e do

peso específico seco máximo do material. Sendo assim, com tais valores, pôde-se

realizar o ensaio CBR ( Índice de Suporte Califórnia ), o qual determina a capacidade

de suporte do solo, para cada tipo de ensaio Proctor já mencionado. Também foram

feitos ensaios de caracterização do material para possível classificação do mesmo.

Analisando os resultados dos ensaios de compactação, verificou-se que os valores do

peso específico seco máximo e da umidade ótima foram, respectivamente, 1,97 g/cm3

e 9,60%, para o Proctor Normal; 2,030 g/cm3 e 8,85% para o Proctor Intermediário e

2,101 g/cm3 e 7,9% para o Proctor Modificado. Quanto a classificação do solo em

estudo, este foi considerado como areia-argilosa.

Modalidade da Bolsa: PIBIC-Cnpq



ET-279

Solução da equação de laplace através do método das diferenças finitas

Aluno: Janaína Bezerra Mesquita

Orientador: Ada Cristina Scudelari

Departamento de Engenharia Civil

Verifica-se uma grande dificuldade em exprimir soluções de forma analítica

simples para determinadas equações diferenciais. Torna-se necessário, então, utilizar

as séries ou qualquer outro método de aproximação para se obter uma solução

particular. Os métodos numéricos têm, portanto, a finalidade de discretizar problemas

contínuos, partindo de algumas simplificações, de modo a torná-lo passível de ser

resolvido pelo computador. O Método das Diferenças Finitas deve ser interpretado

como uma forma aproximada para solução das equações diferenciais parciais.

Aproximações essas algumas vezes muito boas e perfeitamente aceitas na

Engenharia.

Muitos dos problemas de hidrodinâmica podem ser bem representados pela Equação

de Laplace. Esta equação apresenta solução analítica para alguns casos particulares,

e quando esta não existe, são utilizados métodos numéricos para obtenção da sua

solução.

O trabalho consiste, portanto, na implementação da equação de Laplace.

A princípio, faz-se uso do método numérico das Diferenças Finitas, obtendo-se uma

expressão simplificada que bem representa a referida equação diferencial.

Concluída essa primeira etapa, implementou-se computacionalmente os

procedimentos para obtenção aproximada da equação de Laplace.

Sendo assim, foi desenvolvido um programa em linguagem FORTRAN77 (compilador

LAHEY), no qual, a partir de uma malha de pontos discretos, conhecendo-se condições

de contorno em alguns pontos, obtém-se o valor da propriedade em outros

automaticamente, caso o comportamento do material seja bem representado por

Laplace.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-280

Verificação da velocidade  de escoamento em canais em função da lâmina

d’água.

Aluno: Pedro Ivo Costa Trindade

Orientador: Ada Cristina Scudelari

Departamento de Engenharia Civil

O projeto de canais artificiais envolve a determinação de variáveis como, raio

hidráulico, seção molhada e perímetro molhado, diante de alguns dados conhecidos

anteriormente que definem a forma da seção transversal do canal.  Este trabalho tem

como objetivo a automatização dos cálculos necessários para a obtenção destas

variáveis, da velocidade de escoamento e da vazão.  Para isso foi desenvolvido um

programa  na linguagem FORTRAN 77 ( compilador LAHEY).

Na realização deste trabalho foram utilizados canais padrão com diferentes formas,

para a avaliação da variação da velocidade de escoamento em função dos

coeficientes tabelados de acordo com o material que reveste o canal, publicados em

AZEVEDO NETTO e ALVAREZ (1982).  Também foi comparada a velocidade de

escoamento de um mesmo canal, quando esse apresenta variações em sua altura da

lâmina d’água.  A velocidade de escoamento é calculada através da fórmula de Chézy,

que faz necessário o conhecimento do coeficiente de atrito C, que no programa pode

ser calculado pelos métodos de Bazin, Guanguillet-Kutter, Kutter e Manning.

Modalidade da bolsa: CNPq/PIBIC



ET-281

Determinação do tipo de perfil longitudinal da superfície da água, em canais

artificiais.

Aluno: Pedro Ivo Costa Trindade

Orientador: Ada Cristina Scudelari

Departamento de Engenharia Civil

No estudo de canais artificiais faz-se necessário o conhecimento das

características geométricas das seções transversais, tais como raio hidráulico, área

molhada e perímetro molhado, bem como características inerentes ao escoamento,

como por exemplo, da velocidade de escoamento, da declividade do canal, altura

crítica da lâmina d’água, energia mínima e a declividade da linha de energia.  Com o

conhecimento de tais fatores pode-se definir um canal como sendo: subcrítico, crítico,

supercrítico, horizontal e adverso.  Para isso foi desenvolvido um programa  na

linguagem FORTRAN 77 ( compilador LAHEY).

Na realização deste trabalho foram utilizados canais padrão com diferentes formas,

para a avaliação da variação da velocidade de escoamento em função dos

coeficientes tabelados de acordo com o material que reveste o canal, publicados em

AZEVEDO NETTO e ALVAREZ (1982).  A velocidade de escoamento é calculada

através da fórmula de Chézy, que faz necessário o conhecimento do coeficiente de

atrito C, que no programa pode ser calculado pelos métodos de Bazin, Guanguillet-

Kutter, Kutter e Manning.  A partir da determinação da velocidade de escoamento, foi

possível se obter a vazão e fatores que além de definirem o canal, servirão também

para a determinação da altura e extensão do ressalto hidráulico.

Modalidade da bolsa: CNPq/PIBIC



ET-282

Determinação da curva de remanso em canais artificiais

Aluno: Pedro Ivo Costa Trindade

Orientador: Ada Cristina Scudelari

Departamento de Engenharia Civil

Algumas vezes, o projetista de canais artificiais se depara com obstáculos que

exigirão certas mudanças em sua idéia inicial.  Tais obstáculos são geralmente

vencidos com o estreitamento da seção transversal em determinado trecho do

escoamento, com a mudança de declividade a partir de determinado ponto, ou até

mesmo com a presença de um obstáculo físico, ou seja, um ressalto hidráulico no

próprio canal.

Estas soluções acarretam em um fenômeno denominado Curva de Remanso, que nada

mais é, que uma onda que se forma a partir desta alterações já citadas.  Pois bem,

este trabalho tem como objetivo a automatização dos cálculos necessários para a

determinação da variação da altura da lâmina d’água, bem como a extensão que este

fenômeno ocorre através do escoamento, utilizando-se o Método de Bresse.

Modalidade da bolsa: CNPq/PIBIC



ET-283

Substituição de veículos com preços regulados pela idade

Aluno: Adriano Henrique Silva Ferreira de Araújo

Orientador: Enilson Medeiros dos Santos

Departamento de Engenharia Civil

Os estudos de substituição de equipamentos são particularmente relevantes

para as empresas que têm uma parcela expressiva do custo operacional centrada em

máquinas e/ou veículos, como é o caso das empresas operadores de transporte.

Em geral, para definir a idade mais econômica de substituição de um equipamento por

um novo, deve-se levar em consideração o Custo de Imobilização de Capital — valor

da recuperação da imobilização financeira realizada com a compra do equipamento —

e  o Custo de Manutenção e Reparos — valor das despesas necessárias para prevenir

e reparar falhas técnicas ocorridas durante a utilização do equipamento para preservar

o seu funcionamento normal. Somando-se esses custos obtêm-se como resultante o

Custo Total de Utilização do Equipamento.

Considerando receitas constantes ao longo do tempo, sabe-se que a idade ótima para

substituição de equipamentos corresponde ao instante de tempo em que o Custo Total

de Utilização for mínimo. Partindo dessa análise, cujos modelos matemáticos são

conhecidos e aprovados pela comunidade técnico-científica, e da observação do

comportamento das receitas e custos de empresas de ônibus urbanos – que operam

sob regulamentação econômica pela qual as tarifas são dependentes da idade da frota

—, desenvolveu-se um novo modelo matemático para o cálculo da idade ótima de

substituição de ônibus tendo como premissa um receita decrescente com o tempo de

utilização.

Mostra-se que, nesse âmbito regulatório, o operador é estimulado a substituir veículos

em prazos menores que aqueles que se obteriam da análise clássica. Conclui-se que o

atual modelo de regulamentação impõe às empresas, logo ao conjunto do serviço,

ineficiências-custo decorrentes de substituição prematura de frota.

Modalidade da Bolsa: CNPq/ PIBIC



ET-284

Estudo das propriedades de tensão-deformação e resistência de sedimentos

eólicos da cidade de Natal

Aluno: Francisco Adriano de Araújo

Orientador: Olavo Francisco dos Santos Júnior

Departamento de Engenharia Civil

Os solos são formados a partir da meteorização de uma rocha preexistente pela ação de
agentes intempéricos. Os materiais resultantes desse processo quando transportados  do
seu local de formação e depositados em algum outro formam os chamados “solos
transportados”  ou “sedimentares”. Por outro lado, quando o produto resultante do
intemperismo permanece no local de sua formação, o solo assim formado é chamado de
“solo residual”.
Na região de Natal, os materiais inconsolidados superficiais consistem de sedimentos eólicos
que formam dunas. As dunas recentes constituem-se de sedimentos arenosos amarelos.
Em algumas áreas da região afloram dunas mais antigas formadas por areias avermelhadas.
A maioria das fundações de edifícios da cidade de Natal apoiam-se nesses sedimentos. O
presente trabalho procura contribuir para o conhecimento da propriedades geotécnicas
desses sedimentos.
O material utilizado para o desenvolvimento desta pesquisa foi coletado na Via Costeira de
Natal. Visando o estudo do comportamento deste solo frente a uma saturação brusca foram
realizados ensaios de compressão oedométrica. Neste ensaio submeteu-se a amostra
indeformada a carregamentos em vários estágios de tensão, realizando-se novos ensaios
com inundação da célula oedométrica para cada um dos respectivos estágios. Além disso
realizou-se também o ensaio oedométrico para um corpo de prova moldado com o solo
amolgado e umidade próxima ao limite de liquidez. Ensaiou-se também um corpo de prova
moldado com o solo compactado na umidade ótima. Para o estudo dos parâmetros de
resistência submeteu-se o solo a  ensaios de  cisalhamento direto, os ensaios foram
realizados com corpos de prova do material indeformado na umidade natural e totalmente
saturado além de corpos de prova com o material compactado.
Ao analisar-se os resultados dos ensaios oedométricos observa-se que este material pode
ser caracterizado como colapsível por saturação uma vez que apresentou deformações
volumétricas superiores a 2 %, atendendo desta forma ao critério estabelecido por Vargas
∆εv > 2 %. O material compactado na umidade ótima apesar de possuir índices físicos
diferentes do indeformado, apresentou o mesmo comportamento tensão x deformação. Para
o material amolgado e com umidade próxima ao limite de liquidez tem-se que, os índices
físicos são diferentes dos obtidos com a amostra indeformada e  também houve mudança no
comportamento tenção x deformação, onde os valores de CC e CR aumentaram em relação
aos da amostra indeformada. Quanto a análise dos ensaios de cisalhamento direto observa-
se que para o material indeformado houve uma diminuição da coesão ao se passar da
umidade natural para a saturação total, porém o ângulo de atrito permaneceu constante.
Quanto ao material compactado observa-se que houve um aumento no ângulo de atrito
enquanto a coesão foi totalmente dissipada.
Modalidade da Bolsa: CNPq - PIBIC.



ET-285

Diferenciais de atendimento no transporte urbano em Natal

Aluno: Carla Celicina David Sampaio & Adriano Henrique Silva Ferreira de Araújo

Orientador: Enilson Medeiros dos Santos

Departamento de Engenharia Civil

Em Natal, as necessidades sociais de locomoção coletiva motorizada são atendidas

principalmente pela rede de linhas de ônibus, regulamentada pela STTU — Secretaria de

Transporte e Trânsito Urbano e operada sob permissão por 7 empresas privadas. O modelo

regulatório adotado desde os primeiros anos da década de 80 prevê um zoneamento que

atribui, a cada operadora, uma área de exclusividade. Na medida em que os potenciais

financeiros e administrativos e os graus de atenção que dedicam às necessidades da

população, são diferenciados entre empresas, as áreas de operação exclusiva têm serviços

de desigual qualidade, agravando diferenças devidas a fatores geográficos ou infra-

estruturais. Tendo em conta a unicidade da tarifa de ônibus urbanos, então, os diferentes

níveis de qualidade de serviço podem implicar em fortes níveis de iniquidade na provisão de

um serviço público tão essencial como o transporte.

Nesse contexto, a finalidade deste trabalho é verificar, de modo preliminar e exploratório,

quão intensos são os níveis de desigualdade social no atendimento às necessidades de

transporte da população natalense. Para tanto, conta-se com uma base de dados oficiais

(provenientes da STTU) que contém informações referentes a itinerário, demanda, frota,

freqüência, velocidade operacional e de ciclo para cada uma das linhas da rede de ônibus do

município. Essas informações foram tratadas de modo a fornecer parâmetros relativos à

eficiência e à qualidade do serviço no plano de cada linha. A partir daí, desenvolveu-se uma

análise dos diferenciais do serviço por área atendida e por empresa, levando a uma

caracterização da dispersão dos níveis de serviço por segmentos geográficos do mercado

de transporte e por operador. As conclusões obtidas sinalizam claramente para a

necessidade de uma reorganização da rede que contemple fundamentalmente o critério de

equidade distributiva.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-286

Caracterização físico-química dos lodos gerados pela estação de tratamento de

esgotos da UFRN

Aluno: Cláudia Patrícia de Sousa Alves

Orientador: Maria del Pilar Durante Ingunza

Departamento de Engenharia Civil

O reuso de certos resíduos gerados no tratamento de esgotos, vem

demonstrado ser uma alternativa ambientalmente viável, desde que sejam observadas

as condições sanitárias estabelecidas na legislação.

Um desses resíduos gerados pelas estações de tratamento de esgotos é o lodo.  O

lodo merece destaque devido este apresentar elevados conteúdos de nutrientes que

podem ser utilizados para o melhoramento ou até mesmo a recuperação de solos,

agindo desta maneira como uma espécie de adubo natural.

Neste trabalho, são mostrados dados sobre algumas características físico-químicas,

tais como temperatura, pH, nitrogênio, fósforo, entre outros, dos lodos gerados pela

estação de tratamento de esgotos do campus da UFRN.  Os resultados obtidos serão

levados em consideração para um estudo visando à reutilização dos mesmos para fins

agrícolas, escolhendo para este alguma cultura de especial interesse da Região

Nordeste ou bem para a reutilização dos lodos em zonas verdes.

Modalidade da Bolsista: CNPQ PIBIC



ET-287

Concessionárias vs. caminhoneiros: um conflito previsível

Aluno: Joema Ferreira da Costa & Marianne Trindade Câmara

Orientador: Enilson Medeiros dos Santos

Departamento de Engenharia Civil

Em julho de 99, o Brasil serviu de palco para uma das maiores manifestações

grevistas já realizadas no País: os caminhoneiros paralisaram o trabalho e o abastecimento

de quase todo o território nacional. Quais as razões daquela greve? Para compreendê-las em

sua essência, faz-se necessário abordar o problema de uma perspectiva sistêmica,

lançando mão de elementos das disciplinas Engenharia, Economia, Geografia e Sociologia

Política. O pano de fundo de toda a movimentação dos profissionais rodoviários é a nova

política pública para os transportes — o Programa Federal (e os Estaduais) de

Desestatização por concessionamento de rodovias e ferrovias, a modernização dos portos e

hidrovias —, por um lado; por outro lado, a estrutura técnica e econômica dos mercados de

transporte de cargas, bem como o perfil social dos transportistas vs. os perfis empresariais

das concessionárias rodoviárias e ferroviárias; ainda por outro, a Geografia Econômica da

produção agrícola e industrial nacional e a logística de comercialização.

Este trabalho analisa o processo econômico, político e social que conduz os rodoviários à

paralisação, bem como os desdobramentos produzidos pelo equacionamento temporário do

conflito. Para tanto, trabalham-se elementos relacionados às estruturas econômicas,

tecnológicas e geográficas dos mercados de frete no país, elementos conceituais referentes

às práticas regulatórias no setor de transportes, incluindo a redução do papel do Estado, e

ainda elementos políticos resultantes dos conflitos entre Governos e entre estes e os setores

organizados e desorganizados da produção do transporte de carga no país. Conclui-se que

os novos dispositivos institucionais e jurídicos relativos ao setor são potencialmente focos de

novos conflitos e que faz-se necessário uma correção de rumos regulatórios para minimizar

os efeitos nocivos à sociedade e à economia nacionais.

Não bolsista



ET-288

Força hidrostática em superfícies planas

Aluno: Rita de Cássia Farias de Medeiros

Orientador: Ada Cristina Scudelari

Departamento de Engenharia Civil

O presente trabalho consiste na elaboração de um programa computacional em

linguagem FORTRAN para cálculo da força hidrostática numa superfície plana inclinada

em relação à superfície livre do líquido e visa o embasamento para outros trabalhos na

área de hidráulica.

Torna-se necessário o cálculo desta força bem como o seu ponto de aplicação para

que o dimensionamento de diversas superfícies seja realizado de maneira correta.

Estas superfícies, objeto de estudo deste trabalho, podem se caracterizar como sendo

de tanques de armazenamento de fluidos, de barragens, comportas ou de outras

estruturas hidráulicas.

A elaboração do programa iniciou-se com a utilização de formatos simples como

quadrado, retângulo, triângulo e círculo, para então, torná-los mais complexos visto que

a elaboração das características da seção e a determinação da direção, sentido,

módulo e ponto de aplicação da força que atua na mesma vão se tornando cada vez

mais complicados.

É necessário também salientar que a automatização é um fator imprescindível nos dias

atuais e que a engenharia está evoluindo neste sentido, mas ainda longe de atingir o

que chamamos de situação ideal.

