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ET0164 - JoÃo Marconi De Andrade

ET0170 - Jorge Flávio Aquino Da Costa

ET0173 - Mirnis Araújo Da Nóbrega
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ET0245 - Klécia Morais Dos Santos

ET0253 - Igor Mateus De AraÚjo
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ET0714 - Daniel Aloise

ET0717 - Osmar De Araújo Dourado Júnior
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ET0761 - Breno Peixoto Cortez

ET0763 - Marcio Willians Duarte Mendes

ET0765 - Fabio Valério Camara Xavier
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ET0888 - Alexandre Manoel De Medeiros Borja Gomes

ET0892 - Gabriel José Barbosa

ET0897 - Jucieny Sousa De Moura

ET0906 - Andrea Carvalho Damasceno

ET0909 - Manuelle Meike Silva De AraÚjo
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ET0004

CARTOGRAFIA E GEOQUÍMICA DO QUARTZITO MICACEO DE EQUA-

DOR, PARELHAS/RN: DEFINIÇÃO DO SEU POTENCIAL LITINIFERO -

RESULTADOS PRELIMINARES

Autor(es): Kalyne Sibelle Da Silva Cota1

Orientador(a): Thomas Ferreira Da Costa Campos

Os quartzitos da região de Equador-Parelhas/RN são conhecidos fundamentalmente

pela sua utilização como pedra ornamental. Atualmente não existem estudos geoqúımicos

sistemáticos, que definam o potencial e viabilidade econômica do ĺıtio. Assim, a compreen-

são dos processos geológicos que originaram aos quartzitos com alta concentração de micas

litińıferas servirá de guia prospectivo para novas ocorrências viáveis à exploração, bene-

ficiando o desenvolvimento regional, pois: i) caracterizará geológica e tecnologicamente a

qualidade do depósito mineral; ii) definirá os campos de aplicação industrial do ĺıtio e suas

possibilidades econômicas; iii) fomentará na região uma nova aplicação de seus recursos

econômicos, atraindo novas industrias de extração.

O presente trabalho vem colocar os depósitos quartźıticos como uma fonte alternativa

de ĺıtio, tomando como ponto de estudos os quartzitos da região de Equador-Parelhas/RN.

Para isso, amostras foram enviadas para análise por espectrometria de absorção atômica e

os resultados obtidos apresentaram teores com uma média de 2,5%. Este teor permite uma

prévia aceitação do Quartzito Equador como uma fonte potencial de ĺıtio. Concentrados

de micas retirados das amostras que alcançaram maior teor (> 7,5%) foram enviados para

análise e, no momento, aguardam-se os resultados para a avaliação do teor mineral isolado

e conseqüente avaliação para exploração do minério em lavra à céu aberto.

Palavras-chave:
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INFLUÊNCIA DO FRATURAMENTO NO ARMAZENAMENTO E PRODU-

ÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA NO CRISTALINO. TRATAMENTO DE IMA-

GENS MULTIESPECTRAIS LANDSAT 5-TM NO PROGRAMA ER-MAPPER.

Autor(es): Maria Da Guia Lima1

Orientador(a): Emanuel Ferraz Jardim De Sa

Este estudo discute a influência do fraturamento sobre a acumulação de água em aqǘı-

feros fraturados. O objetivo é estabelecer critérios que possam melhorar o ı́ndice de acerto

em locações de poços. A análise das imagens multiespectrais Landsat auxilia na detecção

de zonas úmidas, vegetação e aluviões que podem estar associados a zonas de fraturas

saturadas. A metodologia utilizada compreendeu a análise de imagens de satélites (escala

1:250000), com utilização adicional de técnicas de filtragem direcional, sombreamento e

composições coloridas.

O processamento destas imagens no programa ER-Mapper permite caracterizar melhor

os lineamentos através de transforms e filtros espećıficos. Os filtros que melhor realçaram

as estruturas foram os filtros direcionais e os filtros Sobel 3x3, que destacaram estruturas

em todas as direções.

RGB 432 auxiliou na detecção de zonas úmidas, apresentando um bom contraste en-

tre áreas cobertas com vegetação ou com solo exposto. As composições RGB 741 e 541

apresentaram uma maior sensibilidade à morfologia do terreno, onde foi posśıvel observar

melhor a rede de drenagem; as áreas de cobertura e vegetação foram identificadas através

destas composições. Outras composições como as RGB 532, 341 e 321 também foram im-

portantes na delimitação de corpos de água, vegetação, aluviões e litologias. A utilização

de Principais Componentes e razões entre bandas CP2/5/4/4/3 em RGB, auxiliaram na

cartografia da vegetação e das litologias.

Palavras-chave: Água subterrânea, Terrenos cristalinos, Imagens multi-espectrais
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A FALHA DE SAMAMBAIA NA REGIÃO ENTRE JOÃO CÂMARA E TOU-

ROS (RN), BACIA POTIGUAR

Autor(es): Liliane Rabelo Cruz1

Orientador(a): Emanuel Ferraz Jardim De Sa

A Falha Śısmica de Samambaia (FSS) é expressa por uma faixa de sismos com cerca

de 40 Km de extensão e direção N40oE, a leste da cidade de João Câmara (RN). Os dados

śısmicos identificam uma falha transcorrente dextral mergulhando para NW. Na área, as

drenagens apresentam forte controle estrutural ao longo de direções NE/SW (a exemplo

da Lagoa do Boqueirão), NW/SE e E/W.

As dimensões e a profundidade dessa estrutura levam a crer que se trata de uma falha

antiga, herdada de um evento de idade Cambriana ou Cretácea, reativada no Cenozóico.

As principais estruturas relacionadas à FSS incluem falhas NE com cinemática com-

pat́ıvel (transcorrência dextral), bem como juntas de extensão e falhas normais de direção

E/W. Estas últimas provocam o basculamento de estratos da Formação Barreiras (Mioceno-

Pleistoceno) e de ńıveis superpostos (paleobeachrocks do Pleistoceno superior e correlatos).

Sondagens elétricas verticais (SEV) mostram espessura de 90 m para a Formação Bar-

reiras a oeste de Touros, enquanto que na região a leste a espessura é de 50 m, valores

que se coadunam com o rejeito da FSS. Os valores da resistividade são da ordem de 100

ohm.m.

O conhecimento sobre o condicionamento geológico da FSS é relevante tanto do ponto de

vista do risco śısmico daquela região quanto do ponto de vista neotectônico, fornecendo uma

indicação do sistema de tensores e sua relação com os processos de migração e acumulação

de hidrocarbonetos e água na Bacia Potiguar e no seu substrato.

Palavras-chave: Falha śısmica, João Câmara, Bacia Potiguar
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SÍNTESE QUÍMICA PARA OBTENÇÃO DO NIQUELATO DE ÍTRIO PELO

MÉTODO PECHINI

Autor(es): AndrÉia Cavalcante De Lima1

Orientador(a): Zelma Rocha Da Silva

SÍNTESE QUÍMICA PARA OBTENÇÃO DO NIQUELATO DE ÍTRIO PELO MÉ-

TODO PECHINI

Aluna: Andréia Cavalcante de Lima

Orientadora: Zelma Rocha da Silva

Departamento de Qúımica

Com objetivo de melhorar as caracteŕısticas dos pós, métodos qúımicos como o sol-gel,

coprecipitação e precursores poliméricos têm sido investigados nos últimos anos, uma vez

que permitem śınteses de pós cerâmicos com estequiometria definida e controle do tamanho

das part́ıculas. Por isso, as cerâmicas apresentam propriedades importantes, tais como:

elétrica, magnética e cataĺıtica, tendo atráıdo a atenção de pesquisadores pelas inúmeras

aplicações que estes materiais apresentam.

Neste trabalho, são descritos experimentos visando a śıntese do niquelato de ı́trio

partindo-se dos precursores poliméricos (método Pechini), utilizando os nitratos como fonte

de cátions. Após tratamento térmico nas temperaturas de 300 e 800oC, observou-se através

de espectros na região do infravermelho (IV) e análise termogravimétrica (TG) que toda

matéria orgânica foi eliminada a 800oC. Os difratogramas de raios-x (DRX) mostram que

o material se apresenta amorfo a 500oC, enquanto a 650oC e 800oC foram observadas so-

mente as reflexões pertinentes aos óxidos simples, não sendo formada a fase desejada. Este

resultado sugere que a atmosfera e o tratamento térmico empregado, não foram adequados

para obtenção do óxido misto de ı́trio e ńıquel monofásico, porém foram obtidos apenas

óxidos estequiométricos .
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Desenvolvimento de um Sofware para Gerenciamento Bibliográfico e de

WebSite para Divulgação de Grupo

Autor(es): Gilson Luiz Da Silva1

Orientador(a): Uilame Umbelino Gomes

A informática é uma área de conhecimento complexa e ,ao mesmo tempo, de aplicação

direta em diversos segmentos da sociedade moderna. Dentro de um grupo de Pesquisado-

res do DFTE havia a necessidade de divulgação de trabalho cient́ıfico realizado por seus

membros. Foi proposto e realizada a construção de web-site como forma de divulgação

digital para os trabalhos cient́ıficos realizados. O site encontra-se hospedado no seguinte

endereço : http://grupopo.vila.bol.com.br

O segundo trabalho foi o levantamento das necessidades dos pesquisadores no armaze-

namento e recuperação de material bibliográfico.

O resultado dessa etapa foi a obtenção de um software de distribuição gratúıta que

permite o gerenciamento de artigos cient́ıficos, catálogos, livros, etc.

O software, batizado de “ SOL - Sistema de Organização de Literatura ”, permite

recuperação de registros pelo nome do autor, palavras-chave, T́ıtulo de artigos, T́ıtulo de

Publicação. A ainda uma subrotina de impressão de relatórios.
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Os Quartzitos da Região de Jericoacoara, NW do Ceará: Estágios de De-

formação desde o Ciclo Orogênico

Autor(es): Patŕıcia Rose De Carvalho Costa1

Orientador(a): Emanuel Ferraz Jardim De Sa

No litoral de Jericoacoara (NW do Ceará) ocorre uma importante seção de quartzitos

proterozóicos, aflorando em meio a um extenso campo de dunas.

Estes quartzitos mostram evidências de várias fases deformacionais em diferentes ńı-

veis crustais. Um primeiro estágio de deformação, no Ciclo Brasiliano, foi desenvolvido

em fácies anfibolito e é caracterizado por uma trama SL bastante penetrativa, em geral

de baixo ângulo, associada a um modelo de piso/rampa lateral com transporte tectônico

para NNE. São ainda observadas dobras recumbentes isoclinais sin-foliação e dobras sua-

ves/crenulações pós-foliação. Em um estágio subseqüente (provavelmente no Cambriano),

zonas de cisalhamento dúcteis-frágeis, veios de quartzo e fraturas com fibras de quartzo

marcam os estágios finais da deformação brasiliana.

Também se destaca um expressivo fraturamento de alto ângulo e direção principal

WNW a E-W. Um segundo set de fraturas possui direção principal NE a ENE. A idade

destes sets ainda é imprecisa (Cambriano a Neocretáceo). Tais estruturas (ou sua reativa-

ção) parecem ser compat́ıveis com um modelo de transtração dextral, com extensão NE,

implantado durante a evolução da margem transformante equatorial, a partir do Neocretá-

ceo. Fraturas de extensão, de cisalhamento ou h́ıbridas, com preenchimentos de calcedônia

e óxidos de Fe-Mn, são interpretadas como reativações cenozóicas, provavelmente conecta-

das ao vulcanismo intraplaca Macau-Mecejana, de idade neógena.
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O Vulcanismo Macau: dados preliminares sobre o contexto estratigráfico

e estrutural da localidade tipo (Macau, RN)

Autor(es): Camilla Bezerra De Almeida1

Orientador(a): Emanuel Ferraz Jardim De Sa

A Formação Macau constitui um importante episódio vulcânico no Rio Grande do Norte

e estados vizinhos, datado do Neógeno. O mesmo inclui centros no continente (o Pico do

Cabugi. P.ex.) e na Bacia Potiguar submersa. O alto fluxo de calor associado a este evento

vulcânico é um condicionante importante do óleo na Bacia Potiguar.

No continente, a área de Macau oferece uma boa oportunidade para discutir o contexto

estratigráfico e estrutural deste episódio vulcânico. Os basaltos e diabásios estão interca-

lados, intrudem ou capeiam arenitos da Formação Tibau, estando ambos sobrepostos aos

calcários da Formação Jandáıra. Estratigraficamente acima das vulcânicas encontram-se

rochas siliciclásticas da Formação Barreiras ou coberturas do tipo “paleocascalheiras”, bem

como fácies locais que podem corresponder a vulcanoclásticas e/ou corridas de lama. To-

das essas rochas foram fortemente lateritizadas no Pleistoceno, sendo que o ciclo erosivo

recente é marcado por avançado processo de argilização do material vulcânico.

Os sedimentos e vulcânicas neógenos ocupam um provável śıtio de transtração associado

ao sistema de falhas NW de Afonso Bezerra, ativado como transcorrência dextral nessa

época. Falhas com componente distensional e estrias WNW estão associadas a este evento.

Por outro lado, no registro estrutural das vulcânicas argilizadas (ou seja, marcadores mais

jovens) predomina um componente de distensão N-S, o qual coincide com o campo de

tensões atual.
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Estudo Termodinâmico em Células Eletroqúımicas e a Utilização da Pic-

nometria

Autor(es): Álax Noronha De Freitas1, Maria Gorette Cavalcante

Orientador(a): Maria Gorette Cavalcante

Considerações termodinâmicas são facilmente realizadas em uma célula eletroqúımica

utilizando-se eletrodos de metais que são “ativos” na operação da célula, uma vez que a

diferença de potencial (ddp) da célula eletroqúımica pode ser relacionada com a energia de

Gibbs da reação, para qualquer reação qúımica.

Soluções aquosas de sulfato de cobre (CuSO4) e sulfato de zinco (ZnSO4) em diferentes

concentrações foram preparadas. Confeccionou-se eletrodos de zinco e cobre.

Montou-se as células eletroqúımicas usando-se um recipiente cerâmico contendo o ele-

trodo de cobre com seu respectivo sulfato. Em outro recipiente colocou-se a solução de

sulfato de zinco e seu eletrodo correspondente. Com um potenciostato MQPG-01 ligado a

um computador realizou-se medidas de diferença de potencial em função do tempo, para

as diferentes concentrações.

A dependência do comportamento do potencial em função do tempo para as concen-

trações iguais de cobre e zinco, geraram gráficos onde pôde-se observar uma queda de

potencial mais significativa para o sistema com maiores concentrações, e uma leve queda

de potencial para os sistemas com menores concentrações, o que era de se esperar, uma vez

que a diferença de potencial depende da concentração.

Uma combinação da primeira Lei de Fick com a equação de Nernst, gerou uma equação

matemática que foi utilizada para ajustar uma curva teórica com a curva obtida com base

nos dados experimentais.

Modalidade da Bolsa: PIBIC/CNPq
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ESTUDO SOBRE A COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA CASCA E BROTO DE

FEIJÃO-MOYASHI (Vigna radiata (L.) Wilczek).

Autor(es): Priscilla Diniz Lima Da Silva1

Orientador(a): Roberta Targino Pinto Correia

No Brasil, a comercialização do feijão-moyashi é geralmente feita na forma de brotos

de feijão, planta pré-germinada e desenvolvida em local escuro, em feiras, mercados e su-

permercados, sendo amplamente usados em saladas e pratos orientais. Tendo em vista

a escassa literatura acerca desta hortaliça, a presente pesquisa tem o intuito de anali-

sar a composição qúımica do broto, e casca do feijão-moyashi criando subśıdios para um

melhor aproveitamento deste produto. Duas amostras de broto e casca foram cedidos du-

rante 5 semanas consecutivas, pela empresa Plante Comercial Agŕıcola Ltda. O broto de

feijão foi cultivado em condições controladas de umidade, luz e temperatura, sendo em-

balado em sacos plásticos perfurados de 1kg após a colheita e enviado para análises em

laboratório. As análises realizadas foram umidade e cinzas (Normas Anaĺıticas do Insti-

tuto Adolfo Lutz, 1985), teor protéico (método de Kjeldahl) e fibra alimentar total (Li,

Cardoso,1992). Os resultados mostraram umidade elevada do broto (92,57%±1,36) e pro-

téına de 3,66%±0,63. O broto e casca desidratados apresentaram elevados ńıveis protéicos

(38,25%±0,56 e 11,52%±0,29, respectivamente) e de fibra alimentar total (28,10%±3,56 e

77,67%±4,89), aliados a baixos ńıveis de gordura (1,29%±0,17 e 0,85%±0,21). Podemos

inferir que a casca e o broto desidratados de feijão-moyashi tem bom potencial de apro-

veitamento como ingredientes da formulação de sopas, mingaus e outros alimentos como

fonte de fibras e protéına.
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Secagem e caracterização do bagaço de abacaxi: potencialidade para uso

como substrato da fermentação

Autor(es): ValdÊnia Silva De Araujo1

Orientador(a): Margarida Maria Dos Anjos Magalhaes

No Estado do Rio Grande do Norte são processadas as mais variadas frutas, principal-

mente as regionais. Cascas, sementes e bagaço são gerados como efluentes deste processo

podendo gerar acúmulo de lixo, e consequentemente impacto ambiental. Em virtude do

baixo custo e da abundância, o aproveitamento dos mais diferentes rejeitos agroindustriais

tem sido estudado com o objetivo de obter material de alto valor agregado partindo de

reśıduos sem nenhum valor comercial utilizando processos fermentativos em meio sólido.

No presente trabalho, foram estudados os parâmetros ideais de secagem do bagaço de aba-

caxi, teor de umidade e caracterização qúımica (pH, acidez total titulável, sólidos solúveis,

extrato etéreo, fibra alimentar total, nitrogênio total/protéına, açúcares redutores e cinzas)

com o objetivo de investigar a potencialidade do uso deste reśıduo como substrato para

fermentação semi sólida. A melhor condição obtida na secagem foi a de temperatura 60oC

durante 9 horas e os resultados da caracterização do bagaço, após a obtenção do pó foram:

pH 3,4, 66oBrix, acidez de 5,58%, além de ńıveis reduzidos de cinzas e gordura. O teor

protéico obtido foi de 6,0mg ptna/g amostra, fibra 28,7%, além de açúcares redutores de

3,1mg/ml. Desta maneira, os resultados permite-nos inferir que o bagaço seco de abacaxi

é substrato adequado para estudos posteriores em fermentação semi sólida.
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ET0038

Avaliação do potencial do bagaço de polpa de goiaba como substrato para

fermentação em meio sólido:

Autor(es): Huganisa Dantas De AraÚjo1

Orientador(a): Margarida Maria Dos Anjos Magalhaes

Define-se por fermentação em substrato sólido (FSS), como sendo o crescimento micro-

biano em materiais sólidos em ausência de água livre. Este tipo de processo tem sido alvo

de muitos estudos nas últimas décadas devido à grande variedade de produtos resultantes,

além da possibilidade de utilizar reśıduos agroindustriais como substrato. A utilização do

bagaço de frutas tropicais em processos FSS merece ser investigada, tendo em vista que

resulta em alternativa para minimizar os problemas causados pela inadequada disposição

destes reśıduos, assim como obter material de alto valor agregado partindo de substratos

sem nenhum valor comercial. O objetivo da pesquisa foi determinar as melhores condições

de secagem e caracterizar quimicamente o bagaço de goiaba de modo avaliar seu potencial

emprego como substrato para leveduras em processos FSS. Foi utilizada estufa de seca-

gem com circulação mecânica de ar com diferentes tempos de secagem e temperaturas (50,

55 e 60oC). Foram considerados como parâmetros relevantes: umidade final do bagaço,

aparência visual do bagaço, facilidade de moagem posterior e tempo de secagem. Foram

observados teores de gordura em torno de 8%, pH 4,79, sólidos solúveis 27,5%, acidez 0,8%

e fibra alimentar total elevada (75,6%). As condições ótimas de secagem foram 9 horas

a 60oC, além de que os resultados da caracterização qúımica permitem inferir que este

material apresenta bom potencial de aproveitamento em processos fermentativos em meio

sólido.
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CONTROLE “DEAD-BEAT” E AJUSTE AUTOMÁTICO DA REFERÊNCIA

PARA ANULAÇÃO DO ERRO EM REGIME PERMANENTE, C

Autor(es): Felipe Emmanuel Ferreira De Castro1

Orientador(a): Aldayr Dantas De Araujo

O controle “dead-beat” é uma estratégia de controle por computador digital com uma

caracteŕıstica peculiar e vantajosa: atinge-se o regime permanente em um tempo finito, que

tem relação direta com a ordem do sistema controlado e com o peŕıodo de amostragem. Este

tempo de estabilização é bastante curto em relação à dinâmica da planta. No entanto, a

rapidez obtida na dinâmica resultante exige sinais de controle com amplitude muito elevada,

sendo esta a principal limitação deste método de controle.

Este trabalho tem como objetivo principal mostrar que a estratégia “dead-beat” pode

ser aplicada mesmo quando existe a saturação do sinal de controle. Para isto, foi implemen-

tado um sistema de 2a ordem através de um circuito eletrônico, que pôde ser controlado

através da realimentação de duas variáveis de estado. Os parâmetros do circuito foram

cuidadosamente medidos e, utilizando-se um modelo interno discreto, calculou-se o contro-

lador “dead-beat” para este sistema. Usou-se um fator de correção para a referência, de

modo a se anular o erro de regime permanente caracteŕıstico do sistema controlado por

realimentação de estado.

A operação da planta deixou claro que o principal efeito da saturação do sinal de

controle foi um atraso no tempo finito de estabilização por alguns peŕıodos de amostragem

além do necessário em condições normais (2 peŕıodos de amostragem para o sistema de 2a

ordem).
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Construção e Funcionamento de um Higrômetro

Autor(es): Patŕıcia Freitas Nobre1, Luiz Seixas Das Neves

Orientador(a): Luiz Seixas Das Neves

A experimentação é importante para o ensino de ciências exatas. Em parte, isto se deve

ao fato de que o uso de atividades práticas permitirem maior interação entre professor e

alunos, proporcionando, em muitas ocasiões, oportunidade de planejamento conjunto e

de uso de estratégias de ensino que podem levar a melhor compreensão dos processos

cient́ıficos. No ensino de ciências, atividades experimentais não devem ser desvinculadas

de teóricas, nem de discussões em grupo e nem de outras formas de aprender. Este trabalho

teve como objetivo elaborar uma atividade de ensino com a qual alunos do ensino médio

pudessem aprender prinćıpios de termodinâmica através de experiência simples e fact́ıvel

em escola brasileira. Foi feita a experiência de construir um higrômetro de baixo custo e foi

elaborada, usando a equação de Clausius-Clapeyron, uma tabela de umidade relativa do

ar em função das temperaturas dos termômetros úmido e seco. Foram elaborados textos

para o professor e aluno, ambos com questões e exerćıcios. Durante construção do material

didático pode-se observar que as dificuldades experimentais são adequadas aos alunos com

esta escolaridade, que o texto dedicado aos alunos tem como estratégia não introduzir

muita álgebra e que o texto ao professor procura elucidar com mais profundidade o tema

considerando que a oportunidade de sua formação é no próprio texto para o ensino médio.
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1Aluno(a) Voluntário



ET0050

UMA DISCUSSÃO SOBRE A APLICABILIDADE DA METODOLOGIA BATTELLE-

COLUMBUS À REGIÃO NORDESTE

Autor(es): Gregorio Luis Silva Araujo1, Gregorio Luis Silva Araujo2, Marcelo Gomes Rios

Filho3

Orientador(a): Ada Cristina Scudelari

A metodologia Battelle-Columbus (B.C.) para Avaliação de Impacto Ambiental consiste

na abordagem de 78 parâmetros ambientais distribúıdos em um arranjo hierárquico cuja

quantificação se dá através de curvas parametrizadas.

Para aplicação desta metodologia a um determinado ambiente (cenário), faz-se neces-

sário o conhecimento de um grande conjunto de dados, muitas vezes não dispońıveis no

formato adequado.

De um estudo correspondente à região do sistema estuarino lagunar Guaráıras-Papeba-

Nı́sia Floresta, localizado no RN, pôde-se inferir uma série de dificuldades para coleta de

dados necessários a esta metodologia.

Sendo assim, este trabalho vem discutir as dificuldades de obtenção de dados no formato

requerido, bem como discutir a adequação das curvas de ajuste dos parâmetros envolvidos

aos ambientes caracteŕısticos da região nordeste do Brasil.

Dos estudos desenvolvidos, observa-se a necessidade de se ajustar algumas das curvas,

correspondentes a região nordestina, uma vez que as mesmas foram desenvolvidas para

cenários norte-americanos bastante distintos dos em questão.

Outro importante fator que dificulta a viabilidade de tal aplicação diz respeito ao forma-

to dos dados fornecidos pelos órgãos competentes nacionais, que não dispõem de campanhas

adequadas visando estudos e caracterizações ambientais.

Porém, apesar das dificuldades encontradas, a metodologia B.C. se apresenta como

importante ferramenta na determinação do Índice de Qualidade Ambiental de uma região.
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Adsorção de Vapor de Água em Areia de Construção Civil

Autor(es): Beth Aluana Tavares De Araújo1, Beth Aluana Tavares De Araújo2, Helio

Scatena Junior

Orientador(a): Helio Scatena Junior

O concreto usado em construção civil está se tornando um material que merece estudo

mais aprofundado pois a construção está exigindo um material com requisitos como: alta

resistência à compressão, baixa permeabilidade e grande fluidez. Este material, chamado de

concreto de alto desempenho, para ser confeccionado, requer detalhamento. A relação água-

aglomerante, que é um fator que modifica muito as propriedades de materiais ciment́ıcios,

deve ser bem conhecida antes da confecção do material para o número de ensaios diminuir.

Este trabalho tem como objetivo conhecer a quantidade de água adsorvida à superf́ıcie de

grãos de areia e fazer um modelo desta adsorção para facilitar o delineamento do concreto.

O acréscimo de massa de água adsorvida é a diferença entre a massa areia seca em estufa

a 373K durante 1h e a massa de areia exposta à umidade relativa 100% à temperatura de

305K. O acréscimo de massa foi medido em função de tempo de exposição para areis de

diferentes granulometrias. Constatou-se, através de simulação dos dados, que o processo

de adsorção não é a etapa determinante da cinética mas sim a permeação de vapor de água

pelos grãos de areia, principalmente no caso de grãos de diâmetros menores pois o processo

obedece da lei de Darcy. O tempo de exposição que corresponde a máxima de adsorção é

de cerca de 100 horas. Como trabalho futuro devem ser levado em conta outros fatores:

temperatura e umidade relativa do ar.
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Novo Conceito de Suspensão Traseira para Véıculos MiniBaja

Autor(es): Juliano De Carvalho Dantas1, Renato Augusto Faria De Araújo2

Orientador(a): Cleiton Rubens Formiga Barbosa

Este trabalho apresenta um novo conceito de suspensão traseira, desenvolvido na UFRN,

para véıculos MiniBaja e que teve grande repercussão na Competição nacional da categoria

em 2001, realizada em Interlagos-SP. O novo conceito de suspensão surgiu da necessidade

de inovação e melhoria da performance do véıculo. Trata-se de uma suspensão do tipo

ponte ŕıgida com tirantes obĺıquos. Este sistema proporciona um aumento do curso de sus-

pensão e redução de peso em relação aos sistemas convencionais, influenciando diretamente

a performance do véıculo. A nova suspensão, também apresenta um menor número de com-

ponentes mecânicos conferindo maior facilidade de manutenção, fabricação e redução de

custos. O grande desafio foi conciliar a nova geometria de suspensão com o funcionamento

do sistema de transmissão, uma vez que este último está parcialmente agregado à suspen-

são e move-se com o conjunto. Para solucionar este problema, foi aplicado o prinćıpio do

pantógrafo, razão pela qual o novo conceito foi batizado de suspensão pantográfica. Neste

trabalho, serão apresentadas as soluções de projeto do sistema, adotadas com aux́ılio de

ferramentas computacionais (Solid Edge e Cosmos Edge) para modelagem e análise de ele-

mentos finitos. Esta suspensão foi o grande destaque de projeto na competição nacional de

minibaja 2001, garantindo a UFRN a conquista do primeiro lugar na prova de aceleração

e ótima performance no enduro.
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CORRELAÇÃO ENTRE SISMICIDADE E CONTEXTO NEOTECTÔNICO

NO NORDESTE DO BRASIL: APLICAÇÃO AO RISCO SÍSMICO

Autor(es): Raniéri Belmiro De Almeida1, Alexandre Ranier Dantas2

Orientador(a): Francisco Hilario Rego Bezerra

O Nordeste brasileiro tem um importante registro śısmico histórico e instrumental. As-

sociado ao mesmo há um grande número de falhas consideradas ativas. O principal objetivo

do trabalho foi mapear áreas epicentrais e descobrir feições geológicas ou morfotectônicas

relacionadas às falhas sismogênicas. A pesquisa se deu em áreas com importante histórico

śısmico: João Câmara e São Rafael, no estado do Rio Grande do Norte e no Açude Público

do Castanhão, vale do Rio Jaguaribe, estado do Ceará.

Foram confeccionados modelos digitais de terreno e mapas geológicos de detalhe com o

objetivo de identificar estruturas rúpteis e feições de drenagens ou topográficas relacionadas

com falhamentos.

Os resultados indicam que as falhas mapeadas são mais extensas que aquelas descritas

por estudos sismológicos. Em todos os casos, notou-se a presença de sucessivos eventos

de reativação em ńıveis crustais diferentes, associados preferencialmente a uma cinemática

transcorrente e direção NE. Nas áreas epicentrais ocorrem sismitos, em ńıveis conglomerá-

ticos dos terraços fluviais, associados a paleossismos com magnitude mı́nima de 6,8 MS. A

metodologia utilizada pode ter grande aplicação em outras áreas sismogênicas intraplaca.
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AUTOMATIZAÇÃO DA METODOLOGIA BATTELLE-COLUMBUS

Autor(es): Marcelo Gomes Rios Filho1, Marcelo Gomes Rios Filho2, Gregorio Luis Silva

Araujo3, Janaina Bezerra Mesquita4

Orientador(a): Ada Cristina Scudelari

Neste trabalho é apresentado o programa SAIA - Sistema de Avaliação de Impacto

Ambiental, que se baseia na automatização da metodologia de BATTELLE-COLUMBUS,

para a obtenção do Índice de Qualidade Ambiental (IQA). Esta metodologia consiste basi-

camente em determinar matematicamente este ı́ndice através de 78 parâmetros ambientais

agrupados em 18 componentes, que por sua vez estão reagrupadas em 04 categorias onde

cada parâmetro ambiental possui uma curva caracteŕıstica. Para que tal implementação

fosse feita, estas curvas inerentes à metodologia foram aproximadas por funções lineares,

definidas por trechos, e então equacionadas, garantindo uma boa aproximação. Este pro-

grama foi desenvolvido com o objetivo de, além de acelerar a aplicação da metodologia,

obter uma interface mais amigável ao usuário, pois a realização de uma avaliação de impac-

to ambiental manualmente requer um grande dispêndio de tempo tendo em vista o grande

número de parâmetros utilizados, além de ser repetitivo. Isso permite uma análise rápida

de sensibilidade de uma região em função de alterações no cenário pré determinado.

Sendo assim, a utilização do programa SAIA permite de maneira mais eficiente e dinâ-

mica, a simulação de vários cenários para uma região, proporcionando assim uma Avaliação

de Impactos Ambientais mais criteriosa.
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Um Applet Java de uma Calculadora baseada em Intervalos Reais

Autor(es): Cĺıstenes Oliveira Simonetti1, Cĺıstenes Oliveira Simonetti, Benjamin Rene

Callejas Bedregal

Orientador(a): Benjamin Rene Callejas Bedregal

Um usuário não pode afirmar a exatidão da resposta estimada a um problema sem o

aux́ılio de uma análise de erro, que é extensa, dispendiosa e nem sempre viável. No entan-

to, a matemática intervalar busca dar suporte a estes problemas. A aritmética atualmente

usada (ponto-flutuante ordinária) geralmente retorna um resultado que difere do resultado

exato, tendo em vista os processos de arredondamento realizados. Nota-se a importância da

matemática intervalar que desenvolve algoritmos que automaticamente verificam o tama-

nho do erro de seus resultados aplicando teoremas matemáticos. As exigências de suporte

aritmético que seja satisfatório e ferramentas de programação poderosas que geralmente

estão indispońıveis, fizeram com que fosse necessário estender as linguagens de programa-

ção usual para linguagens orientadas para computações cient́ıficas, as quais são chamadas

de linguagens XSC. Unindo as caracteŕısticas supracitadas e a linguagem de programação

Java que é independente de plataforma (processamentos em máquinas diferentes levam a

resultados iguais), foi criada uma biblioteca para computações intervalares resultando na

linguagem Brazilian Java-XSC. No intuito de testar esta biblioteca foi desenvolvida uma

calculadora em um Applet Java (programa Java executado em um navegador) com algu-

mas funções intervalares: pseudo-inverso aditivo, adição, subtração, divisão, multiplicação,

seno, coseno, exponencial ao quadrado e raiz quadrada.

Palavras-chave: Java, Calculadora, Intervalos

1Aluno(a) PIBIC Local



ET0064

CARACTERIZAÇÃO DAS ENZIMAS TERMORRESISTENTES PRESENTES

EM ALGUMAS FRUTAS TROPICAIS

Autor(es): Walanne Karla Campos Duarte1

Orientador(a): Margarida Maria Dos Anjos Magalhaes

O consumo de frutas in natura foi substitúıdo pelo de polpas de frutas, ampliando

o mercado polpas de frutas congeladas. A maioria das indústrias não realizam nenhum

tratamento térmico prévio ao congelamento, o que favorece a ação de enzimas comprome-

tendo a qualidade do produto. No processamento térmico é necessário conhecer as enzimas

termorresistentes existentes nestas frutas, pois estas são mais termorresistentes que os mi-

croorganismos deterioradores presentes. Foi realizada a caracterização f́ısico-qúımica (pH,

acidez total titulável, sólidos solúveis, relação Brix-Acidez) e quanto a presença das enzi-

mas peroxidase e pectinesterase nas polpas de abacaxi, acerola, cajá, caju, goiaba, manga,

mangaba, pinha, sapoti, seriguela e umbu. Os resultados mostraram que as frutas na sua

maioria apresentaram pH abaixo de 4,5, apenas a pinha e o sapoti apresentaram pH de 5,15

e 5,20, respectivamente. Quanto aos sólidos solúveis a variação foi de 5,5 o Brix (umbu) a

20,6oBrix (pinha). A relação Brix/ Acidez apresentou uma grande variação, 1,87 (umbu)

a 103,00 (pinha). O cajá e o umbu apresentaram maior quantidade de pectinesterase, 11

e 17 PEu x 104 / mL, respectivamente. O cajá apresentou maior ı́ndice de peroxidase,

1.262,86 U(peroxidase)/mL. Concluiu-se que a caracterização f́ısico-qúımica foi coerente

com a literatura consultada. Praticamente todas as frutas apresentaram as duas enzimas,

com exceção do caju, acerola e umbu que apresentaram apenas a pectinesterase.

Palavras-chave: Enzimas termorresistentes, polpas frutas, Caracterização
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ET0073

PROCESSO DE DESIDRATAÇÃO OSMÓTICA DO ABACAXI - ESTUDO CI-

NÉTICO DE SECAGEM

Autor(es): Paulo Henrique Dantas De Brito1, Fab́ıola Dias Da Silva Curbelo2, Margarida

Maria Dos Anjos Magalhaes

Orientador(a): Edson Leandro De Oliveira

Com relação ao processo de conservação de alimentos t́ıpicos que consiste na alteração

da água presente no material, a tecnologia e aplicação de desidratação osmótica foi discutido

como um tratamento inicial antes da secagem final do produto. Com o objetivo de resolver

parte do problema da sazonalidade de alguns produtos como frutas, legumes e outros, uma

das alternativas que pode ser usada, é a desidratação osmótica que consiste na imersão

do produto em uma solução osmótica concentrada de sacarose. Neste trabalho, foram

feitos testes preliminares com o propósito de verificar a influência da temperatura, tempo

de imersão e concentração da solução de sacarose na desidratação osmótica. As condições

usadas foram 50o Brix/50o C, 50o Brix/70o C, 70o Brix/50o C e 70o Brix/70o C com tempos

de imersão que varia de 1 a 3 horas. Observou-se perda de água, ganho de açúcar e redução

de massa. Baseado nos experimentos realizados, foi escolhida a condição que melhor se

adaptou ao processo (50o Brix/70o C com 2 horas de imersão), e, posteriormente, realizou-

se a secagem, a 60◦ C em um secador vertical com fluxo de ar perpendicular as bandejas. O

produto final, abacaxi em fatia, apresentou uma baixa umidade e, com base nos resultados

experimentais, foi determinada as curvas da cinética de secagem.

Palavras-chave: Desidratação Osmótica, Secagem, Abacaxi
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ET0077

Dependência da Viscosidade com a Concentração de Sais Alcalinos Metá-

licos em Complexos Poliméricos

Autor(es): Samara Yontei De Paiva1

Orientador(a): Maria Gorette Cavalcante

O Poli(óxido de etileno), POE, e outros poĺımeros polares com sais alcalinos formam

complexos poliméricos que exibem condutividade iônica significante.

A viscosidade dos fluidos além de depender da tensão de cisalhamento, taxa de cisalha-

mento e tempo é, também, muito senśıvel a variações de temperatura e em geral varia com

exp[ -E/(KB.T) ]. 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. Sendo as medidas de viscosidade 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 10oC, 30oC e 45oC, respectivamente, apresenta curvas que

obedecem a um comportamento de fluidos não-newtonianos do tipo pseudoplástico, em

todo o intervalo de concentração estudado.

Observou-se para o P(OE)xKPF6 que em uma concentração inicial de sal correspon-

dente a x = 4 a viscosidade é alta, passando por um mı́nimo em uma concentração inter-

mediária, x = 10, e, então, começa a aumentar novamente.

A dependência da viscosidade do P(OE)4KPF6 e do P(OE)8KPF6, em função da tem-

peratura satisfaz uma lei do tipo Arrhenius. Assim, determina-se as energias de ativação

ou energias de viscosidade, a partir das duas inclinações.

Modalidade da Bolsa: PIBIC/CNPq
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CARACTERIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA, QUÍMICA E MINERALÓGICA

PRELIMINAR DE MINERAIS PESADOS DE DUNAS DA REG

Autor(es): Luciana Maia Coelho1, Luciana Maia Coelho2

Orientador(a): Raquel Franco De Souza Lima

A região do Rio Guajú na fronteira RN/PB, é vista como uma área de elevado potencial

para extração de minerais pesados. São encontrados minerais portadores de Ti e Zr como

elementos principais, além de elementos traços como o Hf, Th e Terras Raras. Os depósitos

são de origem secundária, constituindo placers sob a forma de areia de praia, ao longo das

linhas de praia e em dunas móveis e fixas (paleodunas). Na área alvo em estudo ocorre

o segundo caso, com considerável teor e volume de minerais pesados. Atualmente há

atividade de extração mineral executada pela empresa Millennium Inorganic Chemicals do

Brasil S/A, empresa localizada no Munićıpio de Mataraca/PB, na margem esquerda do

Rio Guajú, próximo à confluência deste com o Oceano Atlântico, divisa RN/PB.

Neste trabalho são apresentados resultados de análises qúımicas semi-quantitativas por

espectrometria de fluorescência de raios X e análises mineralógicas por difração de rai-

os X em amostras de concentrados de rutilo, ilmenita e zircão obtidos no processamento

mineral executado pela empresa Millennium Inorganic Chemicals do Brasil S/A. Estes

dados são comparados com resultados obtidos através de caracterização mineralógica óti-

ca apresentados anteriormente para os mesmos concentrados (Queiróz, 2000), bem como

com informações obtidas a partir da caracterização granulométrica e mineralógica ótica

executada em material coletado ao longo do litoral do Munićıpio de Canguaretama/RN.

Palavras-chave: Minerais pesados, Caracterização qúımica, Caracterização mineralógica
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Caracteŕısticas Hidrodinâmicas do Sistema Lagunar de Galinhos

Autor(es): André Giskard Aquino Da Silva1, Daniel Alex Sander Silva Dos Santos2

Orientador(a): Helenice Vital

Inserido nos objetivos gerais do projeto “Dinâmica e evolução costeira da região de

Galinhos-RN”, esta pesquisa tem o objetivo de realizar estudos hidrodinâmico do sistema

lagunar de Galinhos, localizado no litoral Norte do Rio Grande do Norte, através da coleta

e análise de dados de correntes (direção e intensidade), condutividade, temperatura, e

profundidade da água utilizando-se sensores da marca Aandera. Os dados foram coletados

durante o mes de novembro de 2000, em diversos locais da laguna e em mar aberto, levando-

se em consideração peŕıodos de maré enchente e maré vazante. De acordo com os dados

obtidos, bem como observações de campo, os principais fatores que afetam o fluxo e mistura

das águas no sistema lagunar de Galinhos, são as marés e gradientes de densidade, já que

este sistema não recebe descarga alguma de águas doces, tempestades não são comuns, e

o clima e temperatura são constantes durante todo o ano. A salinidade, no interior da

laguna varia em resposta as taxas de evaporação, aumentando com a profundidade. A

maior temperatura próximo a superf́ıcie, ocorre em função da incidência dos raios solares

se concentrar nas profundidades mais rasas. A direção média das correntes está de acordo

com o padrão de ventos para a região, e a maior intensidade na baixa mar, mostra que

fluxo predominante é o da maré vazante, favorecendo a construção de deltas e pequenos

“spits”de maré vazante, principalmente na desembocadura da laguna.
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Análise de Testemunhos de Sedimentos Recentes do Sistema Lagunar de

Galinhos-RN

Autor(es): Edgar Romeo Herrera De Figueiredo1

Orientador(a): Helenice Vital

O objetivo desta pesquisa esta voltado ao estudo da dinâmica e evolução costeira desta

região do sistema lagunar de Galinhos através da análise de testemunhos de sedimentos

inconsolidados recentes. Os trabalhos de campo foram realizados durante o mes de novem-

bro de 2000, onde foram realizados 7 furos de sondagem “vibracore” que variavam de 2 a

4 metros. Os tubos penetram o substrato por vibração que é ativada utilizando um motor

2T. No laboratório os tubos foram cortados de 33 em 33cm para que fossem descritos, fo-

tografados e radiografados. A parte descritiva e de fotografias foi realizada no laboratorio

de sedimentologia do Departamento de Geologia, já as radiografias foram realizadas no

laboratório de raios-x do Hospital das Clinicas. Em geral os testemunhos coletados na pla-

ńıcie de maré mostram uma gradação normal com ńıveis bioclasticos sendo compostos por

marcas de ráızes, gastropodes e bibalves. A área que envolve o limite entre a restinga e a

plańıcie mostra-se relativamente uniforme quanto a granulometria variando de areia média

no topo a areia muito grossa na base, possui estratificações cruzadas com ńıveis bioclasticos

compostos por corais, conchas, gastrópodes. Apresenta ainda ńıveis escuros de minerais

pesados e estratificações cruzadas. Nas ilhas no interior da laguna temos uma uniformi-

dade granulometrica composta por areia grossa sem estruturas sedimentares observáveis.