Não bolsista



ET-289

Remoção de matéria orgânica em filtros anaeróbios de fluxo descendente

afogado, com diferentes materiais de enchimento: anéis de eletroduto

corrugado e brita nº4

Aluno: Jonas Israel Catão Rodrigues

Orientador: Cícero onofre de Andrade Neto

Departamento de Engenharia Civil

Os filtros anaeróbios, aplicados ao tratamento de esgotos, consistem em um tanque
cheio com um material inerte, que serve de suporte ao lodo ativo e aos microorganismos
responsáveis pela depuração do esgoto. Podem ser de fluxo ascendente ou descendente,
podendo este ultimo ser afogado ou não. Têm uma melhor aplicabilidade no pós-tratamento
dos esgotos, pois o esgoto bruto contém uma concentração relativamente alta de materiais
sólidos, que representam risco de entupimento do leito filtrante.
Este trabalho analisa o desempenho de dois filtros anaeróbios de fluxo descendente afogado,
na remoção de matéria orgânica, funcionando em paralelo, mas com materiais de
enchimento diferentes. Um filtro contém brita nº 4, material  que é mais usual, mas é muito
pesado e caro, devido ao custo da classificação granulométrica. O outro contém anéis de
eletroduto corrugado, que servem como uma boa alternativa, por ser um material leve e
resistente, propiciar enormes facilidades de operação, ter uma grande área superficial e um
índice de vazios que facilita a acumulação de lodo em grande quantidade, e não apresentar
risco de entupimento. Cada filtro recebe uma  vazão de 7,5m3/dia, proveniente de um tanque
séptico de câmaras em série. São construídos em alvenaria de tijolos revestidos, com 4,00m
de comprimento por 0,70m de largura e 1,20m de profundidade.
 Esta pesquisa foi desenvolvida no período de 17/12/99 à 20/06/00. Baseou-se na coleta de
amostras no afluente e no efluente dos filtros, uma vez por semana, sempre às 8:30h, para
análise de DQO, seguindo as metodologias descritas no Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater-19o edição(1995).
Nem toda DQO biodegradável é consumida pelos microorganismos existentes nos filtros,
pois novas células são produzidas durante sua degradação. Considerando que a DQO total
efluente engloba a DQO particulada, devido a essas células de microorganismos, é mais
conveniente examinar, na remoção de matéria orgânica, a DQO total afluente com a DQO
filtrada efluente, possibilitando identificar a parcela da DQO total utilizada para o crescimento
celular.
Os filtros apresentaram bons resultados, tanto na remoção de DQO total quanto na de DQO
solúvel, mesmo com uma baixa carga orgânica afluente (em média, 190mg/l de DQOT e
130mg/l de DQOF). O melhor resultado foi o do filtro com eletroduto(FE), com DQOT de
111mg/l e DQOF de74mg/l no efluente, enquanto que o filtro com brita(FB) teve 122mg/l de
DQOT e 85mg/l de DQOF. Considerando a DQO total afluente e a DQO filtrada efluente, o FE
removeu 60% e o FB 55%, da matéria orgânica.

Modalidade da Bolsa: Iniciação Científica CNPQ/BALCÃO.



ET-290

Novas técnicas utilizadas na execução de lajes de concreto armado

Aluno: Nielsen José Dias Alves & Wagner Gurgel Medeiros

Orientador: Adalberto Aguiar Albuquerque

Departamento de Engenharia Civil

Este trabalho de pesquisa tem como objetivo apresentar as novas técnicas

utilizadas na execução de Lajes de Concreto Armado, mostrando suas vantagens e

desvantagens. Ademais, iremos avaliar o impacto no custo final da obra da inserção de

tais procedimentos no processo construtivo, e propor uma metodologia que garanta a

execução de uma Laje Racionalizada sem a necessidade da realização de um

melhoramento revolucionário.

Modalidade da Bolsa: BITEC



ET-291

Correlação entre COT e DQO em efluente de filtro anaeróbio

Aluno: Ádamo Luiz Costa Batista

Orientador: Cícero Onofre de Andrade Neto

Departamento de Engenharia Civil

Os filtros anaeróbios consistem em um tanque preenchido com material inerte,

por onde percorre o esgoto a ser tratado, o qual sofre a ação dos microorganismos

responsáveis pela biodegradação da água residuária. São mais indicados para

tratamento de esgotos com maior parcela de contaminantes dissolvidos e menor

concentração de sólidos suspensos.

No intuito de mensurar o teor de matéria orgânica contida nos esgotos, faz-se uso de

testes como o da DQO (Demanda Química de Oxigênio) e o do COT (Carbono

Orgânico Total). Estes parâmetros são de fundamental importância para avaliação da

eficiência dos filtros anaeróbios, uma vez que estes atuam principalmente na remoção

da parcela solúvel dos esgotos. A diferença entre essas duas análises reside

principalmente no fato que no teste da DQO faz-se uma oxidação do material orgânico

por um reagente químico e no teste do COT faz-se uma quantificação do carbono

presente nos compostos orgânicos dos esgotos.

Este trabalho pretende verificar a correlação desses parâmetros no efluente de filtro

anaeróbio afogado de fluxo descendente, submetido a uma vazão de 7,5 m³/d com

volume de 3,36 m³, preenchido com brita nº4. A alimentação do filtro é realizada com

esgoto pré-tratado em um tanque séptico.  O período de avaliação compreende de

dezembro de 1999 à junho de 2000. As concentrações médias, mínimas e máximas

encontradas foram, respectivamente,  85 mg/l, 38 mg/l e 188 mg/l para DQOS e 17 mg/l,

11 mg/l e 29 mg/l para COT. A correlação é determinada por análise estatística

apropriada.

Modalidade da Bolsa: IC – CNPQ – PROSAB.



ET-292

Análise da demanda por transporte escolar em Natal

Aluno: Suderleny Ribeiro Carvalho & Carla Celicina David Sampaio

Orientador: Enilson Medeiros dos Santos

Departamento de Engenharia Civil

A desejável expansão do serviço de transporte escolar no município de Natal

vem sendo dificultada por razôes diversas, entre as quais pode-se destacar a

obsolescência regulatória, a desorganização institucional dos operadores, o valor

mensal cobrado pelos serviços e, por fim, a desinformação quanto às características e

necessidades da demanda potencial. O NET-Natal (Núcleo de Estudos em Transportes

da UFRN), ciente dos benefícios sociais alcançáveis por serviços de transporte escolar

mais desenvolvidos, tem buscado contribuir para a superação dos óbices já citados,

por meio de pesquisas de campo e análises técnico-científicas do problema. Neste

artigo, tem-se por objetivo apresentar uma análise preliminar das características mais

relevantes da demanda potencial, identificada em termos geográficos e de estrutura

familiar a partir de levantamentos de campo e dados secundários obtidos junto ao

IBGE e às Secretarias Estadual e Municipal de Educação e de Finanças.

A metodologia empregada consiste em tentar definir, a partir de estimações com base

em uma amostra de 252 entrevistas com usuários do serviço e da geografia escolar do

município, o tamanho total da demanda potencial pelo serviço, pelos distintos bairros e

colégios da cidade. Avaliando essa distribuição origem-destino estimada da demanda

com apoio de outras variáveis relativas à decisão de contratar, também obtidas nas

entrevistas já citadas, estimaram-se fatores de redução da demanda por bairro, para

finalmente obter valores para demandas potenciais em função de três diferentes

cenários de oferta de serviços educacionais e de transporte escolar. Conclui-se pela

possibilidade de ampliar a demanda pelo serviço, recomendando-se o

desenvolvimento de estudos de marketing para os operadores e de reforma regulatória

para a atividade.

Não bolsista e bolsista de apoio técnico



ET-293

Teste de um método de amostragem para estudos de transporte

Aluno: Wauban Luiz dos Anjos Ramos e Marcos Guilherme de Souto Bezerra

Orientador: Enilson Medeiros dos Santos

Departamento de Engenharia Civil

O objetivo deste trabalho é descrever e demonstrar a validade de um método de

amostragem desenvolvido pelo Núcleo de Estudos em Transportes da UFRN (NET-

Natal) para uso em pesquisa de campo realizada no âmbito do projeto COPPETEC-

BNDES-Trens regionais e realizada na Região Metropolitana de Natal.

Consiste a metodologia em uma proposição de amostragem estratificada seqüencial,

definindo-se em um primeiro nível as áreas a serem amostradas dentre o universo de

áreas-problema segmentado em grupos supostos homogêneos e, em um segundo

nível, definindo-se em cada uma delas os domicílios a serem visitados por

entrevistadores. O total de entrevistas aplicadas com êxito chegou a 1.199, distribuídas

em um conjunto amostral de áreas-problema correspondentes a áreas de influência

direta de estações ferroviárias de passageiros. A distribuição dessas entrevistas pelas

áreas amostradas levou em conta tanto a população residente quanto a demanda

efetiva medida pela CBTU-Natal nas estações correspondentes.

Para sua validação, o trabalho ora apresentado buscou comparar os dados obtidos da

expansão dos resultados da amostra por área, com os dados disponíveis para a

respectiva população, segundo o IBGE (tamanho médio do domicílio, perfil de renda

familiar), a CBTU (demanda efetiva de passageiros com origem na estação) e a STTU

(demanda por vans e ônibus no bairro). Por outro lado, cuidou-se também de verificar a

consistência dos dados expandidos da amostra geral com aqueles disponíveis para o

conjunto da operação ferroviária e rodoviária para os grupos homogêneos e para o

total da Região Metropolitana. Conclui-se que o tamanho da amostra poderia ter sido

mais reduzido, minorando-se os custos de trabalho de campo e, consequentemente,

recomenda-se a adoção intensiva no futuro de pesquisa deste tipo pelos organismos

gestores e operadores de transporte público,

Não bolsista



ET-294

Validando a classificação de famílias por extratos de renda

Aluno: Marcos Guilherme de Souto Bezerra

Orientador: Enilson Medeiros dos Santos

Departamento de Engenharia Civil

Este trabalho pretende verificar a validade de um método para estimação de

renda familiar por extratos, usado pelo Núcleo de Estudos em Transportes da UFRN

(NET-Natal). Tal método é uma adaptação do usado pelo IBOPE e, como esse,

pressupõe um sistema de classificação de domicílios por pontuação. A pontuação é

feita relativamente à propriedade de bens de consumo duráveis, ao nível de instrução

do chefe da família, além de fatores como a presença no domicílio de empregados

domésticos permanentes.

O conjunto de bens usados pelo IBOPE decorre de pesquisa de 1992, com revalidação

em 1997 do vetor de pontuação. A metodologia do NET-Natal propõe a atualização do

conjunto de bens, face às mudanças no perfil de consumo de bens duráveis com a

introdução do computador pessoal, da TV por assinatura, do acesso à Internet, da

telefonia celular etc.

Para testar a validade da metodologia em construção no NET-Natal, conta-se com

dados obtidos em pesquisa de campo realizada nesta capital para o projeto de

pesquisa COPPETEC-BNDES, de cuja equipe faz parte o orientador deste estudo. A

pesquisa foi executada entre 22/maio e 8/julho, envolvendo 1.199 entrevistas

domiciliares em áreas de influência direta de estações ferroviárias de passageiros.

Nas entrevistas, além de propriedade de itens escolhidos e instrução do chefe da

família, os entrevistados declinavam a renda familiar. Com uma pontuação adaptada

daquela do IBOPE, estimou-se o extrato de renda a que pertence a família e pôde-se

comparar essa estimativa com a informação direta dada pelo entrevistado, além de

verificar-se o ajustamento da distribuição ao perfil de renda do bairro fornecido pelo

IBGE. Conclui-se pela validade da metodologia, recomendando-se novos estudos mais

ampliados para Natal e para o país.

Não bolsista



ET-295

Determinação das perdas de protensão e cálculo do alongamento teórico dos

cabos no concreto protendido.

Aluno: Érikson Ricardo Marques de Oliveira

Orientador: Robinson Valério Borja de Azevedo

Departamento de Engenharia Civil

As perdas de protensão no concreto protendido em função da época de

ocorrência podem ser classificadas em dois grupos, perdas imediatas ( por atrito,  por

acomodação das ancoragens e por deformação imediata do concreto), e perdas

diferidas ( por retração do concreto, por fluência do concreto e pela relaxação do aço

de protensão ). Para se quantificar o valor destas perdas e de quanto deverá ser o

alongamento dos cabos de protensão foi desenvolvido um programa na linguagem

FORTRAN 77 ( compilador LAHEY ).

O objetivo da confecção deste programa é o de facilitar ao usuário na determinação

das perdas, e de quanto deverá ser protendidas as cordoalhas.

Para realização deste estudo foram utilizados cabos com diversas disposições dentro

de uma viga, visando se obter qual a melhor distribuição dos cabos afim de se ter

menores perdas na aplicação da força de protensão, reduzindo-se assim os gastos

com a protensão dos cabos.

Não bolsista



ET-296

Uma análise contratual da privatização de rodovias federais

Aluno: Marianne Trindade Câmara & Joema Ferreira da Costa

Orientador: Enilson Medeiros dos Santos

Departamento de Engenharia Civil

A partir da década de 80, o Governo Federal elaborou e iniciou a

implementação de uma política de desestatização, especialmente no campo das infra-

estruturas e serviços técnicos em rede que, ao longo do século, haviam recebido

tratamento clássico de bens públicos de provisão estatal. Um elemento crucial desta

política consiste na participação efetiva da iniciativa privada na provisão de infra-

estrutura rodoviária (malha federal), seguida também por alguns estados da Federação

no que respeita às respectivas malhas viárias estaduais. O argumento básico

justificador do processo de privatização, pela via do concessionamento, era a grave

crise fiscal e econômica que fazia minguar mais e mais os recursos financeiros

disponíveis para que o Poder Público continuasse a desempenhar seu papel histórico

na produção e manutenção de infra-estrutura e serviços públicos.

No campo das rodovias, trechos importantes da malha federal foram concedidas para

exploração privada. O objetivo deste trabalho é analisar essa privatização do ponto de

vista da sua concretização contratual, sob o pano de fundo metodológico do que se

considera, internacionalmente, boa prática de transferência à iniciativa privada de infra-

estrutura e serviços públicos em rede. Assim, a partir de estudo bibliográfico sobre

documentos nacionais e estrangeiros, construiu-se uma matriz conceitual de análise de

contratos de concessão, a qual é então aplicada à situação das rodovias federais

privatizadas.

A análise permite concluir que o processo de concessionamento de rodovias nacionais

apresenta uma série de problemas referentes à tecnologia regulatória e contratual

adotada, os quais podem explicar em parte significativa as dificuldades sociais e

políticas que o programa como um todo está exibindo.



ET-297

Levantamento de obras da cidade do natal com problemas devido a falhas no

projeto e na execução

Aluno: Nielsen José Dias Alves

Orientador: Iramar Gomes P. R. de Holanda

Departamento de Engenharia Civil

Este trabalho de pesquisa teve como objetivo realizar um levantamento das

obras da cidade do Natal que apresentavam problemas devido a falhas de projeto ou

de execução. Foi observado que a maior parte dos problemas foram gerados por

falhas no projeto, principalmente no projeto do processo que geralmente é esquecido.

Outro dado interessante que constatamos, é a carência de informações sobre as obras

devido à falta de um memorial descritivo com projetos e especificações sobre as

construções, o que dificultou bastante nosso trabalho.

Modalidade da bolsa: BITEC



ET-298

Influência do tempo de cura nas propriedades do concreto endurecido

Aluno: Nielsen José Dias Alves & Eider Gomes de Azevedo Rocha

Orientador: Iramar Gomes P. R. de Holanda

Departamento de Engenharia Civil

Este trabalho de pesquisa teve como objetivo determinar a influência do tempo

de cura úmida, em algumas propriedades do concreto endurecido, como: a resistência

à compressão axial e a absorção de água. Para esta determinação, foram  moldados

seis corpos de prova de 100 x 200 mm de acordo com a NBR – 5738/94 e após 28

dias foram rompidos de acordo com a NBR-5739/94. Os corpos de prova foram

submetidos a seis diferentes períodos de cura: sem cura úmida -  3 dias - 7 dias  - 14

dias – 21 dias – 28 dias. Foram  realizados 4 (Quatro) traços para a realização desta

pesquisa.

Os resultados desta, não seguiram o preconizado pela literatura especializada. Isso se

deu a não observação de alguns detalhes  quando da definição da metodologia, que

provocaram um resultado diferente do esperado. Apesar disto, pode-se tirar

conclusões sobre a melhor maneira de se desenvolver esta pesquisa.

Não Bolsistas



ET-299

Concreto de alto desempenho (CAD): propriedades e aplicações.

Aluno: Eider Gomes de Azevedo Rocha

Orientador: Iramar Gomes P. R. de Holanda

Departamento de Engenharia Civil

O presente trabalho de pesquisa bibliográfica tem por objetivo apresentar as

propriedades e aplicações do  concreto de alto desempenho, avaliando suas

vantagens e desvantagens frente ao  concreto convencional ou armado.

Partindo não só do conhecimento de que o CAD surge da necessidade de superar as

limitações impostas pelos materiais até então empregados e de promover avanços na

qualidade de maneira a atender às recentes evoluções das formas arquitetônicas,

acrescenta-se ao caráter do trabalho o apropriado emprego e viabilidades  econômica

e de utilização  deste novo material.

Não bolsista.



ET-300

Determinação de força em superfícies planas regulares devido a pressão

estática e cálculo do centro de pressões.

Aluno: Érikson Ricardo Marques de Oliveira

Orientador: Ada Cristina Scudelari

Departamento de Engenharia Civil

Para determinação da força em superfícies planas regulares devido a atuação

somente da pressão estática e para obtenção do centro de pressões em um objeto, é

necessário se obter alguns fatores imprescindíveis para cada seção, tais como,

momento de segunda ordem em relação ao seu eixo central horizontal, e produto de

inércia, e alguns outros que dependem da forma da seção transversal. Para se

descobrir o valor desta força e a localização do centro de pressão, foi desenvolvido um

programa na linguagem FORTRAN 77(compilador LAHEY).

O objetivo da confecção deste programa é o de facilitar ao usuário na determinação de

fatores que são fundamentais para se saber qual a força estática do fluido sobre o

objeto em estudo e da localização desta força.

Na realização deste trabalho foram utilizados superfícies planas de diferentes formatos,

onde a partir de cada uma destes formatos foi criado gráficos que demonstram a

variação da força em função da profundidade e da variação da força em função da

inclinação da figura, que demonstrará de que forma a força varia em função dos

parâmetros supracitados.

Modalidade da Bolsa: Monitoria



ET-301

Determinação dos deslocamentos em vigas utilizando o método de diferençãs

finitas

Aluno: Daniel Nelson Maciel, Heider Augusto da Silva Gomes, Janaína Bezerra

Mesquita, Larissa Anielli Felipe da Silva

Orientador: Ada Cristina Scudelari

Departamento de Engenharia Civil

Vários fenômenos físicos são regidos por equações diferenciais, sendo suas soluções

analíticas variando muito em grau de dificuldade. Portanto, para soluções analíticas que

se apresentam trabalhosas na  sua determinação, faz-se necessário utilizar um método

numérico onde a solução apresente pequeno erro em relação à solução exata .

O problema analisado diz respeito a obtenção da linha elástica duma viga sujeita aos

tipos mais usuais de apoio e carregamento. A equação que rege o  problema é a

equação diferencial da linha elástica onde a mesma é uma equação diferencial

ordinária de segunda ordem e apresenta solução analítica com razoável facilidade.

O método numérico escolhido para determinação da solução aproximada foi o método

de diferenças finitas que consiste em se utilizar da própria definição de derivada para

chegar numa resposta numérica de boa aproximação.

Foi elaborado um programa em diferenças finitas que oferece como resultado o valor

dos deslocamentos nos pontos destacados pelo usuário e tem como dados de entrada

as características da viga (tipos de apoio, comprimento do vão, carregamento,

características elástica, inércia e números de pontos).

Não Bolsista



ET-302

Estudo de gresificação de algumas argilas do Rio Grande do Norte para uso em

cerâmico branca

Aluno: José Nildo Galdino; Edmilson Pinto da Silva e Gilson da Silva Neto

Orientador: Marcus Antônio de Freitas Melo e Dulce Maria de Araújo Melo

Departamento de Engenharia Química

O estado do Rio Grande do Norte e constituído em seus dois terços por rochas

sedimentares que compreende a Bacia Potiguar, e é nessa região que estão os

principais depósitos de argilas.

No presente trabalho, estudou-se quatro amostras de argilas dessa região para uso em

cerâmica branca. Através dos resultados dos ensaios de retração linear, absorção de

água e módulo de ruptura à flexão, construiu-se as curvas de gresificação para se

otimizar a temperatura de queima que resultasse em uma maior resistência e menores

índices de retração linear e absorção de água.

Essas curvas apresentam variações de absorção de água, retração linear e tensão de

ruptura à flexão com a temperatura de queima, servindo para indicar a temperatura

onde o material começa a densificar ou gresificar, correspondendo ao ponto de

interseção entre a curva de absorção de água e a de retração linear.

Os resultados da caracterização mostraram que todas as amostras apresentaram um

percentual superior a 50% em substâncias argilosas com misturas de quartzo e

feldspato, que quando queimadas gresificam na faixa de temperatura de 950ºC a

1250ºC, que é a faixa para a obtenção de produtos cerâmicos para louças, azulejos e

pastilhas de revestimentos, com cores de queima variando do creme-claro ao branco.

Com exceção de uma amostra, todas as demais apresentaram ponto de gresificação

para produção de produtos cerâmicos queimados na faixa de 1250oC a 1300ºC.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-303

Ensaios cerâmicos de algumas argilas do RN para uso em cerâmica branca

Aluno: José Nildo Galdino; Alberto Carlos M. de Araújo; Hidalgo Pereira de Assis

Santos e Gilson da Silva Neto

Orientador:: Marcus Antônio de Freitas Melo e Dulce Maria de Araújo Melo

Departamento de Engenharia Química

O presente trabalho teve como finalidade verificar se as argilas do Estado do Rio

Grande do Norte são apropriadas para o uso como matéria-prima para industria de Cerâmica

Branca. Para tanto, estudou-se algumas amostras de argilas, comparando suas

propriedades com amostras padrões de outras argilas referenciadas na literatura.

Os estudos envolveram a caracterização de quatro amostras de argilas do estado do Rio

Grande do Norte através de ensaios cerâmicos (Cor, Retração Linear , Absorção de Água ,

Porosidade Aparente, Massa Específica Aparente e Módulo de Ruptura à Flexão) em corpos

de prova de forma retangular com dimensões: 60mmx20mmx5mm, secos e queimado as

temperaturas de 950ºC, 1250ºC e 1450ºC.

Verificou-se que os resultados obtidos através dos ensaios cerâmicos, após a queima, são

condizentes com dados da literatura. Na secagem a 110ºC, observa-se que todas as

amostras encontram-se dentro da faixa de variação de resistência à flexão, o que facilita o

seu manuseio nas operações de queima. Quanto a cor, verificou-se que os corpos de prova

após secagem a 110ºC apresentaram variações do cinza ao cinza escuro, e na queima a

950ºC e 1250ºC, do creme claro ao branco, o que evidencia teores baixo de ferro, titânio ou

manganês em quantidades insuficientes para promover cor características no ponto final.

De forma geral verificou-se que esse estudo mostrou que as argilas do Rio Grande do Norte

poderão ser usadas como matéria-prima nos processos de obtenção de cerâmica branca,

pois apresentaram propriedades semelhantes as padrões encontrados na literatura.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-304

Extração de corantes naturais para utilização em alimentos: estado da arte

Aluno: Barbara Christine Antoinette Roep

Orientador: Márcia Maria Lima Duarte e Ana Lúcia de Medeiros Lula da Mata

Departamento de Engenharia Química

A cor, sem dúvida, é um componente essencial nos alimentos. O consumidor
espera ver nos alimentos, principalmente naqueles processados, uma aparência natural
que os torna atraentes. Os corantes são adicionados aos alimentos por várias razões,
que incluem as perdas ou alterações da cor natural que ocorrem durante o
processamento e estocagem, ou ainda por problemas de matérias-primas de origens
diferentes ou para dar cor a produtos que não a possuem e/ou não são atraentes, antes
de chegar ao consumidor. O mercado consumidor tem-se tornado mais exigente em
relação à qualidade e segurança dos produtos alimentícios, o que limita o uso de
corantes artificiais e favorece a busca intensiva de pigmentos naturais como aditivos
de corantes. O objetivo principal desta pesquisa é realizar um estudo experimental
para obtenção e desenvolvimento de corantes para fins alimentícios (doces, produtos
de confeitaria, refrigerantes, pós para refrescos, gelatinas, geléias, coberturas de
bolos), utilizando matérias-primas características da região, tais como frutas, legumes,
tubérculos, hortaliças, flores e folhas. A parte inicial desta pesquisa, consiste em fazer
uma revisão bibliográfica das metodologias descritas na literatura, para extração de
corantes. É o resultado deste levantamento bibliográfico em relação ao tema central
que apresentamos aqui. Os corantes naturais podem ser extraídos de fontes vegetais
ou animais, por processos que mantém os pigmentos quimicamente inalterados. São
divididos convencionalmente em grupos, tais como: antocianinas, betalaínas,
carotenóides, entre outros. Normalmente são apresentados na forma crua, em pó ou
como oleoresina, ou seja, mais concentrados do que na forma de condimento.
Inicialmente extrai-se e determina-se o teor de carotenóides e capsaicinas da páprica
vermelha (Capsicum Annum L.), passando posteriormente para frutas e/ou legumes e
vegetais regionais. Os procedimentos de extração, identificação e quantificação do
corante são baseados em métodos descritos na literatura. Nas metodologias
estudadas, os experimentos são feitos com frutas botanicamente maduras,
desidratadas até uma umidade em torno de 10%. A montagem experimental consiste
de um frasco de vidro com volume de aproximadamente 300 cm3, encamisado, um
condensador, um agitador magnético e um termostato. A identificação e a
quantificação serão feitas por cromatografia líquida de alta performance (HPLC) e
através de um fotocolorímetro. Os efeitos da concentração do solvente, da temperatura
de extração, dos tamanho e forma da partícula e da luz do sol também são
pesquisados.

Modalidade da Bolsa: CNPq – PIBIC



ET-305

Otimização da eficiência de separação de fases de um novo extrator líquido-

líquido aplicado ao tratamento de águas de descarte.

Aluno:  Ana Karla Costa de oliveira.

Orientador: João Bosco  de Araújo Paulo e Raquel Franco de Souza Lima

Departamento de Engenharia Química

Os oceanos são regiões bastantes propensas à contaminação por óleo contido

em águas de descarte, o que pode vir a causar grande impacto ambiental,

contribuindo assim para danos a fauna e flora marinha. O teor de óleos e graxas destas

águas, lançadas pelas empresas produtoras de petróleo em mar, é objetivo de

fiscalização; assim, preocupada com possíveis águas de descarte contendo ainda

resíduos oleosos que não foram eliminados pelas tecnologias disponíveis, a

PETROBRAS investe em novas tecnologias, como no processo de construção deste

novo equipamento, bem como em técnicas de análise de variáveis para aumento da

eficiência de separação das fases. O objetivo geral do trabalho é otimizar a eficiência

de separação de fases para dispersões e/ou emulsões do tipo óleo (petróleo) /água de

formação (água encontrada junto com o petróleo utilizando um novo design de

Misturador - decantador à inversão de fases. A eficiência de separação do

equipamento depende de variáveis como: concentração de óleo em água, agitação na

câmara de mistura, razão volumétrica entre as fases orgânica e aquosa, vazão efetiva

total, altura da câmara de decantação. Neste trabalho, realizou-se um planejamento

experimental com o objetivo de limitar o número de experimentos necessários a boa

performance de separação do aparelho, bem como determinar o nível de influência de

cada variável.

Modalidade da Bolsa:  PIBIC/CNPq.



ET-306

Avaliação da recauchutagem de pneus entre proprietários de carros de passeio

na cidade do Natal.

Aluno: Aristides Felipe S. Júnior, Carlos E. de M. Jerônimo, Carlos E. M. Lopes,

Gustavo M. Cezar & Valeska G. de Oliveira.

Orientador: Hênio Normando de S. Melo

Departamento de Engenharia Química

Diante dos problemas ambientais ocorridos em razão da deposição inadequada
de resíduos sólidos urbanos, há cada vez mais, incentivo às práticas de reciclagem e
reaproveitamento destes. No caso específico dos pneus a contribuição para redução
da vida útil dos aterros, como os problemas de saúde pública proporcionados por este
(os pneus servem como local de procriação de mosquitos, roedores e outros vetores
biológicos) tornam essas medidas mais do que necessárias. Uma das formas para
minimizar esse problema é o  processo de recauchutagem, onde as bandas de
rodagem gastas são substituídas por material novo, alongando a vida útil do pneu.
Desse modo, o presente trabalho teve como objetivo caracterizar o perfil dos
consumidores de pneus do município do Natal, quanto ao nível de conhecimento e de
utilização de pneus recauchutados. Para isso, foi realizado um levantamento de dados
com portadores de veículos de todas as categorias, onde obtiveram-se informações
como conhecimento do processo, nível de aceitação e grau de oferecimento do serviço
pela empresas especializadas. As pesquisas foram efetuadas por meio do
preenchimento de um questionário, distribuídos de forma aleatória. Os resultados
mostraram, em linhas gerais, a repulsão do público consumidor natalense de pneus de
carros pequenos à recauchutagem. Porém, ao se analisar a classe de carros utilitários
a aceitação por este tipo de serviço torna-se bem maior, por motivos claramente
econômicos, e não por preocupações ambientais. Foi detectada ainda uma fraca
divulgação por parte das empresas recauchutadoras. Conclui-se como grave a
problemática dos pneus pequenos, principalmente pelos fracos incentivos da classe
privada e pública à recauchutagem, além da falta de outras formas para reciclagem do
grande montante de pneus pequenos existentes na cidade do Natal.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC, PET/SESu, e CNPq/Balcão



ET-307

Avaliação do destino dado aos pneus descartados no município do Natal.

Aluno: Aristides Felipe S. Júnior, Carlos E. de M. Jerônimo, Carlos E. M. Lopes,

Gustavo M. Cezar & Valeska G. de Oliveira.

Orientador: Hênio Normando de S. Melo

Departamento de Engenharia Química

A maioria das cidades brasileiras enfrentam problemas relacionados à falta de
tratamento e de destino adequado para os resíduos sólidos. A utilização de aterros
sanitários ainda é muito pequena e na maioria das vezes esses locais não são
operados ou o fazer de forma deficiente. Os pneus representam apenas um dos tipos
de resíduos que agravam esta situação. A baixa compressibilidade e a lenta
biodegradação desse material, torna a sua deposição nos aterros um fator de
contestamento e preocupação. O pneu é um produto de alto valor agregado e que pode
ser reaproveitado de diversas formas, dentre: componente de misturas asfálticas,
combustíveis, ou até mesmo reaproveitamento da sua borracha para confecção de
outros artigos, já que uma vez pneu a borracha do mesmo não pode ser reutilizada na
fabricação de novos pneus.  Diante dessa situação, o presente trabalho buscou avaliar
a destinação final dada aos pneus descartados na cidade do Natal. Para tanto,
realizou-se um levantamento de dados em possíveis locais de despejo destes
materiais. Nos resultados da pesquisa realizada observou-se que do total de pneus
descartados, apenas uma pequena parcela é reaproveitada pelas Indústrias de
cimento do interior do estado e na pavimentação asfáltica. Não foi possível a
quantificação, e sim apenas a qualificação, devido à falta de controle do número de
pneus velhos. Deste modo, conclui-se que é necessário a criação de um programa de
incentivo ao reaproveitamento e usos alternativos (como na contenção da erosão do
solo, na estrutura de recifes artificiais, entre outros) e à reciclagem (como na
recauchutagem, na pavimentação asfáltica, na geração de energia, entre outras
formas). Ressalta-se a importância da criação de cooperativas de beneficiamento da
borracha, como ocorre em cidades paulistas, transformando-a em calçados e outros
artigos de primeira necessidade, tendo com isso resultados sociais e de limpeza
pública correlacionados.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC, PET/SESu, Aluno Voluntário e CNPq/Balcão



ET-308

Estudo tecno - economico sobre a produção de bio etanol derivado da cana-de-

açucar utilizando tecnologia limpa

Aluno: Novaes, W. S.

Orientador: PannirSelvam, P. V.

Departamento de Engenharia Química

O etanol derivado da biomassa brasileira constitui hoje um dos  projetos
energéticos mais propício em desenvolvimento, entretanto  hoje em dia também é
responsável por uma das grandes  problemáticas ambientais que o mundo moderno
vem enfrentando, principalmente no Brasil, onde não se pratica uma política de
gerenciamento de resíduos industriais adequado, que quase sempre é encarado como
um obstáculo puramente econômico.  Observamos que os problemas relacionados ao
bio etanol brasileiro devem ser enfrentados a partir de objetivos múltiplos, econômico,
energético e ecológico, que vise um desenvolvimento sustentável apoiado em soluções
apropriadas de reaproveitamento, reciclagem e reutilização, buscando assim o
desenvolvimento de um sistema fundamentado na engenharia ecológica. No presente
trabalho além do estudo da  produção de etanol comparando-se dois métodos, o
convencional e o de sistema imobilizado, buscamos soluções técnicas, através de um
projeto de beneficiamento dos resíduos tais como, o bagaço de cana e o
aproveitamento de efluentes. Inicialmente nossos estudos foram centralizados no
levantamento da pesquisa bibliográfica,  direcionando-a à simulação, produção,
processo e tratamento dos resíduos da indústria de álcool, com o auxílio da internet,
literatura e CD–ROM, possibilitando assim o cálculo e a análise do balanço de massa
para a produção de bio etanol, posteriormente desenvolveu-se o fluxograma de
engenharia de processo, onde foi possível efetuar,  simulações de processos,
econômica, de equipamentos e de custos  para a indústria de álcool, utilizando parra
isso um software, SeperPro designer, simulador de bio processos. Nossos estudos
preliminares  sobre equipamentos, montagem, instalação da planta para o referido
processo e dimensionamento dos recursos humanos para as operações, mostraram
que a indústria de bio etanol pode vir a ter não só viabilidade econômica mas também
desenvolver um processo ambientalmente  seguro.

Modalidade da Bolsa: CNPQ/PIBIC



ET-309

Caracterização preliminar de efluente de um abatedouro de aves

Aluno: Carmen Patrícia Peralta Joubert , Magna Angélica dos Santos Bezerra, Priscila

Vanini Dantas de Medeiros

Orientador: Josette Lourdes de Sousa Melo

Departamento de Engenharia Química

Os  despejos industriais apresentam , de forma geral, grande potencial poluidor.
A diversidade de atividades  industriais  origina igual diversidade de efluentes, os quais
possuem características próprias e portanto requerem tratamentos e destinação final
adequados.  Uma indústria de abate de aves, apesar de ter um efluente que se lançado
“in natura” em um corpo d’água poderá acarretar grandes problemas ao seu
ecossistema, oferece a possibilidade, em princípio, de ter seu efluente tratado por
meios biológicos,  haja visto se tratar de um processo de simples operação, boa
eficiência e economicamente viável.  Torna-se necessário, entretanto, conhecer esse
efluente a ser tratado, com vistas a se escolher o melhor tratamento biológico.  Esse
trabalho objetiva fazer uma caracterização preliminar de efluente de uma indústria
abatedora de aves. Para tanto foram realizadas análises para quantificação da matéria
orgânica (DQO), classificação qualitativa e quantitativa dos sólidos,  pesquisa de
fósforo e de Coliformes Totais (CT) e Escherichia Coli (EC). As metodologias de
análise e acondicionamento e conservação das amostras foram realizadas segundo
normas preconizadas pelo APHA (1995).  As análises, no período estudado,
apresentaram os valores de   1330,97 mg/L de DQO total e 440,64 mg/L para a DQO
solúvel, o valor médio para os ST (Sólidos Totais) foi de 940mg/L , sendo que  79,08%
(743.33mg/L) é composto por STV (Sólidos Totais Voláteis) em média e 45,90%
(431,51mg/L)  representa a quantidade de sólidos totais em suspensão (SST) na
amostra.  A concentração média de fósforo encontrada foi de 3,19 mg/L e para CT e
EC 1,71x106 NMP e 9,43x105 NMP respectivamente. Dos resultados obtidos pode-se
concluir que o efluente apresenta alta carga orgânica se comparado aos esgotos
domésticos e concentração de sólidos também alta. Entretanto é possível tratar o
efluente por meios biológicos, sendo necessário a existência de um mecanismo que
remova os sólidos sedimentáveis e a gordura.  A escolha do tipo de tratamento
biológico a ser adotado vai ser função da área e recursos que se dispõe, além da
qualidade desejada para o rejeito tratado.

Modalidade da Bolsa: CNPq/Balcão, CNPq/PIBIC, PET/SESU



ET-310

Estudo tecno - economico sobre bio etanol de cana com o uso de tecnologia

limpa

Aluno:  William de Sá Novaes;

Orientador:  Pagandai Vaithianathan Pannir Selvam;

Departamento de Engenharia Química

O etanol derivado de biomassa brasileira constitui hoje um dos grandes projetos

energéticos do mundo, mas também constitui problemáticas ambientais, por não ser

dada a devida atenção, baseado por um objetivo tipicamente econômico. observamos

que os problemas relacinados ao bio etanol brasileiro deve ser encarado como um

objetivo multlipo, econômico, energético e ecológico visando desenvolvimento

sustentável baseado em biomassa com  solução apropriada de reaproveitamento,

reciclagem e reutilização com o desenvolvimento do sistema baseado em engenharia

ecológica.

No presente trabalho, buscamos soluções técnicas, através de um projeto de

aproveitamento de resíduos sólidos tais como, bagaço de cana e aproveitamento de

efluentes para o processo acelerado de bioconversão utilizando microorganismo

selecionados.

Inicialmente nosso trabalho de pesquisa buscou informações em revistas que tratavam

das problemáticas sobre o lixo e internet. Avaliamos diversas tecnologias, escolhemos

o processo de compostagem rápida para o desenvolvimento do projeto.