Observa-se uma clara alternância de ńıveis bioclasticos, ricos em bivalves e gastropodes

Palavras-chave: testemunhagem por vibração, sedimentologia, estratigrafia
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APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE MODELO COMPUTACIONAL PHO-

ENICS DE SIMULAÇÃO DE VENTILAÇÃO

Autor(es): Tatiana Werner Gabriel1, Luciana Correia Do Nascimento2

Orientador(a): Virginia Maria Dantas De Araujo

O presente trabalho tem como objetivo o estudo da ventilação natural através da utiliza-

ção de um programa computacional de fluidodinâmica - PHOENICS - que fornece previsões

quantitativas do fenômeno de escoamento de fluidos, sob condições definidas, em termos

de geometria, propriedades dos fluidos e condições de contorno.

O PHOENICS foi traduzido e estudado, possibilitando a elaboração da apresentação

do seu conteúdo, juntamente com uma aplicação do modelo de simulação.

Constatou-se que apesar de ser amplamente utilizado para várias aplicações, o referido

software é de extrema viabilidade para estudo de ventilação no ńıvel do edif́ıcio e do urbano,

uma vez que permite simular com dados modelados muito próximo da realidade. A confi-

abilidade do programa não é de 100%, em virtude da aproximação de valores, entretanto

permite a apresentação da trajetória dos ventos em sólidos modelados criados conforme a

situação que se quer avaliar.

Em regiões de clima quente e úmido, como é o caso de Natal, a ventilação é uma estra-

tégia de projeto, fundamental para a construção de edif́ıcios que ofereçam ńıveis aceitáveis

de conforto térmico com baixo consumo de energia.
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Caracterização qúımica e mineralógica de mármores da região de São José

do Seridó/RN

Autor(es): LuÍs Ferreira De Lima1, LuÍs Ferreira De Lima2

Orientador(a): Maria Helena De Freitas Macedo

O carbonato de cálcio (calcita ou aragonita) possui os mais diversos usos na sociedade

moderna, podendo ser utilizado na construção civil (por certas caracteŕısticas exigidas em

agregados), fabricação de cimento, cola, na agricultura como corretivo de solos, fabricação

de vidro, etc. Em função da sua qualidade (pureza e granulometria), o mesmo pode também

ser aproveitado na indústria qúımica (papel, tinta, borracha, plástico) e na siderurgia, além

de sua vasta utilização como revestimento e pedras ornamentais.

Os mármores encontrados na prov́ıncia cristalina do Seridó correspondem a antigos

calcários sedimentares depositados no Proterozóico Médio e metamorfisados durante o Ciclo

Brasiliano. A qualidade dos mármores é variável em função de sua pureza, da presença de

proporções relativas de minerais metamórficos e grau de recristalização.

Neste trabalho são apresentados resultados de caracterização mineralógica ótica e por

difração de raios X, bem como caracterização por espectrometria de fluorescência de raios

X e reśıduo insolúvel para amostras de mármores da Formação Jucurutu, porção inferior

do Grupo Seridó, coletadas próximo à cidade de São José do Seridó/RN.

Os mármores são bem recristalizados e em geral muito puros, com o componente MgO

variando entre 0.18 a 0.93 %. Os teores máximos de SiO2, Al2O3 e Fe2O3 correspondem

a 4.19, 0.39, e 0.15, respectivamente, sendo compat́ıveis com os dados de reśıduo insolúvel

(R.I.) obtidos através de ataque qúımico das amostras.
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OTIMIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE VOLUME DE VAZIOS DOS AGRE-

GADOS MIÚDOS

Autor(es): Cassia Mirim Lucas1, Helio Scatena Junior

Orientador(a): Helio Scatena Junior

Vários fatores estão sendo constantemente analisados cientificamente para o melhora-

mento das propriedades do concreto, um desses é a minimização do espaço vazio. Esta

minimização é estudada através de combinações granulares e cálculos estat́ısticos, onde a

preocupação está voltada para diminuição da área superficial dos agregados miúdos pois

o consumo de cimento é proporcional a ela. Além disso uma maior zona de transição

prejudica as propriedades mais interessantes do concreto. O método de análise está ba-

seado na teoria de Larrard, na qual o ı́ndice de vazios é muito importante. O objetivo

deste trabalho é determinar o ı́ndice de vazios de areia de diferentes tamanhos de grão

com picnometria. As determinações dos volumes foram feitas através da medida de massa,

utilizando um picnômetro desenvolvido no laboratório, usando água destilada e levando

em conta a temperatura para se ter a densidade com precisão. Nas observações de volume

de vazios de grãos de areia de cinco tamanhos diferentes, ocorreram erros sistemáticos os

quais foram detectados pela diferença de densidade de areias de grãos diferentes o que não

poderia ocorrer por serem extráıdos da mesma fonte e isso foi atribúıdo à adsorção de água,

na superf́ıcie dos grãos, a qual cresce inversamente proporcional ao diâmetro deles. Para

resolução desse problema, as amostras foram levadas à estufa antes das medidas de massa

e os resultados estão coerentes com o esperado.

Modalidade da bolsa: PIBIC / CNPq

Palavras-chave: teor de umidade, adsorção de água, ı́ndice de vazios
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Śıntese de PbO 0,955TiO2 0,35LaO 0,045 (PTL) Amorfo Via Método Oxala-

to Parcial.

Autor(es): Régia Chacon Pessoa1, Ulisandra Ribeiro De Lima2, Ricardo Silveira Nasar,

Geraldo Fernando Goncalves De Freitas

Orientador(a): Marinalva Cerqueira Nasar

A resina de titânio foi preparada a partir do isopropóxido de titânio IV junto a uma

solução de ácido ćıtrico/etilenoglicol a baixa temperatura sob agitação magnética. O PTL

(95,5/35/4,5 - titanato de chumbo lantânio) foi obtido via método oxalato parcial. Foram

adicionadas a resina de titânio: uma solução de ácido oxálico; uma solução de Pb(NO3)2

e solução ácida de La2O3. A completa precipitação do PbC2O4 foi obtida pela elevação

do pH do meio com NH4OH. O material obtido foi calcinado, móıdo, seco e caracterizado

por espectroscopia na região do infravermelho (IV), análise temogravimétrica (TGA), aná-

lise térmica diferencial (DTA) e difração de raios-x (DR-X). Através de TGA e DTA foi

posśıvel determinar os intervalos de temperatura nos quais ocorreram, respectivamente, a

eliminação do material orgânico e a formação da fase amorfa a qual foi confirmada por DR-

X. No espectro de infravermelho foi observado o deslocamento das bandas correspondentes

aos grupos (COO-) carbox́ılicos devido à coordenação dos metais.
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EDIFÍCIOS DE NATAL:

Caracterização do ciclo produtivo dos anos 90.

Autor(es): Isabel Helena Medeiros Da Silva1, Isabel Helena Medeiros Da Silva2, Luiz Ales-

sandro Pinheiro Da C De Queiroz

Orientador(a): Luiz Alessandro Pinheiro Da C De Queiroz

Através de pesquisa sobre o processo de verticalização em Natal/RN, foi organizado um

banco de dados sobre a produção de edif́ıcios residenciais registrados neste munićıpio entre

1967 e 2000. Com base nestas informações (obtidas nos cartórios de registro imobiliário)

procurou-se analisar o último momento produtivo do mercado imobiliário local, nos anos

90.

Na década de 80 vigorou o modelo sustentado pelo Estado através do SFH, que devido

a uma série de problemas foi desativado em meados de 1986. De acordo com os dados

obtidos nota-se um hiato na produção entre 1988 e 1993, porém a partir de 94 a produção

volta a crescer atingido números significativos entre 94 e 96. Em 1993 apenas 26.000m2

são produzidos, contrastando com os 134.000m2 produzidos em 94. Este salto pode ser

associado a uma série de fatores, dentre os quais pode-se destacar a estabilidade econômica

decorrente do plano real e a promulgação de um novo Plano Diretor.

Neste peŕıodo observa-se uma elevação no Coeficiente de Aproveitamento o que eviden-

cia uma verticalização mais intensa principalmente nos bairros centrais como o Tirol (C.A

- 4,2). Verifica-se também uma mudança no padrão das edificações, aumentando a área

privativa e chegando a uma média de até 181,49 m2 no ano de 1999.

Todas as alterações pelas quais passou o mercado não foram suficientes, no entanto, para

sustentar a produção até o final da década. No atual momento percebe-se um mercado

retráıdo a espera de melhores condições de produção.
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Sistema de Aquisição Automatizado de Dados para o Projeto de Aqueci-

mento Eletromagnético de Hidrocarbonetos Viscosos

Autor(es): FlÁvio Gentil De AraÚjo Filho1

Orientador(a): Wilson Da Mata

O aquecimento eletromagnético é baseado na transformação da energia elétrica em

térmica. Ele está fundamentado na interação direta entre o campo eletromagnético e as

part́ıculas eletricamente senśıveis do meio que podem ser ı́ons ou moléculas dipolares dos

fluidos.

O trabalho em curso tem o objetivo de desenvolver e implementar um sistema de aqui-

sição automatizado de dados para o projeto do aquecimento eletromagnético e pode ser

definido por suas duas etapas.

Na primeira delas desenvolvemos um simulador do reservatório quando submetido à

energia eletromagnética. Trata-se de um aplicativo computacional desenvolvido em ambi-

ente MATLAB que é capaz de analisar a forma da distribuição e o perfil da geometria das

superf́ıcies equipotenciais ao redor dos poços especiais, o que é essencial para que tenhamos

maior controle sobre o processo evitando problemas de sobre-tensão em alguns casos.

A segunda etapa diz respeito à aquisição de dados, propriamente dita. Esta atividade

é realizada com o aux́ılio de modernos transdutores ligados adequadamente aos poços es-

peciais. Os equipamentos são capazes de medir tensão, corrente, potências ativa e reativa,

fator de potência, freqüência da corrente injetada e a energia que está sendo consumida ins-

tantaneamente. Os transdutores estão ligados a computadores que, por sua vez, funcionam

como interface homem-máquina do sistema, permitindo que seja feita toda a programação

dos transdutores e o envio de dados via rede.
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Śıntese e caracterização do ZT via Processo Pechini e do PZT-Ca com o

uso do método oxalato parcial.

Autor(es): Ulisandra Ribeiro De Lima1, Régia Chacon Pessoa2, Marinalva Cerqueira Nasar,

Geraldo Fernando Goncalves De Freitas

Orientador(a): Ricardo Silveira Nasar

A fase de ZrxTi 1- x O4 (ZT) foi sintetizada pelo método Pechini, na razão estequio-

métrica ZrO2/Ti O2 de 53/47. A resina foi decomposta a 350 até 700o C onde se verificou

à formação da fase ZT monofásica e cristalina à 700oC/3h. Analisou-se a área de super-

f́ıcie e verificou-se a diminuição desta de 110 m2/g à 350o C para 22 m2 /g à 700oC/3h.

O decréscimo da área de superf́ıcie em aproximadamente 550oC coincide com o ińıcio da

formação da fase cristalina do ZT. Foi preparado o pó de PZT-Ca na razão estequiométrico

99,5/53/47/0,5, utilizando o método oxalato parcial, onde foi precipitado os oxalatos de

chumbo e cálcio sobre a superf́ıcie do ZT em pH básico.

Foi feita a análise termogravimétrica da mistura ZT/PbC2O4-CaC2O4 e verificou-se

que entre 250 e 380oC ocorreu a decomposição dos oxalatos sobre as part́ıculas de ZT. Em

700oC ocorreu a perda de massa de PbO, que foi coincidente com a formação da fase de

PZT- Ca em 700oC por 3 horas, observado pela difração de raios -X. A curva de DTA

mostrou a decomposição dos oxalatos através de uma reação endotérmica.
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ESTUDO COMPARATIVO DO PROCESSO DE EXTRAÇÃO DE ÓLEOS ES-

SENCIAIS POR DIFERENTES MÉTODOS DE EXTRAÇÃO- PARTE I: CRA-

VO DA INDIA E ALECRIM PIMENTA

Autor(es): Maridélia Teteo Souza Moreno1, Cristian Kelly Morais De Lima2

Orientador(a): Elisa Maria B Dutra De Sousa

Pela falta de dados literários, estudou-se processos de extração de Cravo da Índia e

Alecrim Pimenta, por diferentes métodos de extração: Hidrodestilação, solvente orgânico

e CO2 pressurizado. Com solvente orgânico, usamos Etanol. Pesamos 30g de amostra,

adicionamos 180mL de etanol, levamos a uma incubadora refrigerada com agitação 190rpm

por 8h. Após a extração, submetemos a filtração a vácuo. A seguir, colocou-se 20mL do

filtrado em placas de petri a 18oC por 48h, para evaporar o solvente. Após o tempo, as

placas foram pesadas. O rendimento do óleo essencial, graxas e pigmentos calculamos

dividindo-se a massa de óleo pela massa da amostra. Para o cálculo da massa de óleo,

as placas foram colocadas em uma estufa a 165oC com circulação, e as amostras pesadas

em intervalos de 30min. Na extração por hidrodestilação, o material foi colocado em um

tubo de Mariote, e conectado a uma panela de pressão sob aquecimento com corrente de

vapor de H2O. O óleo é uma mistura de substâncias orgânicas imisćıveis em água se separa

formando um sistema de duas camadas. A extração com CO2 foi constrúıdo um dispositivo

constitúıdo de extrator, cilindro de CO2, tanque pulmão, coletor, válvulas e reguladores de

temperatura e pressão. Para o cravo, o processo de maior rendimento foi a extração com

etanol 23,3%. No Alecrim, o rendimento de extração obtido com etanol também elevado

4,3%, entretanto, se considerarmos apenas o teor de óleo essencial, a extração com CO2 se

apresentou mais viável 3,2%.
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ET0145

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA DETERMINAÇÃO DO ÍNDI-

CE ANTIDETONANTE EM GASOLINAS TIPO “C” ADITIVADAS

Autor(es): Enio Gomes De Azevedo Rocha1

Orientador(a): Antonio Souza De Araujo

A Octanagem é uma importante variável relacionada à combustão e, provavelmente, o

mais simples parâmetro reconhecido da qualidade da gasolina.

ARAUJO, FERNANDES Jr. e ROCHA (2001), propuseram um método anaĺıtico para

determinação da octanagem de amostras de gasolina tipo C aditivada, através de cromato-

grafia gasosa acoplada a espectrômetro de massa (GC/MS), em substituição ao método de

Infravermelho, utilizado internacionalmente e adotado no Brasil pela Agência Nacional de

Petróleo. Neste caso, a cromatografia mostrou-se como uma alternativa viável na determi-

nação da octanagem, seja para assegurar maior precisão na estimativa dessas propriedades,

seja para auxiliar no trabalho de monitoramento da qualidade dos combust́ıveis.

A necessidade de associar precisão e rapidez ao estudo levou ao desenvolvimento de

algoritmos de cálculo, baseados nos modelos matemáticos propostos pelos pesquisadores, o

que permitiu a confecção de um software para determinação do Índice Antidetonante, que

consiste na capacidade da gasolina resistir à detonação.
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ET0146

Edif́ıcios públicos: emblemas de uma elite

Autor(es): Jussara De Góis Borba Melo1

Orientador(a): Angela Lucia De Araujo Ferreira

No fim do séc. XIX, a elite de Natal, em busca de uma imagem compat́ıvel aos seus

anseios, passou a investir em reformas na cidade, espelhando-se em modelos europeus, pois

fazia-se necessário o ińıcio da sua higienização e modernização. Para tanto, investiu em

edif́ıcios que deveriam marcar presença na cidade com a sua monumentalidade. Assim,

o trabalho tem como foco central os edif́ıcios constrúıdos em Natal, entre 1890 e 1940, a

sua importância para a época e inserção no processo de busca pela estética induzida pelas

ações que atingiriam os objetivos de modernização da cidade. O trabalho tem como fonte

de dados o periódico “A República”, as mensagens de governo e uma revisão bibliográfica

a respeito do processo de urbanização em Natal. O levantamento das obras e do que fora

publicado, mostra que além da própria função a desempenhar, o que já justificaria a sua

existência, os mesmos deveriam cumprir o papel de emblema da paisagem urbana, des-

vincular a cidade da imagem de “atraso” e servir como indutor da estética de edificações

particulares, pois foram destaques dos estilos arquitetônicos vigentes. Pôde-se observar,

então, que muitos edif́ıcios vieram coroar certos peŕıodos e se destacavam na mesma co-

mo possuidores de uma representação arquitetônica própria e de uma localização, que os

transformava em pontos focais na estrutura urbana, surgindo em posição de destaque e

atendendo as aspirações de uma elite ao “forjar” um “status” de cidade moderna, limpa e

esteticamente bela.
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Mapeamento de detalhe da cava principal da Mineralização Auŕıfera da

Fazenda Simpático, Faixa Serid

Autor(es): Anna Pauletti Cruz Rogério1

Orientador(a): Fernando Cesar Alves Da Silva

O presente trabalho resulta do mapeamento da Cava principal da mineralização auŕıfera

da Fazenda Simpático (São Fernando - RN). O procedimento tradicional (rabatimento das

paredes e teto) foi adaptado para se adequar a realidade da ocorrência que consta de cavas

a céu aberto.

O procedimento consistiu da localização da cava com GPS e bússola, levantamento

topográfico e, finalmente o mapeamento geológico. No mapeamento foram definidas três

unidades principais. A primeira representada por um gnaisse de textura augen fortemente

milonitizado que sofreu o efeito de uma intensa alteração hidrotermal. A segunda uni-

dade consiste de intercalações parcialmente preservadas do ortognaisse. Por fim, foram

individualizados os veios mineralizados, que encontram-se na forma de corpos lenticulares

eventualmente sigmoidais de comprimento métrico a decimétrico e espessura variando de

5 até 50cm. Tais veios foram posteriormente amostrados para trabalhos petrográficos e

dosagem para ouro. Amostras na interface veio/encaixante também foram analisadas.

Os resultados obtidos a partir do mapeamento mostram concentrações na ordem de 6

g/ton de Au nos veios mineralizados e disseminações que atingem 5 g/ton localizadas na

interface desses com as encaixantes. As relações obtidas nesse trabalho substanciarão o

conhecimento das relações geométricas e temporais entre os veios auŕıferos da ocorrência,

constituindo uma informação importante para o desenvolvimento de etapas prospectivas

futuras.
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ET0156

Otimização das Funções de Pertinência de um Controlador Nebuloso uti-

lizando Algoritmos Genéticos

Autor(es): Anderson Vińıcius De Medeiros1, Andre Laurindo Maitelli

Orientador(a): Andre Laurindo Maitelli

Pesquisas recentes têm mostrado que sistemas inteligentes h́ıbridos são métodos efici-

entes para aplicações práticas. Ao se compensar as deficiências de uma técnica com os

benef́ıcios de outra, criam-se estruturas de enorme potencial. Então, dada a dificuldade na

definição de alguns parâmetros dos controladores nebulosos, elaborou-se um procedimento

utilizando algoritmos genéticos para otimizar o conjunto das funções de pertinência de um

sistema nebuloso (fuzzy system), testado na simulação do controle da pressão arterial de

um paciente.

Os resultados obtidos com o controlador fuzzy são melhores que os apresentados por

controladores clássicos do tipo PID e controladores adaptativos.

Tal metodologia atribui um aspecto robusto e elegante à função requerida, comparati-

vamente a outros métodos aplicáveis a problemas dessa natureza.

As perspectivas para trabalhos futuros relacionam-se à otimização de todo o sistema

de controle nebuloso, desde a etapa alcançada, abrangendo as funções de pertinência das

variáveis internas do controlador, até a configuração de todo o conjunto das regras de

inferência e respectivos sinais de controle. Possivelmente integrar-se-ão outras técnicas de

inteligência artificial, de modo a solucionar problemas apenas parcialmente
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Caracterização Petrográfica do Granito Ornamental Serra Branca (RN)

Autor(es): José Saraiva Plácido Júnior1

Orientador(a): Francisco Augusto De M Neto

Este trabalho envolve as atividades do bolsista José Saraiva Plácido Júnior no proje-

to “Caracterização Tecnológicas de Rochas Ornamentais do Rio Grande do Norte” sob a

orientação dos professores Francisco Augusto de Medeiros Neto e Antônio Carlos Galindo,

no peŕıodo de Agosto de 2000 à Junho de 2001. Neste peŕıodo foi realizado a caracteri-

zação petrográfica do Granito Ornamental Serra Branca que constitui a parte central do

“Granitóide de São Rafael-RN”, no contexto de suas duas fácies comerciais; “Granito Cinza

Elite” e “Granito Cinza Brunet”. O estudo de seis seções delgadas (três de cada fácies)

mostrou que a paragênese mineral primária em ambas as fácies é constitúıda por quart-

zo, plagioclásio, feldspato potássico, biotita, eṕıdoto, titanita, allanita, anfibólio, opacos e

apatita. Clorita, carbonato e eṕıdoto são fases secundária. Pequenas diferenças nas pro-

porções modais dos diferentes minerais são observadas nas duas fácies. Na nomenclatura

de rochas ı́gneas plutônicas (Streckeisen et al. 1976), as duas fácies são classificadas como

“tonalitos”, destacando-se valores relativamente maiores de M (minerais máficos) para a

fácies Cinza Brunet. Os aspectos microtexturais observados nas seis lâminas sugerem que

o magma progenitor era já relativamente saturado em água, e que cristalização fracionada

deve ter sido o processo evolutivo dominante. Fluidos tardios ricos em CO2 devem ter sido

responsáveis pelo relativo intenso processo de carbonatação dos feldspatos.
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Determinação do teor de álcool et́ılico anidro combust́ıvel (AEAC) nas

gasolinas comum e aditivada atr

Autor(es): JoÃo Marconi De Andrade1

Orientador(a): Antonio Souza De Araujo

A Legislação atual definida pela Agência Nacional de Petróleo-ANP determina que o

teor de álcool et́ılico anidro combust́ıvel (AEAC) na gasolina deverá ser avaliado através

da norma NBR 13992, denominado Método da proveta. Nesse ensaio é utilizado uma solu-

ção aquosa de NaCl(10%) que possibilita a extração do álcool et́ılico anidro das gasolinas

comum e aditivada. O tempo necessário para a realização desse ensaio é de aproxima-

damente 30 minutos. Com o intuito de elaborar um método eficaz, econômico, de baixo

custo e que confira maior rapidez na análise, foi desenvolvido um equipamento eletrônico

baseado em medidas de condutividade elétrica, capaz de determinar em porcentagens, a

quantidade de álcool et́ılico anidro combust́ıvel adicionado à gasolina. O aparelho consiste

de um sistema com três cores indicadoras: Amarelo : indica que a gasolina está fora dos

padrões nacionais, mas poderá ser utilizada sem problemas para o motor. Verde : Indica

que a gasolina possui de 21 a 23% de AEAC em sua composição, conforme a legislação em

vigor da ANP. Vermelha: Indica que a gasolina possui um teor de AEAC acima de 30% e

a sua utilização provocará falhamento e perda de potência no véıculo.

O equipamento eletrônico foi submetido a testes com padrões e amostras de gasolinas

comum e aditivada comerciais que possúıam os percentuais de AEAC entre 19 e 35%. A

versatilidade do aparelho, pode proporcionar uma análise prévia, rápida e eficaz da gasolina

a ser utilizada no véıculo.
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DESENVOLVIMENTO DE UMA FROTA DE MINI-ROBÔS MÓVEIS

Autor(es): Jorge Flávio Aquino Da Costa1, Patricia Nishimura Guerra2

Orientador(a): Pablo Javier Alsina

A Base de Pesquisa de Sistemas Inteligentes desenvolve o projeto “Futebol de Mini-

Robôs”, que visa desenvolver uma frota de robôs móveis, destinados a jogar futebol segun-

do as regras da FIRA, organização responsável por esta modalidade cient́ıfico-esportiva.

Pretende-se construir uma plataforma de baixo custo para o desenvolvimento de pesqui-

sas na área de robótica, além de servir de apoio ao ensino de disciplinas da área. Como

resultado, espera-se também promover a interação dos alunos de Engenharia Elétrica e

Engenharia de Computação na criação de estratégias de jogo para o software de controle.

Esta pesquisa buscou aprimorar uma frota de mini-robôs, composta de seis jogadores, de-

senvolvida em trabalho anterior, a qual apresentava problemas de confiabilidade. Diversas

modificações foram feitas. A eletrônica embarcada de cada mini-robô foi alterada, novas

placas foram confeccionadas de modo a garantir maior confiabilidade e um controle mais

preciso e eficiente dos mini-robôs, bem como um melhor gerenciamento do consumo de

energia, possibilitando uma maior durabilidade das baterias. Um novo chassi em acŕılico

foi constrúıdo de modo a atender às regras oficiais da competição. Desenvolveu-se um

simulador dinâmico e gráfico que permite o teste de estratégias sem necessidade de usar a

frota real, economizando baterias. O Sistema de Controle foi melhorado, possibilitando a

realização de partidas em rede, no modo simulado.
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A Bacia de Gangorra (RN) e seu Embasamento Cristalino

Autor(es): Mirnis Araújo Da Nóbrega1, Talles Souza Ferreira

Orientador(a): Francisco Hilario Rego Bezerra

O Nordeste brasileiro exibe uma importante presença de pequenas bacias interiores con-

troladas principalmente pelas reativações de zonas de cizalhamentos proterozóicos. Nestas

bacias, há registros litológicos e estruturais da fase rifte, correlatos aos registros não aflo-

rantes de bacias marginais mesozóicas. A metodologia de trabalho baseou-se no estudo de

falhas e juntas. Procurou-se estabelecer a cronologia, mediante critérios de geometria, pre-

enchimento mineral, interseção, direção e quantidade, para distinção de famı́las de falhas

e juntas.

A Bacia de Gangorra encontra-se inserida neste contexto, controlada pelas reativações

mesozóicas da Zona de Cisalhamento Portalegre. E delimitada por falhas normais de dire-

ção N40oE, verticalizadas na porção Norte, e de direção N60o-70oE na porção Sul. A Bacia

de Gangorra apresenta forma alongada de direção NE-SW, sendo estreita na sua porção SW

(1 Km) e mais larga na sua porção NE. As rochas da bacia mostram acamamento de dire-

ção geral NE, e mergulho médio de 10o para NW. Estas foram correlacionadas às unidades

da Formação Pendências em trabalhos anteriores, e são constitúıdas predominantemente

por arenito conglomerático, de coloração avermelhada e granulometria média a grossa, com

direção de paleocorrentes para leste, além de arenitos médios a grossos, comumente com

matriz fina e siltosa, compactados e de coloração esbranquiçada, mal selecionado e grãos

milimétricos, subarredondados, subesféricos, e intercalações de ńıveis argilosos.
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Avaliação da Destilação e Octanagem (MON, RON E IAD) da gasolina tipo

“A” aditivada com metanol, etanol, isoprapanol,2-butanol,e tert-butanol.

Autor(es): Marina Aurea De Oliveira Medeiros1

Orientador(a): Valter Jose Fernandes Junior

As caracteŕısticas de volatilidade da gasolina exercem grande influência sobre o seu

desempenho e tais caracteŕısticas são determinadas através do ensaio de destilação. As

temperaturas obtidas nessas etapas são influenciadas pela adição de álcoois. De acordo

com a legislação em vigor o álcool et́ılico anidro combust́ıvel é adicionado a gasolina tipo

“A” com o intuito de aumentar a octanagem e atualmente essa adição corresponde de

21 a 23% v/v. O objetivo do presente trabalho é avaliar a influência do metanol, etanol,

isopropanol 2-butanol e tert-butanol nos parâmetros de destilação e octanagem da gasolina

tipo “A”. Foram preparadas 15 combinações de gasolina tipo “A” aditivada com 5, 10 e 20%

dos álcoois relacionados acima. Avaliou-se os parâmetros de destilação e a octanagem das

diferentes formulações. Através do gráfico % de evaporados versus temperatura verificou-

se que a temperatura inicial de evaporação dos diferentes álcoois é modificada quando um

percentual mais elevado dessa substância é adicionada. A partir dos resultados obtidos da

octanagem verificou-se que a gasolina tipo “A” aditivada com metanol fornece valores mais

elevados de octanagem quando comparado com a adição dos demais álcoois pesquisados.

A adição do isopropanol 2-butanol e tert-butanol de um modo geral diminui a octanagem

da gasolina. As composições contendo 20% dos referidos álcoois fornecem ao sistema um

poder antidetonante inferior a formulação com 5% e 10% destes álcoois .
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Monitoramento geoambiental do estuário do Rio Paráıba (PB) por meio da

cartografia temática digital

Autor(es): Renata Costa Leite De Albuquerque1, Renata Costa Leite De Albuquerque,

Venerando Eustaquio Amaro

Orientador(a): Venerando Eustaquio Amaro

A região do estuário do rio Paráıba localiza-se na porção leste no Estado da Paráıba e

abrange uma superf́ıcie de aproximadamente 142Km2. Esta região vem sofrendo impactos

ambientais de uma urbanização desordenada, os quais podem ser estudados com base na

análise temporal-comparativa do uso e ocupação da unidade de paisagem, levando-se em

consideração as caracteŕısticas geológicas do terreno, dos aspectos de vegetação natural e

limites urbanos das cidades.

Na imagem SPOT- Pancromática da área aplicou-se o filtro passa alta Ford e o filtro

Sharpen 2. Tambem aplicou-se a tecnica de pseudo-color atraves das manipulações das

LUTs, que facilitou seu uso no reconhecimento preliminar de campo.

Nesse trabalho foi de grande importância a integração dos dados de campo obtidos

através de ecobatimetria e side scan sonar com os dados bibliográficos de mapas batimétri-

cos do estuário, bem como a confecção de um mapa 3D do estuário, através da cartografia

temática digital e integração dos dados georreferenciados.

Este procedimento de monitoramento ambiental permitirá a identificação e caracteriza-

ção geoambiental das áreas de risco de desastre ambiental decorrentes de formas predatórias

e desordenadas de uso e ocupação.
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Caracterização da gasolina tipo “ C “ comum utilizando aditivo comercial

Autor(es): Moisés Alves Garcia1

Orientador(a): Valter Jose Fernandes Junior

A gasolina é uma mistura de compostos constitúıdo basicamente de hidrocarbonetos na

faixa de 5 a 20 átomos de carbono, sendo obtida a partir da destilação do petróleo. Exis-

tem, distribúıdos ao longo desta faixa, compostos diversos, como as olefinas, aromáticos e

nitrogenados, que introduzem um certo grau de instabilidade ao produto. Esta instabilida-

de molecular é responsável pelo ińıcio do processo de oxidação. Como subprodutos destas

reações de oxidação, surgem os ácidos e os poĺımeros de mais alto peso molecular - as go-

mas. Essa instabilidade pode ser minimizada pela adição de aditivos espećıficos, os quais

têm a função de impedir a formação de depósitos, mantendo limpos os bicos injetores e as

válvulas de admissão. Os efeitos causados pela adição de aditivos comerciais na gasolina

devem ser avaliados em relação a octanagem e suas propriedades regulares. Nesse trabalho

foi avaliado os efeitos de aditivo comercial na octanagem da gasolina comum tipo “C” e as

suas influências em suas propriedades regulares. O No de Octano Motor (MON), o No e o

Índice anti-detonante foram analisados utilizando-se um analisador de gasolina fabricado

pela Grabner Instruments modelo IROX 2000, baseado em medidas de absorção na região

do infravermelho. Os resultados do MON, RON e ı́ndice antidetonante indicaram que o

aditivo avaliado não aumentou a octanagem da gasolina.
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SINTERIZAÇÃO DE MATRIZES CERÂMICAS REFORÇADAS POR CAR-

BETOS ATRAVÉS DE PRECURSORES POLIMÉRICOS

Autor(es): Eduardo Galvão Ramalho1

Orientador(a): Wilson Acchar

Neste trabalho o objetivo foi produzir e caracterizar uma matriz de alumina reforçada

com carbetos de nióbio através da utilização de precursores poliméricos. Essa nova técnica

utilizará como matérias primas um poĺımero + nióbio metálico + alumina, estando por-

tanto presentes no processo de sinterização materiais poliméricos, metálicos e cerâmicos

simultaneamente. Primeiramente foi feita a seleção dos pós a serem utilizados durante o

desenvolvimento deste trabalho, seguindo-se a mistura e homogenização dos mesmos em

diversas composições com diferentes teores de nióbio e alumina e carbeto de nióbio, mas

tomando por base uma quantidade fixa de 60% em peso de poĺımero. Os materiais foram

compactados uniaxialmente na temperatura 140◦C sob uma pressão constante de 0.8 MPa,

durante 12 horas. A sinterização das amostras foi realizada em forno tubular nas tempera-

turas entre 1200◦C e 1600◦C. Foi realizada a caracterização f́ısica das amostras através de

ensaios de densidade pelo método de Arquimedes e também de porosidade, como também

a caracterização mecânica através de ensaios de resistência a fratura. Os corpos de prova

obtidos, no geral, apresentaram valores de porosidade entre 10% e 43% e baixos valores de

resistência mecânica, o que é devido à alta porosidade presente nas amostras. Os resultados

obtidos até o presente momento servirão de base para a otimização do processo de mistura

(quantidades ideais de poĺımero, de alumina e de nióbio), da temperatura de sinterização;

e conseqüentemente das propriedades dos materiais após a sinterização.
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COMPORTAMENTO ESTÁTICO E DINÂMICO DE BICAMADAS MAGNÉ-

TICAS

Autor(es): Thiago Ribeiro Fonseca Peixoto1, Thiago Ribeiro Fonseca Peixoto2, Nilson Sena

De Almeida

Orientador(a): Nilson Sena De Almeida

Neste trabalho determinamos, através de análise numérica, as configurações de equiĺı-

brio estático e o comportamento dinâmico de um sistema composto de dois filmes magnéti-

cos acoplados através de uma interação tipo Heisenberg de intensidade He. Consideramos

que os filmes sentem uma anisotropia uniaxial (Ha) e estão em presença de um campo

magnético H0 na direção da anisotropia, sendo Ha e He parâmetros que descrevem ca-

racteŕısticas do material. Obtivemos a configuração de equiĺıbrio estático minimizando a

energia magnética do sistema. Mostramos através de diagramas de fase que ele pode ser en-

contrado nas fases antiferromagnética, spin-flop ou ferromagnética. Para He > 0, o sistema

é encontrado na fase antiferromagnética se nenhum campo é aplicado. Ao aumentarmos a

intensidade do campo externo, o sistema permanece nesta fase até H0 alcançar um valor

cŕıtico (que depende de Ha e He), no qual o sistema realiza uma transição de 1a ordem

para a fase spin-flop. A partir dáı, o aumento da intensidade de H0 faz com que os ângulos

entre as direções das magnetizações e a direção de anisotropia diminuam de forma cont́ı-

nua. A fase ferromagnética é atingida quando a intensidade do campo externo é tal que

as magnetizações ficam paralelas e na direção do campo. Determinamos o comportamento

dinâmico do sistema através da equação do torque, considerando pequenas oscilações das

magnetizações em torno de suas posições de equiĺıbrio e desprezando efeitos não lineares.

O comportamento das freqüências com H0, He e Ha é analisado.

Palavras-chave: configurações de equiĺıbrio, transição de fase, modos de vibração
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APLICAÇÃO DA METODOLOGIA BATELLE-COLUMBUS AO SISTEMA ES-

TUARINO LAGUNAR GUARAÍRAS-PAPEBA-NÍSIA FLORES

Autor(es): Janaina Bezerra Mesquita1, Janaina Bezerra Mesquita2, Gregorio Luis Silva

Araujo3, Marcelo Gomes Rios Filho4

Orientador(a): Ada Cristina Scudelari

O sistema estuarino-lagunar Nı́sia Floresta-Papeba-Guaráıras, localizado no litoral sul

oriental do Rio Grande do Norte, apresenta-se de forma particular em função da sua evo-

lução morfológica e das ações antrópicas em seu entorno. Essa área foi transformada,

recentemente, em uma “Área de Proteção Ambiental - APA”, como forma de regulamentar

a evolução da ocupação da região, indicando assim a grande importância ambiental da

mesma para o Estado.

O presente estudo consiste na identificação, predição e avaliação dos efeitos relevantes

provenientes da ação antrópica e evolução morfológica natural da região. Para promover

tal quantificação adotou-se o método Battelle-Columbus, o qual consiste num Sistema de

Avaliação Ambiental (SAA), que analisa os impactos ambientais sofridos em áreas h́ıdricas,

decorrente de ações naturais e antrópicas. Este Método avalia os impactos ambientais de

forma multidisciplinar e interativa, atingido uma compreensão global das relações existentes

entre os elementos f́ısicos, biológicos e sociais.

A finalidade deste estudo ambiental reside na quantificação desses impactos de forma

a permitir um diagnóstico o mais objetivo posśıvel, além de identificar o grau de sensibi-

lidade da área às mudanças.A aplicação do Método Battelle-Columbus à Região, foi feita

a partir da coleta dos dados dispońıveis nos seus informes municipais, demandados pelo

Método, permitindo assim a determinação da qualidade ambiental da região. Desta apli-

cação conclui-se que a região estudada apresenta qualidade ambiental compativel com suas

caracteristicas, uma vez que a mesma apresenta-se pouco degradada, como tambem apre-

sentando boa preservação das suas qualidades ambientais quando sujeita a ações antrópicas

planejadas.

1Aluno(a) PIBIC Local
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Columbus



ET0216

Análise preliminar da deformação frágil na região de

Santana do Acaraú - CE.

Autor(es): Carlos César Galvão1

Orientador(a): Fernando Cesar Alves Da Silva

A região estudada encontra-se situada a aproximadamente 35 Km da cidade de Sobral,

no estado do Ceará, mais precisamente no munićıpio de Santana do Acaraú.

O alvo deste trabalho é um corpo areńıtico/conglomerático, pertencente a Formação

Serra Grande, da Bacia do Maranhão, limitado por falhas que possuem um trend NE e

no extremo norte por falhas de orientação aproximada ENE. Estas falhas são interpre-

tadas como o resultado de uma reativação de falhas antigas (pré-cambrianas) impressas

no embasamento. Sob a ação desta reativação, a estratificação (S0) das rochas areńıti-

cas/conglomeráticas foram basculadas, apresentando ângulos de até 75o, ao contrário dos

setores mais afastados, das falhas, que possuem posicionamento subhorizontal (10o-15o). O

mapeamento em desenvolvimento visa caracterizar elementos frágeis e/ou frágeis/dúcteis

relacionados a esta reativação.

Fraturas de cisalhamento dextrais/sinistrais são mapeadas na escala de afloramento e

relacionada a escala dominante na estruturação regional.

A fim de se estimar a dimensão da “zona de danos” relacionadas as falhas que bordejam

a“bacia”, tentou-se determinar a densidade de fraturamento através do método do“Circulo

Envoltório” em distancias variáveis destas estruturas.

A continuação deste trabalho visa dotar a área de dados que possam esboçar a evolução

estrutural da “bacia”.

A presente pesquisa tem o apoio financeiro da ANP (Agencia Nacional do Petróleo),

através do PRH-22.
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BDDmeter - Uma ferramenta para visualização dinâmica de BDDs

Autor(es): Sergio Queiroz De Medeiros1

Orientador(a): David Boris Paul Deharbe

BDDs são estruturas de dados, capazes de representar de forma compacta expressões

booleanas, amplamente utilizadas nos dias de hoje na verificação e śıntese de circuitos.

Uma das grandes caracteŕısticas dos BDDs é a grande influência da ordem das variáveis

no seu tamanho total. Mudando apenas a ordem das variáveis, seu BDD pode variar

exponencialmente em relação ao número de variáveis de entrada. Em virtude disso, é

muito importante conseguir uma boa ordem para as variáveis de entrada, contudo é muito

dif́ıcil acompanhar o crescimento do BDD para uma da ordem das variáveis de entrada.

Nossa ferramenta, BDDmeter, é um plug-in visual para bibliotecas de BDDs capaz de

mostar dinamicamnete, sob forma de gráfico ou texto, informações relevantes sobre um

dado BDD, tornando, deste modo, mais fácil o acompanhamento da evolução dos BDDs.

Palavras-chave: BDDs, GUI, verificação formal
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SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DE MODELOS PARA O ESTUDO DE UM

NOVO EXTRATOR.

Autor(es): Paulo Roberto Da Motta Pires1, Vanja Maria De Franca Bezerra, Joao Bosco

De Araujo Paulo

Orientador(a): Vanja Maria De Franca Bezerra

Em muitos processos industriais, lida-se com a necessidade da separação de misturas.

O MDIF, Misturador-Decantador à Inversão de Fases, volta-se ao recondicionamento de

águas residuárias contaminadas com petróleo. Esse equipamento se caracteriza como ver-

tical, dotado de uma coluna, onde gotas da mistura, contendo got́ıculas em seu interior,

comportam-se como microdecantadores. O presente trabalho consiste da simulação com-

putacional do fenômeno f́ısico que fundamenta o separador, relacionando-o às taxas de

separação atingidas. Estuda-se, para este fim, a separação ĺıquido-ĺıquido, obtendo-se mo-

delos implementáveis em linguagem estruturada. Inicialmente, efetuaram-se computações

numéricas e, posteriormente, simulações gráficas. Utilizaram-se linguagem C e a biblioteca

OpenGL. Os primeiros resultados alcançados consistiram na comparação entre os tem-

pos residência das gotas transportadoras na coluna e os tempos de ascenção relativa das

got́ıculas transportadas. Mediante análises hidrodinâmicas, identificaram-se, a partir da

determinação dos componentes angular e radial de uma velocidade relativa, as trajetórias

idealizadas para got́ıculas transportadas no interior das gotas de mistura. Conclui-se, com

relação aos diferentes modelos implementados, que as caracteŕısticas da mistura submetida

ao processo determinam sua eficiência. Em condições já experimentadas na prática, as

simulações mostraram-se, de todo, consoantes.
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SISTEMAS ÓPTICOS COM SÓLITONS

Autor(es): Crisluci Karina Souza Santos1, Humberto Cesar Chaves Fernandes

Orientador(a): Humberto Cesar Chaves Fernandes

É análisado o comportamento de sólitons em sistemas de transmissão de longa distância.