Nosso estudo preliminar levantado sobre equipamentos, montagem, instalação da

planta para tratamento do lixo e dimensionamento dos recursos humanos para as

operações, mostraram que o produto derivado da compostagem é um adubo de alta

qualidade, podendo vir a ter viabilidade economica com a implantação de projetos em

pequena e média escala industrial.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-311

Caracterização do Rio Potengí em termos de agressividade e corrosividade

Aluno: Carmen Patricia Peralta Joubert e Magna Angélica dos Santos Bezerra

Orientador: Josivan de Medeiros Dantas e Josette Lourdes de Sousa Melo

Departamento de Engenharia Química

A qualidade da água destinada para a indústria varia muito de acordo com a

necessidade industrial. Geralmente torna-se necessário o abrandamento das águas de

abastecimento público quando estas são utilizadas nas indústrias, devido ao risco de

danificar  as tubulações e os equipamentos industriais. O estuário Potengi é formado

pelos rios Potengi e Jundiaí e possui nas suas margens diversas industrias que

poderiam se beneficiar de suas águas. Por este motivo é imprescindível fazer uma

caracterização do mesmo, principalmente no que diz respeito a agressividade e

corrosividade. O presente trabalho têm como objetivo caracterizar as águas do estuário

Potengi. Para tanto, foram estabelecidos seis pontos fixos de coleta, realizadas com

freqüência quinzenal, considerando os períodos de mares alta e baixa e os períodos

chuvosos e ensolarados. As amostras foram coletadas, acondicionadas e conservadas

segundo as normas do Guia de Coleta e Preservação de Amostra (CETESB, 1977).

Para compor este trabalho os parâmetros Alcalinidade, Dureza Total, Cálcio, Cloreto e

Sulfato foram analisadas observando as técnicas descritas pela APHA (1995). Tais

análises possibilitaram a caracterização dos índices de corrosividade e agressividade,

determinados através das equações de Tillmann e de Larson-Buswell e do Índice de

Langelier (IL). O estudo vem mostrando uma água com característica não corrosiva,

mas com tendência incrustante (IL>0), o que poderia causar sérios danos a

equipamentos industriais caso seja utilizado sem um tratamento prévio.

Modalidade da Bolsa: CNPq/Balcão/ CNPq/PIBIC



ET-312

Seleção de solventes para a extração do ácido lático

Aluno: Ivanildo José da Silva Júnior

Orientador: Márcia Maria Lima Duarte

Departamento de Engenharia Química

O ácido lático é um composto amplamente utilizado nas indústrias de alimento,

farmacêutica, têxtil, plásticos, etc. A fabricação do ácido lático está acompanhada de

um elevado custo, quando este é comparado com o custo das matérias-primas

utilizadas na sua produção. Este custo é atribuído às dificuldades encontradas no

processo de purificação. Um dos processos de purificação mais utilizados é a extração

líquido-líquido por se obter um produto com elevada pureza e por ser um processo

relativamente econômico. Um dos passos mais importantes no processo de extração

líquido-líquido é a escolha do solvente, por isso, o objetivo deste trabalho é selecionar

novos solventes para a extração e purificação do ácido lático. Os solventes utilizados

foram TIOA, TEA e TBP. Devido à alta viscosidade destes solventes, é necessário

utilizar um diluente para diminuir sua viscosidade e facilitar a diluição do soluto, o ácido

lático, no solvente. O diluente  utilizado foi o querosene, que apresentou uma alta

solubilidade nos três solventes, mas o soluto não foi solúvel neste. Consequentemente

o par solvente-diluente/soluto formou um sistema de duas fases, fenômeno que não é

desejável para a operação de extração líquido. A partir deste resultado concluiu-se que

o querosene não é a substância adequada para diluir os solventes testados na

extração líquido do ácido lático. Este trabalho será continuado, de forma que se

encontre um diluente apropriado para esta operação.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-313

Determinação e avaliação de dados de solubilidade em sistemas de NACL, KCL

e H2O a diferentes temperaturas usando a técnica termométrica quasiisotérmica

(TTQ).

Aluno: José Harlen Albino Dantas e Francisco Wendell Bezerra Lopes

Orientador: Carlson Pereira de Souza

Departamento de Engenharia Química

A determinação de diagramas de fases das espécies químicas envolvidas no

sistema em equilíbrio sólido líquido exige um trabalho experimental considerável, mas a

determinação dos mesmos é fundamental para se conhecer o número e a natureza das

fases que se apresentam, fixar suas respectivas superfícies de cristalização e

determinar as condições de precipitação ou separação. O objetivo deste trabalho é

validar a técnica Termométrica Quasiisotérmica na obtenção de dados de solubilidade

de sistemas aquosos com eletrólitos a diferentes temperaturas. O conjunto destes

dados permitirá determinar as diferentes isotermas de cristalização gerando assim

diagramas de fases completos dos elementos envolvidos. Para a comprovação desta

técnica, estudaremos as curvas de solubilidade de sais a diferentes

temperaturas(20°C, 40°C e 60°C) para o sistema ternário KCL + NaCL + H2O, onde os

dados experimentais serão comparados com dados disponíveis na literatura. A partir

das melhores taxas de adição encontradas foram realizados experimentos com

diferentes composições para a determinação da curva de solubilidade do sistema

mencionado. O emprego desta técnica se mostra bastante promissora uma vez que

diferenças entre os valores obtidos experimentalmente pela TTQ e os da literatura são

perfeitamente aceitáveis neste tipo de estudo.

Modalidade da Bolsa: (CNPq-PIBIC)



ET-314

Projeto de engenharia ecológica microbiana para produção de fibra, ração

animal e fertilizante de biomassa de sisal

Aluno: Kelson Wagner da Silva Barros

Orientador: Pangadai Vaithianatam Pannir Selvam

Departamento de Engenharia Química

O Brasil é um grande produtor de sisal e gera grandes quantidades de resíduos após

separação de fibras. Apenas 4-8% de seus resíduos são bem aproveitados. Estes resíduos

em sua grande maioria são sólidos e de natureza lignocelulósica. Os resíduos de biomassa

animal e vegetal ainda não são bem utilizados em países em desenvolvimento, isto se deve a

eles serem muito resistentes para conversão microbiana, devido a sua estrutura sólida

lignocelulósica polimérica altamente complexa. Duas tecnologias foram desenvolvidas; a

primeira baseada em pré-tratamento físico, fermentação anaeróbia e separação de gás e

fertilizante orgânico líquido, e a segunda, a produção de alimentos. Depois uma terceira

tecnologia foi incluída, a cogeração de energia térmica e elétrica necessária para operação

sustentável do sistema de bio energia. A integração destes sistemas é analisada neste

trabalho no ponto de vista da avaliação econômica e pelo projeto do processo. O objetivo

deste trabalho é elucidar a complexidade técnica e o alto custo associado com o

aproveitamento total de biomassa de sisal desperdiçada. Um estudo de caso de produção

sustentada de combustível, fertilizante e ração animal a partir da biomassa de sisal

desperdiçada as quais requerem equipamentos de grande escala para projeto integrado e

apresentam problemas relacionados com o modelagem do bioprocesso, balanços de massa

e energia, dimensionamento dos equipamento e otimização do processo. Baseado na análise

do estudo de caso numerosas conclusões podem ser obtidas, relativo a análise de custos e

viabilidade econômica do sistema simulado. Esta análise é realizada usando uma ferramenta

computacional chamada de SuperPro Designer. Dos resultados do projeto integrado

simulado, é possível obter fibra e energia produzida a partir da cogeração  associado com

secagem de alimento para animal, rico em proteína, realizando um sistema sustentável

usando a biomassa do sisal desperdiçado.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC.



ET-315

Estudo comparativo entre as taxas de evaporação na secagem de manga-

espada em secadores de leito de jorro e leito fixo.

Aluno: Carlos Enrique de M. Jerônimo e Uliana Karina Lopes de Medeiros

Orientador: Ana Lúcia de M. Lula da Mata e Maria de Fátima D. de Medeiros

Departamento de Engenharia Química

A secagem vêm nos últimos anos se destacando entre as formas de melhoria da

conservação de alimentos, principalmente pelo abaixamento da atividade de água

dificultando a proliferação dos microorganismos. Dentre as variáveis envolvidas no

processo de secagem, a taxa de evaporação está entre as principais, pelo fato de ser

a preditora do tempo total de secagem. Neste trabalho é feito um estudo comparativo

das taxas de evaporação na secagem de manga-espada em duas formas de

processamento: (1) secagem da polpa de manga em leito de jorro e (2) secagem de

fatias de manga em secador de bandeja, com leito fixo. Foram obtidas as curvas de

secagem para ensaios realizados a 50 e 70ºC. As curvas do secador de leito de jorro

foram obtidas a partir de medidas de umidade relativa e temperatura de bulbo seco do

ar na saída do secador. As medidas foram efetuadas através de um termohigrômetro

digital. No leito fixo as curvas de secagem foram determinadas com o

acompanhamento, em intervalos regulares, da massa da bandeja com pesagens em

balança semi-analíticas (0.01g). A partir das curvas de secagem calculou-se as taxas

de evaporação. Nos resultados observa-se a  grande superioridade do secador de leito

de jorro frente ao de leito fixo no que diz respeito às taxas de evaporação. Porém, estas

altas taxas são obtidas com deficiências de coleta do material desidratado, ao

contrário do leito fixo, onde as perdas são praticamente nulas. Estudos de otimização

de condições operacionais de forma a aumentar a eficiência de produção de pó do

leito de jorro são essenciais para justificar o emprego do secador de leito de jorro, à

medida que o conjunto custo-benefício dita as regras de escolha dos equipamentos a

serem utilizados num dado processo.

Modalidade da Bolsa: (CNPq/PIBIC)



ET-316

Estudo da desidratação da carne e do hepatopâncreas de escargot.

Aluno: Uliana Karina Lopes de Medeiros  & Carlos Enrique de M. Jerônimo

Orientador: Maria de Fátima D. de Medeiros, Ana Lúcia de M. L. da Mata & Margarida

M. dos A. Magalhães

Departamento de Engenharia Química

Consolidado no cenário internacional o escargot vem conquistando o mercado

consumidor brasileiro. Indústrias de beneficiamento de escargot na forma de carne

congelada e em conserva estão em fase de expansão no país. A maioria das

indústrias trabalham com cultivo próprio de escargot ou em parceria com criadores. A

criação de escargots, também chamada de pecuária alternativa, pode ser feita por

comunidades carentes, passando a ser uma fonte de sobrevivência para famílias, e

contribuindo portanto para a melhoria das condições sócio-econômicas da população.

Subprodutos do escargot, tais como: moluscos fora dos padrões para comercialização

e hepatopâncreas, são gerados em grandes quantidades e atualmente, são apenas

aproveitados para a alimentação de peixes cultivados. Este trabalho tem como objetivo

estudar alternativas, como a desidratação, para o aproveitamento destes subprodutos,

como fonte de nutrientes, na produção de ração animal ou na formulação de alimentos

como farinhas, sopas ou patês desidratados. Determinou-se mediante análises físico-

químicas, a composição do escargot e do hepatopâncreas, segundo as Normas

Analíticas do Instituto Adolfo Lutz. Os resultados destas análise se apresentaram

coerentes com os da literatura pesquisada. Os ensaios de desidratação foram

conduzidos em estufa com circulação de ar em dois níveis de temperatura à 70 e 50ºC,

com o material inteiro e triturado, distribuídos sobre bandejas perfuradas em camadas

de 2cm e 1cm de espessura, respectivamente. As curvas de secagem apresentaram o

comportamento típico ilustrado na literatura, identificando-se os períodos de taxa

constante e decrescente. As perdas dos nutrientes com o processo de desidratação

foram pequenas.

Modalidade da Bolsa: CNPq / PIBIC



ET-317

Avaliação do tipo de material inerte utilizado na secagem de polpa de manga-

espada em leito de jorro.

Aluno: Carlos Enrique de Medeiros Jerônimo & Uliana Karina Lopes de Medeiros

Orientador: Maria de Fátima M. de Lima & Ana Lúcia de Medeiros Lula da Mata

Departamento de Engenharia Química

Nos últimos anos diversos estudos sobre a utilização do leito de jorro na secagem de

pastas e suspensões vêm sendo realizados. Quando o leito de jorro é empregado na

secagem de pastas e suspensões o leito de partículas atua como material inerte. O

mecanismo de funcionamento do secador consta da atomização da pasta ou suspensão

sobre o leito, revestindo as partículas com uma fina camada do material; à medida que  seca,

a película torna-se frágil devido ao efeito das colisões interpartículas no jorro, sendo então

fraturada e arrastada  para fora  pela corrente de ar. O produto final, obtido na forma de pó, é

coletado num ciclone localizado na parte superior do secador. O leito de jorro vem sendo

avaliado como alternativa ao secador spray, em estudos sobre desidratação de alimentos

líquidos, pastosos ou suspensões, tais como leite, sangue animal, polpas de frutas, entre

outros. Parte destes estudos utilizaram como material inerte partículas de vidro, alcançando

bons resultados. Entretanto, para  o leito de jorro, o uso de partículas de vidro no

processamento de alimentos não é recomendável. O atrito pode promover desgaste das

partículas contaminando o produto com vidro. A utilização de alguns polímeros granulados

vem sendo apontada como uma solução para este tipo de problema, visto que  os riscos de

contaminação são menores. Neste trabalho são mostrados os resultados de ensaios de

secagem de  polpa de manga utilizando como leito de inertes, partículas de Polipropileno,

Poliestireno de baixa densidade, Polietileno de alta densidade e SANGEL® (Copolímero de

Estireno e Acetonitrila). Os melhores resultados foram obtidos com o Poliestireno de baixa

densidade, porém o uso de tal material fica limitado ao processamento de frutas com baixas

concentrações  de gorduras. Os outros polímeros não apresentaram problemas em relação

a níveis de gordura das polpas processadas, porém mostraram-se menos eficientes que o

Poliestireno. São mostrados resultados das eficiência de produção e variáveis

fluidodinâmicas dos leitos estudados.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-318

Determinação da densidade, tensão superficial e parâmetrosreológicos de

polpas de cajá, umbu, manga-espada, seriguela e acerola.

Aluno: Carlos Enrique de M. Jerônimo e Uliana Karina L. de Medeiros

Orientador: Maria de Fátima D. de Medeiros e Ana Lúcia de M. L. da Mata

Departamento de Engenharia Química

Nos últimos anos as indústrias de processamento de polpas de frutas vêm se

intensificando no Brasil onde há uma grande produção de frutas tropicais. Entretanto

dados de propriedades físicas relativos à estas frutas, são bastante escassos na

literatura. O conhecimento destas propriedades é de fundamental importância, para o

projeto de unidades industriais, tanto no que se refere ao dimensionamento de

tubulações como dos mais diversos equipamentos utilizados nas indústrias de

beneficiamento de polpas de frutas, tais como  com bombas, aspersores, trocadores

de calor, etc. Neste trabalho são mostrados  resultados relativos ao estudo das

propriedades físicas de polpas de cajá, umbu, seriguela, acerola, pinha e manga

espada. Foram determinadas a tensão superficial , a densidade e propriedades

reológicas (viscosidade aparente e índice de comportamento do fluido) das polpas

destas frutas. A tensão superficial foi determinada pelo método do anel, utilizando-se

um tensiômetro CSC. NOS. 70535. As curvas reológicas foram obtidas em reômetro

rotatório  RI:2:M-M,  variando-se a velocidade de rotação e medindo-se o valor do

torque gerado. A densidade foi determinada por picnometria, com picnômetros  pré-

calibrados com água à 25ºC. Os valores obtidos para a tensão superficial das polpas

variaram entre 44.30 e 62,4 dina/cm. As polpas de umbu e de cajá apresentaram

tensões superficiais mais elevadas. Todas as polpas apresentaram comportamento

não Newtooniano com índices de comportamento de fluido variando entre  0.22 e 0.46

e características de fluidos pseudoplásticos. As medidas foram satisfatórias, atingindo

os objetivos do trabalho. Em estudos posteriores pretende-se correlacionar as

propriedades físicas com a composição química destas polpas.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-319

Estudo da influência da concentração de fibras e de sólidos solúveis das frutas

no desempenho da secagem em leito de jorro

Aluno: Igor Juvenal dos Santos, Carlos Enrique de M. Jerônimo e Uliana Karina L. de

Medeiros.

Orientadore: Maria de Fátima D. de Medeiros e Ana Lúcia de M. L. da Mata

Departamento de Engenharia Química

Neste trabalho foi estudada a influência da concentração de fibras e de sólidos

solúveis das frutas, sobre o desempenho da secagem em leito de jorro. Foram

utilizados materiais oriundos de polpas de umbu e de manga, preparados segundo

dois métodos de separação de sólidos solúveis: decantação e centrifugação. Os

resultados foram comparados aos obtidos na secagem das polpas nas concentrações

originais, mantendo-se as mesmas condições operacionais. Procedeu-se a

desidratação no módulo de secagem em leito de jorro, que consta de uma coluna

cilíndrica de aço ínox. O ar proveniente de um soprador com 4CV de potência é

aquecido num trocador de calor tipo resistência elétrica com 2400W. Um ciclone

Lapple promove a separação e o recolhimento do pó. Como material inerte utilizou-se

partículas de polietileno de alta densidade. Os experimentos foram realizados nas

mesmas condições operacionais. Em comparação com a polpa natural os resultados

para a eficiência da produção de pó aumentaram em torno de 50% para os materiais

com baixas concentrações de sólidos solúveis e elevados teores de fibras. A

fluidodinâmica do leito nos experimentos com as amostras de polpas de manga e

umbu modificadas apresentaram melhores condições de estabilidade, conforme

observou-se na desidratação da polpa natural. Confirmou-se a influência negativa dos

sólidos solúveis no processo de secagem no leito de jorro. Com relação as fibras o

efeito foi inverso: maiores concentrações favoreceram a eficiência de produção do pó.

Os resultados deste trabalho apontam para  alternativas de obtenção de  produtos

dietéticos à base de frutas tropicais, com baixas concentrações de carboidratos,

indicados como uma boa fonte rica em  fibras.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-320

Secagem de tomate segundo diferentes processos.

Aluno: Juliana Leão Maia, Uliana K. L. de Medeiros & Carlos E. de M. Jerônimo

Orientador: Ana Lúcia de M. L. da Mata & Maria de F. D. de Medeiros

Departamento de Engenharia Química

O tomate é hoje um dos produtos desidratados mais procurados no mercado
brasileiro e internacional, principalmente por ser muito utilizado na confecção de pratos
servidos em restaurantes especializados em massas. A grande maioria do tomate
desidratado consumido no Brasil é importado, sendo comercializado à preços bastante
elevados. Paralelamente à intensificação da procura deste produto, tem se observado o
crescimento da produção agrícola do tomate, principalmente na região de Petrolina.
Este trabalho teve como objetivo estudar a secagem de tomate segundo diferentes
processos: em camada fina, utilizando-se estufas elétrica e solar e em leito de jorro
com partículas inertes, onde o material é alimentado na forma de pasta, obtendo-se um
produto na forma de pó. Nas secagens efetuadas nas estufas elétrica e solar, o produto
apresentou elevado teor de umidade e alto grau de perecibilidade. Os ensaios
repetidos com pré-tratamento do material em solução de metabissulfito de sódio,
apresentaram resultados mais satisfatórios em relação a conservação, embora o
tempo de secagem tenha aumentado. O produto obtido mediante pré-secagem
osmótica do material em salmouras de cloreto de sódio com adição de açúcar, foi o
que apresentou menor teor de umidade e melhor qualidade. A secagem da pasta de
tomate no leito de jorro mostrou-se uma boa alternativa para o prolongamento do prazo
de validade do produto desidratado. Relacionou-se as variáveis operacionais
envolvidas na secagem e estudou-se a influência destas no processo.
Comparativamente ao produto desidratado em estufa, o obtido no leito de jorro, sem
qualquer pré-tratamento ou adição de conservante, foi o que apresentou melhor
qualidade, com conteúdos de água dentro dos padrões exigidos para conservação. Os
resultados entretanto, apontam para a necessidade de se aprofundar os estudos
relacionados com a otimização das condições operacionais e utilização de fontes
energéticas de baixo custo, minimizando-se as limitações do leito de jorro no que se
refere a capacidade de produção e ao elevado consumo de energia.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-321

Determinação da taxa de reidratação de hortaliças e legumes desidratados em

secador de bandejas.

Aluno: Uliana Karina L. de Medeiros e Carlos Enrique de M. Jerônimo

Orientador: Ana Lúcia de M. L. da Mata, Maria de Fátima D. de Medeiros e Margarida

Maria dos Anjos Magalhães

Departamento de Engenharia Química

A desidratação é atualmente uma das técnicas mais indicadas para a conservação de

produtos alimentícios. Um dos principais problemas encontrados na desidratação de

legumes e hortaliças, está no fato de ocorrerem mudanças nas suas características

organolépticas e composicional. Neste trabalho foi estudada a taxa de reidratação de

legumes e hortaliças desidratadas em estufa com circulação de ar. Os legumes e hortaliças

(cenoura, cebola, jerimum, beterraba e pimentão) são cortados em fatias finas, e levados

para secagem em estufa com circulação de ar a 70ºC por um período de tempo que variou

entre 4 e 6 horas, dependendo  do material processado. Não foi possível fixar um único valor

para todos os materiais devido às suas diferentes características de umidade final. Depois de

frias, amostras das fatias desidratadas são pesadas e imersas em água, (mantendo-se a

proporção 2g de amostra/50g de água) à temperatura ambiente, por 1 hora. Em seguida as

amostras eram retiradas do banho, escorridas e pesadas. O material era novamente imerso

em água, repetindo-se mais duas vezes o procedimento de pesagem e imersão em água. As

taxas de reidratação foram calculadas a partir da relação entre a massa reidratada no

intervalo de tempo considerado e a massa inicial desidratada. Os materiais desidratados

apresentaram resultados satisfatórios quanto à taxa de reidratação, reconstituindo em média,

90% da umidade do produto in natura. Os legumes apresentaram melhores resultados que

as hortaliças. A reidratação das fatias desidratadas apresentou bons resultados com a

obtenção de produtos com boas características organolépticas. O processo de desidratação

de legumes e hortaliças em secadores de bandeja é uma boa alternativa para conservação.

Necessário se faz um estudo das possíveis perdas dos seus nutrientes, bem como o

comportamento da reidratação com a variação da temperatura do banho.

Modalidade da Bolsa: PIBIC/CNPq



ET-322

Novo método de síntese do Carbeto de Nióbio (NbC) a partir de um Complexo

Oxalato em uma reação gás-sólido

Aluno: Samuel A. de Oliveira

Orientador: Francisca de F. P. de Medeiros, e Carlson P. de Souza

Departamento de Engenharia Química

Devido as suas características intrínsecas, o nióbio apresenta um vasto campo de

aplicações; dentre as quais, na produção de carbeto de nióbio (NbC). Devido a sua alta

dureza, elevada resistência a corrosão e a altas temperaturas o carbeto de nióbio é usado na

fabricação de produtos como: trocadores de calor, evaporadores, condensadores, bombas e

reatores. Poucos trabalhos tem sido publicados sobre o estudo de métodos de síntese deste

carbeto. O método de preparação, a partir do Nb2O5 misturado com carbono (negro de fumo)

em atmosfera de Hidrogênio e temperaturas de 1600ºC a 2000ºC, vem sendo amplamente

utilizado na industria de produção de NbC. Neste trabalho o NbC foi obtido por outro método

de síntese, a partir de um complexo de nióbio, o Oxalato Niobato de Amônio

[(NH4)3NbO(C2O4)3n.H20] em uma menor temperatura que as do métodos clássicos.

O complexo foi obtido através da fusão do pentóxido de nióbio (Nb2O5) com o pirossulfato de

potássio (KHSO4), sendo este dissolvido e precipitado em água, obtendo-se o pentóxido de

nióbio hidratado (Nb2O5.nH2O). O precipitado é complexado em solução de oxalato de

amônia (NH4)2C2O4.H2O) e ácido oxálico (H2C2O4.2H2O). O produto sólido é obtido por

evaporação, cristalizando assim o oxalato niobato de amônio [(NH4)3NbO(C2O4)3n.H20]. A

reação de redução carbotérmica foi realizada em forno resistivo tubular sob atmosfera de

metano (CH4) e hidrogênio (H2). O precursor oxalato de nióbio foi aquecido a uma taxa de

5°C/min até alcançar a temperatura de reação em 930ºC, com tempo de reação de 2 horas.

O precursor oxalato de nióbio foi caracterizados por Análise Termogravimétrica (TG/DTG),

Análise Térmica Diferencial (DTA), Espectroscopia de Infravermelho, Difração de Raio X e

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). O produto da carboredução, foi caracterizado por

Difração de Raios-X, Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Granulometria a Laser.

Modalidade da Bolsa: CNPq/CAPES/PIBIC



ET-323

Estudo e desenvolvimento de processos para encapsulação com biopolímeros

(quitosano e alginato)

Aluno: Francisco Canindé Gerlândio de Souza

Orientador: Pangadai Vaithianatam Pannir Selvam

Departamento de Engenharia Química

Na área de medicamentos sintéticos em termos de mercado mundial, o Brasil tem

dificuldades em atuar neste segmento, mas em relação a produtos fitoterápicos, por ter uma

flora muito rica, por suas características de preços de matérias-primas e facilidades legais,

tem-se um grande potencial de desenvolvimento de produto de baixo custo. A  Spirulina

maxima apresenta ótimas expectativas neste mercado, esta é uma microalga que possui

diversos nutrientes na sua composição, como aminoácidos, vitaminas, minerais e cerca de

65 a 70% de proteínas. Nosso objetivo é formular produto farmacêutico de baixo custo,

derivado de biopolímeros obtidos a partir de fontes naturais locais, para serem utilizados na

produção de cápsulas e microcápsulas, como revestimento de fármacos. Analisar custos de

produção de Spirulina. Inicialmente foi cultivado a microalga Spirulina em meio sintético a

base de bicarbonato e minerais em ambiente  aeróbico, realizado em tanque de 20 L, sob

constante agitação e sob luz artificial diária. Obteve-se  o quitosano, segundo o método de

Muzzarelli (1977), produziu-se o alginato de sódio, pelo método de Shan et al (1968). Na

produção de cápsula foi utilizado alginato e quitosano, em quantidades variáveis (Knoor,

1988). Foi também produzido pectina da casca do maracujá para ser usado junto com os

biopolímeros anteriores, como revestidores na formação das cápsulas. A administração de

5g diárias de Spirulina, podem supri as necessidades diárias de um adulto quanto as

vitaminas A, C e B12, segundo Food and Nutrition Board National Academy of Sciences USA.

As cápsulas a partir dos biopolímeros estudados mostraram-se bastante resistente a tração,

estas obtiveram uma ótima concentração de 0,04g.alga/g.gel. Os custos de obtenção de

produtos fitoterápicos, mostrou-se viável economicamente, o resultado de análise de estudo

de custo de produção de Spirulina, na região, foi de R$ 30,00.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-324

Determinação de Dados de Diagramas de Equilíbrio Líquido – Vapor (ELV) para

o Sistema Ácido Acético e Água, Usando um Ebuliômetro de Othmer

Aluno: Douglas do Nascimento Silva , Francisco Wendell Bezerra Lopes  e Wellington

Barbosa Júnior

Orientador: Osvaldo Chiavone Filho

Departamento de Engenharia Química

O estudo de diagramas de equilíbrio líquido – vapor é de vital importância para a
indústria química, pois permite um melhor conhecimento das operações de destilação
tão utilizadas nesta indústria. A determinação destes diagramas visa conhecer as
condições de equilíbrio, que representam o melhor desempenho e consequentemente
uma referência para o projeto e operação. Estes diagramas descrevem as condições
de equilíbrio (Pressão, Temperatura e Composição das fases líquida e vapor) do
sistema em estudo. Neste trabalho apresentamos a determinação do diagrama de ELV
para o sistema Água + Ácido acético. O Ácido acético foi escolhido por tratar-se de um
produto com larga utilização na indústria química, como solvente, por exemplo, além de
ser um eletrólito. Para determinar o diagrama foi utilizado um Ebuliômetro de Othmer
modificado que promove a recirculação da fase vapor. Em primeiro lugar fez-se as
medidas com água bidestilada e comparou-se os resultados obtidos com os valores
determinados pela correlação de Antoine, calibrando, assim, o termômetro utilizado.
Em seguida preparou-se várias soluções de água + ácido acético, em toda a faixa de
concentração até o ácido acético puro. Ao atingir-se o equilíbrio, despressurizou-se o
equipamento e extraiu-se uma alíquota da fase vapor e outra da fase líquida para
determinar a composição destas fases. A determinação destas concentrações foi feita
por titulação com uma solução padronizada 1,0 Molar de hidróxido de sódio. Os dados
foram colhidos, fixando-se a pressão em 300, 500 e 700 mmHg, respectivamente, e
determinando-se a temperatura e composições de equilíbrio do sistema. Os dados
isobáricos obtidos foram comparados com os dados do banco de dados eletrônico
DDB e observou-se uma boa concordância. Além disso, os dados foram submetidos a
um teste de consistência termodinâmica, baseado na equação de Gibbs - Duhem. O
trabalho demonstra a aplicabilidade deste equipamento para a determinação de dados
de ELV, e permite que o utilizemos para a determinação de diferentes diagramas de
os sistemas. Outra aplicação, além da pesquisa, é o desenvolvimento de práticas de
ensino de Termodinâmica no curso de Engenharia Química.

Modalidade da Bolsa: IC – CNPq/PIBIC



ET-325

Estudo da influência da natureza de catalisadores metálicos suportados na

reação de oxidação de compostos fenólicos

Aluno : Mirella Cavalcanti de Souza Araújo

Orientador: João Fernandes de Sousa

Departamento de Engenharia Química

A remoção efetiva de poluentes fenólicos industriais são de importância

fundamental, devido a sua toxidade ao meio ambiente modificando o ecossistema

aquático, além de fornecer cheiro e odor desagradáveis. A oxidação catalítica destes

compostos fenólicos tem-se mostrado como um potencial alternativo no pré-tratamento

de efluentes industriais a fim de reduzir a sua toxidade. A presente pesquisa tem como

objetivo estudar a influência da natureza do catalisador (Mn/Ce, Ce/Paligosquita, Ru/C)

e de alguns parâmetros físico-químicos como a temperatura (120 – 200 ºC), a pressão

(20 – 48 atm) e o pH do meio reacional (6,5 à 10), na reação de oxidação do fenol

comercial e de um efluente sintético, respectivamente. A reação de degradação foi

realizada em um reator do tipo leito de lama agitado mecanicamente com controle de

temperatura, pressão e velocidade de agitação. As amostras coletadas durante a

reação foram analisadas por cromatografia em fase líquida, havendo portanto,

formação de compostos ácidos intermediários e CO2. Os resultados obtidos indicaram

que o catalisador Ce/Paligosquita mostrou-se mais eficiente na degradação do fenol. A

conversão deste composto aumenta com os parâmetros estudados.

Modalidade da bolsa: CNPq/PIBIC



ET-326

Estudo de clarificação e filtração do açúcar bruto para indústria de refino

Aluno: Karla Silvana Menezes Gadelha

Orientador: Edson Leandro De Oliveira

Departamento de Engenharia Química

Este trabalho consiste no estudo do processo de clarificação de um licor

açucarado obtido a partir de açúcar bruto produzido na Usina Estivas, situada em Arez-

RN-Brazil.

O licor utilizado com brix entre 60-65º, foi pré-purificado através dos processos de

sulfitação e fosfatação, para a eliminação das impurezas provenientes da matéria

prima.

A solução obtida da pré-purificação com cor de 400 ICUMSA, foi tratada por um

processo de adsorção com carvão ativo descolorante de origem vegetal. Estudou-se a

influência dos parâmetros: temperatura, velocidade de filtração, pressão no filtro e

espessura da torta do filtrado, na relação massa de carvão/massa de licor.

Realizaram-se experimentos a temperatura de 60, 70 e 80ºC, respectivamente, e

variaram-se os outros parâmetros, obtendo-se dados que representam a isoterma de

adsorção de Freundlich. A melhor isoterma de adsorção para a descoloração do licor,

foi obtida à temperatura de 80ºC, velocidade de agitação de 1600 rpm, velocidade de

filtração de 6,6 cm3/s, pressão no filtro de 2 Kgf/cm2 de nitrogênio e espessura da torta

do filtrado de 3mm.

A relação de massa de carvão/massa de licor para transformar a cor de 400 para 15

ICUMSA (cor final de açúcar branco refinadoda Usina Estivas), foi de 0,015 para um

processo numa só etapa e de 0,007 para um processo em duas etapas a fluxo cruzado.

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC



ET-327

Efeito da adição de um conservante na vida de prateleira do doce de manga

espada

Aluno: Edna Medeiros da Rocha

Orientador: Margarida Maria dos Anjos Magalhães

Departamento de Engenharia Química

Buscando encontrar uma alternativa tecnológica que absorvesse o excesso da produção da

manga espada, durante o seu período de safra, elaborou-se o doce de manga através de um

processamento simples e de baixo custo. As formulações escolhidas para se realizar o

estudo de vida de prateleira, através da análise sensorial, foram a A (60% polpa, 39,2%

açúcar, 0,5% pectina, 0,3% ácido cítrico) e B (50% polpa, 49,2% açúcar, 0,5% pectina, 0,3%

ácido cítrico) com e sem adição de aditivo (ácido sórbico – 0,1%). O estudo foi realizado

através de análises físico-químicas e microbiológicas, após o preparo do doce, e a cada 30

dias durante 180 dias. Os resultados obtidos para formulação A, com aditivo, foram: pH entre

3,51- 3,60; acidez total titulável (mg ácido cítrico/100 g amostra) entre 0,62 – 0,65; sólidos

solúveis (0Brix) entre 62,00 – 65,00 e não houve presença de bolores e leveduras e sem

aditivo, foram: pH entre 3,51 – 3,62; acidez total titulável (mg ácido cítrico/100 g amostra)

entre 0,59 – 0,71; sólidos solúveis (0Brix) entre 61,10 – 63,10; e houve ausência de bolores e

leveduras nos dois primeiros meses de análise, posteriormente obteve-se uma contagem

igual a 5,5 x 102 col/mL. Para a formulação B, com aditivo, obteve-se: pH entre 3,45 – 3,64;

acidez total titulável (mg ácido cítrico/100 g amostra) entre 0,54 – 0,82; sólidos solúveis

(0Brix) entre 65,50 – 69,00; ausência de bolores e leveduras sem aditivo, pH entre 3,45 –

3,63; acidez total titulável (mg ácido cítrico/100 g amostra) entre 0,44 – 0,82; sólidos solúveis

(0Brix) entre 67,00 – 67,40; ausência de  bolores e leveduras nos dois primeiros meses,

posteriormente encontrou-se valores entre 3,75 x 103 - 3,95 x 103. De acordo com os

resultados, concluiu-se que o processamento das formulações com aditivo são mais

adequadas, uma vez que o uso do aditivo impediu ou seja retardou a alteração do produto

provocada por microorganismos, permitindo assim a obtenção de um alimento seguro do

ponto de vista microbiológico e com qualidade.

Modalidade da Bolsa: CNPq/ PIBIC



ET-328

Dessalinização das Águas no Estado do Rio Grande do Norte

Aluno: Adriana Karla Virgolino Guimarães, Carmen Patricia Peralta Joubert, Claudia

Patricia de Sousa Alves, Elisângela Lopes Galvão, Magna Angélica dos Santos

Bezerra, Miriam de Medeiros Cartonilho

Orientador: Henio Normando de Souza Melo

Departamento de Engenharia Química

A humanidade sempre tratou água como um bem inesgotável. No entanto
previsões catastróficas vem se destacando desde da década de 70, por diversos
estudos científicos das mais diversificadas áreas. Fatores como o aumento da
população, desperdícios de água, assoreamento e poluição dos rios, contribuem
efetivamente com o problema da falta da água em um futuro bem próximo. No interior
do nosso Estado a escassez de água já é uma realidade, pois além  da baixa
pluviosidade os poços artesianos utilizados, geralmente, apresentam água com altos
índices de sais. Novas técnicas para recuperação de mananciais degradados vem
sendo cada vez mais utilizadas. Uma fonte alternativa é a dessalinização das águas (
marinhas, salobras e residuárias). A dessalinização é um processo que visa reduzir o
teor de sais com vista a possibilitar seu uso pela população e ou por indústrias. Vários
são os processos de dessalinização, porém este trabalho enfatizará o processo de
Osmose Reversa, uma vez que objetiva a busca de soluções adequadas a realidade
da região para os problemas inerentes a ela. A metodologia empregada se utiliza do
princípio da pressão osmótica, porém no sentido inverso, fazendo com que água
concentrada em sais atravesse uma membrana específica onde os sais são retidos e a
água torna-se menos concentrada.  Atualmente no estado do RN, cerca de 150 a 180
dessalinizadores estão em atividade. O volume processado em média de cada
equipamento é 1000 L/h. Com base nesta discussão  podemos concluir que a
dessalinização é uma saída para o problema da escassez de água e a Osmose
Reversa é o processo apropriado para a nossa região, visto que  se trata de água
salobra com baixa salinidade comparada com a do mar. Esse processo tem
apresentado rendimentos satisfatórios, em todas as unidades instaladas.

CNPq/PIBIC e  CNPq - Balcão



ET-329

Estudo de bananas em rodelas desidratadas osmóticamente

Aluno: Simone França de Aguiar, Edna Medeiros da Rocha

Orientador: Margarida Maria dos Anjos Magalhães

Departamento de Engenharia Química

Atualmente a desidratação de frutas vem sendo objeto de muitas pesquisas na

procura de métodos de secagem que proporcionem, além de baixo custo, produtos que

conservem, com pouca alteração, suas características organolépticas e nutricionais. A

desidratação osmótica é uma alternativa, já que combinada com outros métodos

convencionais de secagem, permite a obtenção de produtos de qualidade, com as

perdas minimizadas. Este trabalho objetivou estudar a seguinte condição de

processamento: xarope de sacarose à 50ºBrix e temperatura à 50ºC, em diferentes

tempos de imersão(1,2,3 e 4 h), para o obtenção de banana em rodelas desidratadas

osmoticamente. O processamento constou da recepção e desinfecção da matéria-

prima, descascamento, raspagem da fruta, corte em rodelas e desidratação osmótica

em um sistema com agitação constante. Foi adicionado ao xarope ácido cítrico até pH

4-5, metabissulfito de sódio e cloreto de cálcio na concentração de 200 ppm. Os

parâmetros analisados foram sólidos solúveis, pH, acidez, umidade, redução de peso,

ganho de açúcar e perda de umidade. A análise dos resultados permitiu observar que

o aumento do tempo de imersão acarretou um aumento na perda de umidade, no

ganho de açúcar e na redução do peso. Esta perda de umidade é um parâmetro de

grande importância para a conservação de alimentos, pois um teor baixo dificulta o

crescimento microbiano. Portanto, neste primeiro teste o tempo de imersão de 4 horas

foi o mais adequado. Outras condições de processamento serão estudadas, numa

segunda etapa, visando a definição da melhor para a obtenção de um produto final,

com uma maior vida de prateleira e menor perda de suas características

organolépticas.