Um dos fatores limitantes destes sistemas é o rúıdo de emissão espontânea amplificada,ASE,

introduzido pelos amplificadores. Em transmissões de longo alcance os sólitons têm mere-

cido 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

da fibra óptica. Em um sistema solitônico amplificado, a geração do rúıdo ASE é um

fator limitante de desempenho, o pulso na sáıda sofre um deslocamento no tempo devido

ao rúıdo introduzido pelos amplificadores. Neste estudo analisa-se o efeito Gordon-Haus,

uma análise do acúmulo de rúıdo ASE da fibra e ainda os problemas relacionados com

a interação entre sólitons adjacentes. Estes fatores são importantes no dimensionamen-

to dos sistemas solitônicos, que usam ondas “eletromagnéticas” em frequências ópticas.A

capacidade de um sistema pode ser determinada pelo intervalo de separação entre pulsos

adjacentes TB, e, a redução do espaçamento temporal entre os pulsos aumentara a taxa de

transmissão. No entanto, diminuir TB implica em reduzir significativamente a velocidade

de transmissão, devido à interação periódica entre sólitons adjacentes. A partir de uma

análise bidimensional observa-se que a largura do pulso solitônico é função do intervalo de

separação entre pulsos adjacentes. Apoio CNPq - PIBIC.
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SOBRE A RELAÇÃO ENTRE ROTAÇÃO E PARÂMETROS ORBITAIS EM

SISTEMAS BINÁRIOS DE LINHA DUPLA COM COMPONENTE SOLAR

EVOLUÍDA

Autor(es): Ana Cristina De Carvalho Dias1

Orientador(a): Jose Renan De Medeiros

Neste estudo analisamos os efeitos das interações de marés gravitacionais sobre a velo-

cidade de rotação de sistemas binários de linha dupla, com componente evolúıda do tipo

solar, para uma ampla amostra de aproximadamente 100 sistemas estelares. Devido o com-

portamento particular que estes sistemas apresentam na atividade cromosférica e coronal,

os mesmos são laboratórios astrof́ısicos muito importantes, em particular para nosso enten-

dimento dos mecanismos de aquecimento na alta atmosfera de estrelas do tipo solar. Para

a realização deste estudo e a conseqüente quantificação dos ńıveis de sincronização entre

rotação e movimento orbital, nessa classes de sistemas binários, combinamos velocidades

rotacionais com os parâmetros orbitais, peŕıodo e excentricidade. Dois resultados principais

surgem a partir de nossas análises: primeiro, o peŕıodo cŕıtico de sincronização depende

da massa estelar e temperatura efetiva, segundo, sistemas sincronizados apresentam uma

rotação elevada, em relação aos sistemas não sincronizados, bem como órbitas circulares

ou aproximadamente circulares.
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Reator para Crescimento de Filmes Finos pelo Método Aerogel.

Autor(es): Laureano Marques De Oliveira1, Jose Humberto De Araujo, Marcio Willians

Duarte Mendes2

Orientador(a): Mario Pereira Da Silva

Um reator para crescimento de filmes finos pelo método aerogel foi desenvolvido utilizando-

se do prinćıpio de cavitação por ultra-som. O reator é montado com os seguintes compo-

nentes: 1) um gerador de ultra-som; 2) transdutor de ultra-som; 3) câmara de precipitação;

4) placa quente com temperatura controlada.O aerossol é produzido no transdutor onde

a solução de partida “gelada” foi colocada. A taxa de produção do aerossol situa-se em

torno de até 1 ml/min, dependendo do volume e da viscosidade da solução. O tamanho das

part́ıculas produzidas variam ente 0.1 e 10.0 micra. A espessura do filme pode ser contro-

lada pelo tempo de deposição.Filmes finos de TiO2 foram crescidos, no reator descrito, em

substratos de vidro de silicato. A solução de partida foi produzida pela mistura de TiCl3

em etanol. Resultados de resistividade, espectroscopia de impedância e capacitância em

função do tempo de deposição e tratamento térmico são discutidos.

Palavras-chave: filmes finos, método aerogel, óxido de titânio
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A ROTAÇÃO E A BINARIDADE AFETAM AS ABUNDÂNCIAS DOS ELE-

MENTOS SITUADOS AO REDOR DO PICO DO Fe EM ESTRELAS EVO-

LUIDAS?

Autor(es): Bruno Leonardo Canto Martins1

Orientador(a): Jose Renan De Medeiros

Neste trabalho analisamos os efeitos da rotação e da binaridade sobre as abundâncias

de elementos situados próximo ao pico do Fe, em particular para o CaI, CoI, NiI, SiI, TiI,

VI e ZrI. Este estudo é baseado nas velocidades rotacional e radial obtidas com espectrô-

metro CORAVEL, combinadas com as medidas de abundâncias existentes na literatura. A

presente amostra é composta por cerca de 350 estrelas gigantes G e K de classe de lumi-

nosidade III. Como principais resultados, mostramos que enquanto a velocidade rotacional

diminui com a temperatura efetiva alguns elementos não seguem este mesmo comporta-

mento; efetivamente, alguns elementos, como CoI, SiI e NiI mostram um aumento gradual

nas abundâncias com a diminuição da temperatura efetiva enquanto outros, CaI, TiI, VI e

ZrI apresentam uma diminuição das abundâncias com a temperatura. Estes resultados são

os mesmos independentemente de as estrelas serem simples ou binárias. Além disto, en-

contramos uma tendência para uma fraca correlação entre rotação e abundância, indicando

que a massa estelar esteja talvez influenciando tal relação.
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Estudo dos distúrbios transitórios causados por chaveamento de banco de

capacitores.

Autor(es): Hugo Daniel Rodrigues De Paiva1

Orientador(a): Jose Tavares De Oliveira

A instalação de bancos de capacitores no sistema elétrico é realizada com o intuito de

compensar o baixo fator de potência. Porém, ao chavearmos um banco de capacitores,

surgem transientes que podem causar danos aos diversos equipamentos e componentes

elétricos.

A análise de chaveamento de bancos de capacitores consiste basicamente em medições

em pontos previamente estabelecidos e simulações digitais por computador utilizando pro-

gramas espećıficos.

A primeira tarefa limita-se às medições dos transientes em circuitos montados no labo-

ratório. O trabalho consiste na montagem de circuitos que simulam um chaveamento de

um banco de capacitores, nos quais podemos fazer as medições dos transitórios elétricos

ocorridos no instante em que o banco é energizado, com o aparelho analisador de redes

AR5 da CIRCUTOR.

A segunda tarefa trata da medição de parâmetros elétricos através da instalação do AR5

nas cargas de clientes supostamente prejudicados pelas oscilações de tensões produzidas

pelo sistema elétrico da COSERN, devido à operação de chaveamento dos dispositivos de

proteção ou de controle acionados por uma falta do sistema elétrico. Esses dados servirão

de base para a formulação de modelos matemáticos na simulação digital.
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Avaliação dos parâmetros de octanagem (MON, RON e IAD) na gasolina

tipo “C” contendo aditivos comerciais

Autor(es): Klécia Morais Dos Santos1

Orientador(a): Valter Jose Fernandes Junior

A gasolina possui na sua constituição, substâncias olef́ınicas, aromáticas e nitrogenadas,

e estas introduzem uma instabilidade molecular que é responsável pelo ińıcio do processo

de oxidação na gasolina. Como subprodutos destas reações de oxidação, surgem os ácidos

e os poĺımeros de mais alto peso molecular denominados de gomas. A adição de aditivos

comerciais possibilita a minimização dessa instabilidade, uma vez, que os mesmos têm a

função de impedir a formação de depósitos, mantendo os bicos injetores e as válvulas de

admissão limpos.

Os efeitos causados pela adição de aditivos na gasolina devem ser avaliados em relação

a octanagem e suas propriedades regulares como destilação, densidade, teor de AEAC, etc.

Nesse trabalho foi avaliado os efeitos de aditivos comerciais. Em duas amostras de

gasolina comum tipo “C” foram adicionados os aditivos e as análises foram realizadas em

triplicata. O No de Octano Motor (MON) e o Índice anti-detonante (IAD) foram analisados

utilizando-se um analisador de gasolina fabricado pela Grabner Instruments modelo IROX

2000, baseado em medidas de absorção na região do infravermelho.

Os resultados do MON, RON e o IAD indicaram que o aditivo avaliado não aumentou a

octanagem da gasolina, sendo observado por exemplo que o MON da amostra sem aditivo

apresentou o valor de 83,1 enquanto as amostras aditivadas indicaram os valores de 83,0.
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Ressoador de Microfita Com Duplo Substrato Semicondutor

Autor(es): Igor Mateus De AraÚjo1, Humberto Cesar Chaves Fernandes

Orientador(a): Humberto Cesar Chaves Fernandes

Ressoadores são elementos onde ocorrem oscilações dentro da região limitada pelo mes-

mo. Ele é usado no projeto de antenas planares e filtros além de outros circuitos de

microondas, tais como, osciladores e misturadores.

O objetivo é determinar a freqüência de ressonância para um ressoador em linha de

microfita com duas camadas de substrato. Para isso, é usado o método LTT - Linha de

Transmissão Transversa, que consiste em se obter os campos elétricos e magnéticos em

termos dos campos transversais às estruturas no domı́nio da transformada de Fourier. São

determinados os campos eletromagnéticos que são usados para calcular a freqüência de

ressonância do ressoador de linha de lâmina. Usa-se as condições de contorno que envolve

a densidade de corrente nas lâminas condutoras e os campos elétricos tangenciais. Em

seguida, aplica-se o método dos momentos expandindo os campos elétricos em termos de

funções de base. Em seguida, é usado o método de Galerkin para finalmente determinar a

freqüência de ressonância.

Os resultados em 2D e 3D mostram a variação da freqüência de ressonância em função

das dimensões do patch ressoador.

Para desenvolvimento do trabalho para o cálculo da freqüência de ressonância em um

ressoador em linha de lâmina unilateral com substrato foi utilizado um programa computa-

cional com base na teoria mencionada acima, com uma excelente convergência na obtenção

dos resultados.

Modalidade da Bolsa CNPq-BALCÃO.
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Utilização do software LabVIEW para o controle de processos

Autor(es): Francisco Elvis Carvalho Souza1

Orientador(a): Andre Laurindo Maitelli

O software LabVIEW é um ambiente de desenvolvimento de programas de aplica-ção ge-

ral, semelhante aos ambientes de programação existentes atualmente, como o visual C++,

Delphi, etc. Porém, enquanto estes utilizam algoritmos baseados em texto, o LabVI-EW

se destaca por adotar uma linguagem de programação gráfica, a linguagem G, para criar

algoritmos na forma de diagramas de blocos. Este software foi utilizado para implementar

um controlador PID (Proporcional, Integrativo, e Derivativo). Neste controlador há três

parâmetros: Kp, Ti e Td que devem ser ajustados de forma a garantir o melhor desempe-

nho posśıvel. O ajuste destes parâmetros pode ser feito analiticamente quando se conhece

o modelo matemático da planta. Há, porém, casos em que não é posśıvel modelar a planta

e então apela-se para métodos experimentais. Dois métodos bastante usados para este fim

são os chamados métodos de Ziegler-Nichols. Os quais permitem determinar Kp, Ti e Td

a partir de ensaios da planta. Baseado no segundo método, foi desenvolvido em LabVIEW

um programa para fazer o ajuste dos parâmetros do PID. Este método consiste em testar

a planta com o controlador proporcional, para o qual Kp varia lentamente de 0 até um

valor cŕıtico KCr. a partir do qual o processo mantêm oscilação constante de peŕıodo TCr.

A partir de KCr e TCr. calcula-se Kp, Ti e Td . Este método só pode ser usado em

plantas sem integradores. Foi usada a planta 1/(s+1)3 para testar o programa. Ocorreram

resultados satisfatórios.
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RESOLUÇÃO DE EQUAÇÃO DIFERENCIAL PARCIAL E ESTUDO DE UMA

REDE DE DUTOS POR MÉTODOS NUMÉRICOS DE APROXIMAÇÃO

Autor(es): Hernan Santiago Marinho1, Vanja Maria De Franca Bezerra

Orientador(a): Vanja Maria De Franca Bezerra

As técnicas computacionais são constantemente inovadas, apresentando métodos e fer-

ramentas para que se torne posśıvel obter soluções precisas e mais eficientes para resolução

de casos que envolvam grande quantidade de cálculos. Equações diferenciais normalmen-

te apresentam alta complexidade para obtenção de soluções. O escoamento de fluidos se

baseia em leis de conservação de massa, energia e quantidade de movimento. O presente

trabalho apresenta aplicações dessas leis f́ısicas em placa cujo aquecimento é analisado no

plano bidimensional, através de um código numérico desenvolvido em linguagem C++.

Resultados visuais dos campos de velocidade e temperatura foram obtidos através da uti-

lização da biblioteca OpenGL. Os valores numéricos e gráficos para a placa vertical foram

gerados a cada passo de tempo e uma análise visual a cada instante foi obtida . Adicional-

mente, introduziu-se uma metodologia para análise de pressões em uma rede de dutos. As

redes de dutos, as quais consistem de um determinado número de tubos de comprimentos e

diâmetros especificados, unidos em determinados pontos (nodos), são analisadas em função

das leis de conservação. Pode-se obter um tratamento especial da rede de dutos através de

cálculos computacionais de equações diferenciais e algébricas no que diz respeito a campos

de velocidade, temperatura e pressão desejados. Uma metodologia inicial, bem como a

geração de um algoritmo para futura implementação da rede foi realizada. Os resultados

obtidos para a placa vertical foram campos de velocidades nas direções vertical e horizontal

de um plano bidimensional, bem como da temperatura nessas direções, onde observou-se o

aumento de velocidades de fluido (o ar no caso), e conseqüentemente, o local de aumento

de temperatura para diversos passos de tempo nos sucessivos cálculos. As simulações para

a placa, então, mostraram-se eficientes e satisfatórias.
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Uma Extensão do Conceito de Impedância

Autor(es): Bruna Pereira Wanderley De Oliveira1, Bruna Pereira Wanderley De Oliveira,

Janilo Santos

Orientador(a): Janilo Santos

Em ciência e tecnologia um problema relevante é a transmissão de sinais entre dois

meios cujas impedâncias sejam muito diferentes. Sabe-se porém que esta transmissão

torna-se mais eficiente quando se coloca entre os dois um terceiro meio cuja impedância

tenha um valor intermediário. A isto chamamos casamento de impedâncias. Neste trabalho

damos um passo a mais na aplicação do conceito de impedância visando tratar sistemas

que não possuam natureza oscilatória como, por exemplo, bolas de bilhar. Usando as leis

de conservação de momento e energia verifica-se que na colisão elástica entre duas bolas

de bilhar de massas diferentes se transmite mais energia quando colocamos entre as duas

uma terceira bola cuja massa seja igual à média geométrica das massas das outras duas.

Uma pergunta natural em vista deste resultado é: como uma terceira bola pode facilitar

a transmissão, quando o que parece mais lógico seria esta bola diminuir a quantidade de

energia transmitida? Com a extensão do conceito de impedância que propomos isto se

torna claro e os mesmos resultados, obtidos via conservação de energia e momento, surgem

como uma consequencia do casamento de impedância entre as duas bolas. Mostramos que

a eficiência na transmissão de energia cinética é máxima quando a impedância da bola

intermediária é capaz de fazer o casamento das impedâncias das duas outras bolas que

participam da colisão.

Palavras-chave: Impedância, Choque elástico, transmissão de sinais
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Arranjo de Fase em Antenas de Microfita

Autor(es): Clenilson Bezerra Fonseca1, Humberto Cesar Chaves Fernandes

Orientador(a): Humberto Cesar Chaves Fernandes

O arranjo de fase de antena de microfita é analisado usando o método de onda com-

pleta da Linha de Transmissão Transversa (TTL). É obtido um conjunto de equações que

representa os campos eletromagnéticos nas direções x e z em função do campo na direção

y com o propósito de obtenção da freqüência complexa de ressonância.

O arranjo de fase é composto de um grupo de irradiadores individuais que são distribúı-

dos e orientados em configurações lineares ou planares. A amplitude e fase de excitação de

cada irradiador pode ser controlado individualmente para formar um campo de radiação

em qualquer direção no espaço. A posição do campo é controlada eletronicamente por

ajustes no sinal de excitação de cada irradiador.

Os arranjos de fase têm a propriedade de fazer a melhor escolha da diretividade em

modernas comunicações móveis. São bem aplicáveis nas freqüências de microondas. Com

controle digital de seu feixe, o arranjo de fase pode criar feixes virtualmente de qualquer for-

ma, variando a largura de banda, ganho etc. Seu feixe pode ser rapidamente reconfigurado

em poucos nanosegundos.

Este trabalho também é aplicações aos arranjos de microfita retangular usando o di-

nâmico método da Linha de Transmissão Transversa, incluindo substrato com perdas,

semicondutores como o GaAs e supercondutores.

Gráficos em 2-D e 3-D do campo de radiação serão mostrados para várias fase de

excitação em arranjos planares. Apoio PIBIC-CNPQ.
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ESTUDO COMPARATIVO DA GERMINAÇÃO DA LEUCENA (Leucaena leu-

cocephala (com.) Wit.) EM AMBIENTES DIFERENTES

Autor(es): Patŕıcia Cruz Barbalho1, João Batista Da Fonseca Júnior2, Anne Caroline

Duarte De Queiroz3, Adalberto Trindade

Orientador(a): Maria Solange Dutra Da Cruz

ESTUDO COMPARATIVO DA GERMINAÇÃO DA LEUCENA (Leucaena leuco-

cephala (com.) Wit.) EM AMBIENTES DIFERENTES.

1Patŕıcia Cruz Barbalho; 1João Batista da Fonseca Júnior; 2Anne Caroline Duarte de

Queiroz; 3Adalberto Trindade; 4Maria Solange Dutra da Cruz.

A famı́lia Leguminosae é uma das maiores dentre as dicotiledôneas em todo mundo,

especialmente nas regiões tropicais e subtropicais. A Leucaena leucocephala é conhecida

como espécie forrageira na região semi-árida do Nordeste. O objetivo deste trabalho foi

estudar a germinação em ambientes diferentes. O trabalho foi desenvolvido em laboratório

do Centro de Biociências da UFRN. Para o primeiro tratamento, as sementes foram cole-

tadas na própria espécie, enquanto que para o segundo, estavam armazenadas. Em ambos,

foram usados 4 tratamentos: água destilada, água quente durante 5 minutos, ácido sulfú-

rico em 5 e 10 minutos a 28oC. Os resultados apresentados, geraram percentuais diversos,

e respectivamente foram: tratamento 1- água destilada, 43%, e tratamento 2- 38%; água

quente a uma temperatura de 80oC durante 5 minutos, 55% e 38%; com ácido sulfúrico

concentrado durante 5 minutos, 81% e 9%; e ácido sulfúrico concentrado com 10 minutos

o percentual foi, 90% e 45%. Após a germinação, as plântulas foram aclimatadas em casa

de vegetação e em seguida conduzidas para o plantio na Fazenda Primavera, munićıpio de

Jardim de Angicos-RN.

1. Alunos de Zootecnia da UFRN;

2. Aluna do CB/UFRN;

3. Prof. da FACEX;

4. Profa. CB/DBEZ/UFRN.

1Aluno(a) Voluntário
2Aluno(a) Voluntário
3Aluno(a) Voluntário
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Ressoador Planar com Discretização Triangular

Autor(es): Carlos Barboza BeltrÃo1, Humberto Cesar Chaves Fernandes

Orientador(a): Humberto Cesar Chaves Fernandes

O presente estudo refere-se ao ressoador de microfita com discretização triangular, que

é uma modificação do ressoador retangular. O estudo consiste na análise de uma estrutura

composta por dois substratos dielétricos e um “patch” retangular que sofre variações no

número de passos de sua largura. O ressoador de microfita com discreteização triangular é

analisado usando-se o eficiente e conciso método da Linha de Transmissão Transversa (LTT)

no Domı́nio da Transformada de Fourrier (FTD), junto com o Método dos Momentos.

Esse estudo apresenta uma singular contribuição para os ressoadores de microfita com

novas formas geométricas, suas respectivas peculiaridades e análises, utilizando-se de um

método de onda completa. Resultados numéricos da freqüência de ressonância em função

do comprimento, da espessura do substrato, da largura e dos diferentes materiais dielétricos

foram plotados em gráficos em 2D e 3D com o uso de programas desenvolvidos em Fortran

Power Station e Matlab. Apoio CNPq-Balcão.
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Influência dos Parâmetros de Moagem em Moinho Planetário na densifi-

cação de compósitos Fe-NbC Sinterizados em forno resistivo

Autor(es): Michele Portela Távora1, Clodomiro Alves Junior

Orientador(a): Antonio Eduardo Martinelli

A dispersão de carbeto de nióbio em matriz de ferro resulta em materiais compósitos

de alta dureza e com boa tenacidade. Quando sinterizados acima de 97% de sua densidade

teórica esses novos materiais são capazes de substituir aços-ferramenta convencionais devido

a sua alta resistência ao desgaste. A sinterabilidade desses materiais depende, entre outros

aspectos, da morfologia dos pós de partida e dos parâmetros de moagem em moinho de

alta energia. O processo de moagem define a distribuição de tamanhos de part́ıculas do

pó a ser sinterizado. O presente estudo apresenta os resultados de análise de morfologia

de part́ıculas obitidos por análise de imagens em microscopia óptica, bem como as curvas

de distribuição de tamanhos de part́ıculas obtidas em granulômetro a laser. O pó de

ferro utilizado constitui-se de part́ıculas irregulares enquanto o pó de carbeto de nióbio é

formado por part́ıculas esferoidais. Os resultados da granulometria mostraram que houve

boa redução do tamanho médio de part́ıculas para tempos de moagem de 40 horas a 300

rpm.
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CORANTE DA BETERRABA: ESTUDOS DA SUA EXTRAÇÃO

Autor(es): Andressa Bezerra De França1, Ana Lucia De M Lula Da Mata

Orientador(a): Marcia Maria Lima Duarte

A beterraba, devido à sua cor vermelho-arroxeada marcante, tem sido alvo de interesse

de pesquisadores em virtude de ser uma fonte potencial de corante natural de alimentos.

Devido a essa caracteŕıstica e pelo fato de se dispor facilmente da beterraba em nossa

região, um estudo sobre a extração do seu corante foi realizado. Inicialmente foram re-

alizados testes preliminares com o objetivo de se determinar a melhor temperatura para

extração do corante da beterraba. As temperaturas testadas foram 30, 40, 50, 60, 65, 70◦C.

A influência do tamanho das part́ıculas é também um outro fator importante no processo

de extração do corante. A metodologia utilizada consistiu em mergulhar em um banho

termostático um balão de fundo chato preso a uma garra e a ele acoplou-se um condensa-

dor para que houvesse a recuperação dos vapores de solvente. Dentro do balão utilizou-se

uma quantidade fixa da beterraba e também do solvente, no caso, álcool et́ılico. O tempo

de contato do solvente com a beterraba foi mantido constante em 15 minutos. Em seguida

coletou-se uma amostra para ser analisada no DR-2000 (Direct Reading Spectrophotome-

ter), que indicava a intensidade da cor. A temperatura que apresentou melhor resultado

foi de 65◦C. Depois de conhecida a melhor temperatura, variou-se o tamanho da part́ıcula

e obteve-se a influência deste parâmetro no processo de extração do corante da beterraba.

Palavras-chave: Extração de corantes, Corante da beterraba, Extração com solventes
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Análise e compilação dos diplomas legais na área de reuso de águas resi-

duarias e lodos

Autor(es): Alexandre Marcos Freire Da Costa E Silva1, Paulo Eduardo Vieira Cunha2

Orientador(a): Maria Del Pilar Durante Ingunza

Análise e compilação dos diplomas legais na área de reuso de águas residuarias e lodos

Alexandre Marcos F. da C. e Silva 1

Paulo Eduardo V. Cunha 1

Profa. Dra. Maria del Pilar D. Ingunza 2

Departamento de Engenharia Civil

LARHISA

Nos últimos anos, devido ao crescente consumo de águas dos centros urbanos e da

própria agricultura, torna-se cada vez mais importante o reuso de águas residuárias e

lodos uma vez que a escassez de água de qualidade dos mananciais vem aumentando.

Sendo assim, a idéia do reuso de águas residuárias para fins de irrigação na agricultura,

criação de peixes e outros; como também, o reuso de lodos para adubo na agricultura

e na construção civil, quando concretizada traz benef́ıcio como combate ao desperd́ıcio

de água potável, seguido por uma economia significativa, uma vez que a tendência das

companhias de água e esgoto é a privatização. O presente trabalho visa não apenas listar

os diplomas legais editados até ao momento sobre o assunto, pretende também realizar

uma análise dos mesmos com o objetivo de compara-los a legislação brasileira, verificando

as variações nas exigências quanto a questões como: teor de metais pesados, quantidade

de ovos de helmintos, etc. Por último, com as informações levantadas será realizada uma

avaliação sobre o posśıvel reuso de águas e lodos no Brasil, baseado nos dados existentes

das principais ETEs do páıs.
1 Alunos regulares do curso de Engenharia Civil
2 Professora orientadora
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PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE NIQUELADOS DE LANTÂNIO E

NEODÍMIO VIA PRECURSORES POLIMÉRICOS.

Autor(es): Clayton De Matos Salustiano1

Orientador(a): Joana Darc Gomes Fernandes

Uma variedades de propriedades f́ısicas observadas nos óxidos do tipo ABO3, com es-

trutura perovskita tem criado uma promissora área de pesquisa nos últimos anos. Recentes

tentativas para sintetizar materiais a baixa temperatura têm sido feitas utilizando técnicas

de solução, como sol - gel, co-precipitação, precursores poliméricos, etc. A vantagem destas

técnicas é a dispersão quase - atômica dos cátions componentes dos ĺıquidos precursores,

facilitando a śıntese de pós cristalinos com tamanhos nanométricos, monofásicos de alta

pureza e estequiométria definida. As propriedades dos pós podem mudar em função do mé-

todo de preparação utilizado. Neste trabalho foram sintetizados pós de LaNiO3 e NdNiO3

pelo método dos precursores poliméricos em varias temperaturas e diferentes tempos. Os

pós obtidos foram caracterizados por absorção atômica, fluorescência de raios-X, TG, DTA,

FTIR, CHN, BET e DRX. Os resultados indicaram a formação de um material monofásico

com reduzido tamanho de cristalitos e baixa área superficial. Medidas de resistividade

foram feitas para os pós calcinados a 800oC.
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Construção de Robôs Móveis Autônomos para Futebol de Robôs

Autor(es): Patricia Nishimura Guerra1, Jorge Flávio Aquino Da Costa2

Orientador(a): Pablo Javier Alsina

Neste projeto foi desenvolvida e implementada uma frota de robôs móveis de baixo

custo atendendo especificações da federação internacional para o futebol de micro-robôs

(FIRA).

O sistema de locomoção adotado consiste de duas rodas laterais acopladas a dois mo-

tores DC independentes, sendo a alimentação fornecida através de duas baterias de 9V. Os

robôs possuem um microcontrolador PIC 16F84, que decodifica as mensagens recebidas e

controla velocidade dos motores através de sinais PWM. Um computador pessoal transmite

comandos via rádio para os robôs usando o protocolo RS-232C 8N1, a 2400bps.

Durante a utilização da frota foram percebidos alguns problemas, sendo o principal o

alto consumo de energia pelos motores. Outros problemas foram a baixa confiabilidade

da placa de circuito impresso e a necessidade de reduzir as dimensões do robô. Estes

problemas foram resolvidos com a construção de uma nova versão dos robôs. O consumo

de energia foi reduzido através do desligamento automático dos motores em momentos

de repouso. Utilizando a máquina LPKF ProtoMat, pôde-se obter uma placa de circuito

impresso menor e de maior qualidade, o que facilitou a redução das dimensões do robô e

resultou em maior confiabilidade.

Este projeto possibilitou a integração do conhecimento adquirido pela bolsista em várias

disciplinas do curso de Engenharia de Computação. Deve-se citar ainda que a frota está

sendo utilizada por alunos de pós-graduação, fornecendo suporte a três dissertações de

mestrado.
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ESTRATÉGIAS TRANSPARENTES EM APLICAÇÕES MULTICOMPUTA-

CIONAIS

Autor(es): Isaac Franco Fernandes1, Daniel Aloise2

Orientador(a): Dario Jose Aloise

Muitas são as aplicações que necessitam de extremo desempenho computacional mesmo

rodando algoritmos otimizados. Exemplos disso são simulações de fluxo, encriptação de

dados, etc.

Uma solução viavel é a implantação de um Cluster onde PCs ligados em rede realizam

tarefas em paralelo abstraindo uma super-máquina virtual.

Serão abordadas neste trabalho técnicas e estratégias de construção de algoritmos para-

lelos e ferramentas visando aumentar a transparência, estabilidade, usabilidade, eficiência

na utilização dos recursos e principalmente facilitar o entendimento das caracteŕısticas mi-

gratórias dentro das noções introduzidas no MOSIX e no Multiprocessamento Simétrico,

onde processos rodando sobre um determinado conjunto de dados possam ser transferidos

para outras maquinas que compõe o sistema, seja ele um Cluster-MOSIX ou MPS(Multi-

Processamento Simétrico).

É muito importante citar também o quanto é necessário escalabilidade em aplicações

Multi-Computacionais e explicitar estratégias de aproveitamento e funcionalidade para

qualquer Cluster com qualquer configuração e poder, além de como otimizar, homogeneizar

e minimizar o fluxo de comunicação entre os processos afim de perder ao mı́nimo com a

latência de uma rede.

Serão mostrados os resultados de algoritmos lineares, assim como sua representação

paralela e o ganho em performance utilizando-se um Multi-Computador virtual(Cluster).

Palavras-chave: Paralelismo, Cluster, Multiprocessamento
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DETERMINAÇÃO DE DADOS DE SOLUBILIDADE DOS SISTEMAS TER-

NÁRIOS Co+2, Ni+2, Cl- / H2O; Co+2, Ni+2, SO4-2 / H2O; Co+2, TBP, Cl-

/ H2O A 25
o
C USANDO A TÉCNICA TERMOMÉTRICA QUASIISOTÉRMI-

CA (TTQ).

Autor(es): Yuri Corsino Do Nascimento1, Yuri Corsino Do Nascimento2, Carlson Pereira

De Souza

Orientador(a): Carlson Pereira De Souza

A Técnica Termométrica Quasiisotérmica (TTQ), apresentada originalmente por Berthet

e aperfeiçoada por Souza, é um método sintético, que consiste em evidenciar, através de

uma propriedade f́ısica, neste caso a temperatura, a variação do número de fases de um

sistema quando o equiĺıbrio é deslocado. Na TTQ controla-se os efeitos térmicos associ-

ados às transformações ocorridas no sistema a uma temperatura praticamente constante.

O objetivo deste trabalho é testar a técnica Termométrica Quasiisotérmica na obtenção

de dados de solubilidade dos sistemas CoCl2-NiCl2-H2O , CoSO4-NiSO4-H2O e CoCl2-

TBP-H2O à uma temperatura de 25oC.O conjunto destes dados permitirá determinar as

diferentes isotermas de cristalização gerando assim o diagrama de fases completo dos ele-

mentos envolvidos. O principio do método consiste em medir os efeitos térmicos associados

às transformações que ocorrem no sistema sólido-ĺıquido a temperatura praticamente cons-

tante. A composição global de cada mistura é conhecida e modificada progressivamente

pela adição cont́ınua e regular de um solvente, no caso a água, e a medida em que ocorre

a dissolução do soluto, têm-se presentes os calores de dissolução e de mistura. A partir

dos resultados de uma série de misturas escolhidas e situadas nas regiões de sua curva

de solubilidade, obtém-se o traçado completo do diagrama de fase. O uso de TTQ na

determinação de sistemas aquosas contendo sais de cobalto (CoCL2, CoSO4) e Nı́quel (Ni-

Cl2, NiSO4) se mostraram bastante eficiente pelo fato destes sais apresentarem elevado

calor de dissolução e diluição. No caso de sistemas binários CoCl2.6H2O, NiCl2.6H2O,

CoSO4.7H2O, CoSO4.6H2O os resultados foram praticamente idênticos aos da literatu-

ra (erro médio 0,0116%; 0,0155%; 0,24%; 0,2933%) e ainda em fase de estudo o sistema

ternário CoCl2-TBP-H2O a 25oC.
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UTILIZAÇÃO DE GPR NA CARACTERIZAÇÃO DA PALEOGEOGRAFIA E

SISTEMA DE POSICIONAL DO ATUAL SPIT DE GALINHOS - RN

Autor(es): Peryclys Raynyere De Oliveira Andrade1

Orientador(a): Walter Eugenio De Medeiros

O GPR (Ground Penetrating Radar) é uma técnica que emite um pulso eletromagnético

parcialmente refletido e parcialmente transmitido senśıvel ao contraste entre as constantes

dieléticas dos meios. Assim, conhecendo-se a velocidade do pulso, a posição do refletor pode

ser determinada medindo-se o tempo duplo de trânsito, semelhante à Śısmica de Reflexão.

A região de Galinhos-RN, é caracterizada pela atuação conjunta de ondas e correntes

costeiras provocadas pela ação dos ventos. Dentro deste contexto ocorrem diversas fácies

deposicionais relativas aos Sistemas Costeiros, como Estuários e Ilhas Barreiras. Estas são

freqüentemente interceptadas por canais de maré, permitindo a entrada da água do mar

durante a maré cheia e sua sáıda durante a maré baixa. As principais caracteŕısticas são

repples/megarepples formando estratificações cruzadas com fluxos bidirecional; a forma de

migração lateral de barras em pontal; seguidos de leques de lavagem e campo de dunas.

O empilhamento e a correlação lateral de fácies, obtidas através das seções de GRP

dessa Região, comprovou a existência de um canal de maré (direção NE-SW) a partir do

reconhecimento da forma da calha e das superf́ıcies de acresção lateral do canal. Este

foi progressivamente soterrado, formando canais secundários que em seguida evolúıram

para leques de lavagem e finalmente um campo de dunas. Esta sucessão de eventos, foi

interpretada como uma conseqüência do crescimento do atual Spit de Galinhos.

Palavras-chave:
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Śıntese e Nitretação de Compósitos Fe-NbC

Autor(es): Carlos Alberto Mauŕıcio De Assunção1, Clodomiro Alves Junior, Michele Por-

tela TÁvora

Orientador(a): Antonio Eduardo Martinelli

A produção de materiais compósitos é de grande interesse regional dada a presença de

abundantes reservas de tântalo e nióbio no estado. Os carbetos desses metais apresentam

propriedades tribológicas apropriadas para sua utilização como reforços de matriz ferrosa.

Várias rotas de processamento podem ser utilizadas na produção desses compósitos. Resul-

tados preliminares mostraram a possibilidade de obter-se altas densidades com pressões de

compactação adequadas para eliminar o uso de lubrificantes. Isto permite a sinterização do

compósito em plasma. O plasma possui grande versatilidade de uso, como o ajuste de mis-

turas gasosas que podem ser utilizadas como atmosfera. Isto permite a modificação, após

a sinterização, da superf́ıcie do compósito, com a formação de camadas de nitretos, carbe-

tos, ou carbonitretos, resultando em maior resistência à corrosão e ao desgaste. Limitações

quanto ao entendimento do processo estão associadas à fabricação de compósitos metálicos,

onde as part́ıculas cerâmicas comportam-se como isolantes térmicos dispersos em matriz

condutora. Este trabalho teve por meta a produção de compósitos do tipo (Fe,C)-NbC

sinterizados utilizando-se o plasma como fonte de energia. Os resultados mostraram que

densidades da ordem de 92% da densidade teórica do material foram obtidas sinterizando

o material a 750oC em atmosfera de plasma. Também foi posśıvel nitretar a superf́ıcie dos

compósitos sinterizados formando-se camadas de nitreto com espessura média de 230 um.
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SÍNTESE DO CARBETO DE TUNGSTÊNIO (WC) EM BAIXA TEMPERA-

TURA ATRAVÉS DE REAÇÃO GÁS-SÓLIDO

Autor(es): Samuel Alves De Oliveira1, Samuel Alves De Oliveira2, Francisca De Fatima

Pegado De Medeiros, Carlson Pereira De Souza

Orientador(a): Carlson Pereira De Souza

A principal aplicação dos carbetos de metais refratários é na obtenção de carbetos

cementados cuja composição mais simples é WC-Co. Este material é utilizado como ma-

téria prima na fabricação de ferramentas de corte, devido as suas propriedades, como alta

dureza, resistência ao desgaste, boa resistência ao choque térmico, boa condutividade tér-

mica e alta resistência à oxidação. A técnica tradicional de obtenção do WC consiste em

aquecer uma mistura de pó de tungstênio metálico e negro de fumo entre 1400 a 1800

C sob atmosfera de hidrogênio, produzindo pós de WC com larga faixa de tamanho de

part́ıculas. Neste trabalho foi obtido carbeto de tungstênio a partir do paratungstato de

amônia (APT) e do óxido de tungstênio azul (TBO). As reações são do tipo gás-sólido e

foram realizadas em forno resistivo bipartido horizontal sob atmosfera de metano (CH4) e

hidrogênio (H2). O APT foi aquecido a uma taxa de 5C/min até alcançar a temperatura

de reação em 850&#61616;C. Já o TBO foi aquecido na mesma taxa até a temperatura

de 820&#61616;C. O tempo de reação para os dois materiais foi de 2 horas. O APT e o

TBO foram caracterizados por Análise Termogravimétrica (TG/DTG), Análise Térmica

Diferencial (DTA), Difração de Raios-X. Os produtos obtidos pela carboredução do APT

e do TBO, foram caracterizados por Difração de Raios-X e granulometria a LASER e

Microscópia Eletrônica de Varredura (MEV).
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CARACTERIZAÇÃO DO CALDO DECANTADO E DAS INCRUSTAÇÕES

DA USINA DE CANA DE AÇÚCAR.

Autor(es): Roberta De Melo Pegadc1

Orientador(a): Eduardo Lins De Barros Neto

O objetivo deste trabalho é determinar e quantificar os principais metais existentes no

caldo de cana decantado e os sais incrustantes presentes na seção de evaporação da usina.

Normalmente os principais responsáveis pelo aparecimento de incrustações nestes evapora-

dores são as elevadas concentrações de cálcio encontradas no caldo de cana e as condições

operacionais dos evaporadores, tais como: pressão, temperatura e fluxo. A existência

destes fatores afeta a capacidade produtiva das indústrias sucro-alcooleiras, provocando

aumento dos custos com manutenção, inclusive paralisações periódicas para a remoção das

incrustações. Com a necessidade de determinar as concentrações reais dos metais foram

coletadas dez amostras de caldo decantado visando garantir a reprodutibilidade das aná-

lises, as quais foram realizadas por espectroscopia de absorção atômica visando garantir e

confirmar a influência predominante dos ı́ons cálcio presentes no caldo de cana. As amos-

tras de incrustações foram coletadas nos trezes evaporadores da usina. As caracterizações

destas amostras foram realizadas por 4 diferentes métodos, cada método apresenta uma

caracteŕıstica diferenciada.

Os resultados obtidos mostraram-se satisfatórios, indicando concentrações de cálcio em

torno de 345 ppm nas amostras do caldo decantado, enquanto que os outros metais se

apresentaram próximo de zero. Já nas amostras das incrustações a presença de sais de

cálcio foi predominante o que confirma sua origem no caldo de cana.
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ANÁLISE COMPARATIVA DOS MÉTODOS ANALÍTICOS UTILIZADOS NA

DETERMINAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE SEPARAÇÃO ÓLE

Autor(es): Norberto Araújo De Moraes1, Ana Karla Costa De Oliveira2, Wilaci Eutrópio

Fernandes Júnior, Joao Bosco De Araujo Paulo

Orientador(a): Joao Bosco De Araujo Paulo

Os equipamentos usuais na separação de fases em sistemas ĺıquido-ĺıquido são os misturadores-

decantadores e as colunas de extração.

Os misturadores-decantadores são extratores estagiados, enquanto as colunas são ex-

tratores cont́ınuos que se compõem normalmente de uma câmara de mistura (mixer) e de

outra de decantação (settler). Esses aparelhos apresentam vantagens como: fortes cargas

operacionais (vazões importantes); facilidades de operação e manutenção; simples start-up.

Um novo design de equipamento com caracteŕısticas mistas de misturador-decantador e

coluna é proposto com base no “Método de Separação à Inversão de Fases”. O aparelho que

vem sendo denominado MDIF (misturador-decantador à inversão de fases) tem se mostrado

eficaz no tratamento de águas contendo até 2600 mg/L de óleo na forma emulsionada. O

efluente obtido na sáıda do MDIF tem se aproximado de 20 mg/L que é o teor máximo

permitido pelos órgãos ambientais federais.

Neste trabalho compara-se os vários métodos anaĺıticos existentes para avaliar a efici-

ência do novo aparelho por ocasião do tratamento de águas residuais contaminadas com

óleo. O método anaĺıtico mais usualmente empregado se baseia em técnicas gravimétri-

cas aplicadas sempre às fases aquosas do sistema, ou seja, à alimentação e ao efluente

do equipamento. No momento, têm-se proposto técnicas anaĺıticas por espectrofotometria

de absorção molecular que podem substituir com vantagens as técnicas gravimétricas em

utilização.
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1Aluno(a) PIBIC Local
2Aluno(a) PIBIC Local



ET0334

Novos Espaços versus Novas Sociabilidades: o caso do Natal Shopping

Autor(es): David Nelson De Figueiredo Brito1

Orientador(a): Angela Lucia De Araujo Ferreira

Idealizados e constrúıdos a prinćıpio, para atender os anseios de consumo e necessidades

dos segmentos mais abastados da sociedade, os shopping centers constituem numa nova

tipologia de configuração espacial da malha urbana das cidades contemporâneas. A cidade

de Natal, como a maioria das grandes cidades brasileiras, não ficou isento da manifestação

desse fenômeno socio-espacial e, sobretudo arquitetônico. Tendo o Natal Shopping como

objeto de investigação, este estudo visa analisar a relação entre as novas configurações

espaciais e o surgimento de formas de comportamento, isto é, verificar como o surgimen-

to de novos espaços podem suscitar, ou até mesmo, determinar novas sociabilidades. O

desenvolvimento da pesquisa se baseou, principalmente na aplicação de questionários, as-

sim como, na observação direta e conversas informais com os usuários e freqüentadores do

Natal Shopping. A análise dos dados nos permitiu identificar e caracterizar seis grupos

diferentes, o grupo dos Estudantes, o “Underground” ou os “Rebeldes”, os praticantes do

jogo eletrônico RPG, os Mauricinhos e as Patricinhas, os Homossexuais, e por último o

grupo das Prostitutas. Constatou-se que estes grupos embora possam ser encontrados nos

espaços tradicionais da cidade, no Shopping, por suas caracteŕısticas peculiares, ganham

maior identidade. O espaço protegido, controlado e seletivo redefine, assim, as formas de

relação social criando diversas redes de sociabilidade.
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Sistema de Comando e Supervisão de Uma Fonte Chaveada para Alimenta-

ção de Um Reator de Nitretação Iônica

Autor(es): Diogo Camara Salim1

Orientador(a): Andres Ortiz Salazar

O projeto consiste na implementação de um sistema gerenciador de uma fonte chaveada

com correção do fator de potência para alimentação de um reator de nitretação iônica. A

nitretação iônica é uma técnica para o endurecimento superficial de componentes metálicos

utilizados na indústria têxtil e em demais outras áreas envolvendo resistência de materiais.