Modalidade da Bolsa: CNPq/ PIBIC



ET-330

Programa metacon - um simulador de rotas metabólicas.

Aluno : Jaqueline Cristiane Miranda da Costa

Orientador : Vanja Maria de França Bezerra

Departamento de Engenharia Química

A Análise de Controle Metabólico trata da compreensão dos vários passos que as

rotas metabólicas podem apresentar. O objetivo principal deste trabalho é fornecer as

principais características e possibilidades de cálculo de coeficientes característicos de

passos metabólicos através do Metacon.  Para que se tenha o controle desses passos é

necessário que  se determine certos parâmetros tais como o coeficiente de elasticidade,

coeficiente de controle de fluxo e as matrizes estequiométrica e elasticidade, mas esses

cálculos requerem uma operação de inversão matricial que não pode ser facilmente realizada

manualmente. O programa Metacon pode, portanto, ser utilizado para facilitar esses cálculos.

Ele se constitui num programa prático e fácil de ser utilizado, desde que se conheça seus

comandos básicos, e se tenha um mínimo conhecimento de MS-DOS e nomenclatura

bioquímica. Antes de utilizar o Metacon, todas as reações metabólicas devem ser analisadas

para que sejam corretamente manuseadas no arquivo de entrada .IN do programa. Caso isso

não ocorra, não serão gerados resultados que realmente identifiquem a rota em estudo. O

arquivo de entrada pode ser digitado em um editor de textos no DOS. O Metacon apresenta

duas seções fundamentais : (a) CONTROL ; e (b) REACTIONS. A primeira contém tudo

aquilo que se deseja obter como resultado após o programa ter sido compilado, como um

tipo de matriz, por exemplo. Já REACTIONS, mostra a representação dos passos

metabólicos da rota em forma de reações. Além do arquivo de entrada, existem  os arquivos

de saída. Esses são gerados após se processar o arquivo de entrada no METACON.EXE, e

podem ser de diferentes tipos, o que vai depender da especificação do resultado. Caso haja

algum erro na introdução de dados ou qualquer outro, o programa vai fornecer um arquivo de

saída cuja extensão é .MSG (mensagem de erro). Os cálculos de inversão matricial são

apresentados em um único arquivo de saída .INV. Todas as matrizes determinadas pelo

programa encontram-se no arquivo lista de saída .LST, juntamente com o número de pontos

de ramificação, ramificações de fluxo etc. .

Modalidade da Bolsa : PIBIC/CNPq



ET-331

Cálculo dos coeficientes de controle de fluxo e de elasticidade para uma rota

metabólica envolvendo a glicose.

Aluno : Jaqueline Cristiane Miranda da Costa

Orientador : Vanja Maria de França Bezerra

Departamento de Engenharia Química

A Análise de Controle Metabólico (“Metabolic Control Analysis”) se constitui
numa das áreas que muito têm se desenvolvido nos últimos anos, e a cada dia vêm
surgindo novas pesquisas com o intuito de se conseguir conhecimento e controle sobre
as reações metabólicas de importância e interesse científicos e tecnológicos. Uma rota
metabólica pode ser representada de uma maneira mais simples em relação a um
ciclo metabólico real. Um metabólito inicial pode dar origem a um outro metabólito :  A
B. Neste caso, diz-se que a rota é composta por apenas um passo. Já outros tipos de
rotas podem ser mais complexas, onde verifica-se a presença de passos
intermediários. Um metabólito inicial A dá origem a um metabólito intermediário B, que
por sua vez irá gerar o metabólito final C ou o D. Além do mais, podem haver pontos de
ramificação na rota, nos quais o metabólito naqueles pontos gerará dois ou mais
metabólitos em diferentes ramificações de fluxo, conforme a Figura 01.

Figura 01 - Exemplo generalizado de rota ramificada.

Para que se possa controlar a rota metabólica, os seus passos são estudados
cuidadosamente e para isso certos parâmetros são determinados, como os
coeficientes de controle de fluxo e o de elasticidade. No presente  trabalho tem-se
como objetivo apresentar o estudo do cálculo dos coeficientes de controle de fluxo e de
elasticidade através da utilização do programa Metacon - um simulador de rotas
metabólicas capaz de fornecer os resultados dos cálculos do controle exercido em
cada passo da rota. Simulando-se a rota  que apresenta alguns destinos da glicose
obtiveram-se resultados satisfatórios, pois foi possível ao Metacon determinar todos os
parâmetros necessários à viabilidade da  rota escolhida para estudo.

Modalidade da Bolsa :  PIBIC/CNPq

                                                                                                                                                                                                           C
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ET-332

Extração de Óleo Essencial de Cravo da Índia com CO2 subcrítico- Parte I-

Construção do dispositivo, Rendimento e Curvas cinéticas de extração

Aluno: Maridélia T. S. Moreno; Cristian K. M. Lima e  Ana Paula C. Câmara

Orientador: Elisa Maria Bittencourt Dutra de Sousa

Departamento de Engenharia Química

A indústria alimentícia e farmaceutica tem crescido muito nos últimos anos, o que

aliado as altas exigências do consumidor em relação a qualidade do produto, tem favorecido

a busca de novas técnicas alternativas para processos de separação. Os processos

convencionais de extração arrastam, junto com o produto desejado, parte do solvente com o

qual foram extraídos, o que provoca alterações de aroma, sabor e vida útil dos produtos. A

extração de óleos essenciais utilizando-se gases pressurizados se caracteriza por ser um

processo limpo (sem solventes tóxicos), e por empregar baixas temperaturas, o que evita a

degradação térmica do produto. A técnica se baseia no fenômeno do aumento do poder de

solubilização do fluido (CO2) quando próximo ou acima do seu ponto crítico. Este trabalho

tem como objetivo a construção de um dispositivo experimental para a extração de óleos

essenciais de produtos naturais com CO2 pressurizado. O equipamento consta basicamente

de um cilindro de CO2 com tubo pescador, coluna extratora e cilindro encamisado (tanque

pulmão). Tanto o extrator como o cilindro são mantidos sob temperatura constante por um

banho termostatizado. Após o extrator, segue uma válvula micrométrica aquecida mediante

fita de aquecimento. O dispositivo contém ainda um sistema coletor de amostras, tubo

capilar para captura de voláteis, manômetros, termopares, medidores de vazão (totalizador

de CO2 e bolhômetro), variador de voltagem, válvulas e conexões auxiliares. Como  matéria

prima foi utilizada o Cravo da Índia (Eugenia caryophyllus). A granulometria adotada foi uma

mistura de partículas de 35 e 48 mesh. Os experimentos foram realizados numa pressão de

66,68 bar e temperaturas de 283 e 288 K. Curvas cinéticas de extração foram obtidas. A

influencia da vazão de CO2 foi analisada, bem como o rendimento do óleo extraído. Os

resultados obtidos foram comparados com os encontrados na literatura com o objetivo de

validar o dispositivo construído e a metodologia empregada.

Modalidade da Bolsista:  PIBIC/CNPq



ET-333

Determinação das Velocidades de Reações Enzimáticas com Base no Método

das Velocidades Iniciais.

Aluno: Andréa Farias de Almeida

Orientador: Gorete Ribeiro de Macedo

Departamento de Engenharia Química

A principal característica das enzimas é catalisar reações químicas e biológicas que

ocorrem nos seres vivos e o estudo de sua função catalítica baseia-se na determinação da

velocidade das reações por elas catalisadas. Devido à sua natureza protéica são sensíveis às

variações de pH, temperatura e concentração de substrato, portanto, o conhecimento destes

parâmetros sobre a reação enzimática permite a melhor utilização das propriedades

catalíticas da enzima.

O método mais consistente para se estimar a velocidade de uma reação enzimática é o das

velocidades iniciais que é obtida a partir da primeira parte da curva de progresso da reação,

sendo que estas, são praticamente linhas retas até, aproximadamente 20% de conversão de

substrato em produto.

Neste trabalho avaliou-se o comportamento cinético da hidrólise de sacarose pela enzima

invertase a diferentes concentrações iniciais de substrato e condições de pH e temperatura.

Concentrações iniciais de Substrato: 550mg/ml, 750mg/ml e 850mg/ml.

pH: 5.0

Temperaturas: 55oC e 60oC.

Observou-se uma clara influência da concentração inicial de substrato na velocidade de

reação, bem como da temperatura. Não  foi observada nenhuma influência do pH na faixa

adotada. Com relação à concentração inicial de substrato nota-se que para os valores

crescentes desta concentração, mantendo-se constantes a temperatura e o pH, a velocidade

diminui, consistente com o comportamento de saturação destes processos. Considerando a

maior concentração inicial de substrato e variando somente a temperatura (55ºC e 60ºC),

observou-se que a velocidade inicial também diminui, devido ao aumento da temperatura

favorecer a desnaturação da enzima.

Modalidade da Bolsa: PIBIC/CNPq



ET-334

 Avaliação do comportamento do perfil de temperatura e conversão da reação

de obtenção do anidrido acético utilizando a ferramenta computacional

polymath 

Aluno: Ivanildo José da Silva Junior

Orientador: Vanja Maria de França Bezerra

Departamento de Engenharia Química.

Diversos produtos industriais são obtidos a partir de reações que envolvem

trocas térmicas, devido ao calor envolvido durante a operação de obtenção desses

produtos. A produção do anidrido acético em fase gasosa, ocorre em um reator tubular

(PFR – “Plug Flow Reactor”) que é envolvido por um trocador de calor. O presente

estudo teve como objetivo avaliar a conversão da reação de obtenção do anidrido

acético e o perfil de temperatura característica dessa reação em um reator PFR, em

função do volume do reator. Para isso, foi utilizado o pacote computacional

POLYMATH, de resolução de equações diferenciais ordinárias (EDOs), através dos

algoritmos de Euler (implícito e explicito) e/ou Runge-Kutta. As simulações foram

realizadas com base na modelagem matemática do problema, sendo conhecidos os

parâmetros cinéticos e de trocas térmicas, variando-se o fluxo volumétrico total de

alimentação do sistema entre 0,001 e 0,005 m3/s (0,001, 0,002, 0,003, 0,004 e 0,005

m3/s). Os resultados obtidos a partir das características do problema comprovam a

eficiência do pacote computacional POLYMATH quanto à resolução das EDOs. A

conversão da reação foi mais elevada para um fluxo volumétrico de alimentação entre

0,001 e 0,002 m3/s cujo perfil de temperatura atingiu valores máximos entre 1102 e

1045 K, respectivamente.

Modalidade da bolsa: PET



ET-335

Cálculo da conversão da reação de alquilação do o-cresol em fase gasosa

utilizando-se um software de resolução de edos.

Aluno:  Ivanildo José da Silva Junior

Orientador:  Vanja Maria de França Bezerra

Departamento de  Engenharia Química.

Em reações que se processam em fase gasosa, a concentração das espécies

reagentes é proporcional à pressão total do sistema e os efeitos de queda de pressão

devem ser bem estudados. Neste caso, ciclohexanos alquilados, que são importantes

intermediários na indústria de fragrâncias e perfumes [Ind. Chem. Res. 28 p. 693

(1989)], são obtidos a partir da hidrogenação catalítica, em fase gasosa, do o-cresol

para 2-metilciclohexanol, utilizando como catalisador o níquel  suportado por sílica. O

presente estudo teve como objetivo avaliar a conversão da reação em um sistema

comparado a um reator PFR, em função da quantidade de catalisador, levando-se em

conta dois casos distintos: primeiramente, negligenciando-se os efeitos da queda de

pressão e, em seguida, considerando-se a queda de pressão dentro do sistema. Para

isto foi utilizado o pacote computacional POLYMATH de resolução de equações

diferenciais ordinárias (EDOs) através dos algoritmos de Euler (implícito e explicito)

e/ou Runge-Kutta. As simulações foram realizadas com base na modelagem

matemática do problema, sendo conhecidos os parâmetros cinéticos e de alimentação,

bem como a constante relacionada com a queda de pressão, α, variando-se o fluxo

molar total de alimentação do sistema entre 20 e 100 mol/min (20, 40, 60, 80 e 100

mol/min). Os resultados obtidos a partir das características do problema comprovam a

eficiência do pacote computacional POLYMATH quanto à resolução das EDOs para

ambos os casos descritos (com e sem queda de pressão). A conversão da reação foi

mais elevada para um fluxo molar de alimentação em torno de 20 mol/min.

Modalidade da bolsa: PET



ET-336

Extração de Óleo Essencial de Cravo da Índia com CO2 subcrítico- Parte II-

Determinação da Solubilidade e Análise do óleo obtido

Aluno: Lívia C. P. Ramos; Eduardo W.B. Fernandes e  Mª  Bianca M. Mello

Orientador: Elisa Maria Bittencourt Dutra de Sousa

Departamento de Engenharia Química

A partir da década de 70, com a crise energética gerada pelo aumento brusco

dos preços internacionais de diversos produtos, deu-se início a uma nova etapa em

pesquisas sobre técnicas alternativas de separação. A técnica de extração com gases

comprimidos (nas proximidades ou acima do ponto crítico do solvente), caracteriza-se

por sua elevada densidade e alto poder de solvatação, bem como baixos valores de

viscosidade e alta difusividade do solvente utilizado (CO2). Trata-se de uma técnica que

não utiliza solventes tóxicos e que apresenta produtos com qualidade superior a dos

extratos obtidos com as técnicas convencionais de extração. Este trabalho tem como

objetivo dar continuidade ao projeto que vem sendo desenvolvido no DEQ-UFRN, com

a construção de um dispositivo que tem como objetivo a extração de óleos essenciais

de espécies presentes na região nordestina. A matéria prima utilizada para este

trabalho foi o Cravo da índia (Eugenia Caryophyllus), com o objetivo de se extrair o

óleo essencial contido nesta especiaria. Especificamente neste trabalho, são

apresentadas curvas de solubilidade e analisado o extrato obtido. A vazão de solvente

foi analisada numa faixa de 0,25 a 1,7 g CO2/ min, a pressão de operação do extrator

foi de 66,68 bar e a temperatura de operação de 283 e 288 K.. Foi determinada a

vazão ótima de operação e a análise cromatográfica do óleo mostrou que o principal

componente deste óleo foi o Eugenol. O óleo ainda apresentou quantidades

significativas de α-humuleno, β-cariofileno e acetato de eugenila.

Modalidade da Bolsa: Bolsa monitoria



ET-337

Levantamento bibliográfico de programas de coleta seletiva, visando a

avaliação de fatores importantes a serem considerados para a futura aplicação

no Campus de Natal da UFRN.

Aluno: Gustavo Magalhães Cezar, Luzia Sergina de França Neta , Manuelle Meike Silva

de Araújo, Luzidelson Baracho Ribeiro, Alberto C. Medeiros de Araújo.

Orientador: Vanja Maria de França Bezerra, Josette Lourdes de Souza Melo, Nadja

Maria Nobre de Freitas.

Departamento de Engenharia Química

Uma mobilização cada vez maior por parte das organizações públicas e

privadas vem sendo observada, no que diz respeito à implantação de programas de

coleta seletiva, os quais buscam a solução para a problemática dos resíduos sólidos

urbanos. Sabe-se que, na atualidade, a falta de tratamentos que reciclem ou

reaproveitem o lixo, como também a ausência de locais adequados para o seu destino

final, acarretam danos às vezes irrecuperáveis para o meio ambiente, além de colocar

em risco a saúde da população. Outro fator a ser considerado é o econômico. A

inexistência de processos de separação ou triagem de resíduos sólidos faz com que

diariamente sejam desperdiçadas grandes quantidades de materiais, que poderiam

ser vendidos para empresas destinadas à reciclagem, e convertidos em capital para

investimentos em outras áreas. Diante dessa situação, o presente trabalho tem como

objetivo a realização de um levantamento bibliográfico, mostrando os principais pontos

positivos e negativos a serem considerados na implantação de um programa de coleta

seletiva, visando a futura aplicação no Campus de Natal da Universidade Federal do

Rio Grande do Norte.De literatura  compilada, verificou-se que o principal problema

encontrado pelos implantadores desses programas está relacionado com a falta de

continuidade e credibilidade, em razão, talvez,  do quase inexistente  trabalho de

divulgação e de importância direcionada a educação ambiental continuada.

Modalidade bolsas: PET-SESu.



ET-338

Estudo de uma rota metabólica através do “metacon”, envolvendo a glucose

para produção de substrato e energia,

Aluno: Adélia Fernandes Vieira de França

Orientador: Vanja Maria de França Bezerra

Departamento de Engenharia Química

Através do programa computacional METACON (“Metabolic control analysis”)

simulou-se uma rota metabólica a partir da glucose como metabólito “pool”,

objetivando-se o cálculo dos coeficientes de controle para este caso estudo específico.

A partir da análise das reações metabólicas envolvidas, utilizando-se nomenclatura

bioquímica, processaram-se as informações através do programa “METACON”.Com

base no arquivo de saída, foi feita a análise da viabilidade ou não da rota metabólica

escolhida (glucose para geração de substrato intermediário (piruvato) e de metabólito

“pool” final, no caso, o lactato).Os fatores que influenciam nos erros encontrados nos

arquivos de saída (relacionados a metabólitos transitórios, p.e.) são listados pelo

programa, possibilitando-se prever a aplicabilidade ou não de uma determinada rota

para geração de um metabólito final de interesse. No presente trabalho objetivou-se

simular uma rota a partir da glucose, gerando-se substrato e ATP. De acordo com os

resultados obtidos, concluiu-se que houve formação do metabólito desejado.

Não Bolsista



ET-339

Remoção de sólidos suspensos voláteis pela disposição controlada no solo

utilizando efluente tratado em filtros anaeróbios

Aluno: Mary Joyce Targino Lopes e Anita Maria de Lima

Orientador: Henio Normando de Souza Melo

Departamento de Engenharia Química

Os sistemas de tratamento de efluentes são de grande importância para o

saneamento, como forma de proteger a saúde pública e preservar o meio ambiente.