O sistema é composto de duas partes:

A primeira é formada por um módulo microcontrolador que monitora em modo “Stand

Alone” diversos parâmetros responsáveis pelo funcionamento da fonte. A programação do

microcontrolador é feita em linguagem “Micro C”.

A segunda consiste em um software, instalado em um computador PC, desenvolvido

por uma linguagem de programação gráfica (Labview). A funcionalidade do software é

também de monitoração da fonte. Neste caso, o controle da fonte chaveada é feita remo-

tamente pelo programa, na condição “Master Slave”, a partir de uma comunicação serial

RS232 com o Microcontrolador. Em circunstâncias em que ambos os sistemas (software e

Microcontrolador) estão em operação, informações são periodicamente trocadas a fim de

manter uma constante atualização e controle do processo.
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Estudo e elaboração de análise gráfica de medidas de contração linear

(&#61508;L/L0 x Ts)

Autor(es): Junilce Carla Silva Lobato1, Janáına Silva De Santana2, Elialdo Chibério Da

Silva3, Alex Marcelino De Oliveira4

Orientador(a): Uilame Umbelino Gomes

Neste trabalho foram elaborados gráficos da contração linear (&#61508;L/L0) em fun-

ção da temperatura de queima (Ts) para um conjunto de amostras obtidas a partir de

matéria-prima cerâmica oriunda de pegmatitos do RN com composição variada de argi-

las e feldspato. Os resultados são analisados em função da qualidade do produto e das

condições de preparação e sinterização.
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INTERVENÇÃO VIÁRIA NA PRAIA DO MEIO: UM ESTUDO SOBRE PER-

CEPÇÃO E COMPORTAMENTO AMBIENTAL NAS RUAS DO MOTOR E

25 DE DEZEMBRO

Autor(es): Dorisbel Gomes Toscano Dos Santos1, Gleice Virginia M De Azambuja Elali

Orientador(a): Angela Lucia De Araujo Ferreira

A compreensão do modo como os indiv́ıduos percebem e avaliam o ambiente em que

vivem é fundamental para a realização de projetos urbańısticos. Este trabalho procura

relacionar as percepções e comportamentos dos moradores de alguns trechos de ruas da

Praia do Meio após a intervenção urbana realizada na malha viária, enfatizando mudanças

nos hábitos/percepções dos mesmos. Baseou-se em um estudo comparativo entre a situação

anterior e as modificações provocadas pela intervenção através de entrevistas com o aux́ılio

de fotografias. A análise mostrou como os moradores da área percebem seu ambiente

imediato e as intervenções viárias ocorridas. A maioria dos entrevistados evidenciou em

seus relatos as questões f́ısicas e estruturais, apoiados numa afeição especial pelo lugar,

exceto a questão da segurança na via, na qual comentaram o perigo devido o aumento do

fluxo de trânsito. Notou-se uma tendência das pessoas preferirem o local como se encontra

atualmente, devido ao aumento das facilidades para a vida diária. Conclui-se que embora a

obra viária seja prejudicial sob o aspecto da segurança, e os pedestres se sintam sufocados

pela intensidade do trânsito, a intervenção trouxe benef́ıcios para aqueles que desejavam

o alargamento da via ou lutavam para evitar o vandalismo. Porém, como na maioria das

vezes as intervenções urbanas não consideram as aspirações dos usuários, há rejeição por

parte daqueles que utilizam a rua não como mero percurso de carro, mas como espaço de

conv́ıvio social.

Palavras-chave:

1Aluno(a) PIBIC Local



ET0360

Influência da reticulação nas propriedades de membranas de quitosana

Autor(es): Hyrla Cunha Leite De Oliveira1, Hyrla Cunha Leite De Oliveira, Marcia Ro-

drigues Pereira

Orientador(a): Marcia Rodrigues Pereira

Influência da reticulação nas propriedades de membranas de quitosana

H.C.L.Oliveira; M.R.Pereira

Departamento de Qúımica

Resumo

Uma das grandes aplicações em potencial da quitosana está relacionada à sua capaci-

dade de absorver metais pesados, preferencialmente em meio ácido, no qual a quitosana

pode dissolver-se. Para aumentar sua estabilidade sob tal condição tem sido sugerido o uso

de agentes reticulantes. Com o objetivo de contribuir para uma melhor compreensão do

mecanismo de reticulação e de sua relação com as propriedades finais do material, mem-

branas de quitosana foram preparadas e reticuladas usando-se o glutaraldéıdo, tendo como

principais variáveis a concentração de glutaraldéıdo e o tempo de reticulação. As diferenças

estruturais foram analisadas através de ensaios de ganho de massa, variação de espessura

e permeabilidade da membrana em relação aos cloretos de potássio, sódio e bário. Os

resultados mostram que o ganho de massa diminui com o grau de reticulação, assim como

a permeabilidade em relação aos cloretos. Uma provável explicação para este comporta-

mento é o fato de que a reticulação ocorre entre os grupos aminas da quitosana. Portanto,

a membrana reticulada apresenta um menor número de grupos amina livres para absorção

tanto de água quanto dos cloretos. Conclui-se portanto, que o controle das propriedades

da membrana pode ser feito através do controle no grau de reticulação da mesma.

Modalidade da bolsa: PPPg
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Desenvolvimento de Sistemas Robóticos Autônomos

Autor(es): Marcelo Borges Nogueira1

Orientador(a): Adelardo Adelino Dantas De Medeiros

Este trabalho desenvolveu um sistema baseado em microcontrolador para fazer a inter-

face entre um computador e um robô manipulador. O microcontrolador tem como objetivo

receber dados de um computador pessoal e controlar a posição de várias juntas presentes no

robô. Apesar de ter sido desenvolvido originalmente para ser utilizado em um braço mani-

pulador espećıfico, o microcontrolador servirá também como base para o desenvolvimento

de outros sistemas robóticos que utilizem servomotores.

As juntas de um robô são acionadas pelo que chamamos de servomotor. Um servomotor

é um motor acoplado a um circuito que permite que o mesmo seja comandado para uma

posição espećıfica.

O trabalho constituiu-se de três etapas: a)implementar, em um microcontrolador, uma

recepção de dados seriais, enviados pelo usuário através da porta serial de um computador

pessoal, os quais teriam informação sobre o posicionamento desejado dos motores do robô;

b) implementar um sistema de geração de sinais de acionamento dos servomotores, de

maneira a posicionar os mesmo de acordo com o sinal serial recebido; c) integrar as etapas

anteriores e confeccionar uma placa de circuito impresso para acomodar o microcontrolador

e outros componentes necessários ao funcionamento do sistema.

Apesar de dificuldades devidas à escolha de um microcontrolador que não possúıa uma

recepção de dados seriais já implementada pelo fabricante, o trabalho obteve resultados

satisfatórios, de acordo com o previsto.
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Obtenção do Pigmento de CoxAl3-xO4 via Método Cerâmico

Autor(es): Jardel Dantas Da Cunha1

Orientador(a): LÉa Barbieri Zinner

Compostos de Alumina são potenciais catalisadores para desidratação, porém quando

dopados com um promotor podem ter sua capacidade de atuação voltada para pigmentos

cerâmicos. Neste trabalho o pigmento foi preparado via rota cerâmica na proporção de 1:8

em mol de Co/Al, triturado em moinho de bolas por 4 horas e calcinado em temperaturas

distintas de 500 oC, 800 oC e 1000 oC. Os pós obtidos apresentam uma coloração que

vão do preto ao azul brilhante e foram caracterizados por análise termogravimétrica (TG),

a qual observou-se uma estabilidade térmica à partir de 450 oC. Os difratogramas de

raios X do pó calcinado a 500 oC mostrou o inicio da formação da fase espinélio e linhas

de reflexão referentes a alumina. Na temperatura de 800 oC ocorre a formação de um

material monofásico. Em 1000 oC picos tornam-se mais intensos e observa-se uma mudança

de coloração do material. Análises de área superficial (BET) e microscopia eletrônica de

varredura (MEV) foram usadas a fim de se observar a morfologia dos pós com o aumento

da temperatura.
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ESTUDOS DE SIMULAÇÕES NUMERICAS DE NOS E CHOQUES INTER-

NOS EM JATOS EXTRAGALÁTICOS

Autor(es): Iara Miller1

Orientador(a): Joel Camara De Carvalho Filho

Efetuamos simulações em duas dimensões com simetria axial de jatos supersônicos

leves, propagando-se em atmosferas com densidade constante e densidade decrescente para

estudar a relação entre choques internos e nos observados em jatos tais como Cygnus A e

M 87. Dos resultados encontrados, podemos distinguir claramente uma série de choques

internos que se formam nos jatos. Em particular, observamos que a posição do primeiro

choque a partir do núcleo aumenta com o aumento do número de Mach (M) do jato. Wilson

& Falle (1995) sugeriram que o choque pode ser induzido por mudanças na pressão externa

e apresentam argumentos para mostrar que a distância é proporcional a velocidade do jato.

Se identificarmos a escala de resposta l com a posição do primeiro choque Zs, podemos ter

uma estimativa da velocidade do jato. Nós plotamos a densidade do jato ao longo do seu

eixo como uma função da distância da galáxia central e determinamos a posição do primeiro

choque Zs e l e portanto, podemos usar Zs para calcular a velocidade do jato uma vez que

l depende de M. Aplicamos este procedimento para o jato em Cygnus A para estimar o

seu número de Mach e obtivemos M 1̃3. Este resultado é consistente com os resultados

obtidos por Williams (1991)(M 8̃) e Carilli et al.(1996)(M 8̃ e M < 13) usando abordagens

diferentes.
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ESTUDO DA INFLUÊNCIA DO COTENSOATIVO E DA RAZÃO C/T EM

SISTEMAS MICROEMULSIONADOS UTILIZADOS PARA A SOLUBILIZA-

ÇÃO DE DEPÓSITOS PARAFÍNICOS

Autor(es): Wagner LuÍs Novaes De Lima1, Davidson Willans Da Silva Alves2, Emanoel

Gelson De Andrade JÚnior3

Orientador(a): Tereza Neuma De Castro Dantas

A deposição de parafinas no petróleo está diretamente relacionada à variações na pres-

são, temperatura e liberação de gases dissolvidos quando o mesmo flui para a superf́ıcie.

No entanto, a deposição não ocorre somente no poço em perfuração, podendo ocorrer em

qualquer fase da produção, oleodutos e também no refino. Estes fatos nos levaram a procu-

rar um novo método para o tratamento destes depósitos. As microemulsões surgem como

uma alternativa para solubilização destes depósitos devido a sua grande área superficial,

baixa tensão interfacial/superficial e alto poder de solubilização. As microemulsões po-

dem ser utilizadas em composições de baixa toxicidade e inflamabilidade, sem perda da

capacidade de solubilização. Este trabalho tem o objetivo de determinar sistemas micro-

emulsionados capazes de atuarem na solubilização de depósitos paraf́ınicos, estudando a

influência do cotensoativo e da razão C/T nestes sistemas. 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 óleo diesel e o

QAV e como fase polar a água. Os cotensoativos testados foram o n-butanol e o álcool

isoamı́lico. O uso do álcool isoamı́lico como cotensoativo foi sempre favorável aos sistemas

que utilizavam o óleo diesel, enquanto que o n-butanol proporcionou melhores regiões de

microemulsão para os sistemas que utilizavam o QAV como fase orgânica.
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DETERMINAÇÃO DO COMPORTAMENTO REOLÓGICO DE SISTEMAS

MICROEMULSIONADOS

Autor(es): Davidson Willans Da Silva Alves1, Wagner LuÍs Novaes De Lima2, Emanoel

Gelson De Andrade JÚnior3

Orientador(a): Tereza Neuma De Castro Dantas

Microemulsões são sistemas transparentes, homogêneos, termodinamicamente estáveis,

formados pela mistura de água e óleo e estabilizada por um tensoativo e, em alguns casos,

um cotensoativo. As mesmas despertam interesse cient́ıfico e tecnológico devido à sua

aplicabilidade nas indústrias qúımica, petroqúımica e farmacêutica, entre outras.

Este trabalho objetivou estudar a reologia do sistema microemulsionado brometo de

dodecilamônio (DDAB)/n-butanol/HCl-0,1M/n-hexano, com a razão n-butanol/DDAB =

2, evidenciando o comportamento de fluxo, bem como determinar um modelo matemático

que represente tal comportamento.

Através de um planejamento estat́ıstico (prinćıpio da rede Scheffé), determinou-se a

viscosidade de várias misturas de composições pré-estabelecidas utilizando-se o reômetro

Brookfield modelo DV-III.

Determinou-se um modelo matemático que relaciona as frações mássicas dos consti-

tuintes e os resultados de viscosidade por uma análise de regressão múltipla, utilizando

critérios dos mı́nimos quadrados, do qual verifica-se um aumento da viscosidade na região

rica em C/T.

V&#61472;= 9,4892*C/T + 41,7697*O - 90,1288C/T*O + 31,6494*A - 346,0499*C/T*A

+

-59,2743*O*A + 586,2274*C/T*O*A

onde C/T, O e A são as frações mássicas das fases n-butanol/DDAB, n-hexano e HCl-

0,1M, respectivamente.

Os resultados mostraram que a microemulsão comporta-se como um fluido plástico, isto

é, em condições estáticas necessita-se de uma força para que se inicie o fluxo.
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Geração bidimensional e tridimensional de sólidos poliédricos em Modela-

dores CAD B-Rep

Autor(es): Alyson Geisel Medeiros De Araújo Dantas1

Orientador(a): Angelo Roncalli Oliveira Guerra

Esse trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de uma ferramenta capaz de rea-

lizar a geração de malhas 2D e 3D. Com a utilização do algoritmo de Delaunay é posśıvel

realizar a decomposição de uma face em triângulos (malhas em 2D). No caso de um sólido

(malhas 3D), basta generalizar-se o conceito para todas as faces do mesmo. Em seguida,

com todas as faces do objeto já triangularizadas, a etapa seguinte consiste em criar um

ponto dentro do mesmo de maneira que todos os triângulos pertencentes as faces tenham

esse ponto em comum. O resultado final seria um conjunto de quatro pontos formando

vários tetraedros responsáveis pela estrutura de malhas em 3D. Entretanto, devido a difi-

culdades operacionais junto ao modelador CAD/CAM utilizado nesse trabalho, atingiu-se

parcialmente os objetivos originais. A meta atingida corresponde a criação de uma ferra-

menta capaz de realizar a geração de malhas em 2D. Finalmente, também foi dado ińıcio

ao desenvolvimento de algoritmos capazes de realizar a decomposição das faces de uma

peça mecânicas em triângulos.
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USO DO MÉTODO LTT PARA RESSOADOR EM ONDAS MILIMÉTRICAS

Autor(es): Magno Cavalcante Da Silva1, Humberto Cesar Chaves Fernandes

Orientador(a): Humberto Cesar Chaves Fernandes

O método LTT é aplicado para a obtenção e análise da freqüência de ressonância do

ressoador unilateral de linha de lâmina. Neste método as equações de Maxwell são aplicadas

na transformada de Fourier dupla e permitem obter os campos eletromagnéticos em termos

dos campos transversais da estrutura. Aplicando-se condições de contorno adequadas,

os campos em todas as regiões dielétricas são obtidos como função exclusivamente dos

campos na cavidade do ressoador. A partir disto, forma-se um sistema de equações no

qual as densidades de corrente presentes são expressas em função dos campos na cavidade.

Através da utilização de funções de base, do método dos momentos e das relações de

Parseval, consegue-se eliminar as densidades de corrente e obter um sistema de equações

homogêneo com duas variáveis. A freqüência de ressonância complexa é obtida fazendo-

se o determinante deste sistema matricial igual a zero. Os resultados foram obtidos por

meio de programas na linguagem Fortran Powerstation e Matlab 5.0. Os resultados são

apresentados em curvas em 2 e 3D, onde são analisados parâmetros como: permissividade,

espessura do substrato dielétrico, largura e comprimento do ressoador. Este trabalho recebe

apoio do CNPq-Balcão.
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PROCESSO DE EXPANSÃO E HIDROFOBIZAÇÃO DA VERMICULITA PA-

RA AUMENTAR SUA CAPACIDADE DE ADSORÇÃO

Autor(es): Nilson José De Oliveira Bispo Júnior1, Fab́ıola Dias Da Silva Curbelo2

Orientador(a): Edson Leandro De Oliveira

Este trabalho teve como objetivo o beneficiamento da vermiculita afim de obter um

material adsorvente capaz de remover óleo das águas produzidas de poços de petróleo. O

argilomineral micáceo (vermiculita) possui uma estrutura cristalina que pode ser expandida

quando é submetido a temperaturas até 800oC. Esse material expandido quando hidrofo-

bizado pode aumentar sua capacidade de adsover óleo em emulsões aquosas. Dentre os

agentes hidrofobizantes utilizados, podemos citar: hidrocarbonetos derivados de petróleo

paraf́ınico, compostos derivados de silicone (siloxanos) e cera de carnaúba. O benefici-

amento da vermiculita teve como etapas de moagem, peneiramento, expansão térmica,

reclassificação e hidrofobização. A expansão da vermiculita foi realizada em um forno mu-

fla com controle de temperatura durante 15 minutos. A vermiculita bruta foi caracterizada

a fim de conhecer suas propriedades f́ısicas e qúımicas. O material beneficiado foi subme-

tido a análises de ATG para comprovar sua hidrofobização. Na classificação procurou-se

obter as seguintes faixas granulométricas (10-14; 14-28; 28-35 mesh). A hidrofobização de

cada amostra reclassificada foi realizada utilizando a cera de carnaúba como agente hidro-

fobizante durante 2 minutos à temperatura de 200oC com cuidados para não ultrapassar

esta temperatura para que a cera não evaporasse. De acordo com os resultados dos testes

de adsorção foi posśıvel comprovar a alta capacidade de adsorção do material expandido e

hidrofobizado.
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O Cenário Urbano Legislado: Normas Estéticas para as Residências

Autor(es): Luciana Kelly Maia Correia1

Orientador(a): Angela Lucia De Araujo Ferreira

No ińıcio do século XX, a urgência em resolver os problemas criados pelas epidemias, le-

vou a um maior controle do Estado sobre a produção do espaço urbano. Isto se deu através

de mecanismos reguladores que acabaram por impor um padrão estético compat́ıvel com o

anseio de progresso daquele momento. O estudo enfoca Natal, de 1889 a 1940 através da

análise da legislação vigente à época e das justificativas dadas pela administração pública.

As fontes de dados foram documentos oficiais e publicações em periódicos locais. Os resul-

tados indicaram que a elaboração de posturas municipais rigorosas acerca dos elementos

componentes das fachadas exigiram a modificação da configuração estética dos edif́ıcios

particulares. Tais posturas são representadas, por exemplo, pelas Resoluções n.92/1904 e

n.194/1916, Decretos n.351/1932 e n.449/1938 e pelos regulamentos do Serviço Sanitário.

Abrangiam toda a área urbana e referenciavam, além das questões tipológicas, como di-

mensões e tratamento de superf́ıcies, a mudança dos materiais utilizados nas construções.

Estas imposições se justificaram pelas ações higienistas do governo, pelos prinćıpios de con-

forto institúıdos para as residências, e ainda, pelo embelezamento do cenário urbano. Em

Natal, o projeto estético e saneador para promover a modernização da cidade foi eficiente

na construção de cenários planejados nas áreas centrais, mas induziu o deslocamento, para

áreas periféricas, de grupos sem condições de financiar as reformas arquitetônicas.
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Estudo da Intensidade de Emissão em 6300 A na Ionosfera em Presença de

Ondas de Gravidade.

Autor(es): Adriano Silva Belisio1

Orientador(a): Gilvan Luiz Borba

O presente trabalho discute posśıveis mecanismos f́ısicos capazes de explicar a ocor-

rência de assinaturas de ondas de gravidade em registros de dados ionosféricos na região

de baixa latitude sobre o Brasil, a partir de comparações entre as caracteŕısticas dessas

ondas e o comportamento do meio ambiente espacial caracterizado pela direção do campo

magnético interplanetário, intensificações do vento solar e alterações no campo geomagné-

tico terrestre avaliados pelos ı́ndices Kp e Dst. Dados iniciais envolvendo mais de 100 dias

de registros referentes tanto a peŕıodos geomagneticamente calmos quanto perturbados,

obtidos nas estações ionosféricas situadas em Cachoeira Paulista SP(22o 41” S, 45o 00” W,

Natal RN(36o 7” O, 5,3o S), Fortaleza CE(4o S, 322o E) e São Luiz MA(-44,37o E, 2,32o

S) sugerem que além do aparecimento de ondas relacionadas ao efeito Joule auroral, que

gera perturbações que se propagam dos pólos para o equador, existe a possibilidade de

que a intensificação da corrente de anel, provoque, na região equatorial, o aparecimento

de distúrbios ionosféricos que ficam confinados a essa região. Além disso, a assimetria na

distribuição diária ocorrência desses eventos, com preponderância de ocorrência durante

o peŕıodo noturno, pode indicar correlações com o vento termosférico. Por outro lado,

observamos mudanças nas caracteŕısticas do traço dos ionogramas durante a passagem das

ondas de gravidade as quais sugerem a possibilidade de que a ionosfera sofra um processo

local de rarefação e condensação associados a movimentos verticais do plasma, isso pode-

ria explicar as variações simultâneas verificadas tanto no conteúdo ionosférico total (TEC)

quanto na taxa de emissão luminescente (airglow) relatadas na literatura.
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CÁLCULO DAS INCERTEZAS NA ESTIMAÇÃO DE POTÊNCIAS ATIVAS

E REATIVAS NAS SAÍDAS DE ALIMENTADORES DE SUBESTAÇÕES DE

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

Autor(es): Daniel Braz F. Da Silveira1

Orientador(a): Marcos Antonio Dias De Almeida

O problema de estimação de estado de um sistema de distribuição de energia elétrica

é comumente formulado como um sistema de equações sobredeterminado, o qual pode ser

resolvido pelo Método dos Mı́nimos Quadrados Ponderados, sendo esta ponderação feita

pela matriz de variâncias dos erros das medições e pseudomedições. A principal caracteŕıs-

tica que dificulta a aplicação desse método de estimação de estado é a pouca quantidade

de medições do sistema. Para amenizar este problema são utilizadas pseudomedições, que

são determinadas a partir de equações básicas de circuitos elétricos. Os cálculos dessas

pseudomedições geralmente envolvem várias grandezas da rede elétrica (tensão, corrente,

ângulo, potência) o que resulta numa propagação de incertezas ou erros. Portanto, o ńı-

vel de desempenho do estimador de estado depende da quantidade e qualidade dos dados

medidos e pseudomedidos e dos seus respectivos erros. O objetivo deste trabalho consis-

te nos cálculos das incertezas geradas na utilização das potências ativas e reativas como

pseudomedições e com isso utilizá-los na formação da matriz das variâncias dos erros, in-

dispensável na aplicação do Método dos Mı́nimos Quadrados Ponderados. Exemplos de

cálculos utilizando a teoria da propagação de incertezas são apresentados e os resultados

obtidos comprovam sua eficiência.
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As obras de melhoramentos do ińıcio do século XX: Por uma nova imagem

da cidade de Natal

Autor(es): Silvia Maria De Medeiros Germano1

Orientador(a): Angela Lucia De Araujo Ferreira

Estudos mostram que o urbanismo procurou adaptar a cidade moderna às relações ca-

pitalistas. Implementou, junto a isso, uma poĺıtica de promoção de reformas sociais através

da modificação do espaço urbano que representou a criação de uma nova imagem da cidade,

norteadas pelos prinćıpios do higienismo e da estética urbana. Pretende-se identificar como

a busca por esta nova imagem repercutiu no espaço urbano de Natal. Partiu-se da análise

das obras realizadas entre 1900 a 1913, dentro do contexto sócio-econômico e poĺıtico à épo-

ca. Teve-se como fonte de dados a historiografia local, bem como matérias publicadas nos

jornais A República e Diário do Natal. Entre 1900 a 1913, Natal, regida por uma poĺıtica

clientelista de oligarquia agrária, foi palco de uma série de obras de melhoramentos. Em

concordância com os interesses dessa elite, as intervenções vieram dar ares de modernidade

a cidade, acompanhando a tendência das demais capitais brasileiras. As obras executadas

durante esse peŕıodo visavam equacionar os problemas higiênico-sanitários, bem como dotar

a cidade de uma infra-estrutura, criando condições proṕıcias ao desenvolvimento econômi-

co, que ultrapassasse sua função de centro administrativo. A imagem da cidade de Natal,

com largas avenidas, bondes e edif́ıcios suntuosos; revelava progresso, modernização. Por

outro lado, ao se restringir essas melhorias a determinados equipamentos e lugares, deu-se

ińıcio a um consequente processo de elitização das áreas centrais da cidade.
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PROJETO DE VALORIZAÇÃO ECONÔMICA DE BIOMASSA DE SISAL PA-

RA PRODUÇÃO DE BIOGÁS, RAÇÃO E ADUBO

Autor(es): Hidalgo Pereira De Assis Santos1

Orientador(a): Pagandai Vaithianathan Pannirselvam

Atualmente, um dos problemas da industria sisaleira é o grande desperd́ıcio no processo

de desfibramento do sisal, que é a mucilagem. Este trabalho relacionado com a problemática

do sisal é tema do projeto de unidade de processamento na região semi-árida, planejada

em três etapas: simulação de unidade de separação de fibras, de aproveitamento de fibras

para poĺımeros plásticos e da biomassa residual para energia e ração, que está em fase

de desenvolvimento pelo GPEC/DEQ/UFRN. O trabalho aborda o tema relacionado com

energia da biomassa, fazendo uma exposição do processo de simulação com o simulador

SuperPro Design (versão 3.6 de 1999), que é subdividida em duas unidades: Biodigestor

e Secadores, sendo o primeiro com equipamentos dimensionalizados para a maximização

na conversão de energia e o segundo na utilização total dessa energia. Realizou-se análise

de custo e avaliação econômica para as duas unidades de forma integrada. Os diversos

parâmetros sobre viabilidade técnico econômico, tais como: tempo de retorno, taxa de

retorno do fluxo de caixa e ponto de equiĺıbrio econômico de projeto, foram obtidos da

produção de fibras de sisal sem aproveitamento de biomassa e com aproveitamento de

biomassa para geração de energia e fertilizantes com sistema de bioreator. Dos resultados

preliminares do projeto integrado e simulado, analisamos que há viabilidade econômica na

produção de biogás e biofertilizantes a partir da biomassa do sisal, mas necessita de um

investimento significativo
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ESTUDO DA COMPOSIÇÃO ÓTIMA PARA FORMAÇÃO DE ORGANOGEL

COM A UTILIZAÇÃO DO TENSIOFIX PM

Autor(es): Kaline Arruda Oliveira1

Orientador(a): Tereza Neuma De Castro Dantas

Estudos recentes mostram que poĺımeros indutores de gel, tais como a gelatina, podem

formar géis em microemulsão (organogel) tornando-se um material de grande interesse na

ciência dos colóides.

As microemulsões são sistemas dispersos, termodinâmicamente estáveis, transparente

ou translúcidos, monofásicos e opticamente isotrópicos, formados a partir de uma apa-

rente solubilização espontânea de dois ĺıquidos, normalmente imisćıveis, na presença de

tensoativo(Hoar e Schulman, 1943).

O Organogel ou MBG do inglês, microemulsion based gels, é formado a partir da mistura

de gelatina e microemulsão a/o, resultando em gel transparente. Este gel, se constitui de

um meio disperso, com uma viscosidade variando de um ĺıquido para um verdadeiro gel

f́ısico (C. Petit, Th. Zemb e M.P.Pileni, 1990).

Nesse sentido é muito importante conhecer os componentes e os fenômenos que acom-

panham este novo material.

Com essa finalidade, medidas de viscosidade foram feitas, através de um viscośımetro

com spindle de disco da Brookfield, sob dois aspectos: microemulsão sob influência de

gelatina e microemulsão sem influência de gelatina.

Os resultados obtidos foram tratados estatisticamente com o aux́ılio de um software

apropriado e os reagentes utilizados neste trabalho foram os seguintes: tensiofix PM (co-

mercial); ciclohexano (vetec); gelatina em pó (comercial) e água destilada.
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Feiras livres da cidade de Natal-RN: avaliação das condições higiênico-

sanitárias .

Autor(es): Luciana Riu Ubach1, Andréa Karla De Morais Leal2, Bárbara Danielle Calixto

De Alcântara3

Orientador(a): Roberta Targino Pinto Correia

Apesar do crescente número de supermercados existentes nas cidades, as feiras livres

ainda configuram importante local de comercialização de gêneros aliment́ıcios. Esta pesqui-

sa teve como objetivo avaliar as condições higiênico-sanitárias de feiras livres do Carrasco,

Alecrim, e Avenida 15, situadas na cidade de Natal-RN. Nesta investigação foi utilizada a

“Ficha de Inspeção de Estabelecimentos na Área de Alimentos” determinado pela portaria

CVS-30 de 31/10/94 do Diário Oficial do Estado de SP. Foi constatado a exposição dos

alimentos sobre mesas de tábuas apresentando rachaduras e trincas, condições estas que

favorecem a penetração de reśıduos alimentares e facilitam a proliferação de microorganis-

mos. A ausência de saneamento, de proteção contra insetos e a presença de lixo em áreas

próximas às barracas também puderam ser observadas. Cerca de 95% dos alimentos não

apresentam rótulos, nem registro do Ministério da Saúde e/ou Ministério da Agricultura.

Pode-se concluir que as feiras livres visitadas ferem requisitos básicos de higiene, sendo

clara a necessidade de melhorias no tocante às condições de edificação, equipamentos e

utenśılios e do pessoal na área de produção, manipulação e venda. Ações educativas no

sentido de fornecer informações básicas acerca de cuidados importantes para a manipulação

de alimentos são necessárias.
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ESTUDO DAS PROPRIEDADES GEOTÉCNICAS DE SEDIMENTOS EÓLI-

COS DA CIDADE DE NATAL

Autor(es): James Dean Da Silva1, Janaina Dias Avelino2

Orientador(a): Olavo Francisco Dos Santos Junior

O estado do Rio Grande do Norte possui uma extensão litorânea de mais de 400 km.

Uma das feições marcantes dessa região é a ocorrência de campos de dunas. Estas consistem

de sedimentos arenosos formados pela ação dos ventos. A maioria dos estudos realizados

sobre tais depósitos são de natureza geológica e geomorfológica. O presente trabalho teve

como objetivo o estudo desses sedimentos com o enfoque geotécnico.

Este trabalho tem por a obtenção da classificação geotécnica das propriedades mecânicas

de sedimentos eólicos da cidade de Natal.

Para tanto, foram coletadas amostras desse material na área do Parque das Dunas da

cidade. Com estas amostras, realizou-se ensaios de caracterização do material e ensaio de

Cisalhamento Direto, este para determinar os parâmetros de resistência do solo.

A partir dos resultados obtidos, as amostras estudadas classificam-se como areia média,

não plásticas e ângulo de atrito variando de 31 a 37 graus.
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CONTROLE DE VELOCIDADE DE MOTORES DE INDUÇÃO TRIFÁSICOS

Autor(es): José Marcelo Lima Duarte1

Orientador(a): Aldayr Dantas De Araujo

O motor de indução converteu-se no tipo de motor mais usado na indústria devido a sua

maior robustez e facilidade de manutenção em relação ao motor de corrente cont́ınua. En-

tretanto, o motor de indução apresenta um modelo não linear para a maioria das aplicações

e seus parâmetros variam significativamente quando se muda o ponto de operação. Isto

torna necessário o uso de controladores mais complexos. Com o objetivo de conseguir um

melhor desempenho para o motor de indução trifásico, foram desenvolvidas duas estratégi-

as de controle: um controlador PID Genético e um controlador Dual Adaptativo Robusto.

Neste trabalho pretende-se comparar o desempenho das duas estratégias de controle com

o objetivo de ressaltar as vantagens e desvantagens de cada uma delas. Inicialmente foi

estudado o controle de velocidade do motor de corrente cont́ınua, devido o modelo linear

e a possibilidade de uso de estratégias de controle mais simples. Até o presente momento

foram estudados os conceitos de sistemas de controle, controladores PID e controle adap-

tativo e o sistema de acionamento e controle de motores elétricos existente no LECA. Foi

desenvolvido um software para a placa conversora AD/DA onde qualquer algoritmo de

controle pode ser implementado. Também foram realizadas simulações, no MATLAB com

o toolbox SIMULINK, de um controlador PID simples para o motor de corrente cont́ınua

existente no laboratório.
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Modelos de Transformadores Trifásicos de Distribuição para Transitóri-

os

Autor(es): Geraldo Bezerra Lima Júnior1

Orientador(a): Jose Tavares De Oliveira

Em estudos de transitórios eletromagnéticos se faz necessária a modelagem de trans-

formadores. A não linearidade do núcleo, os efeitos da saturação, da indução, o fluxo

de dispersão no ar, dentre outros, dificultam a representação detalhada de um modelo de

transformador trifásico, que descreva bem o seu comportamento em situações de baixa e

alta freqüência. Devido a estas particularidades é de fundamental importância um estudo

detalhado do mesmo, para a situação desejada, obtendo uma modelagem adequada, pro-

porcionando assim, avanços no estudo para melhorias na qualidade da energia. O primeiro

passo dado para realização deste estudo, foi a obtenção de dados experimentais de um

transformador trifásico reduzido, 1 kVA, para, posteriormente, utilizar o mesmo procedi-

mento em transformadores de grande porte. Estes dados são obtidos das medidas feitas em

laboratório, possibilitando a modelagem da curva de magnetização do núcleo e sua aproxi-

mação, utilizando métodos de otimização, que represente a relação do enlace de fluxo com

a corrente de magnetização. Os resultados obtidos foram bons, já que as curvas entre os

pontos experimentais, obtidos em laboratório, e os aproximados pelo modelo matemático

praticamente se confundem.
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“Cidade Nova”...Quem sabe a segunda “Paris Tropical”

Autor(es): Manuela Dantas De Oliveira1

Orientador(a): Angela Lucia De Araujo Ferreira

A primeira fase do urbanismo brasileiro, é caracterizada, por alguns autores, por ações

de melhoramentos nas cidades. Em Natal, as intervenções iniciaram-se no começo do

século XX. Concretizado entre 1901 e 1904, o Cidade Nova foi uma operação urbańıstica

que levou a criação de um novo bairro. O estudo propõe-se analisar o significado do bairro

para Natal e a forma em que se enquadrou no contexto da época. Uma revisão bibliográfica

e a historiografia local permitiu compreender o papel das intervenções locais no urbanismo

brasileiro. As principais fontes primárias foram as not́ıcias publicadas nos jornais potiguares

do ińıcio do século XX. A criação do novo bairro Cidade Nova, não condizia com a realidade

de Natal, repleta de flagelados da seca. Porém, para atender o ideário de modernização da

elite, o governo dispôs-se a“substituir”a cidade colonial existente, por uma Natal moderna.

O Cidade Nova foi implantada numa região de vantagens f́ısicas e paisaǵısticas, bastante

cobiçadas. Posseiros foram expulsos para que avenidas fossem abertas, numa operação

imobiliária que resultou na valorização de terras. Natal a exemplo da capital do páıs

(Rio de Janeiro), conhecida como a Paris Tropical, tentava copiar as reformas higienistas

européias do século XIX. Neste contexto o Cidade Nova foi o śımbolo maior de um momento

em que se nega a enferma cidade colonial, mas também foi responsável pelo ińıcio de uma

diferenciação social do espaço urbano, onde o território da elite se confirma.
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Analisador de Protocolos Internet

Autor(es): Diego Rodrigo Cabral Silva1

Orientador(a): Sergio Vianna Fialho

O Analisador de Protocolos Internet é um software de monitoração de tráfego de pacotes

para LANs (redes locais) que seguem a arquitetura Ethernet.

Esse software, quando instalado em uma máquina da rede, captura todos os pacotes

que passam por aquele meio f́ısico. Desses pacotes, são extráıdas algumas informações,

que serão utilizadas no cálculo de estat́ısticas consideradas vitais em uma ferramenta de

monitoração e análise do comportamento de redes.

São geradas estat́ısticas de funcionamento da camada de enlace (MAC Ethernet), e das

camadas Internet e Transporte, de acordo com a arquitetura TCP/IP. Para cada camada

são geradas telas com gráficos (linear e em torta) e outras informações usando caixas de

texto, mostrando o comportamento do protocolo da camada.

Os gráficos são atualizados periodicamente, de acordo com um intervalo de tempo

definido pelo usuário. Também é pasśıvel de configuração o intervalo de tempo que o

programa utiliza para resgatar os pacotes capturados e proceder à sua análise. É importante

que a escolha dos valores desses intervalos seja feita de forma criteriosa, para que não se

percam informações relevantes.

Uma outra caracteŕıstica do software é a opção de registrar em arquivo todo o tráfego

capturado. Isso pode ser bastante útil quando se precisa verificar o que ocorreu no passado.

Foram usadas as linguagens C e Java no desenvolvimento de um protótipo, que se

encontra operacional. Vários testes de funcionamento foram realizados com sucesso.
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Caracterização Hidrogeológica da Região de Upanema-RN

Autor(es): Soraia Maria Carlos Maia1

Orientador(a): Jose Geraldo De Melo

Este trabalho corresponde a um mapeamento geológico e uma caracterização hidroge-

ológica do Aqǘıfero Açu na região oeste do munićıpio de Upanema, perfazendo uma área

de aproximadamente 445 Km2 à oeste do Estado do Rio Grande do Norte.

O principal dreno superficial é o Rio do Carmo, que corta a área numa direção aproxi-

madamente NW-SE.

O clima da área é predominantemente semi-árido.

A geologia da área consiste em gnaisses mesocráticos , arenitos variados da Formação

Açu , calcários da Formação Jandáıra , paleocascalheiras e aluviões.

A caracterização hidrogeológica foi definida mediante um cadastramento de pontos

d’água realizado em campo, que consistiu na coleta de parâmetros construtivos e hidráu-

licos, bem como a condutividade elétrica das águas. De posse desses dados, foi posśıvel

elaborar seções hidrogeológicas para avaliar a estrutura hidrogeológica, um mapa poten-

ciométrico para definir o padrão de escoamento do fluxo das águas subterrâneas, além de

um mapa de condutividade elétrica para avaliar a salinidade das águas do Aqǘıfero Açu

na área.

O mapa potenciométrico, juntamente com as seções hidrogeológicas, permitiram carac-

terizar o sistema aqúıfero como do tipo livre, com semi-confinamentos na porção norte,

próximo aos calcários da Formação Jandáıra.

A salinidade das águas do Aqǘıfero Açu na área mostra-se elevada nas porções sul e

norte, já as menores salinidades são encontradas na porção central da área estudada.
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DISPOSITIVO PARA OBTENÇÃO DE HIDROGÊNIO A PARTIR DO PLAS-

MA DE GÁS NATURAL

Autor(es): Claudio Fernandes Da Silva1

Orientador(a): Clodomiro Alves Junior

No Rio Grande do Norte, a produção do gás natural é superior à demanda, tendo as-

sim um excedente de 20.974,9 m3/Ano. Com base nesses dados, pesquisas para estudo

do transporte, armazenamento e utilização desse gás é justificável, uma vez que seus re-

sultados podem conter grandes impactos econômicos e sociais. Sabe-se que o hidrogênio

é o elemento que possui o maior valor energético do gás natural. Pesquisas que levem à

obtenção deste gás está, indiretamente, associada ao tema anterior. Neste trabalho, se-

rá desenvolvido um dispositivo para obtenção de hidrogênio a partir do plasma de Gás

Natural. A obtenção do hidrogênio a partir do gás natural é uma importante rota de

aproveitamento energético deste gás. Para obtenção do hidrogênio será gerado um plasma

através da diferença de potencial RF aplicada entre dois eletrodos. O plasma, que é com-

posto de espécies neutras e ionizadas derivadas do GN, terá em sua atmosfera hidrogênio

ionizado atômico e molecular. Os dois eletrodos, confeccionados de ligas absorvedoras de

hidrogênio da famı́lia AB5 (LaNi5) e AB (FeTi), poderão selecionar para si apenas ı́ons de

hidrogênio (atômico e/ou molecular), através da adequação da freqüência RF. Neste tra-

balho, resultados preliminares serão apresentados do diagnóstico do plasma de gás natural.

Parâmetros como frequência, temperatura e densidade de ı́ons serão controlados a fim de

avaliar sua dependência com a concentração de H2+.
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Poluição Qúımica e Qualidade das Águas dos Açudes Gargalheiras, Dou-

rado e Currais Novos, Munićıpios de Acari e Currais Novos - RN

Autor(es): Luiz Jorge Frutuoso Júnior1

Orientador(a): Germano Melo Junior

Os açudes de Gargalheiras, Dourado e Currais Novos estão localizados entre os muni-

ćıpios de Acari e Currais Novos, e em conjunto fazem parte do sistema de abastecimento

de água desta região. As atividades mineiras, bem como as zonas urbanas (atividades

antropogênicas) instaladas nas proximidades destes açudes juntamente com as drenagens

que os aportam, podem estar contaminando parte da rede de drenagens que os abaste-

cem. Este trabalho tem por objetivo verificar o ńıvel de poluição qúımica destes açudes,

para determinar posśıveis anomalias ligadas as atividades mineiras e pela presença da zona

urbana.

Foram coletadas 61 amostras de sedimentos de fundo ao longo das drenagens principais

que aportam os açudes, bem como de drenagens subsidiárias dessas drenagens maiores. Das

61 amostras, 23 fazem parte deste trabalho. As amostras foram secadas e desagregadas,

com subseqüente separação e pesagem da fração granulométrica -0,063mm (-250 mesh).

Esta fração foi enviada para laboratório para análise de 15 elementos.

A partir das observações de campo, e de posse dos resultados anaĺıticos, podemos con-

cluir que as drenagens secundárias que aportam para os açudes, e também as drenagens

maiores apresentam altas concentrações em metais pesados, principalmente nas proximi-

dades da cidade de Currais Novos, onde se observa valores distintamente elevados de As,

Bi, Cd, Cu, Hg, Mo, Pb e Zn. Outros valores elevados são também observados nas proxi-

midades dos distritos mineiros da região em questão.
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Condições higiênico-sanitárias de mercados públicos de Natal - RN

Autor(es): Tháıs Bezerril Brandão De Lima1, Danielle De Oliveira Revoredo

Orientador(a): Roberta Targino Pinto Correia

Tendo em vista que os mercados públicos são locais nos quais expressiva fração da

população adquire gêneros aliment́ıcios, a presente pesquisa teve por objetivo avaliar as

condições higiênco-sanitárias destes estabelecimentos. Foram avaliados os mercados situa-

dos no Alecrim, Petrópolis, Quintas, Rocas e Igapó, tendo como base a “Ficha de Inspeção

de Estabelecimentos na Área de Alimentos”determinado pela Portaria CVS-30 de 31/10/94

do Diário Oficial do Estado de SP. Os seguintes aspectos foram levados em consideração:

situação e condição de edificação, equipamentos e utenśılios, pessoal na área de produção,

manipulação e venda das matérias primas e produtos expostos à venda. Foram constatados

falhas graves em relação a vários aspectos avaliados. Problemas como bancadas sujas em

condições precárias de manutenção, pisos danificados e sujos, manipuladores com asseio

pessoal precário foram constatados. Pode-se afirmar que as condições de comercialização

de alimentos em grande parte destes estabelecimentos visitados são precárias, necessitando

de melhorias. Ações educativas no sentido de disponibilizar informações sobre os corretos

procedimentos de manipulação de alimentos poderiam ser benéficas tanto para comercian-

tes e manipuladores, como para os consumidores.
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TÊMPERA DE AÇOS UTILIZANDO O PLASMA COMO FONTE ENERGÉ-

TICA

Autor(es): Josimar Pinheiro Freire1, Jose De Anchieta Lima2

Orientador(a): Clodomiro Alves Junior

Várias são as técnicas de tratamento/revestimento superficial utilizadas para endureci-

mento de superf́ıcie. Elas são de grande importância porque dão a superf́ıcie boas propri-

edades mecânicas com um núcleo tenaz. Dentre estas diferentes técnicas, existem aquelas

que fazem uso do plasma como fonte energética, tais como: nitretação iônica, cementa-

ção iônica e carbonitretação iônica. Estas técnicas possuem uma série de vantagem sobre

seus pares convencionais (que fazem uso de fornos resistivos, por exemplo), pelo fato do

plasma ser ambientalmente limpo, fornecer maior uniformidade de camada, menor tempo

e temperatura de processo. Seguindo este enfoque, foi desenvolvida em nosso laboratório

uma nova técnica de tratamento superficial. Trata-se da têmpera superficial em plasma. A

têmpera superficial vai permitir estudar o mecanismo de endurecimento da superf́ıcie pela

interação plasma-superf́ıcie, através das tensões residuais obtidas a partir do bombardea-

mento iônico. Foram tratados aços 1010 e inox 316, onde serão comparados com o 4340

a ser tratado. A dificuldade em se realizar o tratamento está no processo a plasma que

desenvolvido em uma atmosfera de baixa pressão e meio refrigerante possui uma pressão de

vapor normalmente superior. O tratamento é realizado em um dispositivo constitúıdo de

uma bomba de vácuo, um tubo de pires, dois terminares e um recipiente de óleo. Durante

o tratamento é monitorado a pressão e temperatura dentro da câmara.
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AVALIAÇÃO DA MOLHABILIDADE E RUGOSIDADE DE SUPERFÍCIES DE

Ti EM PLASMA VISANDO USO EM IMPLANTES DENTÁRIOS

Autor(es): Roseane Aparecida De Brito1

Orientador(a): Clodomiro Alves Junior

O sucesso alcançado com o implante osteointegrado deve-se, além de um meticuloso

preparatório superficial, às condições qúımicas, f́ısicas, biológicas e mecânicas em que está

sujeita a interface estabelecida entre o implante e o tecido ósseo e suas propriedades super-

ficiais. As principais limitações em pequisas nesta área devem-se ao pouco conhecimento

sobre as respostas biológicas e a inadequada caracterização dos materiais. Um fator de

relevada importância é a biocompatibilidade, isto é, se o material (titânio) responde sa-

tisfatoriamente qúımica e biologicamente ao ambiente biológico. Assim, é de fundamental

importância compreender que a superf́ıcie do material é a chave da biocompatibilidade no

sistema de implante. A camada de óxido formada sobre a superf́ıcie do titânio bem como

a sua composição qúımica, espessura e micro arquitetura, dependerão de técnicas prepara-

tórias para favorecer a resposta biológica. Neste trabalho, será observada a confecção de

um filme sobre um substrato de titânio por oxidação a plasma caracterizando-os quanto à

molhabilidade e o aspecto microestrutural, onde foram selecionadas sete amostras oxidadas

a plasma. Variou-se a temperatura e pressão, mantendo-se constante a atmosfera oxidan-

te (Ar-10% O2). Temperaturas e pressões superiores ocasionaram camadas mais frágeis,

com desprendimento em trabalho. Superf́ıcies com melhor molhabilidade que os implantes

comerciais, também foram obtidas para temperatura entre 400-500oC.
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AVALIAÇÃO QUALITATIVA DA ARQUITETURA HOTELEIRA EM NATAL

Autor(es): Vicente Correia Lima Neto1, Dorisbel Goems Toscano Dos Santos

Orientador(a): Maisa Fernandes Dutra Veloso

Natal é uma cidade de intensa atividade tuŕıstica, com uma rede hoteleira em constante

expansão, afetando diretamente a qualidade dos Meios de Hospedagens (MH”s). Apresen-

tamos os resultados da pesquisa sobre a qualidade da arquitetura hoteleira em Natal, cujas

análises concentraram-se em 38 hotéis e apart-hotéis urbanos. Verificamos as modificações

f́ısico-funcionais e estético-visuais nos espaços, e o grau de satisfação dos usuários, através

de questionários e entrevistas baseados na metodologia de APO (Avaliação Pós-Ocupação

de Ambientes Constrúıdos). Muitos dos hotéis possuem menos de 5 anos de existência,

a grande maioria concentra-se no padrão pequeno e médio porte e na categoria 3 estre-

las. Quanto às soluções formais, a forma alongada é a mais freqüente, predominantemente

horizontal, exceto a categoria flat, de padrão verticalizado. Somente metade dos hotéis

possui acessos adequados para deficientes f́ısicos e idosos, e poucos oferecem apartamentos

adaptados para os primeiros. Apesar de uma clientela crescente de usuários da Internet,

são poucos os MH”s que possibilitam o acesso a este serviço. A eficiência energética é o

principal problema de conforto, pois poucos tiram partido dos recursos naturais dispońıveis

na cidade. Embora o setor de hotelaria passe atualmente por transformações importantes,

recebendo uma clientela cada vez mais exigente com relação à qualidade dos espaços e

serviços, os projetos ainda não incorporam significativamente estas novas necessidades.
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Estudo Comparativo do Processo de Extração de Óleos Essenciais por Di-

ferentes Métodos de Extração - parte II - Eucalipto e Canela de Cunhã

Autor(es): Livia Carolina Pedroso Ramos1, Ana Paula Costa Câmara2

Orientador(a): Elisa Maria B Dutra De Sousa

A flora nordestina possui um grande potencial e espécies. O Eucalipto-NE e Canela

de Cunhã foram escolhidas para o desenvolvimento deste trabalho em função da grande

abundância e das poucas informações da composição qúımica e rendimento de extração.

Realizamos extração por diferentes métodos: Hidrodestilação, solvente orgânico e CO2

pressurizado. Na de extração com solvente orgânico, usamos Etanol. Pesou-se 30g de

amostra, 180mL de etanol, levamos o conjunto a incubadora refrigerada com agitação

190rpm por 8h. Após a extração, submeteu-se a filtração a vácuo. A seguir, colocou-se

20mL do filtrado em placas de petri a 18oC por 48h. Com o tempo, pesou-se as placas.

Calculou-se o rendimento do óleo essencial, graxas e pigmentos, dividimos a massa de óleo

extráıda por massa de amostra. Para o cálculo da massa do óleo, colocou-se as placas

de Petri em estufa com recirculação de ar a 165oC, e as amostras pesadas em intervalos

de 30min. Na extração por hidrodestilação, colocamos o material em tubo de Mariote,

e conectou-se a uma panela de pressão. O óleo, uma mistura de substâncias orgânicas

imisćıveis em H2O, se separa da H2O formando um sistema de duas camadas. Na extração

com CO2, construiu-se um dispositivo experimental constitúıdo de extrator, cilindro de

CO2, tanque pulmão, sistema coletor, válvulas e reguladores de temperatura e pressão.

Para o Eucalipto, alcançou-se melhores rendimentos de extração na extração com etanol,

e para a Canela de Cunhã, com CO2 pressurizado 4,3%.
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O Uso de um Modelo Digital de Terreno (MDT) como aux́ılio á interpre-

tação de Elementos Geológicos e G

Autor(es): Liliane Carla Da Nóbrega1, Fernanda Barbosa De Lima2

Orientador(a): Ricardo Farias Do Amaral

Este trabalho mostra a relação entre um Modelo Digital de Elevação (MDT) e aspec-

tos geológicos/geomorfológicos da cidade do Natal. Seu objetivo foi averiguar as posśıveis

relações existentes entre as feições geomorfológicas e as cotas altimétricas representadas

em um MDT. O MDT foi constrúıdo a partir da digitalização e vetorização de cartas to-

pográficas em escalas aproximadas de 1:10000/1:2000; A análise dos aspectos geológicos e

geomorfológicos foi baseada na interpretação das imagens de satélite, fotos aéreas e traba-

lhos preexistentes sobre a cidade do Natal. Utilizando-se o MDT com escala de 1:10000

foi posśıvel observar que as áreas mais baixas e planas correspondem às lagoas, os riachos,

estuário do Potengi/Jundiáı, a plańıcie flúvio-marinha e a superf́ıcie de aplainamento (UR-

BE), e as regiões mais elevadas e onduladas estão relacionadas às dunas fixas ou móveis,

sendo as áreas mais representativas o Parque das Dunas e o San Vale. Com o MDT de

escala 1:2000, pode-se evidenciar as formas das lagoas como também das elevações em

seu entorno. Nessa pesquisa comparativa concluiu-se que a partir da observação e análise

do MDT, é posśıvel identificar e classificar as diversas feições geomorfológicas presentes

na área da cidade do Natal, que em geral possui um relevo plano, registrando pequenas

elevações, com elementos bem definidos que caracterizam sua paisagem.
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Desenvolvimento de Novos Tensoativos para a Recuperação de Óleos Vis-

cosos

Autor(es): Daliane Oliveira De AraÚjo1, Tulio Yterbio Fernandes Vale, Afonso Avelino

Dantas Neto, Eduardo Lins De Barros Neto

Orientador(a): Tereza Neuma De Castro Dantas

Durante os últimos anos, um dos métodos de recuperação de óleos que vem sendo uti-

lizado, com freqüência, nos campos é o de injeção de vapor. Sabendo-se que a eficiência

desse método térmico às vezes torna-se limitada, pretende-se utilizar em conjunto a esse

método o uso de tensoativos. Considerando-se ainda que os tensoativos comerciais empre-

gados nesse método térmico são de custos elevados, o desenvolvimento de novos tensoativos

a partir de óleos residuais pode ser empregado pois seus processamentos são efetivamente

de um custo inferior. O presente trabalho, visa obter novos tensoativos utilizando solven-

tes derivados de petróleo, provenientes da REDUC, aplicando-se o método da sulfonação

direta. Na busca de uma melhor reprodutibilidade dos experimentos, partiu-se para um

desenvolvimento de uma metodologia de śıntese desse material, na qual utilizou-se o pla-

nejamento experimental do tipo fatorial 2n, tendo como variáveis estudadas: tempo de

reação, razão mássica óleo/ácido e temperatura. Os rendimentos dos experimentos obtidos

em duplicatas foram determinados em relação ao ı́ndice de SO3 e a modelagem empregada

foi realizada no Estatistica r©. Os dados obtidos no desenvolvimento dessas reações mos-

traram que tanto a metodologia de śıntese empregada quanto o planejamento experimental

foram eficazes para a realização da sulfonação desses óleos residuais, empregando-se uma

fácil e econômica metodologia experimental.
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APLICAÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO NA ANÁLISE DA OCUPAÇAO

HUMANA NAS BORDAS DAS FALÉSIAS

Autor(es): Diêgo De Almeida Pereira1, Liliane Carla Da Nóbrega2

Orientador(a): Ricardo Farias Do Amaral

Este trabalho tem como enfoque a avaliação de construções de empreendimentos tuŕıs-

ticos nas bordas das falésias, tendo como área de estudo o “Chapadão” região pertencente

ao munićıpio de Tibau do Sul, localizado ao sul da cidade de Natal. O “Chapadão” repousa

sobre uma superf́ıcie plana e aproximadamente horizontal que constitui a borda oceânica

da Superf́ıcie Regional dos Tabuleiros, possuindo como limite leste uma região de falésias.

A análise da região se deu através de levantamentos cartográficos anteriores, em interpre-

tação de fotografias e trabalhos de campo. No estudo de campo pode-se verificar um fato

importante, os primeiros cent́ımetros da superf́ıcie do “chapadão” apresentaram-se mais

consistentes do que as camadas imediatamente inferiores. A relevância deste fato é que

após a retirada desta peĺıcula arenosa o terreno apresentará uma maior susceptibilidade à

erosão por águas superficiais. No estudo, as fotografias foram digitalizadas e retificadas a

partir de uma base cartográfica anterior e de pontos de controle em campo (GCP). Opera-

dores de Distância foram usados na determinação das distâncias de afastamento mı́nimas,

abaixo da qual poderia ser permitida a construção de obras na região. A posse destes dados

permitirá aos pesquisadores uma avaliação mais criteriosa sobre a utilização e ocupação

do solo, pois é de fundamental importância o estudo das interações existentes entre o meio

f́ısico e as atividades antrópicas que venham a ser elaboradas na área em estudo.
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Polaritons de Plasmons em Semicondutores Cristalinos

Autor(es): Paulo Dantas Sesin Jr1, Carlos Antonio Barboza2, Alex Eustaquio De Melo

Orientador(a): Eudenilson Lins De Albuquerque

Polaritons são modos mistos formados por duas ou mais excitações elementares (tais

como fónons, plasmons, magnons, etc.) onde uma de suas componentes é o fóton. Sua

teoria foi inicialmente formulada para o caso da interação da radiação eletromagnética

com os fónons transversais ópticos (TO) de um sólido. Posteriormente, passou a ter sua

conceituação mais ampla, envolvendo outros tipos de excitações elementares. Os polaritons

estão intimamente relacionados com as propriedades dielétricas de um sólido. Para o caso

dos polaritons de plasmons ela é expressa pela equaçãoda função dielétrica do polariton

de plasmon . No regime de polaritons podemos descrever as propriedades do fóton usando

as equações de Maxwell com efeitos de retardamento. Neste trabalho aplicamos a teoria

dos polaritons de plasmons que se propagam em um cristal semicondutor. Apresentamos

as nossas discussões para os polaritons de volume que se propagam no GaAs. Neste caso,

os parâmetros f́ısicos são dados por:wp=134.8 cm-1; l/2pc=2.5cm-1, e = 10.9 onde wp é

a freqüência do plasma e g é a energia do “dumping”. Nossos resultados numéricos são

expostos através de três gráficos. Nos dois primeiros caracterizamos a dependência da

função dielétrica e(w), parte real e imaginária, com a freqüência. O espectro de polaritons

de plasmons esta mostrado no terceiro gráfico, onde plotamos w/wp contra o vetor de

onda q definido através de sua relação de dispersão. Aspectos interessantes do espectro

são mostrados e analisados.
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Densidade: um método simples para determinação de Tântalo na Columbita-

Tantalita

Autor(es): Carlos Eduardo Fernandes De Souza Costa1

Orientador(a): Joao Adauto De Souza Neto

Com o avanço da indústria eletrônica mundial as aplicações do Tântalo (Ta) estão cada

vez mais amplas e diversificadas, promovendo uma grande busca por este metal. O Brasil é

tido como um grande produtor de Ta, encontrado na columbita-tantalita (variáveis teores

de Ta) presente em vários corpos pegmat́ıticos da Prov́ıncia Pegmat́ıtica do Seridó (RN-

PB). Como o preço desse minério aumenta em função do teor de Ta, a determinação desse

metal é de extrema necessidade. O objetivo desse trabalho é avaliar um método prático e

barato que permita a determinação de Ta no próprio garimpo. Para isso, sabendo-se que a

columbita-tantalita é uma solução-sólida de Nióbio (Nb) e Ta, na qual a densidade relativa

é proporcional ao teor de Ta, utiliza-se a densidade como método alternativo procurado. As

análises de densidade foram feitas em 15 amostras de columbita-tantalita, por dois métodos:

volume deslocado e picnométrico. Pelo método do volume deslocado obteve-se densidades

entre 5,2 e 7,0 g/cm3, enquanto pelo picnômetro entre 5,53 e 5,79 g/cm3. O método do

picnômetro é considerado mais preciso, utilizando-se portanto as densidades obtidas pelo

mesmo para a determinação do Ta. Foi gerada uma equação relacionando densidade e teor

de Ta, permitindo determinar que as amostras possuem 13-22 % de Ta2O6. Por outro

lado, a análise qúımica de uma amostra “mista” (densidades diferentes) por FRX revelou

que o minério estudado tem cerca de 13 % de Ta2O6, o que reforça a validade do método

aplicado.
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SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE DADOS UTILIZANDO O RTLINUX E UMA

PLACA DE SOM

Autor(es): Cynthia Samara De Medeiros Gonzaga1, Pĺınio Altoé Costa Vieira2

Orientador(a): Francisco Das Chagas Mota

Neste trabalho, desenvolveu-se um sistema de aquisição de dados eficiente e econômico

em relação aos métodos convencionais, onde se permite a execução de tarefas paralelas, tal

como o uso da Internet, sem que com isso, a aquisição seja prejudicada. Para isso, fez-se

uso do conversor analógico/digital de uma placa de som e do sistema operacional Linux,

em especial o RTLinux, que possui distribuição gratuita e permite implementações mais

eficientes de algoritmos de controle comparados aos sistemas DOS/Windows.

A partir da utilização de bibliotecas e funções próprias do RTLinux , construiu-se um

módulo em linguagem C, que proporciona a aquisição dos dados.

O processo inicia-se com a entrada de dados analógicos via o canal do microfone, pas-

sando pela placa de som que irá realizar a conversão A/D (analógica/digital) e D/A (digi-

tal/analógica). O módulo contém mecanismos de acesso à placa que a habilita a fornecer os

dados capturados assim que passam pelo conversor A/D. Testes práticos foram realizados

comprovando-se a eficiência do sistema desenvolvido.

Este trabalho tem como meta final a aplicação no controle de plantas f́ısicas, onde

pretende-se utilizar algoritmos baseados em lógica nebulosa. Assim sendo, o conversor A/D

já feito, e o conversor D/A que será a próxima etapa a ser desenvolvida são ferramentas

que tornarão viável sua implementação.
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Otimização de Modelos Equivalentes de Redes Elétricas

Autor(es): Elaine Ligia Lacerda De Farias1

Orientador(a): Jose Tavares De Oliveira

Na análise de redes elétricas, principalmente em sistemas elétricos de grande porte,

costuma-se substituir uma parte da rede por equivalentes elétricos. Inicialmente é formada

a matriz admitância de barra da rede elétrica para cada freqüência na faixa desejada. Do

elemento da diagonal principal, em cada freqüência, correspondente ao barramento a partir

do qual se deseja obter o equivalente elétrico da rede, obtém-se a admitância equivalente

da rede elétrica vista do barramento.

O método prospoto consiste em utilizar técnicas de otimização para construir um circui-

to elétrico equivalente formado por resistências, indutâncias e capacitâncias, combinadas

em série e em paralelo, de tal forma que reproduza a mesma admitância da rede original na

freqüência nominal ou menor, como em subharmônico, até nas freqüências mais elevadas,

como em surtos.

Este trabalho contribui no sentido de proporcionar um modelo equivalente de redes

elétricas, utilizando técnicas de otimização, quando se deseja a resposta completa de uma

rede elétrica para a aplicação em estudos que envolve a variação das grandezas com a

frequência, como em transitórios eletromagnéticos e harmônicos. Como exemplo de aplica-

ção, utilizamos uma rede elétrica pré-estabelecida e escolhendo um dos seus barramentos

como base para o desenvolvimento do método proposto, obteve-se para o barramento, a

mesma admitância da rede original, podendo ser observado em gráficos comparativos.
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Interface para modelador CAD utilizando C++ Builder

Autor(es): Márcio Rodrigo De Araújo Souza1

Orientador(a): Angelo Roncalli Oliveira Guerra

Com o avanço da pesquisa acadêmica na área de mecânica computacional se obtém,

cada dia mais, uma infinidade de novas ferramentas que vão auxiliar áreas de conhecimento

como arquitetura, projetos de máquinas, desenho técnico, metodologia de elementos finitos

(FEA) etc. Porém essas alterações, ou inovações, são efetuadas modificando o código fonte

da estrutura de modeladores comerciais ou em modeladores de confecção inteiramente

acadêmica, e uma vez obtido o resultado da pesquisa referente a criação de tais ferramentas,

tem-se a necessidade de um outro procedimento de pesquisa tão importante quanto o

primeiro.

Para que os novos recursos cheguem a servir às áreas de interesse, é preciso que haja uma

interface entre o software e o usuário, já que, sem está interface, somente os programadores

terão este acesso.

O presente trabalho utiliza-se de recursos de programação visual (C++ Builder), onde

foi desenvolvido um ambiente para visualização do gerador de malha do modelador TTM,

desenvolvido em trabalhos cient́ıficos.
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COMPOSTOS DE COORDENAÇÃO ENTRE PERCLORATOS DE TERRAS

RARAS E A 2-PIRROLIDINONA

Autor(es): Carlos Neco Da Silva Júnior1

Orientador(a): Geraldo Vicentini

Compostos de coordenação entre percloratos hidratados de lantańıdeos (III) com o li-

gante 2-pirrolidinona foram sintetizados e caracterizados por titulação complexométrica

com EDTA, análise elementar (CHN), espectroscopia de absorção no ultravioleta-viśıvel,

espectroscopia na região do infravermelho, raios-X pelo método do pó e análise termogravi-

métrica (TG/DTG). Medidas de titulação complexométrica com EDTA e análise elementar

sugerem a fórmula geral Ln[8PIRROL].(ClO4)3 para os compostos, onde (Ln = La, Nd,

Sm, Eu, Gd, Ho e Y) e (PIRROL=2-Pirrolidinona). Os espectros vibracionais na região do

infravermelho mostram que o ligante está coordenado ao ı́on metálico através do oxigênio

carbońılico. Foram calculados a partir do espectro de absorção de neod́ımio parâmetros

espectroscópicos como: efeito nefelauxético, fator de covalência e o parâmetro de covalên-

cia de Sinha. Os difratogramas de raios-X, pelo método do pó, não indicam isomorfismo

entre os compostos. As curvas termogravimétricas mostram que a decomposição do ligante

ocorre entre 115-350 oC, com formação de óxidos de lantańıdeos em temperatura superior

a 800 oC.
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Elaboração da Carta Topográfica do Litoral Leste do Rio Grande do

Norte

Autor(es): Flávio Lemos De Santana1

Orientador(a): Jose Wilson De Paiva Macedo

O objetivo primeiro deste trabalho é o de elaborar cartas topográficas mais precisas e

com possibilidades de serem geradas em diferentes escalas, de acordo com a conveniência

do trabalho. Isto foi feito construindo um arquivo de dados à partir das próprias cartas

topográficas da SUDENE (1:100000) e somando-se a este arquivo os dados altimétricos

oriundos do banco de dados gravimétricos do Grupo de Geof́ısica do DFTE / UFRN. As

cartas da SUDENE usadas neste trabalho foram: Natal (SB-25-V-C-V ou 978), Touros

(SB-25-V-C-11 ou 901), Pureza (SB-25-V-C-I ou 900), São José do Mipibú (SB-25-Y-A-

II ou 1055), São José do Campestre (SB-25-Y-A-I ou 1054) e João Câmara(25-V-C-IV ou

977). Os dados foram extráıdos destas cartas através da digitalização das cotas altimétricas

por meio de uma mesa digitalizadora. Com estes dados mais os oriundos da gravimetria,

construi-se os arquivos de dados que foram plotados utilizando-se o software gráfico “Surfer

for Windows”, gerando assim as cartas topográficas correspondentes às folhas acima citadas.

Verificou-se que os mapas obtidos apenas com os dados retirados das cartas da SUDENE

têm boa concordância com os mapas originais e que ao adicionarmos os dados provenientes

da gravimetria há evidentimente, um aprimoramento dos mesmos. Ao tornar estas cartas

mais precisas, elas poderão ser úteis como documentos de base para estudos geomorfológicos

e neotectônicos.
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CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA E GEOTÉCNICA DOS SOLOS DA

REGIÃO DE NÍSIA FLORESTA - RN

Autor(es): Alexandre Gil Batista Medeiros1, Jailma Marinho Bezerra De Oliveira2, Cristi-

ane Campos Peralta3, Diêgo De Almeida Pereira4

Orientador(a): Olavo Francisco Dos Santos Junior

A região de Nı́sia Floresta no litoral Sul Oriental do Rio Grande do Norte se encontra em

desenvolvimento acelerado e sofre concomitantemente às evoluções morfológicas naturais e

antrópicas. A região necessita de estudos ambientais, com o intuito de fornecer subśıdios

para o planejamento ordenado de sua ocupação, sem que haja degradação do meio am-

biente, pois a mesma tem como principais fontes de renda - o turismo, a piscicultura e a

carcinocultura.

Uma das ferramentas que auxilia bastante a compreensão e visualização dos processos

envolvidos são os mapas temáticos, que agrupam informações correlacionadas. Sendo as-

sim, o trabalho consiste na elaboração de mapas (geológico, de relevo e geotécnico) que

auxiliarão os estudos espećıficos na determinação adequada de medidas mitigadoras para

cada impacto ambiental identificado na região.

A metodologia consistiu inicialmente na fotointerpretação preliminar e um reconhe-

cimento de campo. Em seguida foi feita a coleta de amostras e realizados ensaios de

caracterização do solo (granulometria, limites de consistência).

Gerou-se um mapa geológico, de relevo e geotécnico da região. Os mapas permitiram

a identificação de seis unidades homogêneas do meio f́ısico da Região. Esses mapas são

importantes para subsidiar e definir a poĺıtica de uso e ocupação do solo da região, uma

vez que a mesma apresenta um forte potencial tuŕıstico e de subsistência das populações

que habitam em torno da mesma.
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Estudo da tectônica frágil na região do Açude Público do Castanhão -

CE: aplicação ao risco śısmico

Autor(es): Alexandre Ranier Dantas1, Raniéri Belmiro De Almeida2

Orientador(a): Francisco Hilario Rego Bezerra

A região Nordeste do Brasil concentra cerca de 60% dos principais sismos com magni-

tude 4,0 ou maior no páıs, constituindo um tipo de atividade śısmica distribúıda em śıtios

localizados e persistentes. O objetivo desta pesquisa foi auxiliar os tratamentos compu-

tacionais de dados geológicos oriundos da área de construção do Açude Castanhão-CE, e

ajudar nas coletas de dados de campo.

Os trabalhos de campo consistiram sobretudo na coleta de dados de juntas e falhas na

área de estudo. Tais dados foram catalogados para tratamento estat́ıstico em softwares

para projeção estereográfica e determinação do campo de tensões associado às estruturas

frágeis mapeadas. Ocorrendo ainda a confecção de Modelos Digitais de Terreno (MDT) da

área para visualização de lineamentos indicadores de regime tectônico frágil.

A partir dos dados fornecidos pelo software é provável que o campo de tensões neo-

tectônico na área de construção do Açude do Castanhão seja caracterizado por extensão

N7oW e compressão N83oE e a geometria das falhas predominante seja do tipo transcor-

rente. Os MDT”s são representados por um bloco diagrama e um mapa de superf́ıcie de

relevo, indicando lineamentos, impressos na paisagem da área de estudo pelos canais de

drenagens, cristas alinhadas, escarpas, ou quaisquer outras feições geomorfológicas.

O tratamento computacional dos dados geológicos permitiram a análise de dados, dando

subśıdios para uma melhor visualização da tectônica frágil na região.
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VERSATILIDADE DO USO DO PLASMA EM PROCESSAMENTO DE MA-

TERIAIS

Autor(es): Kleber JosÉ Barros Ribeiro1

Orientador(a): Clodomiro Alves Junior

A competitividade de mercado na fabricação de materiais tem fomentado a pesquisa no

sentido de melhorar a qualidade dos produtos e reduzir o custo de processamento. O Plas-

ma tem se destacado por se tratar de uma potente fonte térmica, com grande versatilidade

no aquecimento dos materiais. Esta versatilidade se deve ao fato de que o mecanismo de

interação com a superf́ıcie se dá pelo bombardeamento de espécies ionizadas ou neutras,

produzindo aquecimento. A fim de avaliar o seu efeito térmico sobre os materiais, plasmas

produzidos com diferentes configurações de eletrodos foram estudados. Neste trabalho foi

desenvolvido um aparato para monitorar a temperatura de amostras com diferentes con-

dutividades térmicas. Foram inseridos, simetricamente, três termopares em profundidades

distintas do material. As amostras utilizadas foram de Cu, Ni e 70Cu30Ni. A sinteri-

zação foi realizada a uma temperatura de 900oC, em uma atmosfera de H2 e utilizando

dois tipos de configuração de cátodo. Na configuração planar as amostras apresentaram,

respectivamente, um &#61508;T de 27oC, 73oC e 18oC. Já na configuração cátodo-oco,

foi observado um gradiente superior a 31oC, 100oC e 25oC. Após análises de resultados

conclúımos que i) existe sempre um gradiente térmico entre a região superficial e a região

central das amostras sinterizadas por plasma; ii) o gradiente térmico depende do grau de

confinamento do plasma; iii) a diferença do gradiente térmico depende da temperatura de

sinterização.
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RECUPERAÇÃO DE METAIS PESADOS COM ÓLEOS VEGETAIS REGIO-

NAIS: APLICAÇÃO Á RECUPERAÇÃO DO COBRE

Autor(es): Ronaldo Carvalho Campelo1, Ronaldo Carvalho Campelo2, Joao Bosco De

Araujo Paulo

Orientador(a): Joao Bosco De Araujo Paulo

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 danos consi-

deráveis ao meio ambiente e ao homem. Desta forma a recuperação do metal a partir de

efluentes industriais se reveste de grande importância. Esse trabalho estuda a capacidade

de extração do cobre através dos óleos vegetais regionais: babaçu, mutamba, piqui e ou-

tro ainda não identificado. Todos eles são abundantes na região Norte e Nordeste, o que

torna sua obtenção e custos atrativos. A operação utilizada é a extração ĺıquido-ĺıquido.

Constatou-se que a eficiência de extração do metal pelos óleos vegetais é função do pH da

solução aquosa e por isso, foram preparadas soluções de sulfato de cobre com a mesma con-

centração e diferentes valores de pH. Com a concentração de cobre conhecida no refinado,

conhece-se o rendimento da extração e pode-se apontar qual o óleo mais indicado e qual

é a faixa de pH ideal para extração do metal. Os resultados demonstraram que os óleos

estudados não extráıram satisfatoriamente o metal cobre. É posśıvel que a quantidade de

óleo utilizada (10% v/v dilúıdo em querosene) seja insuficiente para produzir uma extração

eficaz. Estudos posteriores serão realizados fazendo-se uso de uma maior proporção dos

óleos vegetais na solução orgânica.
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Efeitos espectroscópicos de nitratos de neod́ımio e európio com amidas e

aminóxidos ćıclicos

Autor(es): HilÉia Karla Silva De Souza1, Valdelice Rodrigues Da Silveira2

Orientador(a): Dulce Maria De Araujo Melo

Efeitos espectroscópicos dos complexos entre nitratos de neod́ımio e európio entre ami-

das (2-azaciclononanona e E-Caprolactama) e aminóxidos cicĺıcos (metilmorfolina-N-óxido

e 2,2 ditiobis(piridina-N-óxido)) tem sido o principal objetivo deste trabalho.

Os espectros na região do infravermelho sugerem que os aminóxidos cicĺıcos estão co-

ordenados pelo oxigênio do grupo NO e as amidas cicĺıcas pelo oxigênio do grupo CO. A

coordenação do nitrato é bidentada para todos os complexos.

Os espectros de absorção para o composto de neod́ımio é de caracter essencialmente

eletrostático.

Os espectros de luminescência à 77K mostram que a hipersensitividade da transição

para o Eu descrece devido a efeitos de simetria causada pelos ligantes, na seguinte ordem:

amidas cicĺıcas>aminóxidos ćıclicos.

Palavras-chave: nitratos, aminóxido cicĺıcos, amidas
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Localização ótima de reguladores de tensão conectados em delta aberto

em alimentadores trifásicos

Autor(es): Arrhenius VinÍcius Da Costa Oliveira1

Orientador(a): Manoel Firmino De Medeiros Junior

Nos últimos anos, observa-se um aumento da prática da instalação de reguladores de

tensão nos alimentadores trifásicos, o que tem representado uma melhoria significativa na

qualidade do fornecimento, através da elevação do perfil de tensão ao longo dos alimen-

tadores. A maneira como é realizada a determinação da localização desses reguladores de

tensão, muitas vezes, baseia-se em procedimentos emṕıricos, aliados a um cálculo aproxi-

mado de queda de tensão.

Na primeira etapa do presente trabalho, foi apresentada uma metodologia para deter-

minar a localização otimizada de um regulador de tensão em linhas, cujas cargas foram

consideradas equilibradas e os acoplamentos mútuos entre as fases foram desconsiderados.

O presente trabalho objetiva determinar a localização ótima do regulador considerando o

caso mais geral, onde as cargas do sistema são desequilibradas e os efeitos de acoplamento

entre as fases são considerados. Dessa forma, bancos de reguladores podem ser modelados,

considerando efeitos diferenciados nas três fases da rede.
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Análise integrada da Estratégia Competitiva, Qualidade e Tecnologia da

Informação em setores de serviços do RN

Autor(es): Vicente Pires Lustosa Neto1

Orientador(a): Ana Celia Cavalcanti F Campos

O trabalho estuda os fatores competitivos e analisa o impacto da Tecnologia da In-

formação e da Gestão da Qualidade Total na competitividade de setores de serviços do

Rio Grande do Norte, particularmente Pesquisa e Desenvolvimento, Agência de viagens,

Ensino Superior, Instituições Médicas. O método de avaliação dos indicadores de qualida-

de e competitividade, seguiram o modelo do Prêmio Nacional de Qualidade e do Prêmio

Americano Malcom Baldrige, e obedecem aos critérios determinados pela matriz de Slack

e aos fatores competitivos de Hill. O trabalho apresenta a situação de algumas empresas

do setor de serviços, de acordo com a classificação dos fatores competitivos classificando-as

a partir de critérios “qualificadores” , “ganhadores de pedidos” ou “menos importantes”.

As empresas foram alocadas numa matriz de importância/desempenho, a qual leva em

conta os concorrentes e os clientes, considerando-se zonas: de ação urgente, de melhoria,

adequada e de excesso.
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Avaliação da performance da nova versão do sistema de freios do Mini-Baja

2001.

Autor(es): Evandro Fimino De Souza Júnior1, Edimar De Oliveira Jerônimo2

Orientador(a): Francisco De Assis Oliviera Fontes

O sistema de freio de um véıculo deve ser projetado com grande responsabilidade e

deve aliar funcionalidade e confiabilidade, em especial, se tratando de um véıculo “off-

road”, onde a falha do sistema pode causar danos maiores do que em outros tipos de

véıculos. O presente trabalho se propõe a expor os avanços e modificações no que diz

respeito a concepção do sistemas de freios do projeto Mini-Baja 2001. O projeto visa

analisar comparativamente a outras configurações, o desenvolvimento da nova configuração,

novos materiais e equipamentos utilizados no sistema de freios do projeto do mini-véıculo

desenvolvido na UFRN. A eficiência de um sistema é o somatório das eficiências de cada

componente. A análise de cada componente, levando em consideração as tecnologias e

materiais adotados permitem uma melhor avaliação comparativa entre o sistema proposto

e os sistemas anteriormente utilizados. Procedeu-se a avaliação dos resultados a partir da

relação peso X potência e do espaço percorrido durante a frenagem e a desaceleração do

véıculo, tanto em pistas de testes como em competições oficiais. Os resultados obtidos na

competição SAE Brasil 2001 de Mini-Baja foram satisfatórios, onde o véıculo atingiu a

excelente marca de 2,9m de deslocamento na frenagem, marca mais expressiva que as dos

anos anteriores, auxiliando a equipe Car-Kará a conquistar a Quarta colocação entre 72

equipes.
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Preparação, caracterização e estudo termoanaĺıtico dos Diclofenacos de

Magnésio, cálcio, estrôncio e bário

Autor(es): MÁrcia Severiano Lisboa1

Orientador(a): Valter Jose Fernandes Junior

O diclofenaco de sódio é o prinćıpio ativo do Voltaren, medicamento utilizado como anti-

inflamatório e anti-reumático. Este fármaco pode ser usado como ligante para a obtenção

de complexos metálicos. Nesse trabalho foram preparados os diclofenacos dos alcalinos

terrosos a partir da adição das soluções dos cloretos de Mg, Ca, Sr e Ba na solução aquosa de

diclofenaco de sódio sob agitação. Após precipitação os compostos foram lavados, filtrados,

secos ao ar livre e em seguida armazenados em dessecador contendo CaCl2 anidro. Os

compostos foram analisados por Análise Elementar, Absorção na Região do Infravermelho,

Termogravimetria (TG), Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) e Difração de Raios

X.

As curvas TG foram realizadas nas seguintes condições: Razão de aquecimento de 20 oC

min &#8211;1, atmosfera de ar sintético com fluxo de 100 mL min-1, cadinho de &#61537;

- alumina e massa da ordem de 5 mg. Nas curvas DSC utilizou-se cadinho de alumı́nio e

fluxo de 50 mL min &#8211;1.

As curvas TG indicaram perdas de massa referente a desidratação e decomposição dos

compostos anidros. Por outro lado, as curvas DSC apresentaram picos endotérmicos e

exotérmicos em correspondência às curvas TG.

Os resultados obtidos permitiram estabelecer a estequiometria e os difratogramas de

Raios X mostraram picos caracteŕısticos de cristalinidade, não identificando no entanto,

séries isomorfas.
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ESTUDO DE INIBIDORES DE CORROSÃO RECOMENDADOS PARA CON-

CRETOS DE ALTA DURABILIDADE

Autor(es): Ana Cećılia Vieira Da Nóbrega1

Orientador(a): Djalma Ribeiro Da Silva

Natal, por ser uma cidade litorânea, convive diariamente com o problema da corrosão

nas armaduras do concreto armado, devido à grande concentração de ı́ons cloretos. Diante

dessa problemática é que se propõe, no trabalho em questão, a adição de inibidores de

corrosão para minimizar ou retardar o ińıcio dessas reações.

Objetiva-se o estudo do nitrito de sódio, dicromato de potássio e mistura para avaliar

suas propriedades terapêuticas em relação à corrosão e influências mecânicas no concreto,

bem como contribuir com a difusão de suas utilizações na construção civil.

Assim, estudaram-se as proporções 0, 0,40, 0,50 , 0,80, 1,00, 1,20, 1,60, 1,80, 2, 3%

em relação à massa do cimento, isolados e em mistura, num traço 1:1,5:2,5 (cimento, areia

e brita), superplastificante 1,0% e fator água/cimento 0,40. Para avaliar o concreto e os

inibidores foram realizados os ensaios de Compressão dos Corpos de Prova Ciĺındricos de

Concreto, Determinação da Consistência pelo Abatimento do Tronco de Cone, Determina-

ção da Absorção de Água e Medidas Eletroqúımicas.

A influência nas propriedades mecânicas mostra-se com boa reprodutibilidade, embora

reduzam a trabalhabilidade. Desde que na concentração cŕıtica, as adições diminuem a

corrente de corrosão e o potencial torna-se mais catódico. A menor corrente de corrosão

observada foi no nitrito de sódio a 1,8%, portanto, sendo este o inibidor que apresenta maior

eficiência nas condições do presente trabalho.(Agência Financiadora: CNPq/ PIBIC.)

Palavras-chave: Concreto, Alta durabilidade, Inibidor de corrosão

1Aluno(a) PIBIC Local



ET0534

Competitividade em setores de serviços no RN: Avaliação com base em in-

dicadores de Gestão Estratégica ,Gestão da Qualidade e Tecnologia da

Informação

Autor(es): Ederaldo Peixoto De Araújo1, Marcelo Pachêco De Carvalho2

Orientador(a): Ana Celia Cavalcanti F Campos

A pesquisa avalia a competitividade em empresas de serviços do RN, tendo em vista

as rápidas mudanças ocorridas no cenário atual advindas da globalização. Neste contex-

to, estão sendo avaliadas e posteriormente classificadas as variáveis que melhor definem

a competitividade nas empresas de serviços selecionadas nesse trabalho. As variáveis fo-

ram escolhidas a partir de um trabalho de pesquisa anterior intitulado “Competitividade

nos Setores de Serviços no Rio Grande do Norte: Abordagem Integrada de Estratégia,

Qualidade e Tecnologia da Informação”, financiado pelo CNPq. Ademais, outras variáveis

relacionadas aos temas “Gestão de Pessoas”, especialmente sobre “remuneração variável” e

“qualidade de vida”, e relacionadas à “Cadeias Produtivas/Clusters”, serão também investi-

gadas. Para tanto se levará em conta as teorias de competitividade de Hill, Slack e Porter e

o Prêmio Nacional de Qualidade, a partir de um modelo integrado de Estratégia, Qualidade

e Tecnologia da Informação. A avaliação empregada incluirá metodologias qualitativas e

participativas, como “Focus Group” e “QFD” (Desdobramento da Função Qualidade). Ao

final, após as entrevistas que estão sendo realizadas com gerentes, funcionários e clientes,

os dados serão analisados e avaliados. Os fatores competitivos serão classificados como

critérios qualificadores, ganhadores de pedidos ou menos importantes.
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ET0539

SIMULAÇÕES E TESTES DE UM SISTEMA DE PROPULSÃO DE UM MINI

VEÍCULO UTILIZANDO MOTOR ELÉTRICO

Autor(es): George Wagner De Miranda Cavalcanti1, Evandro Fimino De Souza Júnior2

Orientador(a): Francisco De Assis Oliviera Fontes

A busca de novas tecnologias no setor automobiĺıstico, no que diz respeito à emissão

de gases e autonomia, tem despertado grande interesse de orgãos governamentais, grupos

empresariais e em universidades de todo mundo. O projeto de um mini-véıculo h́ıbrido

(elétrico/motor de combustão interna) possibilita o conhecimento e domı́nio tecnológico.