No Rio Grande do Norte, o PROSAB – Programa de Pesquisa em Saneamento

Básico, tem incluído dentro de suas linhas de ação, sistemas de disposição no solo. A

matéria sólida contida nos esgotos é uma das características físicas mais importantes,

apesar de representar apenas 0,08% de toda a massa fluida, sendo o restante

essencialmente água. No presente trabalho foi acompanhado um sistema de pós

tratamento por disposição no solo através de irrigação em tabuleiros inclinados

utilizando-se gramíneas  (Pennisetum Purpurem) como cobertura vegetal alimentadas

com efluentes oriundos de  filtros anaeróbios de fluxo ascendente e descendente. Foi

avaliada a eficiência de remoção de sólidos suspensos voláteis que representam a

fração orgânica da matéria particulada . O sistema estudado é constituído de dois

tabuleiros A e B com dimensões de 3,5m x 10,0m, equivalendo a uma área útil de

35,0m2, com declividades de 1% e 6% respectivamente, e funcionando como bacia de

disposição controlada com escoamento sub-superficial, recebendo uma carga

hidráulica contínua da ordem de 2,0 cm/dia (20 litros/m2.dia). Foram realizadas coletas

semanais durante o período de  05/01/00 à 26/07/00   nos proporcionando uma média

de    75,3% de remoção de sólidos voláteis na saída do tabuleiro A e 90,0% na saída

no tabuleiro B.  Diante dos resultados obtidos podemos concluir que o sistema solo-

planta promoveu uma filtração e retenção da matéria sólida volátil, na qual reside a

matéria orgânica biodegradável, propiciando dessa forma um polimento do efluente

pré-tratado.

Modalidade da Bolsa: ATM/CNPq e ATMS/CNPq



ET-340

Estudo da implantação de um projeto de operação de uma indústria de

cristalização de caju

Aluno: Edmilson Pinto da Silva, Edna Medeiros da Rocha , Eudésio Dionísio de

Oliveira

Orientador: Pagandai Vaithianathan Pannir Selvam

Departamento de Engenharia Química

Na maioria dos países tropicais são encontradas diferentes espécies de frutas,

que são consumidas na sua forma “In Natura”. A industrialização torna-se um ponto de

grande importância, surgindo como alternativa para evitar o grande desperdício dessas

frutas, principalmente no período de safra.  Atualmente, um método  de  conservação

vem sendo utilizado para comercialização de frutas é a sua  cristalização de fruta in

Natura, que consiste, essencialmente, na troca osmótica entre sólidos, contidos em

xaropes com concentrações elevadas em açúcares, até o ponto de impedir a

deterioração  destas. Especificamente em relação ao caju o uso da técnica de

cristalização assume, a princípio, grande importância, como uma forma de utilizar os

excedentes de safra. Em razão dessas considerações foi executado o estudo de caso

econômico da implatação de um projeto de desenho e operação de uma indústria de

caju cristalizado, visando um melhor aproveitamento do fruto nas diversas escalas de

produção.

Através de métodos estimativos de investimento fixo como o método simples de Lang

e o método fatorial detalhado de Chilton elaborou-se um projeto de engenharia e

econômico definindo-se para isto  fluxograma de processo, potencial econômico e

balanço de massa , este último à partir de um  software desenvolvido em ambiente

EXCEL e WINDOWS, o SUPER PRO DESIGNER. Foram realizados ainda um estudo

do custo operacional englobando todos  os recursos humanos necessários para a

produção de 2000 kg/dia do caju cristalizado, os resultados relacionados com custo de

equipamento, investimento, tempo de retorno e custo benefícios serão apresentados.

Não Bolsista



ET-341

Purificação e clarificação do óleo de coco por adsorção: deteminação da

isoterma de freundlich.

Aluno: Luzia Sergina de França Neta; Lauro de Melo Gonçalves Junior; Paulo Henrique

Dantas de Brito e Karla Silvana Menezes Gadelha.

Orientador: Edson Leandro de Oliveira

Departamento de Engenharia Química

Neste trabalho foi estudado um processo de purificação e clarificação do óleo

de coco, procedente da “Empresa Coco Indiana” situada em Parnamirim – RN,

utilizando um adsorvente constituído por uma mistura de carvão ativo e diatomito

calcinado. O procedimento experimental consistiu inicialmente na caracterização da

matéria prima bruta (óleo de coco), onde foram determinados diferentes parâmetros

tais como: densidade, viscosidade, cor e grau de pureza. Tomando como base os

resultados da caracterização, foram definidos alguns parâmetros para os ensaios

experimentais, volume de óleo de 400 ml, temperatura 80ºC, tempo de reação de 30

minutos e velocidade de rotação de 600 rpm. Utilizando estes parâmetros e a relação

entre a massa do diatomito e massa do carvão ativo variando nas relações de 0,4; 0,6

e 0,8 respectivamente, foram determinadas as isotermas de adsorção

correspondentes. A partir da isorterma de adsorção de Freundlich a 80oC para a

relação de 0,8 foi estudado o processo de descoloração do óleo de coco de uma cor

inicial de 195 até um cor final de 40 ICUMSA (cor final do óleo para ser comercializado

pela  Empresa Coco Indiana) em processos de adsorção com um e dois estágios.

Obteve-se para o processo correspondente a um estágio a relação da massa de

adsorvente/massa do óleo de coco de 0,0170 e para dois estágios a fluxo cruzado a

relação de 0,0113 (para o primeiro estágio de 0,0040 e o segundo estágio de 0,0073).

Estes resultados demostraram que existe uma redução de 66% no consumo de

adsorvente  quando se trabalha com um processo em dois estágios a fluxo cruzado em

comparação ao processo com um estágio.
1Bolsista CAPES-PET



ET-342

Recuperação  de  Metais  Pesados  Utilizando  Óleos Vegetais  Regionais

Aluno: Ronaldo Carvalho Campelo

Orientador: João Bosco de Araújo Paulo

Departamento de Engenharia Química

O interesse do homem por metais pesados pode ser visto de duas formas:

econômica e ambiental. O cobre (elemento desse estudo) além de ser um bem não

renovável, o que é motivo suficiente para sua recuperação, é reconhecidamente tóxico,

causando consideráveis danos ao meio ambiente e ao homem, principalmente se estiver sob

a forma hexavalente. Normalmente, o metal é introduzido em corpos d´água através de

descargas de efluentes não tratados de indústrias metalúrgicas, de galvanização, etc. Dessa

forma, a recuperação do metal a partir de efluentes industriais se reveste de importância face

as exigências da legislação ambiental em vigor. Este trabalho estuda a capacidade de

extração de cobre através do óleo de babaçu, que constitui um óleo vegetal abundante e

barato na região Nordeste.

O procedimento utilizado baseia-se na extração líquido-líquido que consiste no contato de

duas fases imiscíveis, uma aquosa contendo o metal e outra orgânica que contém o óleo

vegetal diluído em querosene. Esta mistura é colocada dentro de um funil de destilação e

após vigorosa agitação, o funil é deixado em repouso para em seguida ser promovida a

separação das fases. A fase aquosa separada, chamada de refinado, é titulada com uma

solução de EDTA, utilizando-se murexida como indicador. O volume consumido da solução

de EDTA é proporcional a quantidade de cobre residual. Com a utilização de uma curva de

calibração previamente construída, é possível se obter a concentração em Cu no refinado.

Comparando-se esta concentração com a concentração em Cu na alimentação, pode-se

calcular a eficiência de extração do processo.

A partir dos ensaios de bancada pode-se avaliar a capacidade do óleo em complexar metais

pesados. Pretende-se estender o trabalho a outros óleos regionais e outros metais, fazendo

uma simulação cada vez mais próxima do real até se trabalhar com um efluente real provindo

da indústria.

CNPq/PIBIC



ET-343

CANCELADO



ET-344

Estudo economic0 do processo de extração da enzima bromelina a partir do

abacaxi (ananas comozes)

Aluno: Ana karla Costa de Oliveira e Cláudia Patrícia de Sousa Alves

Orientador: Magna Angélica dos Santos Bezerra

Departamento de Engenharia Química

A bromelina é uma enzima proteolítica encontrada em quase todos os  tecidos

das espécie das bromélias, em algumas observou-se mais de uma forma  desta

mesma enzima, localizada  em diferentes tecidos, como é o caso do abacaxi (Ananas

comozes) . Com o aumento da preocupação da indústria brasileira em desenvolver

tecnologias apropriadas e de baixo investimento o interesse comercial deste tipo de

produto vem aumentando consideravelmente. Como a Região Nordeste é uma região

tropical de clima úmido acredita-se que a mesma possui um grande potencial para a

produção de bromelina em pó à partir do abacaxi utilizando para este fim um processo

produtivo simples e de baixo custo operacional..

No trabalho anterior  fez-se  estudo de um projeto preliminar técnico de produção de

bromelina em pó visando analisar a viabilidade econômica do produto final. Neste

trabalho, trata-se  de análise de sensibilidade de viabilidade econômica de projeto,

baseado na capacidade de produção, preço de produto e custo fixo. Através de

métodos estimativos de investimento fixo como o método simples de Lang e o método

fatorial detalhado de Chilton elaborou-se um projeto de engenharia e econômico

definindo-se para isto  fluxograma de processo, potencial econômico e balanço de

massa , este último à partir de um  software desenvolvido em ambiente EXCEL e

WINDOWS, o SUPER PRO DESIGNER. Foram realizados ainda um estudo do custo

operacional englobando todos  os recursos humanos necessários para a produção de

2000 kg de bromelina em pó por dia.

 Serão apresentados resultados relacionados com custo de equipamentos,

investimentos e lucro de projetos para diversas variáveis em estudo., tais como:

capacidade de produção, preço de produto e custo fixo

Não-Bolsista



ET-345

Uma coletânea de artigos de processos de síntese de polímeros utilizando

como aditivo óleo vegetal da semente da mamona (Ricinnus communis. l)

Aluno: Jansen Dantas de Oliveira e Jucélia Maria Emerenciano Rodrigues

Orientador: Osvaldo Chiavone Filho, Pagandai V. Pannir Selvam

Departamento de Engenharia Química

Trata-se de uma coletânea de 27 artigos, organizados segundo novos

processos envolvendo sínteses de polímeros biodegradáveis ou não, com as mais

diversas aplicações do óleo de mamona usado na fabricação de diversos produtos

tanto em escala industrial como em laboratório. Procurou-se também, as funções de

diversas classes de aditivos, que foram propostas nesses processos de polimerização

e tipos de reações: Interfacial, Poliadição, Ring Openig e Massa. Segue-se ainda,

artigos de preparação de matriz poliméricas ou compósitos de excelente

biodegrabilidade (formulado por BAILY, 1985, que preparou o monômero do

poliestireno). Portanto, trata-se de uma análise conjunta em que cada um dos polímeros

produzidos, envolvendo fundamentos e procedimentos experimentais. Cada trabalho

apresentou mecanismos, procedimentos experimentais e diversidade de aplicações

assim como é descrito. Dessa forma, investigou-se metodologias, mecanismos e

procedimentos de avaliação das propriedades mecânicas, térmicas e de

biodegrabilidade. Análises dos processos de síntese e caracterização de polímeros

baseados na matéria-prima chave, ou seja, óleo de mamona, são apresentadas.

Modalidade de Bolsa: IC/PRH – ANP



ET-346

Obtenção do carbeto de nióbio (Nbc) a partir de um complexo oxalato em um

reator de tambor rotativo

Aluno: Kalyanne K. P. Gomes

Orientador: Francisca de F. P. de Medeiros e Carlson P. de Souza.

Departamento de Engenharia Química

 Os carbetos de metais refratários tem uma grande importância comercial

devido a sua extrema dureza, resistência a altas temperaturas e boa resistência ao

desgaste. Devido a estas propriedades o Carbeto de Nióbio (NbC) é empregado

como material  estrutural a altas temperaturas. Este Carbeto  é  usado também como

constituintes do metal duro. A presença de NbC   no metal duro  tem a função de gerar

uma terceira fase microestrutural paralela ao carbeto de tungstênio e ao cobalto,

promovendo o aumento da resistência ao choque térmico, a oxidação e da dureza a

quente. Quando adicionado em pequenas quantidades funciona como inibidor do

crescimento de grão do WC-Co .  A técnica tradicional de obtenção do NbC consiste

em aquecer uma mistura de pó de nióbio  metálico ou do pentóxido de nióbio e negro

de fumo sob atmosfera de hidrogênio,  porém precisa de temperaturas altas, por volta

de 1600-1800°C. Neste trabalho foi obtido carbeto de nióbio a partir de um complexo

oxalato de nióbio, Oxalato niobato de Amônio [(NH4)3NbO(C2O4)3n.H20]. As reações

são do tipo gás-sólido e foram realizadas em forno resistivo horizontal  em um reator de

tambor rotativo sob atmosfera de metano (CH4) e hidrogênio (H2). O precursor oxalato

de nióbio foi aquecido a uma taxa de 5°C/min até alcançar a temperatura de reação

em 970 ºC. O tempo de reação foi de 2 horas. O precursor oxalato de nióbio foi

caracterizados por Análise Termogravimétrica (TG/DTG), Análise Térmica Diferencial

(DTA). O produto obtido pela carboredução, foi caracterizado por Difração de Raios-X.

Modalidade da Bolsa: [CNPq-Balcão]



ET-347

Eficiência da remoção de fósforo em tabuleiros inclinados com cobertura

vegetal através de escoamento superficial

Aluno: Ana Cristina da Costa Januário e Anita Maria de Lima

Orientador:. Henio Normando de Souza Melo

Departamento de Engenharia Química

Com o crescente interesse pela implementação de sistemas de esgotamento
sanitário não se pode negligenciar a Questão do tratamento adequado dos esgotos.
No Rio Grande do Norte, o PROSAB – Programa de Pesquisa em Saneamento
Básico, tem incluído dentro de suas linhas de pesquisa, sistemas de disposição no
solo. O tratamento de efluentes por disposição no solo consiste na aplicação
controlada de águas residuais à superfície do solo para atingir um grau desejado de
tratamento através de processos de natureza física, química e biológica que tem lugar
na matriz planta-solo-água. Do ponto de vista de depuração de águas residuais a
remoção de fósforo é um fator importante, pois essa ação minimiza os problemas de
eutrofização dos meios aquáticos. A remoção do fósforo ocorre por precipitação
química, pela adsorção, além de sua utilização no crescimento da vegetação de
cobertura. O presente trabalho têm como objetivo avaliar a remoção de fósforo em
módulos irrigados utilizando-se gramíneas  (Pennisetum Purpurem) como cobertura
vegetal com efluente oriundos de filtros anaeróbios. Para realizar este estudo foram
efetuadas coletas com periodicidade semanal entre dezembro/99 a junho/00 na
entrada e saida dos dois tabuleiros A e B com dimensões de 3,5m x 10,0m,
equivalendo a uma área útil de 35,0m2, com declividades de 1% e 6%
respectivamente, e funcionando como bacia de disposição controlada com
escoamento sub-superficial, recebendo uma carga hidráulica contínua da ordem de 2,0
cm/dia (20 litros/m2.dia). O método utilizado para determinação do fósforo total é o
descrito pelo Standard Methods 19th  edição. Durante o período estudado Verificou-se
uma remoção de fósforo total de 92% e 97% para os módulos A e B, respectivamente,
o que nos possibilita concluir que o sistema apresentou boa eficiência na remoção
deste nutriente.

ATNM/CNPq e ATNS/CNPq



ET-348

DETERMINAÇÃO E AVALIAÇÃO DE DADOS DE SOLUBILIDADE EM SISTEMAS

DE NaCl, KCl e H2O A DIFERENTES TEMPERATURAS USANDO A TÉCNICA

TERMOMÉTRICA QUASIISOTÉRMICA (TTQ).

Aluno: José Harlen Albino Dantas e Francisco Wendell Bezerra Lopes

Orientador: Carlson Pereira de Souza

Departamento de Engenharia Química

A determinação de diagramas de fases das espécies químicas envolvidas no

sistema em equilíbrio sólido líquido exige um trabalho experimental considerável, mas a

determinação dos mesmos é fundamental para se conhecer o número e a natureza das

fases que se apresentam, fixar suas respectivas superfícies de cristalização e

determinar as condições de precipitação ou separação. O objetivo deste trabalho é

validar a técnica Termométrica Quasiisotérmica na obtenção de dados de solubilidade

de sistemas aquosos com eletrólitos a diferentes temperaturas. O conjunto destes

dados permitirá determinar as diferentes isotermas de cristalização gerando assim

diagramas de fases completos dos elementos envolvidos. Para a comprovação desta

técnica, estudaremos as curvas de solubilidade de sais a diferentes

temperaturas(20°C, 40°C e 60°C) para o sistema ternário KCL + NaCL + H2O, onde os

dados experimentais serão comparados com dados disponíveis na literatura. A partir

das melhores taxas de adição encontradas foram realizados experimentos com

diferentes composições para a determinação da curva de solubilidade do sistema

mencionado. O emprego desta técnica se mostra bastante promissora uma vez que

diferenças entre os valores obtidos experimentalmente pela TTQ e os da literatura são

perfeitamente aceitáveis neste tipo de estudo.

CNPq-PIBIC



ET-349

 Estudo preliminar da produção e comercialização de biosurfactantes a partir de

torulopsis sp (parte II)

Aluno: Francisco Wendell Bezerra Lopes, Wellington Barbosa Júnior e Carmen Patrícia

Peralta Joubert

Orientador: Pagandai Vaitianathan Pannir Selvam

Departamento de Engenharia Química

Os biosurfactantes, comparados aos produtos sintéticos, são facilmente

degradáveis pelos microorganismos, possuem as mesmas propriedades e são

tecnicamente importantes devido a apresentarem ampla utilização. Eles são

produzidos principalmente quando microorganismos se desenvolvem sobre

hidrocarbonetos ou uma mistura de alimentação de carboidratos e

hidrocarbonetos/óleos gordurosos. Historicamente, o principal agente de

desenvolvimento na área de biosurfactantes tem sido a industria do petróleo e, a

primeira orientação foi a recuperação terciária de petróleo. Este trabalho tem como

objetivo principal realizar um estudo de estado de arte sobre o processo de produção

de biosurfactantes a partir do Torulopsis Sp, glucose e óleo vegetal (óleo de soja) e

sua separação após fermentação, visando investigar a sua viabilidade econômica. Os

projetos básicos, definindo o fluxograma de projeto de engenharia e econômico foram

desenvolvidos em um simulador computacional SUPER PRO DESIGNER, para uma

produção de 2000 kg de biosurfactante por dia. Os projetos de engenharia de

processos, dimensionamentos dos equipamentos e balanço de energia foram

realizados com sucesso. Após a simulação obtivemos os seguintes resultados: total de

investimento = U$ 29.218.000,00, um custo de operação de U$ 31.574.000 ao ano, um

custo unitário de U$ 2,76 por kg de biosurfactante, uma taxa retorno de 21,07% ao ano,

nos dando um tempo de retorno de 4,75 anos. Após a análise dos resultados podemos

comprovar que apesar do investimento inicial com equipamentos ter sido elevado, o

trabalho se mostrou satisfatório pois o tempo de retorno foi baixo, o que compensa a

implantação do projeto.