O presente trabalho tem como objetivo simulações e testes (em um dinamômetro de rolos)

de um sistema de propulsão, utilizando um motor elétrico alimentado externamente. O

véıculo h́ıbrido oferece grande desempenho, principalmente no que se refere às emissões

nocivas de gases e rúıdos, além de atenuar problemas de autonomia dos atuais véıculos

elétricos puros. A partir do estudo das diferentes configurações de propulsão de véıculos

h́ıbridos através de consultas bibliográficas, em sites e revistas especializadas, foram rea-

lizados testes utilizando um dinamômetro de rolos constrúıdo no próprio laboratório. Os

testes realizados no dinamômetro permitiram levantar curvas comparativas entre o siste-

ma de propulsão utilizando um motor elétrico de 5 (cinco) HP e o sistema de propulsão

convencional utilizando um motor de combustão interna de 8 (oito) HP.
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ET0553

SÍNTESE E AVALIAÇÃO TÉRMICA DOS METANOSSULFONATOS DE NÍ-

QUEL (II) E ZINCO (II) COM IMIDAZOL

Autor(es): Valdelice Rodrigues Da Silveira1, HilÉia Karla Silva De Souza2

Orientador(a): Otom Anselmo De Oliveira

O presente trabalho tem como objetivo caracterizar esses complexos através da aná-

lise qúımica e térmica. Os resultados das análises elementares obtidas por CHN e de-

terminação do teor do metal por absorção atômica, sugerem a seguinte estequiometria

M(C3H4N2)6(CH3SO3)2, onde M= zinco ou ńıquel. A curvas termogravimétricas de-

monstram que para o compostos de zinco à sáıda dos ligantes ocorre em duas etapas, em

uma faixa de temperatura entre 149.28o a 438.78oC, seguida pela decomposição dos ânios,

o complexo de ńıquel possui a sáıda dos ligantes em quatro etapas consecutivas, em uma

faixa de temperatura entre 214,02o a 453,92oC, seguida pela decomposição dos ânios, ambos

gerando óxidos dos metais como produtos finais. A DSC mostrou que o composto de zinco

se funde entre 92,36o e 113,25oC com &#61508;H= -106,64 J/g, o evento que ocorre entre

136,17o e 324,12oC corresponde a decomposição de parte dos ligantes com &#61508;H=

-398,78 J/g, enquanto o complexo de ńıquel apresenta picos endotérmicos e exotérmicos as-

sociados a sáıda dos ligantes, em uma faixa de temperatura que vai de 67,42o até 437,39oC.

Na espectroscopia de absorção no viśıvel, o complexo de ńıquel apresenta uma banda de

energia igual a 3.31x10-19 J, que corresponde a transição t2g para eg. Os difratogramas de

raio-X, pelo método do pó, mostra que os compostos são isomorfos com caráter cristalino.
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ET0555

MAPEAMENTO GEOLÓGICO DE RECIFES DE CORAIS COM A UTILIZA-

ÇÃO DE FOTOGRAFIAS AÉREAS DE PEQUENO FORMATO

Autor(es): Fernanda Barbosa De Lima1, Diêgo De Almeida Pereira2

Orientador(a): Ricardo Farias Do Amaral

O presente trabalho trata de um mapeamento geológico da plataforma rasa no munićıpio

de Touros, mas especificamente os recifes de corais do Baixo de Maracajaú, corpo de arenito

recoberto por rochas biogênicas e organismos vivos, formando um recife de coral do tipo

franja. Esse mapeamento tem como objetivo a geração de dados georreferenciados, de fácil

utilização e recuperação para pesquisadores e público em geral, como também uma base

de estudos que levem à proposta de um plano de manejo da “APA dos Corais do RN”.

A metodologia adotada foi a mosaicagem de FAPEF´s em escala aproximada de 1:5000,

georreferenciamento e criação de planos de informações com as feições observadas. Para

o georreferenciamento do mosaico, foram utilizados os pontos de controle em campo dos

flutuantes que servem de apoio para o mergulho tuŕıstico nos corais, tendo sido posśıvel

a criação de camadas vetoriais para cada atributo. O primeiro resultado deste estudo é

um mapa geral da área e das feições encontradas: canais, ondas de areia, capim do mar,

corais emersos e submersos, a partir do qual surgirão novos elementos de discussão que

enriquecerá a gama de conhecimentos sobre a região.
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ET0565

Concepção e Implementação de um Mecanismo de Inferência Independente

de Plataforma

Autor(es): Manuel Ferreira Gomes Junior1

Orientador(a): Marcia De Paiva Bastos Gottgtroy

A maioria dos problemas reais envolvem requisitos que geram alta complexidade, tanto

para sua descrição como para sua solução computacional. Neste contexto, no seio da

Base de Pesquisa Fundamentação e Desenvolvimento de Sistemas Inteligentes Confiáveis

do Departamento de Informática e Matemática Aplicada da UFRN temos investigado e

desenvolvido trabalhos com base no paradigma dos agentes.

A disponibilização de ferramentas que possam contribuir para a utilização prática dos

agentes é também um dos objetivos da Base de Pesquisa.

O almejado é gerar um mecanismo realmente orientado à objetos que realmente consiga

inferir, de acordo com os conceitos envolvidos, para ser usado em sistemas que trabalham

com inferência e que usam o mesmo paradigma. Além disso, esteja aberto a outros de-

senvolvedores para adaptações, ampliação de sua robustez, melhorias e correções. Embora

alguns mecanismos com essas caracteŕısticas ja tenham sido constrúıdos, eles deixam a

desejar em alguns aspectos e, principalmente, a independência de plataforma e o código

aberto. A tarefa não é trivial, pois a complexidade envolvida é extremamente grande.

Nossa proposta é estudar os problemas que estão relacionados com esse contexto, perme-

ando concepção, implementação e disponibilização de tal ferramenta/software e o quanto

posśıvel alcançar a sua implementação. Nessa apresentação estaremos apresentando os

resultados alcançados até o presente momento.
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ET0570

PRODUÇÃO DE CONDIMENTOS DE PIMENTAS DESIDRATADOS EM SE-

CADORES DE BANDEJA E EM SECADORES DE LEITO DE JORRO

Autor(es): Daniel Cavalcanti Moura De Melo1, Ana Carmen Dos Santos2, Veruska Soares

Da Nóbrega, Carlos Enrique De Medeiros JerÔnimo3

Orientador(a): Ana Lucia De M Lula Da Mata

A região nordestina é uma grande produtora de alimentos agŕıcolas, sendo em sua

maioria, nativas e espećıficas da região. Entre esses alimentos, as pimentas de cheiro,

como são popularmente conhecidas, apresentam um sabor bastante agradável e ausência

do ardor caracteŕıstico presente na maioria das pimentas. Dáı o nome do fruto. Seu uso

é comum no preparo de peixes, crustáceos, carnes e acompanhamentos em geral. Não

existem grandes propriedades que explorem comercialmente estas culturas, nem em sua

forma natural e nem industrialmente. Porém, é uma cultura de fácil adaptação e de boa

produtividade, tendo uma grande perspectiva comercial. A desidratação desses materiais

aumenta seu tempo de durabilidade e de estocagem, além de agregar valor aos mesmos.

Nesse trabalho foi realizado um estudo comparativo da secagem de pimentas em secadores

de bandeja e leito de jorro. No secador de bandejas foi estudado o efeito da temperatura

sobre a qualidade do produto e no tempo de secagem, além de ajustados modelos às

curvas de secagem experimental. No leito de jorro, foram realizados testes preliminares

sobre o comportamento fluidodinâmico e produção de pó dos materiais estudados. O

produto obtido no leito de jorro apresentou melhores padrões, apesar da não otimização

das condições experimentais. No secador de bandejas o aumento da temperatura acelera a

velocidade de secagem, porém diminui a qualidade do produto final.
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Sistema de Testes de Transitórios de Tensão

Autor(es): Mário Cesar Heliodoro Arruda1

Orientador(a): Andres Ortiz Salazar

Com o intuito de testar a reação de equipamentos que usam transitórios de tensão (tais

como geladeiras, televisão, equipamentos de som, etc), constrúımos este sistema que tem

como objetivo prevenir a reação de transitórios de tensão ao serem submetidos a quedas e

altas de tensão ( cargas cŕıticas ).

O sistema consiste de um software feito em C, gravado na memória flash do micro-

controlador Freedom 16 da Intec, que deve acionar um relay o qual funciona como uma

chave. Este, quando acionado, fornece uma tensão de amplitude de 220 V e 60 Hz (ten-

são fornecida pelas companhias energéticas) e quando desacionado deixa de fornecer essa

tensão.

Baseando-se nos intervalos de tempos e nas fazes selecionadas pelo usuário, para acionar

ou não o relay (liga-lo e desliga-lo), simula-se as quedas e altas de tensão que ocorrem na

energia fornecida pelas companhias energéticas.

Através deste sistema é posśıvel testar a reação e a capacidade de aparelhos eletrônicos

quando submetidos a cargas cŕıticas. Além de conhecer os pontos onde o problema é mais

critico e tomar providências, através da criação de sistemas de proteção para esses pontos

evitando a perda destes aparelhos.
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Adsorção de polieletrólito e sedimentação de suspensões de alumina

Autor(es): Daniel Wagner Oliveira De Medeiros1

Orientador(a): Jose Luis Cardozo Fonseca

A estabilidade das suspensões coloidais depende de vários fatores, como a força iônica e

a viscosdade do meio de dispersão, e uma das maneiras de se estudar a estabilidade dessas

suspensões é analisar a velocidade de sedimentação das part́ıculas suspensas. Para o estudo

da mesma foram feitos ensaios de sedimentação, da seguinte maneira: 1 - Prepararam-se

suspensões de NaCl + Alumina + sal sódico de co-poli(ácido estirenossulfônico-co-ácido

maleico). 2- As suspensões ficaram em repouso durante 4 dias para que a concentração do

copoĺımero se estabilizasse, devido à adsorção de suas cadeias pelas part́ıculas de alumina.

3 - Preencheu-se uma bureta de 135 mL com as supensões (uma de cada vez). 4 - A cada 30

minutos, retiraram-se aĺıquotas de 15 mL. 5 - Mediu-se a turbidez das aĺıquotas. A turbidez

está relacionada com a concentração das part́ıculas suspensas. Ao variar as concentrações

de copolimero e de NaCl puderam-se observar variações no perfil de turbidez, indicando

mudanças na velocidade de sedimentação. Mantendo a concentração de NaCl constante

e aumentando a concentração de copoĺımero, a viscosidade do meio dispersor aumenta,

conseqüentemente diminuindo a velocidade de sedimentação. Já mantendo a concentração

de copoĺımero constante e aumentando a concentração de NaCl, diminúımos a viscosidade

do meio dispersor, devido ao efeito polieletroĺıtico, facilitando o movimento das part́ıculas

dispersas, aumentando dessa forma a velocidade de sedimentação.
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SISTEMA ALTERNATIVO A BAIXO CUSTO PARA AQUECIMENTO SO-

LAR

Autor(es): Wskley Batista Nóbrega De Sousa1

Orientador(a): Luiz Guilherme Meira De Souza

Este trabalho tem a pretensão de apresentar um sistema alternativo de aquecimento so-

lar, de custo muito inferior aos sistemas comercialmente dispońıveis no mercado atualmente.

Os sistemas convencionalmente utilizados têm o coletor formado por tubos absorvedores

de cobre como seu elemento principal; trabalham geralmente em regime de termosifão e

utilizam reservatórios térmicos de inox ou cobre. Tais sistemas apresentam um custo acima

de R$ 2.000,00, para uma famı́lia em média de quatro pessoas, o que representa uma difi-

culdade para a obtenção dos mesmos pela população. Objetivando-se a socialização do uso

da energia, projetou-se, construiu-se e testou-se um sistema que é composto de elementos

constrúıdos com materiais alternativos de menor custo, que os convencionalmente utiliza-

dos, e demonstra-se no âmbito deste trabalho a viabilidade térmica que tais componentes

apresentam, tornando-os competitivos com os materiais de custo mais elevados que são

tradicionalmente utilizados. Tal sistema é formado por dois coletores de PVC de 1,5m2,

um reservatório para armazenamento do fluido aquecido e de tubos condutores do mes-

mo. Caracteriza-se pelo seu menor custo em relação aos dispońıveis no mercado , podendo

ser comercializado pela metade do preço dos oferecidos comercialmente. Apresenta gran-

de viabilidade de utilização podendo com pequenos investimentos tornar-se um produto

de mercado. Dados de gradientes térmicos, perdas térmicas e desempenho térmico serão

apresentados para a comprovação da finalidade proposta. Serão também apresentados as-

pectos relativos aos processos de degradação inerentes a exposição dos tubos absorvedores

de PVC a radiação solar.
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Implementação Paralela do Algoritmo de Treinamento por Retropropa-

gação de Perceptrons de Múltiplas Camadas

Autor(es): Ana Claudia Medeiros Lins De Albuquerque1

Orientador(a): Jorge Dantas De Melo

O objetivo deste trabalho foi estudar a paralelização do algoritmo de treinamento de

uma rede neural do tipo Perceptron de Múltiplas Camadas. Esse tipo de rede neural é

muito aplicada na resolução de diversos tipos de problemas utilizando o algoritmo de trei-

namento por retropropagação de erro. Esse treinamento, entretanto, pode se tornar lento

conforme a complexidade da rede aumenta. Por esta razão, fez-se uso de conceitos de pro-

gramação paralela para diminuir esse tempo. Foi utilizado o paralelismo do conjunto de

dados (training set), que consiste no particionamento das amostras de treinamento. Desta

maneira, haverá dois tipos de estruturas: a mestre e a escravo. A estrutura mestre irá

particionar e enviar as amostras para as estruturas escravos que, por sua vez, realizam a

computação e enviam a resposta para o mestre que, então, realiza o ajuste dos pesos sináp-

ticos. Na implementação, utilizou-se o ambiente PVM e a linguagem de programação C++.

Concluiu-se que essa paralelização é bastante vantajosa para aplicações que possuem um

tempo de computação elevado. Vale a pena ressaltar que, para uma rede com um pequeno

número de neurônios por camada, a diferença de tempo de execução entre o treinamento

paralelo e o seqüencial poderia ser mı́nima ou, até mesmo, o tempo de treinamento do

algoritmo paralelo ser superior ao seqüencial. Aplicações em uma arquitetura paralela com

16 processadores foram realizadas para comprovar os estudos levados a termo.
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COMPÓSITO A BASE DE PVC: ESTUDO TÉRMICO E DE MATERIAIS

Autor(es): Flank Melo De Lima1

Orientador(a): Luiz Guilherme Meira De Souza

Com o objetivo de substituir-se o CPVC como tubo condutor de fluido quente em insta-

lações de aquecimento solar, apresentou-se no congresso anterior um trabalho que mostrou

a viabilidade da utilização de um tubo fabricado a base de PVC, com recobrimento de

fibra de vidro. Demonstrou-se a viabilidade térmica do mesmo pela obtenção de parâ-

metros térmicos bastante competitivos com os resultados alcançados pelo tubo de CPVC,

convencionalmente utilizado. Demonstrou-se que tal tubo pode ser confeccionado com me-

nos da metade do custo do tubo de CPVC, de diâmetro similar. Este presente trabalho

mostrará resultados de outros parâmetros térmicos levantados, de propriedades mecânicas

que caracterizam os tubos em análise: PVC, CPVC e Compósito. Foram determinadas as

resistências a tração, compressão, flexão e ao impacto para várias amostras de tais tubos,

demonstrando-se as diferenças existentes entre tais parâmetros para cada tipo de tubo uti-

lizado. Pode-se perceber que tais parâmetros não foram significativamente afetados pelo

recobrimento de fibra com relação a tração, compressão e flexão, porém em relação ao

impacto o compósito apresentou um a resistência mais de duas vezes melhor. Isso é um

prinćıpio de estudo térmico da utilização de um compósito a base de tubo e fibra para

servir de elemento absorvedor em coletores solares. Tais resultados serão apresentados de

forma comparativa tendo-se como elemento base o tubo de PVC de 1
2
”, através de gráficos

e tabelas. Demonstrando-se a viabilidade de utilização de tal tubo para o fim proposto.
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IMPREGNAÇÃO DE LANTÂNIO SOBRE SÍLICA PELA TÉCNICA DA VIA

ÚMIDA

Autor(es): Theogenes Silva De Oliveira1, Sebastiao Ribeiro Ferreira, Joao Fernandes De

Sousa, Leopoldo Oswaldo Alcázar Rojas

Orientador(a): Sebastiao Ribeiro Ferreira

O sistema lantânio/śılica é usado na redução de óxidos nitrosos como substituto do ró-

dio no catalisador de triplo efeito, para controlar as emissões automotivas; no acoplamento

oxidativo do metano para obter etano, na reação de śıntese de metanol como promotor do

paládio. Necessita-se de uma técnica adequada para a preparação do catalisador de lantâ-

nio sobre śılica. Estudou-se o processo de impregnação pela medição do potencial zeta da

śılica pura e também impregnada com lantânio. As impregnações foram feitas num siste-

ma agitado com controle de pH e temperatura. A adsorção de lantânio foi monitorada por

análise qúımica da solução de lantânio ao final da impregnação. A temperatura e a relação

sólido/solução foram mantidas a 30 oC e 1/20 g/mL, respectivamente. Foram estudadas

as influências do pH e concentração inicial de lantânio. Dos resultados obtidos, resultou

uma faixa ótima de pH entre 6 e 8, em concordância com os resultados da medição do po-

tencial zeta. A concentração inicial de lantânio apresenta uma faixa ótima de impregnação

entre 10-3 e 10-2 M. A medição do potencial zeta para a śılica impregnada com lantânio

apresenta um deslocamento do potencial original de carga zero (PCZ), o que indica uma

forte adsorção. Conclui-se que o método estudado de impregnação úmida é recomendável

na śıntese do catalisador de lantânio sobre śılica, porque há uma forte adsorção do lantânio

sobre a mesma.
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Quando o cenário se desfaz... Um estudo sobre o desmonte do patrimônio

arquitetural e malha viária no bairro da Cidade Alta, em Natal

Autor(es): Valério Augusto Soares De Medeiros1

Orientador(a): Edja Bezerra Faria Trigueiro

Apresenta-se aqui um estudo sobre relações entre estado de preservação arquitetural e

configuração da malha viária para o bairro da Cidade Alta, centro histórico por excelência

de Natal por abrigar o śıtio de fundação e algumas das mais significativas edificações da

cidade. Discute-se a natureza e a influência de aspectos morfológicos em referência ao es-

tado atual de preservação no centro histórico, lançando mão de técnicas de representação

linear, um dos instrumentos de investigação pertinentes à modelagem do ambiente cons-

trúıdo (metodologia da análise sintática do espaço). As técnicas adotadas são utilizadas

para explorar as relações entre padrões globais e locais da malha viária e determinar seus

efeitos sobre aspectos associados com a preservação em śıtios históricos, tais como uso do

solo, presença e estado de conservação de vest́ıgios arquitetônicos. Os resultados demons-

tram vigorosas correlações entre integração viária, uso comercial e desmonte do cenário

constrúıdo, bem como entre segregação viária, uso residencial e presença de edificações

preservadas. Ao que parece, os processos de transformação espacial ocorridos na cidade -

e o conseqüente deslocamento do centro ativo, com implicações diretas para a área, acres-

cidos da aparente descrédito do viés preservação como elemento atrativo, são fatores que

enfraquecem o potencial da conjunto remanescente e minam esforços voltados para a plena

consolidação da Cidade Alta como Zona Especial de Preservação.
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FUGA DE FLUXO MAGNÉTICO: FRATURAS DE SUPERFÍCIE

Autor(es): Sharon Dantas Da Cunha1, Darlan Araujo Moreira2, André S.w. Torres Da

Silva

Orientador(a): Artur Da Silva Carrico

A manutenção de superf́ıcies de aços em várias aplicações industriais requer um diag-

nóstico antecipado da evolução de defeitos que podem se tornar nocivos, comprometendo

a integridade da superf́ıcie. Uma das técnicas amplamente utilizadas para o mapeamento

de defeitos superficiais, especialmente em gaseodutos, consiste na medição do campo de

fuga da superf́ıcie metálica, quando magnetizada até a saturação com a magnetização no

plano da superf́ıcie. A região próxima do defeito tem fontes de campo magnético, asso-

ciadas a cargas de superf́ıcie ou volume, e pode produzir alterações relevantes no campo

magnético na região próxima da superf́ıcie metálica. A identificação de micro-fraturas que

se originam na superf́ıcie é um tema de grande interesse na indústria, e ainda um desafio

a ser vencido. No presente estudo calculamos o campo de fuga de micro-fraturas longas

em uma superf́ıcie plana de um material magnetizado uniformemente. O potencial escalar

magnético é calculado numericamente, explorando a simetria da distribuição de cargas. A

profundidade da micro-fratura e a sua largura são usados como parâmetros para a discus-

são do comportamento do campo magnético na região próxima do defeito. Assumindo que

a carga magnética de fraturas próximas depende apenas do estado de magnetização e da

natureza das fraturas estudamos também o efeito de fraturas próximas, e a possibilidade

de cancelamento de fluxo.
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FASES DE MISTURAS TERNÁRIAS: EFEITOS DE TENSÃO SUPERFICIAL

Autor(es): Darlan Araujo Moreira1, Sharon Dantas Da Cunha2, Fábio Henrique Da Silva

Sales

Orientador(a): Artur Da Silva Carrico

O estudo de sistemas dispersos tem atráıdo um amplo esforço de pesquisa. Tanto do

ponto de vista fundamental, da descrição de fases (cont́ınuas, microemulsões, etc.) e da

caracterização da natureza de transições, como do ponto de vista aplicado. Nesse parti-

cular contexto se destacam as misturas ternárias em que a dois componentes majoritários

(ex. óleo e água) se adiciona um terceiro elemento (moléculas anfif́ılicas) para controlar

a tensão da interface. Um dos recursos usados comumente na descrição teórica das fases

desses sistemas é a simulação numérica. Nesse trabalho usamos uma simulação Monte

Carlo (MC) para descrever o efeito de tensão de interface em uma mistura tipo água-óleo.

As moléculas anfif́ılicas consistem do agrupamento de monômeros de duas naturezas com

afinidade para ligação com moléculas de água e óleo respectivamente. Nas trajetórias são

permitidos o arraste das moléculas anfif́ılicas, bem como sua deformação, impedindo-se

contudo a separação dos monômeros. Consideramos diferentes valores das concentrações

dos componentes em uma descrição restrita a uma rede em duas dimensões com NxN pon-

tos. O efeito da susceptibilidade elétrica das moléculas é discutido, dentro da aproximação

de dipolos elétricos livres, examinando as trajetórias para diferentes valores do campo ex-

terno. As trocas de posição de moléculas de água e óleo, bem como a participação das

moléculas anfif́ılicas nas trajetórias MC são exibidas em tempo real.
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CINÉTICA DA OXIDAÇÃO CATALÍTICA DO SULFITO DE SÓDIO

EM UM REATOR MULTIFÁSICO

Autor(es): Alessandra Araújo E Silva1, Joao Fernandes De Sousa

Orientador(a): Joao Fernandes De Sousa

A eficiência da aeração em um reator biológico é conseqüência da transferência de oxigê-

nio a qual pode ser quantificada em conformidade com a quantidade de oxigênio consumida

pelas reações envolvidas. O estudo da transferência de oxigênio é realizado em um reator

agitado de aço inoxidável, capacidade de 1,3 litros, com reciclo da fase ĺıquida, controle de

temperatura, vazão e velocidade de agitação. Neste reator, é estudada a oxidação cataĺı-

tica do sulfito de sódio cujo objetivo é a determinação de parâmetros cinéticos e do fluxo

de transferência das fases envolvidas no processo. O catalisador utilizado na reação é o

sulfato de cobalto na concentração de 1 x 10-4 mol/L. Os parâmetros estudados foram a

velocidade superficial da fase gasosa (1,7 - 16,7 x 10-6 m3/s), concentração do sulfito (0,4

- 1 mol/L). Durante a reação, coletas das amostras foram realizadas cuja concentração

do sulfito foi determinada por titulação. A concentração da fase gasosa é acompanhada

por uma sonda conectada a um ox́ımetro digital. A oxidação do sulfito de sódio permite

identificar a natureza bem como a ordem da reação relativa a cada constituinte presente

no meio. Além disso, o fluxo de transferência de massa relativo ao sulfito e ao oxigênio é

estimado.
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Estudo de uma reação gás - ĺıquido em um reator agitado sob pressão em

presença de catalisadores óxi

Autor(es): Mirella Cavalcanti De Souza AraÚjo1, Joao Fernandes De Sousa, Josivan De

Medeiros Dantas, Henio Normando De Souza Melo

Orientador(a): Joao Fernandes De Sousa

A oxidação via úmida de compostos fenólicos é uma técnica bem estabelecida e de

importância no tratamento de efluentes industriais. No presente trabalho, o estudo da

cinética de transferência de massa é realizado em um reator slurry, volume igual a 0,5 litros,

com controle de temperatura, pressão e velocidade de agitação. A oxidação cataĺıtica do

fenol ocorre na temperatura de 130 oC e pressão de 20 atm. O reator funciona em sistema

fechado para as fases ĺıquida e sólida e em sistema semi-aberto para o gás. A velocidade

de agitação de 900 rpm minimiza completamente a resistência a absorção gás - ĺıquido.

No momento em que a temperatura do reator atinge o valor desejado da reação, a fase

ĺıquida é alimentada sob pressão. Os parâmetros estudados da reação são o diâmetro (0,1

- 0,5 mm) e massa da part́ıcula cataĺıtica (0 - 2,0 g). A velocidade da reação qúımica é

calculada considerando o tempo inicial da reação. A evolução da concentração do fenol

com o tempo é acompanhada durante a reação cujo teor de carbono orgânico total é

determinado. Os resultados obtidos com o catalisador Ce02/Mn02 mostraram que o mesmo

perde sua atividade com o tempo de reação. Os dados obtidos são comparados aos da

literatura.
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DESIDRATAÇÃO DE FATIAS DE CENOURAS: AVALIAÇÃO DE PRÉ-TRATAMENTOS

NA CINÉTICA DE SECAGEM E NA QUALIDADE DOS PRODUTOS

Autor(es): Veruska Soares Da Nóbrega1, Carlos Enrique De Medeiros JerÔnimo2

Orientador(a): Ana Lucia De M Lula Da Mata

Nos alimentos desidratados, devido a redução da atividade de água, os microorganismos

praticamente não se desenvolvem; portanto a maioria das reações qúımicas e enzimáticas

que provocam alterações nos alimentos são inibidas. Neste trabalho foi estudado o processo

de desidratação de fatias de cenouras em secador de bandejas, pré-tratadas por processos de

secagem osmótica, branqueamento com vapor d´água e com pré-secagem instantânea a al-

tas temperaturas. Foi avaliado ainda o efeito da temperatura na secagem de fatias naturais,

determinadas as curvas de secagem e ajustados os modelos cinéticos que representassem

o processo. Os desidratados foram submetidos a análise sensorial. Os resultados obtidos

mostram que, o uso da desidratação osmótica com xarope, além de acelerar a desidratação,

melhora os aspectos sensoriais do produto, em especial o tratado a 50oBrix. Entretanto,

a desidratação osmótica com as salmouras, pouco influiu na cinética e alterou o sabor dos

produtos. O efeito da temperatura é positivo, porém a ńıveis superiores a 90oC, se obser-

va perdas nas caracteŕısticas organolépticas. No uso da secagem instantânea, quando se

retoma o ńıvel de temperatura até 80oC, se observa um aumento na velocidade de seca-

gem e não ocorrem perdas sensoriais. Acima desse ńıvel o material perde totalmente suas

caracteŕısticas. O uso do branqueamento provoca um retardo na desidratação,sobressai as

propriedades organolépticas e diminui os efeitos do armazenamento no produto.
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NATAL (1941-1945): SUAS DEMANDAS E CARÊNCIAS

Autor(es): Mauro Henrique De Araújo Pinheiro1

Orientador(a): Angela Lucia De Araujo Ferreira

O presente trabalho enfoca a cidade de Natal de 1941 a 1945, quando a mesma exerceu

importante papel na Segunda Guerra Mundial. A instalação de várias bases militares

trouxe grandes contingentes populacionais, atráıdos por empregos, direta ou indiretamente

a elas ligados. Nesse contexto, o objeto aqui estudado foi o aumento da demanda por novos

espaços e serviços urbanos e as condições estruturais da cidade de Natal para atendê-las.

Para tal, teve-se como base a historiografia local, estendendo-se a periódicos e documentos

da época. Em estado de beligerância, o páıs sentia a escassez de produtos, a contenção de

gastos e a crise energética. Em Natal, isso era agravado pelo seu crescimento populacional,

que, em três anos, já era de 55%. A imprensa local relatava a insuficiência nos serviços

de bonde, eletricidade e telefonia. Escolas e hospitais eram também escassos. Outro

setor bastante afetado foi o de moradias, onde o déficit habitacional gerou a superlotação

de pensões e hotéis, a instalação de alojamentos precários e o crescimento da produção

rentista, que elevou os preços dos aluguéis em até 900%. No entanto, constata-se um

aumento na oferta de empregos e fontes de renda, principalmente quanto ao setor terciário

- comércio e serviços. Se por um lado, setores da economia urbana dinamizaram-se, por

outro, este não foi acompanhado pelo setor público, no tocante à melhoria na oferta de

seus serviços, mostrando, assim, o despreparo da cidade frente à demanda gerada.
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OS INDICADORES HOSPITALARES NA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE INS-

TITUCIONAL

Autor(es): Paulo Ricardo Cosme Bezerra1

Orientador(a): Gilmara Alves Cavalcanti

O movimento em busca da qualidade na área de saúde teve ińıcio nos anos 80, quando

era evidente no mundo todo o fenômeno japonês como produtor no mercado mundial sem

ńıvel de comparação em competitividade. A Joint Comission of Health Care Organiza-

tion (JCAHO), define qualidade de assistência hospitalar como “grau segundo o qual os

cuidados com a saúde do paciente aumentam a probabilidade de recuperação do mesmo e

reduzem a probabilidade de efeitos indesejáveis”. No presente trabalho propõe-se a avalia-

ção da qualidade institucional em um hospital público da cidade de Natal/RN no peŕıodo

de janeiro a junho de 2001. Para isso utilizou-se das técnicas de controle estat́ıstico da

qualidade e os indicadores hospitalares - taxa de mortalidade, média de permanência, taxa

de ocupação hospitalar, entre outros. Podemos concluir que nem sempre o bom se adequa

ao ótimo e sugerimos que o ńıvel de atendimento deve ser considerado bom se 80% dos

critérios em análise forem satisfeitos, segundo a literatura. Obtemos como resultado que a

presente instituição não está sob controle.
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ANÁLISE E CORRELAÇÃO DE FEIÇÕES ESTRUTURAIS EM SUBSUPER-

FÍCIE VISANDO A CARACTERIZAÇÃO DO CAMPO DE TE

Autor(es): Heliana Lima De Carvalho1

Orientador(a): Francisco Hilario Rego Bezerra

As rochas em subsuperf́ıcie estão confinadas por tensões resultantes do peso dos fluidos

e rochas sobrejacentes, movimentos tectônicos e variações laterais de espessura e densi-

dade na crosta. A caracterização destas tensões é muito importante para se conhecer a

distribuição das juntas naturais e o campo de tensões ao qual as rochas aflorantes e em

subsuperf́ıcie estão submetidas. O presente trabalho pretende iniciar a integração de dados

de tensões encontrados na bibliografia com os resultantes da interpretação de fotografias

aéreas, imagens de satélites, afloramentos e de poços de petróleo em uma metodologia de

detalhamento dos esforços neotectônicos na região entre Açu e Carnaubais. Esta abor-

dagem auxiliará no estudo das estruturas, assim como na análise do comportamento dos

diferentes tipos litológicos sob a influência das tensões. O trabalho de campo consistiu em

mapear estruturas nas rochas aflorantes da zona de interdigitação entre os arenitos reserva-

tórios da Formação Açu e as rochas siliciclásticas e carbonáticas sobrejacentes da Formação

Jandaira. As juntas analisadas nas rochas carbonáticas mostram uma certa uniformidade

na direção das tensões, enquanto que as dos arenitos não mostraram uma uniformização

das atitudes.
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Viscosidade e adsorção de polieletrólitos em sistemas coloidais

Autor(es): Kleilson Teixeira De Moura1

Orientador(a): Jose Luis Cardozo Fonseca

O estudo de adsorção de polieletrólitos em sistemas coloidais é tópico importante, visto

que estes sistemas são utilizados em várias aplicações práticas, tais como dispersões de

tintas. Um dos parâmetros importantes no produto final destes sistemas é a sua viscosidade,

sendo este tópico, portanto, o escolhido para o desenvolvimento deste trabalho.

Um dos sistemas mais utilizados é a alumina dispersa em uma solução de polieletrólito

aniônico. A estabilidade de tais sistemas depende da quantidade de poĺımero adsorvido

pelas part́ıculas coloidais, a qual está intimamente ligada à conformação dos mesmos em

solução, ao pH do meio, concentração de poĺımero, etc.

Uma vez que a viscosidade de suspensões está ligada à geometria da part́ıcula coloidal

suspensa, através deste trabalho buscamos correlacionar a modificação da viscosidade des-

tes sistemas coloidais com a adsorção de um polieletrólito aniônico de uma solução aquosa.

Basicamente, o trabalho foi levado a cabo utilizando-se viscośımetros Cannon-Fenske previ-

amente calibrados. Por meio de comparação da viscosidade com outras técnicas de análises

qúımica e f́ısica - ensaio de turbidez, análise no UV e determinação de isotermas de adsor-

ção - temos a capacidade de desenvolver maior compreensão das mudanças de superf́ıcie

das part́ıculas e do comportamento macromolecular dos polieletrólitos em suspensão, os

quais podem ser úteis no desenvolvimento de processos industriais.
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Geração de dados geológicos utilizando Oracle e Arc-view

Autor(es): Ozifrankly Lima Da Silva1

Orientador(a): Marcia Jacyntha Nunes Rodrigues Lucena

Este trabalho está relacionado ao uso de sistema de informações geográficas e banco de

dado Oracle em geologia.

O presente plano de trabalho tem por objetivo gerar um banco de dados a ser manipula-

do num SIG, a partir da observação de afloramentos e de informações de superf́ıcie obtidas

com testemunhagem rasa e métodos geofisicos, que forneceram medidas de dimensões de

objetos do sistema fluvial e fluvio-estuarino da Formação Açu.

A metodologia constará da exportação dos dados obtidos em trabalhos de campo para

um banco de dados georeferenciado, para que tais dados possam ser correlacionados entre

si e com outros dados pré-existentes. Os dados espaciais serão armazenados no sistema

de informações geográficas ARC-VIEW e os dados não espaciais serão armazenados no

sistema de banco de dados ORACLE.

O trabalho será dividido em quatro fases (i) entrada de dados, (ii) armazenamento e

recuperação de dados, (iii) manipulação e análise de dados e (iv) sáıda de dados. Na etapa

de entrada, os dados serão convertidos do formato de origem para um formato que possa

ser utilizado pelo Sistema de Informação Geográfica (SIG). Na etapa de armazenamento

e recuperação, serão criados métodos especiais. Para a etapa de manipulação será usado

um software adequado, tanto com o modelo matricial, quanto o vetorial. Nas fases de

análise e sáıda de dados, será necessário o desenvolvimento de funções espećıficas e o uso

das existentes no software utilizado.
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Utilização de Esgoto Doméstico Tratado por Filtros Anaeróbios para Fins

Agŕıcolas e Pós-Tratamento

Autor(es): Julia Gabriela De Oliveira Dantas1, Mary Joyce Targino Lopes2, Leila Rose

Benevides Moura

Orientador(a): Henio Normando De Souza Melo

Não se pode pretender bons ńıveis de qualidade ambiental, saúde pública e desen-

volvimento humano, enquanto os esgotos são lançados no meio ambiente sem o devido

tratamento. Por outro lado, mitigados os prejúızos ambientais e afastados os riscos sani-

tários, os esgotos guardam matéria orgânica e água, geralmente desperdiçadas, mas que

podem ser reaproveitadas. Um setor que pode ser beneficiado com a aplicação destas no-

vas tecnologias de tratamento de esgotos e reuso de águas residuárias, por exemplo, é o

setor agŕıcola, que vem sendo impedido de se desenvolver em algumas regiões brasileiras

devido, entre outros fatores, à escassez de água para irrigação, tendo em vista o fenôme-

no da seca do Nordeste. Para se utilizar efluentes tratados como forma de irrigação é

necessário caracterizar o efluente que se pretende utilizar, determinando parâmetros f́ısico-

qúımicos, tais como as concentrações de macronutrientes, com o intuito de qualificar a

aplicação mais adequada para esta água residuária. Este estudo objetiva demonstrar a

possibilidade de se utilizar um efluente tratado por filtros anaeróbios para irrigar culturas

agŕıcolas. Esta irrigação apresenta duas vantagens fundamentais: possibilitar o forne-

cimento de macronutrientes necessários ao desenvolvimento vegetal e ao mesmo tempo,

propiciarem um tratamento secundário ao esgoto que os alimenta. Os resultados obtidos

com a irrigação nos tabuleiros da ETE(UFRN) foram os seguintes: remoção de DQOt

(53%),SST(60%),SSV(63%),SSF(32%),COT(49%). Fornecimento e remoção de macronu-

trientes: Ca (6.07mg/l),K(14.15mg/l),Mg(5.03mg/l),N-NH4(99%),Fósforo(95%).
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REMOÇÃO DE COLIFORMES FECAIS ATRAVÉS DE SISTEMAS DE IRRI-

GAÇÃO EM TABULEIROS INCLINADOS UTILIZANDO-SE CULTURAS DE

MILHO E GIRASSOL

Autor(es): Mary Joyce Targino Lopes1, Gustavo Magalhães Cezar2, Leila Rose Benevides

Moura, Manoel Lucas Filho

Orientador(a): Henio Normando De Souza Melo

A grande maioria dos microorganismos patogênicos são de origem fecal. Para se deter-

minar a presença destes, que causam inúmeras doenças de veiculação h́ıdrica, analisam-se

outros tipos de microorganismos que servem como indicadores da presença de patogêni-

cos. Estes microorganismos são as bactérias do grupo coliformes fecais. O objetivo deste

trabalho foi acompanhar um sistema de pós-tratamento por disposição no solo através de

irrigação em tabuleiros inclinados utilizando-se a cultura de milho e girassol como cober-

tura vegetal, alimentados com efluentes oriundos de filtros anaeróbios de fluxo ascendente

e descendente, para avaliar a performance da eliminação de coliformes fecais. O sistema

estudado é constitúıdo de dois tabuleiros: A (cultura de milho) e B (cultura de girassol)

com dimensões de 3,5 m x 10,0 m e declividade de 1% e 6% respectivamente, funcionando

como bacia de disposição controlada com escoamento sub-superficial. Para o estudo foram

realizadas coletas semanais durante o peŕıodo de 16/01 a 08/05/2001. A técnica de análise

utilizada foi a de determinação de coliformes fecais pelo método da membrana filtrante. Os

resultados mostraram que ocorreu uma média de 99,93% de remoção de coliformes fecais

na sáıda do tabuleiro A e 99,99% na sáıda do B. Diante dos resultados obtidos conclui-se

que o sistema solo-planta, para ambos os tabuleiros, promoveu uma eliminação bastante

eficiente dos microorganismos avaliados, atingindo quase 100% de remoção.
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ESTUDO ESTATÍSTICO DA EFICIÊNCIA DA REMOÇÃO DO TEOR DE

ÓLEOS E GRAXAS NO EFLUENTE BRUTO E TRATADO DO SISTEMA

DE TRATAMENTO DA ETE DO CAMPUS DA UFRN

Autor(es): Adriana Karla Virgolino Guimarães1

Orientador(a): Henio Normando De Souza Melo

Pesquisas vem sendo desenvolvidas na área de tratamento de efluentes com especial

atenção ao tratamento anaeróbio. Entre os vários parâmetros analisados está o teor de

óleos e graxas (TOG). O método consiste em determinar a quantidade de óleos e graxas

que estão presentes no esgoto bruto e no efluente tratado (sáıda do filtros anaeróbios do

reator TS-FAN), tendo-se como objetivo avaliar estatisticamente pela amplitude amostral

o TOG, o grau de poluição para disposição controlada no solo e a eficiência de remoção do

sistema. O efluente em estudo é esgoto doméstico de baixa carga orgânica, proveniente das

Residências Universitárias I e II, Ginásio de Esportes, Departamento de Educação F́ısica,

Restaurante e Pouso Universitário do Campus da UFRN. A metodologia adotada é a do

APHA (1992), pelo método de extração com solvente. Durante um peŕıodo de quatro

meses obteve-se como resultados um valor médio de TOG para o efluente bruto e sáıda do

sistema de 43,2 e 18,3 mg/L, respectivamente. O resultado da análise estat́ıstica mostrou

um desvio padrão de 3,46 e 2,47 e amplitude de 3,9 e 2,78 para a entrada e sáıda do sistema

respectivamente, indicando baixa dispersão. A eficiência de remoção média foi de 58%. Os

dados obtidos apresentaram-se dentro do limite de tolerância natural. Para os valores de

TOG, estes se encontram dentro da faixa permitida pelo CONAMA com probabilidade

mı́nima de ocasionar problemas à deposição do solo.
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Projeto de uma perfuratriz móvel de poços artesianos

Autor(es): Edimar De Oliveira Jerônimo1, Pedro Gerlan Ferreira Damascio2

Orientador(a): Francisco De Assis Oliviera Fontes

A tecnologia de perfuração de poços poderá ser de domı́nio público, mesmo sabendo

que os equipamentos de perfuração existentes possuem um custo elevado, inviabilizando

assim o seu acesso a pequenos proprietários e às comunidades mais carentes. O protótipo

será constitúıdo por um véıculo utilitário leve, acionado por motor à gás natural, dotado de

sapatas de apoio e um braço articulado contendo uma torre de perfuração. Foi desenvolvido

o projeto da uma perfuratriz móvel, com broca acionada por mesa rotativa, carga aplicada

através de coluna de hastes, de baixo custo de manutenção. O equipamento, destinado

às prefeituras e cooperativas de pequenas comunidades rurais, permitirá que os poços se

localizem próximos aos locais de utilização, com aproveitamento dos mananciais de água

de subsolo. Com base em pesquisas feitas, foi 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

a mais no combate à seca, que tem causado prejúızo às atividades econômicas da região

Nordeste do Brasil, além de valorizar o aproveitamento racional dos recursos naturais

existentes, visando promover o desenvolvimento equilibrado e sustentável.

Palavras-chave: Pedro, ,

1Aluno(a) PIBIC Local
2Aluno(a) Voluntário



ET0668

Brazilian Java-XSC

Autor(es): Daniel Carvalho Sodré Duarte1, Daniel Carvalho Sodré Duarte, Cĺıstenes Oli-

veira Simonetti, Benjamin Rene Callejas Bedregal

Orientador(a): Benjamin Rene Callejas Bedregal

Na matemática computacional o usuário não pode afirmar a exatidão da resposta es-

timada sem o aux́ılio de uma análise de erro, sendo esta análise extensa, dispendiosa e

nem sempre viável. A matemática intervalar busca dar suporte a esses problemas, permi-

tindo ter um controle rigoroso do erro nos resultados. Foi desenvolvida uma extensão da

linguagem de programação Java com bibliotecas intervalares (Brazilian Java-XSC), com a

finalidade de facilitar o desenvolvimento de computações cient́ıficas. A linguagem Brazilian

Java-XSC contém uma biblioteca em Java com as rotinas e funções principais utilizadas

pela matemática intervalar (adição, subtração, multiplicação, divisão, funções trigonomé-

tricas, etc.), de modo a permitir que usuários e pesquisadores da área de matemática

computacional possam desenvolver suas atividades em diferentes plataformas apresentan-

do resultados iguais, pois a linguagem Java é independente de plataforma. Na biblioteca

existe uma classe cuja instância é um intervalo real, possuindo métodos que tratam as

rotinas e funções supracitadas, assim como uma outra classe para lidar com números com-

plexos intervalares e que provê suporte às operações inerentes aos objetos dessa classe.

Outras classes estão presentes na biblioteca, são elas: as matrizes intervalares e as matrizes

de números complexos intervalares, trazendo também as principais funções relativas a elas.
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Estudo da Propagação de Ondas Eletromagnéticas Através do Método das

Diferenças Finitas no Doḿınio do Tempo (FDTD)

Autor(es): Mário Sérgio De Medeiros Damascena1

Orientador(a): Maria Rosa Medeiros Lins De Albuquerque

O método das diferenças finitas no domı́nio do tempo (FDTD), devido à sua simpli-

cidade conceitual, aplicabilidade e precisão, vem sendo muito empregado na solução de

uma grande variedade de problemas eletromagnéticos de espalhamento e em estruturas

guiadas. Este método conduz à solução das equações de Maxwell, no domı́nio do tempo,

substituindo-se as derivadas, contidas nos operadores diferenciais, por diferenças finitas.

Neste trabalho, a técnica FDTD é usada em uma dimensão (1-D) para a simulação

e análise da propagação de ondas eletromagnéticas em um guia de ondas Slab. O méto-

do FDTD em duas dimensões (2-D) é aplicado no estudo do comportamento de campos

eletromagnéticos produzidos por uma fonte de corrente Jz em um determinado domı́nio,

na presença de superf́ıcies condutoras ou obstáculos.A partir das equações de Maxwell, na

forma diferencial, foram obtidas as equações de campo elétrico e magnético, discretizadas

no tempo e no espaço, de acordo com o formalismo da célula de Yee. Foram aplicadas

as condições de contorno absorventes, para truncar o limite computacional, na equação

de onda bidirecional, considerando-se as limitações de memória do sistema, e o critério de

estabilidade numérica de Courant, tendo o pulso Gaussiano como onda incidente.Foram

desenvolvidos os algoritmos FDTD e implementadas as rotinas computacionais para a ob-

tenção dos resultados. Os programas computacionais foram desenvolvidos utilizando o

aplicativo MATLAB 5.1, em ambiente Windows.
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COMPARATIVO DE UMA SUSPENSÃO PASSIVA COM UMA DO TIPO SKY-

HOOK UTILIZANDO PROGRAMAS COMPUTACIONAIS

Autor(es): Marcos Antunes De Freitas JÚnior1, Joao Bosco Da Silva

Orientador(a): Joao Bosco Da Silva

Os sistemas de suspensão são responsáveis pela absorção das irregularidades das ro-

dovias pelas quais o véıculo automotivo se desloca, transformando-as em oscilações de

um elemento elástico, com posterior amortecimento, de forma que possa reduzir ao máxi-

mo a transmissão destas excitações aos ocupantes dos véıculos.A principal função de uma

suspensão automotiva é controlar as mudanças de atitude do véıculo com relação às irregu-

laridades da rodovia. Isto significa controlar o peso do véıculo (altura), ângulos de balanço

(pitch) e de rolamento (roll), face aos distúrbios induzidos pelas acelerações longitudinais

e laterais. Normalmente as suspensões ŕıgidas produzem bom controle de altitude.O siste-

ma que serviu para modelagem matemática possui apenas um grau de liberdade, ou seja,

uma coordenada vertical de movimento, pois é uma forma apropriada para o estudo do

isolamento das vibrações indesejadas. Este modelo aproxima-se de maneira objetiva de um

sistema real de suspensão de véıculos automotivos, isto após várias simplificações, já que

um sistema real possui n graus de liberdade devido a sua grande mobilidade.
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Otimização do perfil de tensão em alimentadores de distribuição através

da alocação de banco de capa

Autor(es): Antonio Carlos Morais De Queiroz1, Antonio Carlos Morais De Queiroz2

Orientador(a): Manoel Firmino De Medeiros Junior

Para que os equipamentos e aparelhos elétricos funcionem satisfatoriamente, é necessá-

rio que a tensão esteja dentro de limites prefixados. Ao longo do sistema de distribuição,

desde a subestação até o ponto de utilização no consumidor, ocorre uma queda na tensão,

devido às perdas ao longo da linha. Em vista disto, é necessário atentar para que esta

redução na tensão não ultrapasse os limites estabelecidos pelas normas, sob pena de a

concessionária de energia elétrica ser multada pelos órgãos regulamentadores.O presente

trabalho apresenta uma metodologia para alocação ótima de bancos de capacitores em ali-

mentadores de distribuição de energia elétrica de modo a regularizar o decĺınio sofrido pela

tensão. O algoritmo de otimização fundamenta-se no cálculo de fluxo de carga segundo

o método da soma de potências, incluindo admitâncias “shunt” na equação de correção

das tensões, utilizando como ferramenta de otimização o método do gradiente ótimo, cuja

aplicação requer o conhecimento da matriz Hessiana. Apresentam-se, no final, resulta-

dos de aplicação do método a um sistema real, que favorecem a sua utilização como uma

ferramenta prática para estudos de planejamento de redes de distribuição.
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ESTUDO DA POTABILIDADE DAS ÁGUAS DOS POÇOS ARTESIANOS DO

CAMPUS DA UFRN

Autor(es): Magna Angélica Dos Santos Bezerra1, Carmen Patricia Peralta Joubert2

Orientador(a): Josette De Lourdes De Souza Melo

As águas subterrâneas normalmente apresentam excelente grau de potabilidade. O

Campus da UFRN é abastecido por quatro poços artesianos, designados por P1, P2 P3 e

P4. No presente trabalho avalia-se a potabilidade das águas desses poços e seus reserva-

tórios R1, R2, R3 e R4, através dos parâmetros: pH, condutividade, alcalinidade, acidez,

dureza total, cloretos, sulfatos, nitratos, sódio e potássio, ferro, sólidos totais fixos (STF)

e coliformes totais (CT) e Escherichia coli (EC). A pesquisa foi desenvolvida no peŕıodo

de 08/00 a 06/01, com freqüência quinzenal. A metodologia de coleta, acondicionamento

e análises dos parâmetros seguiram as normas do APHA (1995). Os resultados obtidos

indicam que as águas dos poços do Campus apresentam caracteŕısticas ácidas e brandas;

os cloretos apresentaram concentrações que variaram de 13,53 (P2) a 20,54mg/L Cl-(P3);

os sulfatos e o ferro estão ausentes; os STF variaram de 45,33 (R2) a 119mg/L (P3) e

nitratos estiveram presentes em todos os poços, embora em concentrações abaixo dos limi-

tes estabelecidos pela OMS. Quanto às análises bacteriológicas, ocorreu a presença de CT,

em alguns poços e ausência total de EC. Esses resultados bacteriológicos deverão ser mais

bem investigados pois não se apresentaram coerentes, principalmente , para CT. Enfim, o

sistema de abastecimento do Campus, como um todo, encontra-se dentro dos padrões de

potabilidade.
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Uma solução evolucionária para o problema da Cogeração de Energia

Autor(es): Francisco Dantas De Medeiros Neto1, Elizabeth Ferreira Gouvea, Marco Cesar

Goldbarg

Orientador(a): Jair Cavalcante Leite

Cogeração é a produção seqüencial de duas ou mais formas úteis de energia a partir

de uma única fonte energética, que pode ser algum derivado de petróleo, gás natural ou

biomassa. Em alguns comércios e na indústria, de um modo geral, por ser uma grande

consumidora de energia tanto na forma de calor como na forma mecânica, a co-geração tem

enorme espaço a ocupar, tanto para a redução do consumo de energia, reduzindo custos,

como para atender às poĺıticas do Governo ou para utilizar tarifas de energia elétrica mais

baixas. Aqui, no Brasil, dois fatores indicam expectativas para um rápido crescimento

da utilização de sistemas de cogeração. O primeiro deles é o reaquecimento de mercado,

com o conseqüente crescimento industrial. O segundo é a meta estabelecida pelo governo

brasileiro para o aumento da participação do gás natural na matriz energética nacional.

O problema objeto do presente trabalho será o da cogeração de Energia com contribui-

ção da tecnologia de gás. Esse problema consiste em realizar análises técnico-econômicas

e obter a configuração mais adequada a certa organização, a partir de suas necessidades

energéticas. Trata-se de um problema de grande impacto econômico e de dif́ıcil solução

computacional.

O trabalho pretende modelar as várias configurações posśıveis em um modelo de pro-

gramação matemática e solucionar esse problema assim modelado através de um algoritmo

evolucionário, disponibilizando uma solução aproximativa.
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OTIMIZAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DE GÁS COM UMA FROTA HETERO-

GÊNEA DE VEÍCULOS

Autor(es): Carlos Magno Reinert Da Rocha Lima1, Jair Cavalcante Leite, Marco Cesar

Goldbarg, Elizabeth Ferreira Gouvea

Orientador(a): Jair Cavalcante Leite

O problema proposto neste trabalho, chamado de otimização na distribuição de gás

com uma frota heterogênea de véıculos, consiste de, dado um número de clientes com uma

certa demanda de gás em um certo peŕıodo de tempo, determinar a melhor configuração de

véıculos e suas rotas correspondentes para a distribuição de gás, de uma maneira que seja

otimizada, economicamente, a função objetivo definida. A função objetivo pode ser direci-

onada para: minimizar custos operacionais, maximizar o conforto dos clientes, minimizar

o tempo de espera ou minimizar o armazenamento de gás dos clientes. O problema de

encontrar uma poĺıtica ótima para suprir a demanda da rede de clientes depende da formu-

lação e da análise de um imenso número de prováveis configurações e poĺıticas - um clássico

problema NP-hard da otimização combinatória. Este trabalho apresenta a aplicação de um

algoritmo transgenético para resolver o problema descrito e mostrar os resultados de um

experimento computacional com uma instância do mundo real.
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1Aluno(a) PIBIC Local



ET0684

EFICIÊNCIA DE SEPARAÇÃO ÓLEO/ÁGUA UTILIZANDO UM NOVO DE-

SIGN DE MISTURADOR-DECANTADOR

Autor(es): Ana Karla Costa De Oliveira1, Ana Karla Costa De Oliveira2, Wilaci Eutrópio

Fernandes Júnior, Joao Bosco De Araujo Paulo

Orientador(a): Joao Bosco De Araujo Paulo

Os misturadores-decantadores se compõem normalmente de uma câmara de mistura

(mixer) e de outra de decantação (settler). No mixer produz-se a transferência de massa

quando se promove a dispersão de uma das fases na outra. Esta dispersão passa à câmara

de decantação onde ocorre a separação de fases por gravidade. Estes aparelhos apresentam

vantagens como: fortes cargas operacionais (vazões importantes); facilidades de operação e

manutenção; simples start-up. O ponto cŕıtico de tais equipamentos é o grande espaço ocu-

pado pela câmara de decantação necessário para se obter uma boa eficiência de separação

entre fases o que tem incentivado a pesquisa de novos meios práticos para diminuir o tempo

de coalescência. Este fator se torna especialmente importante quando existe limitação de

espaço no lay-out da planta industrial, por exemplo, uma plataforma maŕıtima para explo-

ração de petróleo. Uma alternativa para resolver o problema é feita através do “Método de

Separação à Inversão de Fases” que constitui a base do funcionamento de um novo design

de misturador-decantador. O aparelho, que possui ao mesmo tempo caracteŕısticas comuns

aos misturadores-decantadores convencionais e às colunas de separação, tem sido proposto

para o tratamento de águas produzidas em campos produtores de petróleo. Neste trabalho

emprega-se um planejamento experimental do tipo fatorial fracionário para se avaliar a

influência de algumas variáveis sobre o processo de separação das fases óleo bruto e água.
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Programação em Delphi na Aplicação de Testes Estat́ısticos Não-Paramétricos

Autor(es): Luiz Rubens Câmara De Araújo1, Lazaro Raimundo De Oliveira2

Orientador(a): Jeanete Alves Moreira

Na área de saúde é bastante expressivo o número de situações que envolvem pequenas

amostras e, portanto, torna-se dif́ıcil atender as pressuposições exigidas pelos testes esta-

t́ısticos paramétricos. Diante disto há uma vasta aplicação de testes não-paramétricos na

referida área e a utilização de softwares espećıficos é cada vez mais necessária. Embora

haja uma quantidade considerável de softwares estat́ısticos, grande parte deles efetuam os

cálculos estat́ısticos através de aproximações e não de forma exata. Portanto, o presente

trabalho tem por finalidade a elaboração de um software de fácil manuseio para a aplicação

dos testes não-paramétricos de Wilcoxon, Friedman e Kruskal-Wallis, calculando as esta-

t́ısticas dos referidos testes de forma exata. A linguagem de programação utilizada para a

elaboração deste software foi a Delphi, pelas facilidades encontradas na mesma para im-

plementação dos cálculos necessários para a aplicação dos testes citados. Será apresentado

um exemplo prático relacionado à área de Fisioterapia, que consiste em determinar altera-

ções significativas em algumas medidas obtidas em pacientes submetidos à Colecistectomia

Laparoscópica no primeiro semestre de 2000 no Hospital Médico Cirúrgico e na Casa de

Saúde São Lucas.

Palavras-chave: Aluno Lázaro, ,

1Aluno(a) Voluntário
2Aluno(a) Voluntário



ET0693

Ponta Negra: urbanificação conclúıda?

Autor(es): Ana Angélica Leite De Paiva Fernandes1

Orientador(a): Angela Lucia De Araujo Ferreira

Ao constatar a complexidade na efetivação integral dos projetos de intervenção urbana

encaminhadas pelo poder público, este trabalho se propôs investigar a dinâmica da imple-

mentação destes tipos de projeto. Tem como estudo de caso Ponta Negra, onde foi execu-

tada uma recente intervenção urbana baseada numa proposta exposta à votação pública e

vencedora de um concurso público nacional. Apesar de ser considerada a mais adequada

e a iniciativa de intervir na área ter partido da própria prefeitura, o que se encontra hoje

na praia de Ponta Negra, em termos de intervenção, não corresponde nem a 30% do que o

projeto original determinava. Comparações do projeto original com a situação atual assim

como depoimentos dos autores do projeto e de representantes de órgãos públicos, como

a SENSUR e a Delegacia do Patrimônio da União, deram o instrumental necessário para

alcançar o objetivo do estudo que era delimitar a amplitude das modificações e verificar de

que maneira os aspectos técnicos e os limites poĺıticos influenciaram as limitações na exe-

cução do projeto. Constatou-se que os obstáculos colocados no processo estão relacionados

à distância temporal que separou concepção e execução da proposta como a modificação da

configuração espacial local pelo setor privado, o aumento da fiscalização das áreas do Pa-

trimônio da União na orla e a descontinuidade poĺıtica da administração pública verificadas

nesse peŕıodo. Estes fatores evidenciaram o conflito entre o planejado e o executado.
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Estudo da termodecomposição de nitrilotriacetatos de lantânio, cério e

Ferro como precurssores de óxidos

Autor(es): Alex Marchezan Paiva Da Silva1

Orientador(a): Ademir Oliveira Da Silva

Os óxidos mistos são substâncias iônicas que apresentam dois ou mais ı́ons metálicos

na sua estrutura cristalina, que pode ser do tipo perovskita, espinélio ou limonita. Além

do interesse acadêmico, novas rotas de śıntese de óxidos mistos são importantes, devido as

posśıveis aplicações nos setores industriais, tais como, equipamentos eletrônicos, comunica-

ção e energia. Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de sintetizar nitrilotriacetatos

de lantânio, cério e ferro,e em seguida, obter os óxidos mistos a partir da decomposição

térmica da mistura dos sais, os quais foram caracterizados através das seguintes técnicas:

difratometria de raio X, espectroscopia de absorção na região do infravermelho e curvas TG.

Os compostos foram obtidos a partir das soluções aquosas dos LaCl3.6H2O, CeCl3.7H2O,

FeCl3.5H2O e Na2NTA onde foram misturados e colocados sob agitação e leve aquecimen-

to. Os sais foram misturados na proporção equimolar de 1:1, obtendo-se respectivamente

sais de CeFeNTA e LaCeNTA, sendo calcinados com a finalidade de obter os posśıveis

óxidos mistos. As curvas TG destas misturas foram analisadas através da espectroscopia

de absorção na região do infravermelho e pela difração de raio X (método do pó), sendo

sugeridas as posśıveis estequiometrias, La2O3CeO2 e CeO2Fe2O3.
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1Aluno(a) PIBIC Local



ET0695

CADASTRAMENTO DE CORPOS MÁFICOS-ULTRAMÁFICOS DO RN E

PB UTILIZANDO TÉCNICAS DE SIG (PARTE II).

Autor(es): DÉcio Fontes De Oliveira1

Orientador(a): Francisco Oliveira Da Silva

Com o objetivo destacar os recursos minerais existentes em algum lugar diversos órgãos

e empresas tem efetivado investimentos em pesquisa para atualizarem mapas geológicos e

estruturais. Neste trabalho foi realizado um cadastramento das rochas máficas e ultramáfi-

cas em meio magnético e a criação de um bando de dados correspondente, de modo que as

informações pudessem ser analisadas com facilidade. Para a integração do mapa cadastral

georeferenciado com o banco de dados foi utilizado o programa IDRISI for Windows. O

trabalho consistiu-se na integração e atualização de dados cartográficos dispońıveis, com o

objetivo de viabilizar o uso de técnicas de SIG na representação de dados geológicos e, con-

comitantemente, na busca e catalogação de dados bibliográficos existentes em relatórios de

graduação de geologia/UFRN e trabalhos publicados em Congressos e Simpósios regionais.

Tais dados foram utilizados para construção da estrutura do banco de dados referentes a

rochas máficas e ultramáficas. De posse destes dados será posśıvel verificar a potenciali-

dade econômica das rochas máficas e ultramáficas, além de reconhecer sua importância no

quadro da evolução geotectônica regional.
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INFLUÊNCIA DO COTENSOATIVO NA OBTENÇÃO DE REGIÕES DE GEL

EM DIAGRAMAS DE FASE, PARA FORMULAÇÃO DE GÉIS DE FRATU-

RAMENTO HIDRÁULICO

Autor(es): Luzia Sergina De França Neta1, Heraldo Da Silva Albuquerque2

Orientador(a): Afonso Avelino Dantas Neto

Atualmente, as companhias petroĺıferas têm investido significativamente no aumento da

produtividade de seus reservatórios. Um dos processos utilizados é o fraturamento hidráu-

lico que ocorre através da injeção do fluido de fraturamento,juntamente com um agente

de sustentação, originando fraturas na rocha reservatório, formando assim caminhos pre-

ferenciais, os quais facilitam o fluxo dos fluidos do reservatório para o poço. Este trabalho

tem como objetivo obter e testar novos tensoativos para a formulação de um fluido de

fraturamento com baixo teor de reśıduos insolúveis (< 2%), utilizando matérias-primas

regionais que levem a um fluido biodegradável, de viscosidade semelhante aos existentes

no mercado e com baixo custo. Para a formulação deste fluido de fraturamento, utilizou-se

uma mistura composta por tensoativo, cotensoativo, uma fase aquosa e outra oleosa, onde

se variou o cotensoativo para analisar a sua influência diante da formação de regiões de gel

em diagramas de fase. Diante desta mistura, construiu-se diagramas de fases para a de-

terminação de géis, baseados na classificação de Winsor para sistemas microemulsionados.

Os géis obtidos desta mistura serão caracterizados, e suas propriedades f́ısico-qúımicas e

reológicas serão comparadas à outros fluidos (géis) de fraturamento existentes no mercado.
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Análise do parcelamento e da ocupação do solo da orla maŕıtima do bairro

de Ponta Negra - Natal/RN

Autor(es): Cynara De SÁ Fernandes1, Petterson Michel Dantas2, Lis Barros Vilaça3, Bár-

bara Kallyana Da Nóbrega Bezerra4

Orientador(a): Ruth Maria Da Costa Ataide

Como um elemento da morfologia urbana essencial para a compreensão do desenho da

cidade, o parcelamento diz respeito ao estudo da estrutura fundiária atual e do seu processo

de formação, através dos loteamentos implantados ao longo do tempo. O presente trabalho

tem como objeto de estudo a orla maŕıtima do bairro de Ponta Negra, que apresenta intenso

crescimento nos últimos anos. A fração estudada engloba desde a porção da Vila de Ponta

Negra mais próxima ao mar até a área junto ao Parque das Dunas. Em busca de entender

o parcelamento que orientou a ocupação do solo desta área, foi realizada uma pesquisa

em órgãos públicos sobre os loteamentos definidos para a fração. Foram identificados três

loteamentos: o loteamento 73 e o 149, ambos localizados na Vila e o 155 (São Francisco),

que loteava grande área próxima ao Parque das Dunas, o qual revela um parcelamento

da área desde a década de 40. Além dessas informações, utilizou-se ainda como referência

para a comparação com a ocupação atual, a base cartográfica da estrutura fundiária de

1997. Realizadas as respectivas analogias, pode-se perceber as modificações quanto ao

desenho dos quarteirões e seus remembramentos e desmembramentos. Aliado a pesquisas

bibliográficas, a leitura de tais loteamentos e conseqüente comparação com a estrutura

atual, tornou posśıvel o entendimento de como a orla maŕıtima de Ponta Negra foi ocupada

e vem sendo modificada ao longo do tempo, de acordo com os interesses e conflitos sociais

existentes.
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Geoqúımica Ambiental dos Sedimentos de Fundo do Rio Pitimbu, Sul da

Região Metropolitana de Natal - RN

Autor(es): Adeilton Rigaud Lucas Santos1

Orientador(a): Germano Melo Junior

O rio Pitimbu é a maior fonte superficial de alimentação da Lagoa do Jiqui, a qual

abastece boa parte da zona sul de Natal. As atividades antropogênicas instaladas nas pro-

ximidades deste rio ameaçam contaminar o mesmo. Neste trabalho verifica-se a distribuição

de metais pesados ao longo do curso do rio para determinar posśıveis anomalias ligadas

a atividades humanas.Foram coletadas 34 amostras ao longo do rio, que foram secadas

e peneiradas para duas frações granulométricas distintas. A fração -0,063 mm foi anali-

sada em todas as amostras enquanto a fração -0,180+0,063 mm foi analisada em apenas

9, aleatoriamente escolhidas, para avaliá-la como concentradora de elementos. Na fração

fina, apesar das médias das concentrações estarem dentro dos ńıveis normais para esse

tipo de ambiente, observa-se que algumas estações apresentam valores elevados em relação

às demais.A fração grossa possui uma distribuição ao longo do rio semelhante aquela da

fina, mas suas concentrações são nitidamente inferiores. No geral, os teores obtidos estão

dentro dos valores encontrados em sedimentos de fundo de drenagens, considerando tra-

balhos realizados em outras partes do mundo, usando as mesmas frações granulométricas

e métodos anaĺıticos. Porém, nota-se na fração fina algumas estações com maiores teores

de determinado metal, os quais são relacionados com atividades antropogênicas, que são

interpretadas como capazes de inserir metais no rio ou afetar a distribuição e/ou fixação

destes no mesmo.
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Estudo da Carburação do Oxalato Niobato de Amônia [(NH4)3NbO(C2O4)3].

nH2O) em um Reator cilindro Rotativo

Autor(es): Kalyanne Keyly Pereira Gomes1, Francisco De Assis Oliviera Fontes, Carlson

Pereira De Souza

Orientador(a): Carlson Pereira De Souza

Este trabalho discute a obtenção do carbeto de nióbio por um novo método de śıntese

utilizando um precursor oxalato, com a finalidade de baixar a temperatura do processo. O

método utilizado consiste na preparação de um precursor mais reativo, o oxalato niobato

de amônio, produzido o NbC a uma temperatura inferior a do método convencional . As

reações de carburação foram desenvolvidas em um reator de aço inox refratário de leito

rotativo a partir de uma reação gás-sólido entre o complexo oxalato, (NH4)3[NbO(C2O4)3.]

nH2O, e uma mistura de metano (CH4) e hidrogênio (H2). Os parâmetros de śıntese

estudados foram: fluxo total (4 l/h e 20 l/h), fluxo de metano ( 3% e 20% , fonte de

carbono ), rotação do leito (10rpm a 20rpm). O monocarbeto de nióbio foi obtido a 900oC,

com uma taxa de aquecimento de 5oC/min, fluxo referente a fase gasosa de 20l/h com

3% de metano na mistura. Nas outras condições de śıntese estudadas, foi produzido uma

mistura de fases , apresentando uma fase referente ao Nb2O. O monocarbeto, NbC, e as

misturas de fases obtidas foram caracterizadas por difração de raios-X.
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Obtenção de novos sistemas microemulsionados a partir de sabões amina-

dos.

Autor(es): JosÉ Carlos Guilherme De Andrade1, Emanoel Gelson De Andrade JÚnior2,

Alcides De Oliveira Wnderley Neto3

Orientador(a): Eduardo Lins De Barros Neto

Muitos estudos estão sendo direcionados para aplicação dos sistemas microemulsiona-

dos no setor tecnológico, devido a sua capacidade de incorporar senśıveis quantidades de

óleo, água e tensoativos e com uma elevada estabilidade termodinâmica. Neste traba-

lho foram investigados 14 sistemas microemulsionados, utilizando tensoativos aminados, o

12,N,N-dietilamino-9-octadecenoato de sódio (RT1-S) e o 12,N,N-dietilamino-octanoato de

Sódio (RT4-S). Com a determinação dos diagramas de fases (pseudoternários), foi posśıvel

investigar o comportamento das regiões de Winsor, diante da variação de dois fatores: a

razão cotensoativo/tensoativo (C/T), e a acidez. No estudo da influência da razão C/T

foram determinados os diagramas com C/T= 0,1; 1, 2, 4, e observou-se que os sistemas

apresentaram todas as regiões de Winsor, com uma diminuição da área de microemulsão

com o aumento da razão C/T. No estudo da variação de acidez, utilizou-se HCl, como fase

aquosa, nas concentrações 0,1; 0,5 e 1 molar. Estes diagramas apresentaram uma transição

WinsorIàWinsorIIIàWinsorII, provocada pela inversão de uma microemulsão óleo-água pa-

ra uma microemulsão água-óleo. O aumento da acidez também provocou uma diminuição

da região de Winsor I e um aumento da região de Winsor II proporcional com o aumento da

acidez. Estes sistemas serão aplicados em áreas como a da quebra de emulsão de petróleo,

como extratantes de metais em efluentes industriais e sistemas de adsorção.
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DIFUSIVIDADE DA ÁGUA EM BANANAS USANDO UM SECADOR DE CO-

LUNA ESTÁTICA

Autor(es): Maria Bianca Medeiros De Mello1, Maria Bianca Medeiros De Mello2, Wiliam

Geordany Araujo De Oliveira E Silva3, Sebastiao Ribeiro Ferreira

Orientador(a): Sebastiao Ribeiro Ferreira

DIFUSIVIDADE DA ÁGUA EM BANANAS USANDO UM SECADOR DE COLUNA

ESTÁTICO

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Centro de Tecnologia - CT

Departamento de Engenharia Qúımica

Maria Bianca M. de Mello
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Sebastião Ribeiro Ferreira

Antônio Raimundo Silva Costa

Com as considerações expostas neste trabalho se pode predizer a difusividade da água

em bananas em um secador de coluna estático. Neste equipamento, o ar ambiente, im-

pulsionado por um ventilador centŕıfugo, se mantém a velocidade constante, aquecendo-se

através da passagem sobre um conjunto de resistências elétricas. A temperatura do ar na

entrada do secador é controlada por um termostato. Realizou-se periodicamente medidas

de temperatura e pesagens das amostras de bananas, para determinar a massa de água

presente nas mesmas. A partir das massas de água nas bananas foram determinadas as

difusividades moleculares da água nas mesmas, nas temperaturas 40, 50 e 60 oC, usando a

segunda equação de Fick. As difusividades obtidas foram ajustadas usando uma equação

do tipo Arrhenius; com a qual podemos calcular a difusividade em qualquer temperatura

na faixa pesquisada. Foi feita uma análise da influência da concentração aquosa presente

nas bananas, na difusividade molecular da água.

1Aluno(a) PPPg/FAPAM
2Aluno(a) PPPg/FAPAM
3Aluno(a) PPPg/FAPAM



ET0708
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INFLUÊNCIA DA ORDEM DE MISTURA DOS MATERIAIS COMPONEN-

TES SOBRE A RESISTÊNCIA DO CONCRETO

Autor(es): Eider Gomes De Azevedo Rocha1, Adroaldo Lacerda De Castro2

Orientador(a): Iramar Gomes Pereira Rosado De Hola

O presente trabalho de pesquisa tem como objetivo revelar e quantificar os efeitos da

ordem de mistura dos materiais constituintes do concreto sobre a resistência a compressão

do produto final.

A partir de seis amostras de concreto, preparadas e dosadas para um Fck de 20MPa

e utilizando materiais e equipamentos normalizados, constatou-se diferenças de resistência

entre as amostras de concreto preparadas segundo a ordem de mistura comumente usada

em obra e àquelas preparadas com materiais misturados segundo a ordem recomendada.

Com os resultados obtidos, confirmou-se a estreita relação entre a ordem de mistura

dos materiais e a capacidade resistente do concreto. Acrescenta-se a isto o fato de que este

cuidado, somado a inúmeros outros, é necessário à obtenção de um concreto de melhor

qualidade.
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ESTUDO MICELAR DE SISTEMAS FLUIDOS CONTENDO NOVOS TEN-

SOATIVOS AMINADOS

Autor(es): Emanoel Gelson De Andrade JÚnior1, Davidson Willans Da Silva Alves2, Wag-

ner LuÍs Novaes De Lima3

Orientador(a): Tereza Neuma De Castro Dantas

Interações entre moléculas tensoativas em soluções aquosas desperta interesse tecnológi-

co devido a importância dessas moléculas em sistemas interfaciais. Este trabalho objetivou

sintetizar e estudar o processo de micelização e adsorção em interface ar-ĺıquido de dois

novos tensoativos, através de modelos de adsorção baseados na equação de adsorção de

Gibbs e na isoterma de adsorção de Langmuir. Sintetizaram-se os tensoativos aminados:

ácido 12-N,N-dietilamino-9-octadecenóico (ARN) e o 12-N,N-dietilamino-9-octadecenoato

de sódio (ARNS), e realizaram-se medidas de tensão superficial a 27oC em interfaces ar-

água e ar-solução salina. Os parâmetros termodinâmicos foram determinados a partir de

dados experimentais de tensão superficial. Os dados de CMC, 7,06x10-3 mol/L em S-I,

3,83x10-3 mol/L em S-II e 2,50x10-3 mol/L em S-III, mostraram o efeito do contra-́ıon,

sistemas II e III, no processo de micelização, diminuição das repulsões entre as cabeças

polares das moléculas tensoativas reduzindo a CMC. Os baixos valores de &#61511;máx

do ARNS 44,88 2 em S-II e 59,09 2 em S-III, comparados a 8,30 2 para o ARN, em S-I,

confirmam o empacotamento micelar. As isotermas de adsorção de Langmuir apresenta-

ram boa correlação em relação ao &#61511;máx, com valores entre 0,9560 e 0,9827. As

energias livres de Gibbs de micelização e adsorção mostram a espontaneidade do processo

em interfaces ar-soluções aquosa e salina cujos valores mostram maior poder de adsorção

do tensoativo na forma iônica.
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Aplicação de “colônia de formigas” a problemas de otimização combinató-

ria

Autor(es): Daniel Aloise1, Isaac Franco Fernandes2

Orientador(a): Dario Jose Aloise

Algoritmos metaheuŕısticos“colônia de formigas”para resolver problemas de otimização

combinatória foram inspirados em observações feitas no comportamento de colônias de for-

migas reais. Formigas são capazes de transmitir informação a respeito de fontes de comida,

através de uma substância aromática chamada feromônio. Esta comunicação é feita pelo

depósito de feromônio numa quantidade proporcional ao comprimento do caminho percor-

rido e da qualidade da fonte de comida descoberta. Outras formigas da colônia ao procurar

alimentos sentem a trilha de feromônio depositada anteriormente e são, então, atráıdas a

segúı-la. As trilhas de feromônio que têm caminhos mais próximos dos formigueiros e com

melhores fontes de comida, conseqüentemente, serão reforçadas com maior freqüência. Este

comportamento descrito para colônias de formigas tem sido simulado computacionalmente

para resolver problemas de otimização combinatória NP-árduos: formigas artificiais pro-

curam no espaço de busca por soluções viáveis cada vez melhores, em analogia a maneira

como formigas reais buscam fontes de comida em seus meios. O valor da função objetivo

corresponde à qualidade da fonte de comida e uma memória adaptativa equivale às trilhas

de feromônio. Este trabalho se propõe a apresentar esta metaheuŕıstica sob vários critérios

de performance bem como a possibilidade de sua aplicação nos mais diversos problemas de

otimização combinatória existentes na área.
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OPERAÇÃO CONJUNTA DE MRBF E BSS PARA DETECÇÃO DE MÚLTI-

PLAS DIREÇÕES DE CHEGADA

Autor(es): Osmar De Araújo Dourado Júnior1

Orientador(a): Adriao Duarte Doria Neto

Um método para determinação dos ângulos de Direção de Chegada-DOA de sinais in-

cidentes a um arranjo de antenas foi desenvolvido. A sáıda do arranjo representa um

somatório de todos os sinais incidentes. As ferramentas utilizadas são o sitema neural

MRBF-Modular Radial Basis Functions, e um pré-processamento, uma separação prévia

de cada sinal incidente a partir do sinal de sáıda do arranjo, através do ICA- Independent

Component Analysis, que considera o sinal captado pelo arranjo como uma mistura de

componentes estatisticamente independentes, os múltiplos sinais incidentes. A sáıda do

arranjo é decomposta nos múltiplos sinais incidentes. As estimativas das DOA são obtidas

através do sistema MRBF, que faz a estimação das DOA de cada sinal previamente sepa-

rado. Durante as pesquisas, foram feitos estudos com ICA e Processamento de Sinais. A

parte seguinte do trabalho foi obter um modelo do sistema, desde o pré-processamento, até

a operação com o MRBF. Por fim, realizar um programa computacional capaz de simular

o problema e verificar o funcionamento do sistema. O programa recebe os ângulos de che-

gada do sinal ao arranjo linear de antenas, para formar o sinal elétrico correspondente. Em

seguida o sinal é separado em suas componentes, que são levadas ao MRBF, retornando

como sáıda, uma estimação dos ângulos de chegada, com uma resolução satisfatória. Es-

te trabalho representa uma contribuição à finalidade da detecção de direção de chegada,

unindo dois métodos distintos: ICA e MRBF.
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Desenvolvimento de um Ambiente Gráfico de Compilação para a Linguagem

CL - GraphCL

Autor(es): Mateus Fernandes Da Cunha1

Orientador(a): Virginia Carvalho Carneiro De Paula

Na condição de um ser sociável, o homem precisa comunicar-se com os seus semelhantes,

pois sem a comunicação, não teria sido posśıvel a humanidade ter atingido o grau atual de

desenvolvimento tecnológico e social. É fundamental que as pessoas troquem informações,

compartilhem idéias e recursos. Dentro desse contexto, na informática, a comunicação

entre computadores é de extrema importância, e como uma de suas conseqüências têm-se

as redes de computadores e como uma complementação das redes, os sistemas distribúıdos.

Nos sistemas distribúıdos, tem-se um conjunto de computadores trabalhando em para-

lelo, conectados por uma rede, que são usados coletivamente para resolver problemas.

Com o objetivo de descrever formalmente sistemas distribúıdos, foram desenvolvidas

algumas linguagens de configuração de sistemas distribúıdos. Entre as quais podemos

destacar a linguagem CL que é uma linguagem de configuração clara e poderosa, uma vez

que possui um número pequeno de comandos que afetam a configuração e permitem a

re-configuração dinâmica.

Visando disponibilizar uma forma amigável de interação entre o programador e a CL,

este trabalho apresenta uma ferramenta gráfica facilitadora no desenvolvimento de progra-

mas CL, também conhecidos como programas de configuração. Esta ferramenta, intitulada

GraphCL, gera programas de configuração através de uma interface gráfica com o progra-

mador e os compila através de um compilador CL, o CL Compiler.
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Śıntese e Caracterização de Poliacrilamida

Autor(es): Emanuel Fausto Das Chagas1, Emanuel Fausto Das Chagas2

Orientador(a): Rosangela Balaban Garcia

Poliacrilamida é um poĺımero sintético obtido através de reações de polimerização via

radicais livres do monômero acrilamida, e geralmente, contém cerca de 5 a 15% de umida-

de. O aumento da higroscopicidade se dá em função do caráter iônico da molécula. Este

poĺımero possui uma versatilidade muito boa em água, sendo solúvel em todas as concen-

trações, temperaturas e valores de pH, formando uma solução homogênea e viscosa. As

poliacrilamidas têm sido aplicadas em poços de petróleo que, com o tempo, produzem mais

água do que óleo, devido a maior mobilidade da água em relação ao óleo no meio poroso.

Assim, este poĺımero tem funcionado como um agente controlador da mobilidade da água,

aumentando a produção do reservatório. Neste trabalho são apresentados os resultados

obtidos da polimerização da acrilamida em solução, utilizando persulfato de potássio como

iniciador, e água deionizada como solvente. A reação ocorreu em um sistema constitúı-

do de um balão de três bocas e condensador de refluxo, em atmosfera de nitrogênio com

pressão de sáıda do gás de 0,1 Kgf / cm2 e temperatura de 50 oC. Todos os parâmetros

citados foram mantidos constantes, variando somente o tempo de reação de 4 a 8 horas. A

caracterização do poĺımero obtido foi feito, através de espectroscopia na região do IV, e por

análise de viscosidade, no reômetro RS 150. Os resultados obtidos comprovam a formação

do poĺımero, assim como a evolução da massa molar com o tempo de reação.

Modalidade da bolsa: PETROBRÁS
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MINIBAJA 2001

Autor(es): Renato Augusto Faria De Araújo1, Renato Augusto Faria De Araújo2

Orientador(a): Cleiton Rubens Formiga Barbosa

A participação da UFRN em competições Mini Baja SAE - Brasil, projetou o nome

da instituição em ńıveis nacional e internacional, contribuindo para que a UFRN alcan-

çasse o 5o lugar dentre os cursos de Engenharia Mecânica, na avaliação realizada em todo

o páıs pelo MEC, no ano de 1999. O presente trabalho tem o propósito de descrever as

inovações tecnológicas incorporadas ao projeto e desenvolvimento do véıculo da categoria

Mini Baja da UFRN no ano 2001. 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 do-

mı́nio tanto dos conceitos quanto das aplicações. Baseados nas experiências que vêm sendo

realizadas, assim como na pesquisa bibliográfica, são desenvolvidos os projetos de novos

véıculos, utilizando os recursos técnicos dispońıveis na instituição. As inovações introduzi-

das no protótipo da UFRN 2001, permitiram uma disputa em igualdade de condições com

as melhores escolas de Engenharia do páıs.
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Análise Bioclimática da Ribeira e as perspectivas de mudança de uso do

solo.

Autor(es): Bianca Carla Dantas De Araújo1, Virginia Maria Dantas De Araujo

Orientador(a): Angela Lucia De Araujo Ferreira

Repensar a questão urbana é refletir sobre a qualidade de vida na cidade, permitindo o

controle do conforto ambiental, do consumo energético e dos impactos ambientais. Desta

forma, estudos de clima urbano são cada vez mais usados como ferramenta para a arqui-

tetura e o planejamento urbano. O bairro da Ribeira - Natal/RN sendo considerado como

parte do Centro Histórico da cidade, revela particularidades que devem ser analisadas de

forma a contribuir com sua preservação e revitalização. O presente estudo tem como obje-

tivo analisar a relação dos aspectos bioclimáticos e da morfologia do espaço urbano, a fim

de identificar elementos que subsidiem intervenções no Centro Histórico, visando estudos

sobre a perspectiva de mudança de uso do solo. A fim de realizar tal análise, foram utili-

zados dois métodos que foram adaptados às caracteŕısticas locais: um proposto pelo prof.

Lutz Kasztchner da Universidade de Kassel na Alemanha; e outro de análise qualitativa

dos atributos da forma urbana por Paulo Marcos P. de Oliveira. Os atributos analisados

revelam que o bairro, em termos bioclimáticos, deve ser adequado, independente do uso a

que se propõe a perspectiva de mudança do uso do solo, com o processo de revitalização

tão importante para a preservação da história da cidade. O Centro Histórico condiz com

as caracteŕısticas coloniais reforçando a idéia da falta de planejamento e despreocupação

com a questão climática que tanto interfere no desempenho das atividades dos usuários do

local.
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Otimização dos Processos de Aplicação dos Novos Compostos Obtidos

Autor(es): Felipe Fialho Silva Lima1

Orientador(a): Tereza Neuma De Castro Dantas

Microemulsão são sistemas termodinâmicamente estáveis, formados pela mistura de dois

ĺıquidos imisćıveis, 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 microemulsionado.

Utilizamos o 12,N,N, dietilamino estearato de sódio, derivado do óleo de mamona hi-

drogenado como tensoativo na determinação do sistema microemulsionado constitúıdo por:

fase aquosa (solução de NaCl), fase oleosa (n-hexano) e cotensoativo (butanol). Foram in-

vestigados as regiões de Winsor, variando-se a razão C/T (0,5; 1; 2 e 4) e a concentração

de NaCl (0,1; 0,5 e 1,0M) na fase aquosa. Os diagramas estudados apresentaram todas

as regiões de Winsor, ou seja: WI (fase microemulsionada em equiĺıbrio, com uma fase

orgânica em excesso), WII (microemulsão em equiĺıbrio e uma fase aquosa em excesso),

WIII (microemulsão em equiĺıbrio com as fases aquosa e orgânica), WIV (microemulsão)

e WIV+S (sólidos em suspensão em uma fase microemulsionada). Como resultado foi ob-

servado que com o aumento da concentração de NaCl, provoca-se um aumento na região

de WII acarretando uma diminuição nas regiões de WI e WIV, provovendo uma transição

WI&#61614;WIII&#61614;WII, chamada de troca lipof́ılica a qual envolve a absorção de

óleo e rejeição de água.
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ESTUDO REOLÓGICO DE SOLUÇÕES POLIMÉRICAS

Autor(es): Adriano César De Medeiros Valentim1, Adriano César De Medeiros Valentim2

Orientador(a): Rosangela Balaban Garcia

Reologia é a ciência que estuda o fluxo e a deformação de fluidos. Os métodos utili-

zados analisam as respostas de um material provocadas pela aplicação de uma tensão ou

uma deformação. O caráter de um fluido corrente é descrito pela relação entre taxa de

cisalhamento e a tensão de cisalhamento, isso causa o movimento. A Reologia descreve

também o padrão de fluxo e propriedades f́ısicas do fluido. A viscosidade é uma grandeza

que descreve a propriedade f́ısica de um ĺıquido resistir ao fluxo de cisalhamento induzido

ao mesmo.