ET-350

Qualidade das águas dos poços artesianos do campus universitário da ufrn –

Natal/RN.

Aluno: Gustavo M. Cezar,Josivan de M. Dantas e Mary Joyce Targino Lopes

Orientador: Hênio Normando de S. Melo e Josette Lourdes de S. Melo

Departamento de Engenharia Química.

A população atendida pelo sistema de abastecimento de água do Campus

Universitário da UFRN/Natal, é cerca de 25.800 pessoas (5020 servidores e 20780 alunos)

onde este é constituído por um sistema de 04 poços artesianos, não fazendo uso, portanto,

do sistema de abastecimento de água fornecido pela Companhia de Águas e Esgoto do Rio

Grande do Norte – CAERN. O presente trabalho tem como objetivo a realização de um

estudo visando verificar a qualidade da água utilizada pela comunidade universitária, tendo

em vista a preocupação principalmente, com respeito ao alto teor de nitratos,  assim como

as bactérias coliformes totais e fecais que também limitam os padrões de potabilidade da

água de abastecimento público. Estão sendo realizadas coletas, com uma freqüência

quinzenal, na saída de cada poço, assim como nos reservatórios. As amostras foram

coletadas, acondicionadas e preservadas segundo normas do Guia de Coleta e Preservação

de Amostras (CETESB,1977).Os parâmetros analisados seguiram os padrões de

potabilidade do CONAMA, no 20, e os métodos analíticos utilizados foram os preconizados

pelo APHA (1995). Os valores médios de pH, oscilaram entre 5,18 a 6,10, indicando uma

água de característica ácida, proveniente do solo. Os parâmetros cloretos, sulfatos e ferro

estão em conformidades com os limites permitidos pelo CONAMA. A água do Poço-3 e,

consequentemente, do Reservatório-3 encontram-se, ligeiramente, acima dos padrões de

potabilidade previsto pelo CONAMA, para o parâmetro nitrato. Os valores de Coliformes

Totais apresentados nos Reservatórios 3 e 4, indicam que nestes precisam ser realizados

uma limpeza seguida de uma desinfeção. Pode-se concluir que a água dos Poços utilizada

pela Comunidade Universitária do Campus/UFRN da Cidade de Natal/RN, apresentam

características físico-químicas e bacteriológicas aceitáveis, mostrando apenas uma

concentração de Nitrato, superior ao permitido, no caso do Poço-3. (Trabalho a ser

apresentado, no CBQ/2000).

Bolsista PET/CAPES.



ET-351

Projeto para a implantação de uma fábrica de queijo

Aluno: Priscila Vanini Dantas de Medeiros, Rosiane Silva de Oliveira e  Sara Amélia de

Oliveira Galvão

Orientador: Pagandai Vaithianathan Pannir Selvam

Departamento de Engenharia Química

Este trabalho tem como objetivo principal realizar um projeto preliminar para a

montagem de uma fábrica de queijo visando investigar a sua viabilidade econômica.

Por se tratar de uma região agrícola, de clima úmido acredita-se que seja viável a

produção de queijos cuja matéria prima principal é o leite, e em se tratando de leite,

existe uma boa produção em nosso estado. O projeto não demanda grandes

conhecimentos técnicos, sendo caracterizado por um processo simples. Realizou-se,

inicialmente, uma pesquisa onde identificou-se o mercado consumidor bem como

analisou-se todo o processo de fabricação de queijos, desde a matéria-prima utilizada

até o produto final. Posteriormente, foi feito um balanço de massa, no decorrer do

processo, para poder quantificar a produção. Por fim, um projeto econômico será

realizado onde analisar-se-á os seguintes aspectos: estimativa de custos de

equipamentos, estimativa do capital fixo da planta, depreciação, manutenção e seguro,

custo de consumos de materiais e energia, fluxo de caixa anual, planilha de

investimentos, estimativa de mão-de-obra, enfim, toda a análise econômica necessária

para o estudo da viabilidade. Espera-se, ao final deste trabalho, obter resultados

positivos para que a fábrica de queijos proposta possa estar apta a ser implantada.
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Hidroponia: uma cultura auto-sustentável

Aluno: Ana Karla Costa de Oliveira, Clayton de Matos Salustiano, Jean Estevam dos

Santos e José Nildo Galdino

Orientador: Hênio Normando de Souza

Departamento de Engenharia Química

Atualmente a agricultura sofre uma grande exigência em relação à qualidade dos

produtos lançados no mercado. Devido a fatores como este e também a grande

quantidade de agrotóxicos utilizados em cultivos convencionais é que houve um

significativo desenvolvimento da cultura hidropônica. Esta técnica constitui uma

alternativa mais eficaz na diminuição do fatores nocivos a saúde. A hidroponia consiste

num processo de cultivo limpo que utiliza a água como elemento básico e não o solo,

evitando assim, contaminações provenientes de agentes externos. Praticamente

qualquer espécie de vegetal pode ser cultivada por hidroponia: verduras folhosas,

legumes, ervas aromática, ervas medicinais, gramíneas, dentre outras  pouco

difundidas. As grandes vantagens do cultivo hidropônico são: alta produtividade em

pequenas áreas de cultivo, colheita precoce, uniformidade do cultivo, qualidade do

produto cultivado, utilização de baixos volumes de água e rápido retorno econômico.

No estado do Rio Grande do Norte, a hidroponia apesar de pouco difundida, apresenta

alguns cultivos de tomates, alfaces e forragem hidropônica de milho utilizada para

alimentação animal. Este último se destaca por ser uma ótima alternativa para período

de escassez de  chuvas,  como ocorre no nordeste do Brasil, devido ao fato do ciclo de

produção ser bastante rápido, cerca de 14 a 15 dias do plantio à colheita. Seu baixo

custo viabiliza a implantação desse sistema para auto-sustentação e sobrevivência dos

animais nos períodos mais críticos. Por outro lado vale salientar a relevância deste

processo no aspecto da proteção ambiental, tendo em vista a possibilidade da

aplicação em reúso de efluentes tratados.

Não bolsistas
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“Review”: Utilização de Microrganismos em Tecnologia de Petróleo

Aluno: Manuelle Meike Silva de Araújo

Orientador: Gorete Ribeiro de Macedo

Departamento de Engenharia Química

A introdução de energia química ou térmica ou última fase de produção do óleo nos

poços de petróleo, está entre os principais métodos utilizados ao longo dos anos para

aumentar a recuperação do óleo ( EOR – Enhanced Oil Recovery ). Os mecanismos mais

comumente usados nos processos de EOR incluem o emprego de polímeros surfactantes,

solventes, emulsificantes, gases, e inundação de vapor (Donaldson et al., 1985). O emprego

destes métodos é influenciado pelas características fisicoquímicas dos reservatórios, como:

(1) geometria dos poros, (2) propriedades fluido-fluido, (3) propriedades fluido-sólido,

incluindo vetabilidade, troca de íons e adsorção, e (4) gradiente de pressão aplicada e

gravidade ( MOMENI e YEN,1990). A literatura revela que todas as técnicas referentes ao

aumento de recuperação do óleo hoje conhecidas, apresentam certos problemas e

restrições (STAFF, 1980; YEN, 1982). Estes podem estar relacionados com a precipitação

de determinados componentes do petróleo, como é o caso do asfalteno quando da utilização

da técnica de injeção de CO2 , ou a reações químicas entre íons e minerais do reservatório e

os produtos utilizados, tais como surfactantes, que acaba por inativar tais produtos

(YEN,1982). Alguns desses problemas podem ser parcialmente resolvidos, havendo um

empenho na indústria para que se faça modificações no uso das técnicas existentes (

MOMENI e YEN,1990). O uso de microrganismos e dos produtos de seu metabolismo para

aumentar a recuperação do petróleo é conhecido por MEOR-Microbial Oil Recovery

Enhancement, e é uma técnica conhecida desde meados deste século, mas que passou a

ser considerada com maior importância a partir dos anos 70, com a crise mundial de energia.

Esta técnica envolve a injeção de microrganismos e nutrientes que estimulam seu

crescimento, e subsequente transporte in situ dos produtos gerados. Assim, se as condições

do meio forem favoráveis, o crescimento microbiano e seus produtos podem ter efeitos

marcantes sobre as propriedades fisicoquímicas do petróleo ( LEE et al., 1990 ).

Bolsista PRH-ANP-IC
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Produção de balas naturais baseada no gel da pectina

Aluno: Rosemary S. de Oliveira e Kaline M. Araújo

Orientador: Pangandai Vaithianatam Pannir Selvam

Departamento de Engenharia Química

A procura pôr doces ou balas pela população em geral, crianças, adultos,

resultou num amplo mercado de variedades de balas. As pectinas podem ser usadas

para produzir balas, oferecendo características interessantes. Neste contexto

problemático da valorização de matérias-primas regionais e do açúcar da cana, busca-

se solução inovadora e tecnológica com melhor viabilidade econômica. Nosso objetivo

é fabricar um produto a partir de fontes naturais da matéria-prima da região, visando

um custo mínimo, aproveitando a casca do maracujá para a fabricação da pectina,

possibilitando o crescimento regional de pequenas e grandes produtores de maracujá

e de rapadura, bem como viabilizar a inserção no mercado exportador nacional e

internacional. Foram obtidos dados sobre matéria-prima, processo e produto através

da Internet, pesquisas bibliográficas, banco de dados baseados em Cd Rom. Foram

realizados os ensaios experimentais e elaborados fluxograma de processos para

inversão de açúcar usando ácido e enzimas; separação da glicose e frutose a partir da

sacarose; extração da pectina usando ácidos  e enzimas; fabricação de balas usando

gel da pectina e açúcares invertidos com aromas naturais. Simulação de processo da

produção de balas baseados em matérias-primas regionais usando software SuperPro

designer. Obteve-se resultados sobre diversos parâmetros técnicos -    econômicos,

tais como: Custo de equipamento, investimento em plantas, custo de mão-de-obra,

matéria-prima, energia, taxa de retorno e tempo de retorno do projeto. Os resultados

obtidos possibilitaram estimativas de custo de produção de balas e viabilidade

econômica do projeto.

Não bolsista
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Metodologia de implementação da resolução de um sistema de equações

diferenciais parciais para a determinação de convecção livre em uma placa

vertical aquecida

Aluno: Hernan Santiago Marinho

Orientador: Vanja Maria de França Bezerra

Departamento de Engenharia Química

O presente trabalho trata da demonstração da metodologia de resolução de um

conjunto de equações diferenciais parciais discretizadas pelo método das diferenças

finitas.  O caso estudo analisado se constitui  numa implementação de um conjunto de

equações diferenciais parciais para uma linguagem de alto nível, no caso C. Tais

equações são tratadas de forma numérica de acordo com o problema a ser resolvido,

podendo-se daí  extrair o algoritmo que melhor soluciona o problema. Após

implementado em C, o programa é compilado e os resultados podem, dessa forma ser

analisados.  A execução é realizada com cálculos sucessivos como, por exemplo, os

campos de velocidade e de temperatura para o problema proposto.  Torna-se

necessário a definição de condições de contorno e/ou iniciais, as quais são

manipuladas e processadas para uma obtenção de solução requerida, que

apresentará resultados cada vez mais próximos do valor exato, de acordo com o

número de passos executados. As soluções são possíveis de se determinar por

método numérico computacional (aproximado), já que sem a ajuda de um computador,

seria impraticável se chegar aos campos de temperatura e velocidade finais.

Não bolsista.
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Competitividade dos Setores de Serviço no Rio Grande do Norte: uma

abordagem integrada de Estratégia, Qualidade e Tecnologia da Informação.

Aluno: Vicente Pires Lustosa Neto e João Daniel Varela Fialho

Orientador: Ana Célia Cavalcanti F. Campos e Anatália S. Martins Ramos

Departamento de Engenharia de Produção

O objetivo do trabalho é estudar os fatores competitivos, e analisar o

impacto da Tecnologia da Informação e da Gestão da Qualidade Total na

competitividade dos setores de serviços do Rio Grande do Norte.

O método de avaliação dos indicadores de qualidade e competitividade, seguem o

modelo do PNQ e do Malcom Baldrige, e obedecem aos critérios determinados pela

matriz Slack e aos critérios e fatores competitivos de Hill.

Ao final, os fatores competitivos são classificados como critérios

“qualificadores”, “ganhadores de pedidos” ou “menos importantes”. Os

setores/empresas são alocados numa matriz de importância/desempenho, a

qual leva em conta os concorrentes e os clientes, considerando-se as zonas:

zona de ação urgente, zona de melhoria, zona adequada e zona de excesso.

CNPq/balcão.
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Fatores ambientais relacionados com a percentagem de gordura no leite em

vacas da raça jersey

Aluno: Suênia Flávia de Araújo Dantas, José Newton Guedes de Araújo e Mariland

Araújo de Oliveira.

Orientador: Adriano Henrique Rangel e Franscisco das Chagas e. da Fonseca.

Departamento de Agropecuária

Foram analisadas 1.267 lactações de 733 vacas da raça Jersey puras de

origem (P.O), oriundos dos estados SP, PR e SC, com objetivo de avaliar os fatores de

meio ambiente que podem influenciar a percentagem de gordura (%). Os dados foram

obtidos pela EMBRAPA/CNPGL (arquivo zootécnico nacional). O método dos

quadrados mínimos foi utilizado para as análises estatísticas, através de um modelo

que incluiu os efeitos de ano, estação e idade ao parto em classes. A percentagem

média de gordura foi de 4,45 ± 0,49% com um coeficiente de variação (C.V) de 10,6%.

O ano de parto (P<0,01) influenciou significativamente a %G. Vacas com parição na

estação seca apresentaram (P<0,01) maior %G que as paridas na estação chuvosa. A

idade ao parto apresentou efeito quadrático sobre a característica estudada.

Não bolsista
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Perfil Sócio - econômico dos moradores da favela do Sopapo I – Natal / RN

Aluno: Larissa Leiros de Souza, Viviane Melo de Morais, Mariana Madruga Carrilho,

Ceres Madruga Knoll, Paula Geórgia Viana Fernandes e Marco Aurélio Duarte P. da

Câmara

Orientador: Ivoneide de Góis

Departamento de arquitetura

Favelas são moradias ou ocupações irregulares, onde há ausência de infra –

estrutura básica para sobrevivência. Este trabalho teve como objetivo analisar o perfil

sócio – econômico dos moradores da Favela do Sopapo I localizada no Bairro de Mãe

Luíza, situado na região administrativa leste da Cidade do Natal. Por tanto, o trabalho é

formado em duas partes: Na primeira foi analisada individualmente cada residência,

tanto as de alvenaria, quanto as construídas de outros materiais; Na Segunda parte,

essa análise se deu de forma geral, comparando os dois tipos de moradias. Para a

obtenção dos dados, foram aplicados questionários, assim divididos: A 1º parte

corresponde aos dados pessoais;  2º parte foram relacionados os equipamentos

encontrados nas residências;  3º foi feita uma avaliação na distribuição dos cômodos,

segundo a necessidade de cada família;  4º  parte, foi verificado a infra-estrutura do

bairro, como: transporte, saneamento básico, saúde e educação. Assim, foi concluído

que as moradias da favela apresentam  precariedade  de infra-estrutura básica, sendo

necessário uma política social mais efetiva dando melhores condições de

sobrevivência aos moradores como: saúde, educação, saneamento básico, transporte

e habitação.

Não bolsista
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Sobre o Significado Físico da Experiência de Michelson-Morley

Aluno: Francisco Carlos de Meneses Júnior

Orientador: José Ademir Sales de Lima

Departamento de Física Teórica e Experimental

Em geral, as chamadas experiências óticas clássicas (Michelson-Morley,

Kennedy-Thorndike e Ives-Stilwell) não são suficientes para estabelecer a validade, em

caráter exclusivo, da Teoria da Relatividade Especial (TRE). Isto ocorre porque tais

experiências não determinam univocamente as Transformações de Lorentz (TL) – que

segundo a TRE constituem o conjunto de equações relacionando os parâmetros de

espaço-tempo e movimento entre sistemas inerciais. Em vez disso, tais experiências

conduzem a uma família de transformações que contém as TL como um caso especial.

Neste contexto, reanalisaremos  o real significado físico da primeira dessas

experiências, o conhecido experimento de Michelson-Morley. Como veremos, segue

deste experimento que a velocidade da luz, num percurso fechado, independe da

direção de propagação e, assim como em outras experiências óticas, impõe certas

relações entre os coeficientes da transformação linear de coordenadas mais geral

possível.

CNPq / PIBIC
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Geoquímica do flúor nos micaxistos da faixa Seridó, RN-PB

Aluno: Renata Costa Leite de Albuquerque

Orientador: Ricardo Sallet

Departamento de Geologia

Flúor (F
-
) e hidroxila (OH

-
) com potenciais iônicos muito próximos podem se substituir

na malha cristalina de minerais hidroxilados durante processos geológicos. Nos micaxistos e

seus protólitos sedimentares, as micas e as argilas concentram a maior parte do F dos

sedimentos com contribuição subordinada de apatita. Durante os processos magmáticos,

metamórficos e hidrotermais a razão F/OH dos minerais hidroxilados estáveis é função de (i)

temperatura, (ii) razão Fe/Fe+Mg das micas e (iii) fugacidade relativa de HF (fH2O/fHF) de

fuidos e/ou magmas. Deste modo, a análise do teor de F dos minerais hidroxilados pode ser

usada como geotermometro e marcador genético de fluidos.

Os micaxistos neoproterozóicos da formação Seridó, intrudidos por plutonismo ácido-básico

subalcalino-monzonítico do Maciço Acari e e por corpos pegmatóides e pegmatitos

peraluminosos mineralizados em Be-Nb-Ta-Sn-U, constituem bons marcadores para

estudos de fluidos, caracterizados pela razão fH2O/fHF. Quatro tipos de fluido podem ter

coexistido com os micaxistos e equilibrado com as biotitas: fluido metamórfico, fluido

magmático subalcalino monzonítico, fluido magmático peraluminoso e fluido meteórico.

O método de estudo baseia-se na amostragem sistemática de detalhe e em perfis regionais

e análises químicas de F (íon específico) e elementos maiores (fluorescência de raios X). A

concentração de F da biotita de cada amostra é calculada por método normativo e por

microsonda eletrônica, também utilizada para apatitas. As biotitas apresentam variação

fractal significativa do teor de F indicando condições de desequilíbrio químico dificultando o

uso do geotermometro biotita-apatita. A repartição Fe/Mg entre biotita e granada, mais

estável, pode ser utilizada para calcular temperaturas pelo geotermometro biotita-granada. A

variação dos teores de F das biotitas pode ser interpretada como resultado de variações de

temperatura e/ou da composição dos fluidos. No intervalo de temperatura calculado, as

variações da composição de fluidos podem ser regionalmente relacionadas ao plutonismo

subalcalino monzonítico do Maciço Acari e localmente ao magmatismo pegmatítico

peraluminoso.

Balcão/CNPq
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