A importância prática deste assunto reside na necessidade de simular, confiavelmente

e a baixo custo, movimentos de ĺıquidos viscoelásticos em diferentes geometrias, com o

objetivo de projetar processos de injeção, extrusão e muitos outros que envolvem ĺıquidos

de caracteŕısticas não newtonianas.

As propriedades reológicas foram determinadas através de um Reômetro RS-150, onde

as análises foram realizadas à uma temperatura de 55oC e a diferentes taxas de cisalha-

mento. Cinco amostras de poliacrilamida foram analisadas, evidenciando uma diminuição

da viscosidade em função da diminuição da densidade da carga dos poĺımeros. Foi confir-

mado, também, o caráter pseudoplástico das amostras. A resistência ao cisalhamento dos

poĺımeros foi analisada durante 24 horas. Os resultados obtidos mostraram maior suscep-

tibilidade à redução de viscosidade das amostras em água de formação com relação à água

deionizada.

Modalidade da bolsa: PETROBRÁS
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DENSIDADE E VOLUME MOLAR DE EXCESSO PARA SISTEMAS BINÁ-

RIOS DE HIDROCARBONETOS

Autor(es): Cristian Kelly Morais De Lima1, Osvaldo Chiavone Filho, Humberto Neves

Maia Deoliveira, Afonso Avelino Dantas Neto

Orientador(a): Osvaldo Chiavone Filho

O conhecimento das propriedades f́ısicas dos componentes puros e de suas misturas,

tem ganhado um grande interesse durante os últimos anos devido ao papel que desempe-

nha na simulação e projeto dos processos qúımicos e a importante informação concedida

pelas magnitudes de excesso que nos ajudam a alcançar uma maior compreensão da es-

trutura molecular dos ĺıquidos e suas interações. As misturas reais que se deve conhecer

a densidade e o volume de excesso, tratam-se normalmente de sistemas complexos, e por

isto a informação experimental é a melhor alternativa. Apesar da literatura apresentar

poucos dados de densidades para uma grande série de sistemas através de compilações

espećıficas, ainda existem classes de misturas que precisam ser cuidadosamente analisadas,

tanto por motivos de aplicação industrial, como para efeito de desenvolvimento de modelos

termodinâmicos. A densidade de misturas de hidrocarbonetos, como o petróleo, é impor-

tante porque, é um excelente indicador do teor de frações leves do mesmo. Com valores de

densidades experimentais pode-se determinar o volume de excesso da mistura, ferramen-

ta importante para avaliação da não idealidade do sistema. Essa propriedade de excesso

permite mensurar a diferença entre parâmetros de mistura reais e ideais. Foram realizadas

medições de densidades, bem como cálculo dos volumes de excesso para os sistemas de

hidrocarbonetos Heptano + Decano e Decano + Dodecano utilizando o denśımetro digital

ANTON PAAR DMA 60.
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SISTEMA EÓLICO PARA ELEVAÇÃO ARTIFICIAL DE PETRÓLEO

Autor(es): Ernesto Huaranga Fernandes1, Igor Mont’ Alverne Jucá Seabra2

Orientador(a): Jose Wilson Lage Nogueira

O trabalho em questão tem por objetivo o estudo de um sistema de elevação artificial de

petróleo, utilizando energia eólica como fonte primária, em poços de baixa produção, que

necessitem de pouca potência, localizados em terra. A energia eólica é uma das diversas

fontes de energia renovável a partir da qual é posśıvel gerar eletricidade.A energia eólica

pode ser empregada em diversos setores como, por exemplo, bombeamento de água e na

extração de petróleo. O Rio Grande do Norte é o segundo produtor de petróleo do páıs

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. Em virtude dessas

condições favoráveis iniciou-se a instalação de torres anemométricas visando determinar o

potencial eólico em regiões petroĺıferas. Como o estudo objetiva o suprimento de energia

elétrica através de um sistema eólico para bombear petróleo, foram feitos levantamentos

dos custos que envolvem a instalação de um sistema convencional de eletricidade visando

a comparação futura com os custos do sistema proposto. O trabalho apresenta a etapa

preliminar de um projeto que propõe o uso de aerogeradores para o bombeamento de

petróleo.
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ESTUDO VISCOSIMÉTRICO DE SOLUÇÕES DILUÍDAS DE POLIACRILA-

MIDAS

Autor(es): Fábio Pereira Fagundes1, Fábio Pereira Fagundes2

Orientador(a): Rosangela Balaban Garcia

A poliacrilamida é um poĺımero sintético, que vem sendo utilizado principalmente na

indústria do petróleo, onde uma de suas utilidades é a injeção em poços petroĺıferos para

a recuperação do óleo. Contudo, para se indicar qual será utilizado, ou seja, o que melhor

se adequa às condições do reservatório, são avaliados diversos parâmetros, dentre os quais

citamos a viscosidade, que será tema do trabalho proposto.

A viscosimetria possibilita obter informações a respeito das dimensões da cadeia, do

formato, do volume hidrodinâmico e da massa molar viscosimétrica média do poĺımero.

Este método baseia-se na medida quantitativa da contribuição do aumento da viscosidade

do solvente pela presença de part́ıculas isoladas do soluto.

As análises foram feitas em um viscośımetro da SCHOTT, modelo AVS-360, onde o

mesmo fundamenta-se na resistência à fluência através de um capilar, ou seja, a amostra

dilúıda é inserida e, através do seu tempo de escoamento, é posśıvel se obter as informações

citadas anteriormente.

O estudo viscosimétrico foi feito a uma temperatura de 30oC, variando-se a concentração

da solução polimérica e do solvente(solução aquosa de NaCl), sendo observado a influência

do sal no comportamento do poĺımero. Os resultados mostraram que o poĺımero à 0,3g/L e

o solvente à 0,5mol/L são mais satisfatórios ao estudo. A partir deles, pôde-se determinar

a viscosidade intŕınseca e a massa molar das diferentes poliacrilamidas analisadas.

Modalidade da bolsa: PETROBRÁS
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UTILIZAÇÃO DE UM SIMULADOR PARA PREVISÃO DA EFICIÊNCIA

DE POLÍMEROS NA RECUPERAÇÃO DE PETRÓLEO

Autor(es): Cleuton Pereira Marcelino1, Cleuton Pereira Marcelino2

Orientador(a): Rosangela Balaban Garcia

Na produção primária do petróleo, com o passar do tempo, a produção de óleo diminui

em relação à água, devido à diminuição da pressão, necessitando assim de técnicas de

repressurização. Algumas destas técnicas é a Injeção de Água e a Injeção de Poĺımero, que

vêm sendo usadas extensivamente pelas indústrias petroĺıferas.

Entretanto, o investimento necessário para a injeção de poĺımero é considerado, ainda,

elevado, tornando bastante oportuna a utilização de simuladores capazes de prever a efici-

ência da injeção do poĺımero, de acordo com as condições do reservatório e as caracteŕısticas

do poĺımero a ser injetado.

O PFPM (Modelo de Predição de Injeção de Poĺımero) foi desenvolvido pela Scientific

Software-Intercomp para o NPC (Conselho Nacional do Petróleo), em 1984, nos EUA. Ele

funciona como um suporte técnico, a fim de fornecer dados estat́ısticos para a comprovação

da eficiência da injeção de poĺımero.

A simulação inicia a partir de um arquivo de entrada, que após ler os dados contidos no

mesmo, gera resultados como taxa de óleo e de água/dia, o fator de recuperação do óleo,

etc. No arquivo de entrada, encontram-se dados como: viscosidade da água, viscosidade do

óleo, concentração e viscosidade do poĺımero. Neste trabalho, foram utilizados como dados

de entrada diferentes condições de temperatura, viscosidade e concentração de poĺımeros,

e foram avaliados os resultados do fator de recuperação do óleo e a produção diária de

água/óleo.

Modalidade da bolsa : PETROBRÁS
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Caracterização dos usuários efetivos e potenciais do sistema de transpor-

te ferroviário da Região Metropolitana de Natal

Autor(es): Carla Celicina David Sampaio1

Orientador(a): Enilson Medeiros Dos Santos

Na Região Metropolitana de Natal (RMNatal), o transporte ferroviário de passageiros

é realizado pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos/Gerência de Trens Urbanos de

Natal (CBTU/GTU-Natal). A CBTU é uma companhia estatal do Governo Federal, em

processo de estadualização dos seus sistemas operativos, visando a posterior privatização.

Os trens da CBTU/GTU-Natal registram hoje um número de passageiros inexpressivo,

somente 5.000 passageiros/dia útil médio, o que significa menos de 1% do mercado de

transporte público de passageiros na RMNatal. Na medida em que esses números são um

entrave ao processo de estadualização e concessão a operador privado, ressalta-se o interesse

em se conhecer o atual usuário do trem e os usuários potenciais imediatos não atráıdos

pelo serviço ferroviário. A metodologia consistiu em entrevistas, abordando indiv́ıduos em

domićılio, circunscrevendo-se a área de pesquisa a um ćırculo de 700 m de raio em torno

das estações. Os residentes nessas vizinhanças foram considerados usuários potenciais do

trem e entendidos como o público-alvo de ações destinadas a alcançar maiores patamares

de demanda. Foram realizadas 1200 entrevistas, com o intuito de conhecer o perfil do

usuário efetivo e potencial, e o padrão de viagens na vizinhança. Os resultados do trabalho

permitem elaborar estratégias de marketing, para expandir a demanda pelo trem até ńıveis

atrativos para a modernização dos serviços.

Apoio financeiro: FINEP/RECOPE

Modalidade da Bolsa: CNPq/PIBIC
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Poĺıticas Públicas para o Novo Rural Norte-rio-grandense:

o caso do Projeto Ceará Mirim - PCM.

Autor(es): Emerson InÁcio Cenzi1, Aldenor Gomes Da Silva

Orientador(a): Aldenor Gomes Da Silva

Esta pesquisa faz parte de um projeto de ńıvel nacional, o projeto RURBANO, coorde-

nado pelo Prof. José Graziano da Silva da UNICAMP, onde seu objetivo é dar visualidade

à diversificação do meio rural, que passa de um espaço econômico de atividades agrope-

cuárias para um espaço dinâmico e flex́ıvel. Através da análise dos dados das Pesquisas

Nacionais por Amostra Domiciliar, percebeu-se uma transformação grande em relação a

ocupação rural não agŕıcola. Aqui no RN a pesquisa objetiva identificar as atividades ru-

rais não agŕıcolas no rural norte-rio-grandense e traçar uma análise de seu desenvolvimento,

buscando perceber como essas atividades se relacionam com as poĺıticas públicas. Foram

realizadas pesquisas bibliográficas e cerca de 55 entrevistas com atores locais membros de

associações, Ministério Público, poĺıticos e técnicos do PCM. Poĺıtica Pública teve como

objetivo induzir o desenvolvimento da atividade de faccionamento das industrias de confec-

ção através de associações em substituição ao trabalho no corte de cana. Pode-se concluir

que este ramo de atividade tem se desenvolvido no RN de forma descontrolada, onde o

poder público e a sociedade civil ainda não conseguem desatar os nós que permeiam as

tradições arcaicas de práticas poĺıticas autoritárias, onde boa parte dessas poĺıticas são de

cima para baixo. Passa então, a ser primordial o desenvolvimento da liberdade das pessoas

em processos decisórios no desenho e execução de poĺıticas públicas.
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CUSTOS DA QUALIDADE COMO FERRAMENTA PARA DECISÃO

Autor(es): Breno Peixoto Cortez1

Orientador(a): Ieris Ramalho Cortes

A qualidade tem hoje uma grande importância no contexto da produção por ser um

determinante para a sobrevivência das empresas no que tange aos seus custos, produtos

de boa qualidade e preços de vendas reduzidos pelas concorrências. Custos com falhas,

retrabalhos, devoluções, refugos e outros, são todos partes inerententes aos Custos da

Qualidade que podem, através de decisões, diminuirem ou até mesmo serem extintos no

âmbito da empresa. Este trabalho apresenta os Custos da Qualidade que envolvem todos

os custos contabilizados para as atividades relativas ao controle da qualidade, bem como, os

custos das falhas do Controle da Qualidade, ou seja, todos os custos verificados pelas perdas

da má qualidade ou pelas atividades necessárias para resolverem os problemas surgidos pela

má qualidade.
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Crescimento e Caracterização de Vidros Condutores pelo Método Aero-

gel

Autor(es): Marcio Willians Duarte Mendes1, Jose Humberto De Araujo, Laureano Marques

De Oliveira2

Orientador(a): Mario Pereira Da Silva

Neste trabalho, estuda-se o uso do óxido de estanho ( SnO2 ) depositado em vidros

silicatos em forma de filme fino pelo método Aerogel. O SnO2 é classificado como um óxido

semicondutor nanocristalino de alto gap, que depositado sobre vidro silicato pode ser usado

como dispositivo condutor. Estuda-se também a influência de tratamento térmico nestes

dispositivos e as suas conseqüências nas propriedades óticas e de condução. Até agora

foram obtidos filmes (que ainda não foram tratados termicamente)irregulares, devido à

lentidão da reação entre os componentes da solução. Os resultados finais são comparados

com medidas padrões obtidas para amostras de vidros condutores com anatase (Ti O2).
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MODELAGEM SEMÂNTICA E TEMÁTICA EM SISTEMAS DE INFORMA-

ÇÕES GEORREFERENCIADAS ATRAVÉS DE ENTIDADES VETORIAIS TRI-

DIMENSIONAIS

Autor(es): Fabio Valério Camara Xavier1, Nilton Lima Da Silva2

Orientador(a): Reinaldo Antonio Petta

Um dos grandes desafios nas etapas de geração de um Sistema de Informações Georre-

ferenciadas (SIG) vem a ser a caracterização da realidade terrestre das entidades presentes

e o seu correto posicionamento no espaço geográfico, sendo indispensável destacar, além

da sua localização planimétrica, o atributo altimétrico.Com a evolução das técnicas de

interpolação numérica aplicada a caracterização de terrenos foi posśıvel a geração de Mo-

delos Digitais de Terreno (MDT”s) e somando-se a geração de novos aplicativos espećıficos,

tornou-se posśıvel à sobreposição e posterior captura dos dados altimétricos em entidades

que careçam de tal caracteŕıstica.O trabalho objetiva traçar um esboço da utilização de

MDT”s como ferramenta para geração de mapas planialtimétricos de entidades vetoriais,

adicionando a componente (Z) às feições desprovidas deste atributo. Desta forma, é posśıvel

determinar a posição e altitude de um tema, aumentando a resolução de mensurações como

comprimentos e distâncias, dando um maior poder de observação, interpretação e tomada

de decisão em um ambiente SIG.As etapas de desenvolvimento deste trabalho consistiram

da vetorização das curvas de ńıveis, geração do MDT, geração do grid (espaçamento regu-

lar x,y), interpolação numérica, sobreposição de temas, processamento e criação de novas

entidades 3D.
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USO DO GEOPROCESSAMENTO NO ESTUDO HIDROLÓGICO EM BACIA

URBANA

Autor(es): Victor MoisÉs De AraÚjo1, Victor MoisÉs De AraÚjo2, Lucio Flavio Ferreira

Moreira, Ricardo Farias Do Amaral

Orientador(a): Lucio Flavio Ferreira Moreira

O uso de técnicas computacionais de tratamento de dados e informações espaciais tem

um elevado potencial de utilização no campo dos recursos h́ıdricos. Permite gerar informa-

ções que refletem os dados f́ısicos de uma bacia de drenagem com rapidez e eficiência. Vale

ressaltar que o aumento da precisão na obtenção dessas variáveis reflete na qualidade dos

resultados gerados pelos modelos hidrológicos, o que reduz o grau de incerteza e aumenta

a eficácia do modelo. Este trabalho se insere no contexto de uma bacia urbana com área

de 0,3 km2, residencial do tipo unifamiliar, em processo de ocupação nas condições atuais,

padrão médio-alto, com pedologia constitúıda de solo francamente arenoso com alta taxa

de infiltração, onde foram desenvolvidos alguns procedimentos ligados, até então, ao ge-

oprocessamento, os quais pode-se citar: digitalização e georreferenciamento dos produtos

de sensores remotos, geração de um modelo digital de elevação do terreno (DEM), mapa

de declividades, cálculo da taxa de ocupação do solo, dentre outros. Os procedimentos

adotados utilizando as ferramentas computacionais e as técnicas de geoprocessamento per-

mitiram determinar dados f́ısicos da bacia (limites da bacia, declividade média, áreas de

diferentes tipos de ocupação do solo) com alto grau de precisão. Desta forma é posśıvel oti-

mizar custos de projetos (dimensionamento adequado das infra-estruturas de drenagem),

permitindo obter soluções adequadas e sintonizadas com o comportamento hidrológico da

bacia.
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Evolução da concentração de nitrato nas águas subterrâneas do aqǘıfero

Barreira na grande Natal.

Autor(es): Edson Alves De FranÇa JÚnior1

Orientador(a): Laecio Cunha De Souza

Ao longo dos últimos anos, as concentrações excessivas de nitrato tem sido assinaladas

nas águas subterrâneas da região metropolitana de Natal, no aqǘıfero Barreiras explorado

para o abastecimento e consumo humano. Esta poluição tem atingido vários poços e mostra

fortes tendências de expansão ao longo do aqǘıfero, principalmente na zona norte da cidade

onde o lençol freático é mais raso. Prognósticos iniciais, indicam que o quase inexistente

sistema de saneamento básico da cidade de Natal tem favorecido sobremaneira no processo

de contaminação daquele aqǘıfero.De acordo com os estudos realizados, foram observados

um considerável aumento do nitrato em vários poços da zona norte e também da zona sul

de Natal. Os teores de Nitrato variaram de 1.3 a 115 mg/l de NO3 para a zona norte e de

0.9 a 119.6 mg/l de NO3 para a zona sul. Vários destes poços mostraram que os valores

na concentração de nitrato tem ultrapassado o limite superior de 45 mg/l permitido pela

Organização Mundial de Saúde. Além do mais os resultados têm mostrado um crescente

aumento dos teores da contaminação por nitrato ao longo dos meses monitorados e também

têm caracterizado uma propagação espacial desta contaminação.
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Banco de dados Georreferenciados para o Gerenciamento das Cavernas

Potiguares

Autor(es): Joaquim Das Virgens Neto1, Natasha Delgado Melo2

Orientador(a): Reinaldo Antonio Petta

O Rio Grande do Norte possui um vasto numero de cavidades naturais da superf́ıcie

terrestre, mais popularmente conhecidas como cavernas. No Rio Grande do Norte elas se

concentram em sua maioria nas rochas carbonáticas como as da Formação Jandáıra - Bacia

Potiguar e em mármores da Formação Jucurutú, divididas em prov́ıncias e subprov́ıncias

espeleológicas. As cavernas são importantes na recarga de aqúıferos, como habitat para

ecossistemas além do seu potencial para uso tuŕıstico. Recentemente, para facilitar o geren-

ciamento e diminuir a ameaça de destruição, fez-se necessário a confecção de um banco de

dados geográficos para o Rio Grande do Norte com base no Cadastro Nacional de Cavernas

da SBE - Sociedade Brasileira de Espeleologia. Este cadastro inclui a localização das caver-

nas, fotos, dados topográficos como mapas, dimensões, feições principais e caracteŕısticas

além de imagens de satélite e outros dados georreferenciados. O banco de dados baseia-se

em softwares como arcview e outros para processamento de textos, imagens e vetores. Até

o momento constam no cadastro 58 cavernas, com ênfase nas regiões de Martins, Jandáıra

e Felipe Guerra. Destas, 30 já foram topografadas e outras estão sendo inclúıdas com base

em outros bancos de dados como os da SEPARN e CECAV. Uma aplicação prática deste

banco de dados é fornecer subśıdios, junto aos órgãos competentes, para a conservação e

demarcação de áreas de proteção às cavernas baseados nas leis que regem o patrimônio

espeleológico.
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A Evolução dos Parâmetros Orbitais de Sistemas Binários Estelares

Autor(es): Izan De Castro Leao1

Orientador(a): Jose Renan De Medeiros

O estudo da sincronização entre os movimentos de rotação e orbital em sistemas este-

lares binários já é bem desenvolvido, em particular para sistemas com componentes não

evolúıdas do tipo solar. Diversos trabalhos observacionais mostram que, para peŕıodos

orbitais menores do que um certo valor cŕıtico, o qual depende diretamente da classe de

luminosidade, efeitos de marés gravitacionais sincronizam esses movimentos e circularizam

as órbitas dos sistemas. Apesar desses fatos, não está claro, contudo, como a sincronização

e a circularização evoluem ao longo da vida da estrela. Além disso, o comportamento evo-

lutivo dos parâmetros orbitais - peŕıodo, excentricidade e função de massa - em função da

metalicidade, da massa e da idade da estrela, ainda não é conhecido. No presente trabalho,

estudamos uma evolução dinâmica de sistemas binários, desde a seqüência principal até o

estágio das gigantes vermelhas, para entender o comportamento de seus parâmetros orbi-

tais, bem como da constante de apside e momento de inércia. Como um primeiro resultado,

computamos traços evolutivos e analisamos as mudanças de parâmetros orbitais ao longo

dos mesmos. Uma comparação com observações também foi realizada.
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EXTRAÇÃO DE CÁLCIO UTILIZANDO MICROEMULSÕES

Autor(es): Gilmar Pereira De SÁ LeitÃo1, Leandro Schiavon Pinheiro2

Orientador(a): Tereza Neuma De Castro Dantas

Este trabalho foi realizado com o objetivo de desenvolver um sistema de extração de cál-

cio que seja mais eficaz que os métodos convencionais,pois os sais de cálcio são, geralmente,

responsáveis pelo aparecimento de incrustações em evaporadores e caldeiras, reduzindo sig-

nificativamente a eficiência de troca térmica. A ocorrência destas incrustações se impõe às

indústrias como um grande inconveniente, pois afeta diretamente a produção e a elevação

dos custos de manutenção.

O processo de extração por microemulsão é um novo ramo da extração ĺıquido-ĺıquido e

sua aplicação baseia-se na baixa tensão interfacial e elevada razão superf́ıcie/volume entre

as fases que é da ordem de 104 m2/L.Durante o procedimento experimental, realizou-se um

estudo dos sistemas microemulsionados, com o intuito de estabelecer quais os constituintes

e as melhores condições para a realização dos ensaios de extração. Após este estudo foram

utilizados os seguintes constituintes: tensoativo: óleo de coco saponificado; cotensoativo:

álcool isoamı́lico; fase oleosa: querosene; fase aquosa: solução de 2,5% de NaCl com con-

centração de cálcio de 352ppm. Em seguida, efetuou-se os ensaios de extração, na região

de Winsor II, obedecendo o método de planejamento experimental “Rede de Scheffé”. A

aplicação deste novo processo de extração de cálcio se mostrou bastante eficiente, pois

apresentou elevados percentuais de extração(da ordem de 98%).
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ESTUDO DO APROVEITAMENTO DO SUBPRODUTO

DO SISAL PARA RAÇÃO ANIMAL

Autor(es): Rosemary Silva De Oliveira1, Rosemary Silva De Oliveira2, Érika De Britto

Sobral Dos Santos3

Orientador(a): Pagandai Vaithianathan Pannirselvam
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A exploração do sisal no Brasil concentra-se no Nordeste, geralmente em áreas de pe-

quenos produtores, cujas condições de clima e solo são pouco favoráveis, com escassa ou

nenhuma alternativa para a exploração de outras culturas que ofereçam resultados econô-

micos satisfatórios. Apesar da importância, a cultura é explorada com baixo ı́ndice de

modernização e capitalização, o que tem dado origem, nos últimos anos, a um acentuado

decĺınio, tanto na área de planta como produção. Por se tratar de uma matéria-prima

abundante na região, o trabalho procura mostrar alternativas de beneficiamento do si-

sal para pequenos e grandes produtores, principalmente na etapa do desfibramento, onde

ocorre desperd́ıcio dos reśıduos obtidos nesta etapa (mucilagem e bagaço) que poderiam ser

transformados em produtos de grande valor comercial. O trabalho apresentado tem como

objetivo oferecer a agroindústria sisaleira um estudo do aproveitamento destes reśıduos

para produção de ração animal, bem como a viabilidade econômica para as técnicas de ob-

tenção da fibra do sisal e da ração animal. Para realização deste estudo foi utilizada uma

moderna base de dados e Cd Rom de nossa base de pesquisa e ferramentas computacionais

para otimização e simulação do processo. Dos resultados do projeto integrado otimizado e

simulado, é posśıvel obter fibra e ração animal de boa qualidade que supre as necessidades

nutricionais do animal.
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Estudo de sistemas microemulsionados utilizando o 12-N,N-dietilamino-9,10-

dihidroxi-octadecanoico

Autor(es): Leandro Schiavon Pinheiro1, Gilmar Pereira De SÁ LeitÃo2

Orientador(a): Tereza Neuma De Castro Dantas

O estudo de um novo tensoativo 12-N,N-dietilamino-9,10-dihidroxi-octadecanoico deri-

vado do óleo de mamona, visando a sua aplicação em extração, foi realizado, através de

diagramas de fases de Winsor.

Winsor definiu vários equiĺıbrios de fases e propôs quatro tipos de sistemas: Winsor I

(microemulsão em excesso com a fase oleosa), Winsor II (microemulsão em excesso com

uma fase aquosa), Winsor III (fase oleosa + microemulsão +fase aquosa) e Winsor IV

(microemulsão).

Neste trabalho, estudou-se a influência do cotensoativo nas regiões de diagramas de

fases fixando a fase aquosa, fase oleosa e tensoativo. Os cotensoativos utilizados foram os

álcoois: n-but́ılico, iso-amı́lico e iso-proṕılico e como tensoativo:12-N,N-dietilamino-9,10-

dihidroxi-octadecanoico, fase aquosa: Licor de Bayer e Fase oleosa: querosene.

O estudo do comportamento do cotensoativo nos diagramas de fases nos permite chegar

a algumas conclusões: Quando utilizou-se os álcoois n-but́ılico e iso-amı́lico as regiões de

WII foram sensivelmente afetadas (aumento da região), com diminuição das demais regiões.

Já com o uso do álcool iso-proṕılico ocorreu uma diminuição da WII e aumento das WI e

WIII. O aumento da cadeia e/ou ramificação do álcool conduz a um aumento do raio da

esfera sólida das microgot́ıculas e da rigidez da interface das interações atrativas entre as

microgot́ıculas, exibindo o máximo de solubilização do cotensoativo no tensoativo.
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SÍNTESE, CARACTERIZAÇÃO E ESTUDOS ESPECTROQUÍMICOS

DE SAIS E COMPOSTOS DE PRASEODÍMIO E HÓLMIO

COM

Autor(es): Jean Estevam Dos Santos1, Ademir Oliveira Da Silva, Afranio Gabriel Da Silva

Orientador(a): Francisco Jose Santos Lima

Compostos de coordenação têm sido bastante usados com intuito de se estudar suas

propriedades térmicas, espectroscópicas e fotoqúımicas. Sintetisamos em nosso laboratório

cloretos de lantańıdeos com o acetato de etila, a partir da adição do ligante a solução do sal.

Em seguida foram caracterizados por complexometria com EDTA, termogravimetria, con-

dutância molar e espectros de absorção na região do uv-viśıvel.A complexometria possibi-

litou a caracterização dos seguintes compostos; PrCl3.ACET.H2O, HoCl3.ACET.1,5H2O.

Os sais, se comportaram como eletrólitos tipo 1:3 (sol aquosa) e 1:1 (sol etanólica) com es-

tequiometrias propostas [Pr(H2O)6]Cl3 e [Ho(H2O)7]Cl3 (sol aquosa) e [Pr(H2O)6Cl2]Cl

e [Ho(H2O)7Cl2]Cl (sol etanólica). Para os complexos em solução observamos o mesmo

comportamento eletroĺıtico em água e etanol.A termodecomposição ocorreu a partir de 30

oC para complexos, (perdas de um ligante e água), em atmosfera de N2. O complexo de

Pr em solução aquosa apresentou-se mais iônico que os demais, devido à diminuição no

número de coordenação. O sal em solução etanólica se apresentou mais covalente, pelo au-

mento do número de coordenação neste solvente. O complexo de Ho em solução etanólica

se apresentou mais covalente que os demais.
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Sistema de direçao do mini baja 2001 da UFRN.

Autor(es): Marcos Dayan De Lima E Silva1, Thiago Luis De Melo Dantas2, Edimar De

Oliveira Jerônimo3

Orientador(a): Francisco De Assis Oliviera Fontes

O sistema de direção de um véıculo é um mecanismo de grande responsabilidade e deve

aliar funcionalidade e confiabilidade, em especial, se tratando-se de um veiculo “off road”,

onde qualquer tipo de falha pode causar sérios danos. O presente trabalho se propõe a ex-

por os avanços no que diz respeito à concepção do sistema de direção do projeto mini baja

2001 da UFRN. O projeto visa analisar o desenvolvimento de novas configurações, novos

materiais e equipamentos utilizados no sistema de direção do novo protótipo desenvolvido

na UFRN, pelos alunos do projeto mini baja. A eficiência desse sistema é o somatório da

eficiência de cada componente individualmente. A análise da eficiência de cada compo-

nente, levando em consideração as tecnologias, materiais e modificações adotadas, permite

uma melhor avaliação comparativa entre o sistema em estudo e o sistema anteriormente

desenvolvido. A partir de uma configuração mais eficiente, que obedeceu às caracteŕısticas

essências de um sistema de direção, onde envolve a ausência de folgas, bom rendimento do

movimento direto (gerado pelo piloto) e retorno do esterçamento, entre outros, procedeu-se

à comparação e avaliação dos resultados obtidos com tecnologias anteriormente utilizadas.

Os resultados deste estudo servirão como base para evolução de um sistema que esta em

constante desenvolvimento dentro do projeto mini baja da UFRN.
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SISTEMA DE AUTOMAÇÃO MICROCONTROLADO PARA IRRIGAÇÃO

Autor(es): Giorgio Carlo Da Câmara Santos1

Orientador(a): Jose Alberto Nicolau De Oliveira

O projeto consiste em um sistema microcontrolado para a automação completa de irri-

gação por microaspersores, de forma a suprir adequadamente e racionalmente a necessidade

de água de diversas culturas e como também a redução do consumo de energia elétrica.

O sistema possui como base o PIC16F84, microcontrolador da MICROCHIP, responsá-

vel por toda a supervisão e controle da planta. Sensores de ńıvel, umidade e temperatura

são utilizados para o controle e cálculo da necessidade diária de água pela cultura.

Foi projetada uma única placa de circuito impresso, contendo todos os circuitos de

alimentação, controle, transdutores e acionamentos.

Foram feitas algumas simulações em computador, utilizando-se o ambiente de progra-

mação MPLAB da MICROCHIP, sendo obtido resultados favoráveis.

Uma planta em miniatura foi montada no laboratório de eletrônica, onde a mesma

poderá ser utilizada para estudo por outros alunos de cursos de engenharia como também

poderá servir de apoio para a comunidade agropecuaria.

Aluno não bolsista

Palavras-chave:

1Aluno(a) Voluntário



ET0827

ORLA MARÍTIMA DE PONTA NEGRA:

UMA ANÁLISE DO PROCESSO DE OCUPAÇÃO DO SOLO

Autor(es): Emerson Fernandes Cavalcanti1, Jennifer Dos Santos Borges2, Jamile Moura

Dias Costa3

Orientador(a): Ruth Maria Da Costa Ataide

O processo de ocupação do bairro de Ponta Negra vem se intensificando nas últimas dé-

cadas de forma gradativa. Mais recentemente, com a realização de obras de infra-estrutura

sanitária, o bairro adquiriu novos parâmetros urbańısticos de controle de ocupação, que am-

pliaram seus limites de crescimento. Para elucidar como esse processo tem se desenvolvido

ao longo da orla, analisou-se a ocupação do solo nesta fração quanto ao uso e intensidade,

e quanto à sua relação com os parâmetros urbańısticos. Dessa forma, pôde-se obter um

panorama geral da situação, observando-se: usos predominantes e sua distribuição espaci-

al; intensidade de ocupação e ı́ndices correspondentes; e como se comporta o controle de

gabarito imposto à área. Os resultados obtidos demonstram haver uma correspondência

entre as subdivisões do bairro (Orla, Vila e Conjunto) e os tipos de uso e intensidade de

ocupação que as caracterizam. Verificou-se que os ı́ndices de utilização do solo na fração

apresentam-se ainda abaixo dos atualmente definidos no Plano Diretor, o que revela o po-

tencial de crescimento da área, de grande interesse para o mercado imobiliário. Contudo,

pôde-se perceber que, em alguns casos, o limite de altura imposto para as edificações da

faixa costeira pelo Plano Diretor, não vem sendo corretamente obedecido. Isto evidencia

uma tendência de ocupação principalmente nesta faixa, uma fração do bairro inadequada

a verticalização.
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Modernismo de Elite e Modernismo Popular no Tirol

Autor(es): Jennifer Dos Santos Borges1

Orientador(a): Edja Bezerra Faria Trigueiro

O presente trabalho possui como objetivo acrescentar ao acervo documental sobre a

produção arquitetônica potiguar uma análise cŕıtica sob um ponto de vista pouco explo-

rado nos estudos de arquitetura. Coloca em evidência a importância das contribuições

estiĺısticas advindas das construções populares, cuja presença é majoritária em nosso ce-

nário urbano. Pretende-se com ele, responder a seguinte questão: “Seria o modernismo

popular uma adaptação do modernismo de elite às suas condições econômicas, ou seria

ele responsável por suas próprias soluções estiĺısticas?” O estudo se desenvolveu a partir

da análise morfológica dos aspectos externos de um conjunto de edificações consideradas

modernistas, selecionadas entre residências constrúıdas durante as décadas de 50 a 70 no

bairro de Tirol. Foram, então, comparados os elementos formais caracteŕısticos dos exem-

plares populares em contraposição àqueles encontrados nos exemplares de elite. Para tanto,

avaliaram-se as seguintes categorias de análise: volumetria, cobertura, relação entre cheios

e vazios, materiais construtivos, esquadrias, e elementos vazados. Os resultados obtidos

sugerem que apesar da existência de caracteŕısticas formais em comum entre os exemplares

populares e os de elite, não podemos considerar que os primeiros sejam uma adaptação em

proporção e em custos dos segundos. Em ambas as amostragens têm-se uma adequação

dos prinćıpios modernistas às suas condições peculiares, refletidos, no entanto, em soluções

próprias.
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ESTUDO COMPARATIVO DE OTIMIZAÇÃO DE UMA UNIDADE DE ES-

TABILIZAÇÃO DE GASOLINA

Autor(es): Marćılio De Melo Bayer1

Orientador(a): Pagandai Vaithianathan Pannirselvam

Em função da competição em relação a qualidade dos produtos e a minimização dos

custos operacionais, os métodos de otimização de processos são muito importantes para

a indústria petroqúımica. Este trabalho tem como finalidade realizar a śıntes(modelagem

preliminar do projeto de processo) e a análise (modelagem de um problema de otimização

com abordagem econômica) de uma unidade de estabilização de gasolina. Inicialmente,

realizou-se a simulação da unidade com o software HYSYS, o qual tem a função de simu-

lar processos com aux́ılio de bancos de dados de equipamentos e materiais, informações

sobre as correntes e parâmetros do projeto. Para a modelagem preliminar do projeto de

processo, utilizou-se a função Case Study do simulador e o método Plano Experimental

Fatorial, no intuito de adquirir dados econômicos. Em seguida, realizou-se, com o software

STATISTICA, uma regressão não linear dos dados utilizando o método Simplex, com ob-

jetivo de modelar uma função que represente o lucro diário da planta. Com a função e as

restrições do processo, aplicou-se o Algoritmo Genético como ferramenta para otimização

do problema (software EVOLVER). Para comparar os resultados obtidos, fez-se necessário

a utilização da função Optimizer do simulador, sendo esta ineficiente para certas restri-

ções. A modelagem da problemática de otimização com multivariáveis foi realizada com

sucesso. A solução ótima encontrada pelo Algoritmo Genético apresentou coerência com

os resultados obtidos pelo simulador.
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ASPECTOS DEMOGRÁFICOS DA POPULAÇÃO DO NORDESTE - CEARÁ

- RIO GRANDE DO NORTE

Autor(es): Christie Regina Garrido Pedrosa1, Christie Regina Garrido Pedrosa2, Mardone

Cavalcante Franca

Orientador(a): Mardone Cavalcante Franca

Este trabalho tem por objetivo retratar, do ponto de vista demográfico, os fenômenos

ocorridos com a população dos estados do Ceará e Rio Grande do Norte e fazer um estudo

comparativo com base em alguns indicadores demográficos da região do Nordeste. Esse

estudo foi elaborado utilizando-se dados do censo demográfico de 1980 e da contagem

populacional de 1996, analisando-se o comportamento da fecundidade, da esperança de

vida e outros indicadores demográficos, além do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)

calculado para os anos de 1970, 1980, 1991. As informações estão apresentadas em gráficos,

além das pirâmides etária da população por idade e sexo. As principais conclusões de

análise destas informações foram as seguintes: Houve um crescimento populacional da

região do Nordeste e consequentemente nos Estados do Ceará e Rio Grande do Norte;

Observa-se uma redução na Taxa de Fecundidade e um aumento na Esperança de Vida

das populações estudadas; O Índice que retrata os fatores como renda, educação e saúde, o

IDH, teve um aumento ao longo dos anos. Isso mostra uma melhor qualidade de vida das

regiões analisadas. As pirâmides etárias comparativas dos anos de 1980 e 1996 mostram

que houve uma transição demográfica com baixa Taxa de Natalidade e Mortalidade no

decorrer desses 16 anos, caracterizando-se assim uma população jovem.
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Difusão de uso do Carneiro hidráulica na região do Cariri-CE

Autor(es): Mariana Rodrigues De Almeida1, Mariana Rodrigues De Almeida2, Gilson Alves

Dos Santos

Orientador(a): Gilson Alves Dos Santos

O carneiro hidráulico é uma bomba que requer para o funcionamento um manancial

localizado em uma altura superior à cota de instalação do aparelho, formando uma queda

d”́agua (desńıvel), necessária para produzir o golpe de ariête, responsável pelo seu funcio-

namento. O principal interesse da aplicação está associado ao mı́nimo custo operacional e

a alta confiabilidade, além de não representar nenhum dano ambiental que possa restrin-

gir seu uso, os quais o tornam ideal para localidades remotas onde a disponibilidade de

recursos energéticos é limitada.

As etapas do desenvolvimento do trabalho foram: a) levantamento bibliográfico a partir

de dados publicados nos relatórios do DNPM/CE, dissertações e etc.; b) delimitação da

região de estudo através de análise dos mapas, cartas planialtimétricas; c) determinação das

localidades de acordo com seu caráter topográfico; d) coleta de dados no campo. Constatou-

se que a área de estudo tem potencialidade para instalação e através do equipamento

diminuir o desperd́ıcio de água, além de reduzir o consumo de energia elétrica. Esta bomba

hidráulica demostra um meio de viabilizar a irrigação em comunidades rurais localizadas na

região do Escarpo da Chapada do Araripe-CE. Os estudos revelam que promover a difusão

do equipamento, visando através do uso racional dos recursos naturais e a conservação

do meio ambiente, é um valioso passo na busca de um modelo de desenvolvimento auto-

sustentável da região.
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ET0881

ESTUDO REOLÓGICO DE FLUIDOS DE PERFURAÇÃO

Autor(es): Daniele De Macedo Henrique1

Orientador(a): Rosangela Balaban Garcia

Reologia é a ciência que estuda a deformação e/ou fluxo da matéria submetida a esforços

originados por forças externas. Viscosidade, por sua vez, é a principal propriedade f́ısica

de um ĺıquido que descreve a sua resistência ao fluxo. Os principais fatores que afetam as

medidas de viscosidade são a natureza f́ısico-qúımica do ĺıquido ou composição do sistema,

temperatura, pressão, taxa de cisalhamento e tempo.

Este trabalho consiste no estudo reológico de dois fluidos de perfuração, a base de

amido e carboximetil celulose, submetidos a diversas taxas de cisalhamento, temperatura

e diferentes concentrações de goma xantana. Os valores de tensão de cisalhamento versus

taxa de cisalhamento foram plotados e um ajuste logaŕıtmico determinou o modelo reológico

mais adequado ao fluido.

Os resultados obtidos mostraram que os fluidos testados apresentaram comportamento

pseudoplástico com limite de escoamento. O aumento da concentração de goma xantana

nas formulações promoveu acréscimos significativos na viscosidade, entretanto, os fluidos

apresentaram caráter floculado. Apesar da redução de viscosidade com o aumento de

temperatura, observou-se uma certa estabilidade térmica para os fluidos testados.
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Estudo das Funções de Ativação em Redes Neurais Morfológicas

Autor(es): Wedson Torres De Almeida Filho1, Agostinho De Medeiros Brito Junior

Orientador(a): Adriao Duarte Doria Neto

As redes neurais artificiais tradicionais estabeleceram-se como uma ferramenta poderosa

para a solução de inúmeros problemas em diversas áreas. Neste tipo tradicional de rede

neural, a sáıda de um neurônio é calculada baseada no modelo de neurônio proposto por

McCulloch e Pitts, onde a sáıda é função do campo local induzido do neurônio. Esta

função é chamada função de ativação e o campo local induzido é dado por um limiar

mais a combinação linear das entradas com os ganhos associados à cada conexão sináptica.

O campo local induzido deste tipo de neurônio é função de operações lineares, baseadas

no grupo (R, +, x). Nas redes neurais morfológicas a estrutura algébrica é modificada

para o semi-grupo (R, sup/inf, +), onde “sup” denota supremo e “inf” denota ı́nfimo. Esta

modificação torna o campo local induzido função de operações não-lineares bem conhecidas

na morfologia matemática como dilatações e erosões. Como a não linearidade nos neurônios

surge já no campo local induzido, as propriedades deste novo tipo de rede neural são

significantemente modificadas. Neste trabalho visa-se o estudo de funções de ativação em

redes neurais morfológicas. A utilização de funções de ativação do tipo “hard-limiting”

mostraram-se adequadas para a classificação de padrões, entretanto inadequadas para a

aproximação de funções, o que é posśıvel para funções de ativação do tipo “soft-limiting”.
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Desenvolvimento de um ambiente CAD/GIS polivalente

Autor(es): Viviane André Antunes1

Orientador(a): Jose Lacerda Alves Felipe

Com os avanços da tecnologia nos últimos anos, vem-se percebendo, cada vez mais, a

integração da informática em várias áreas de conhecimento, nas quais nunca se cogitou a

importância, ou até dependência, de determinados aplicativos computacionais.Em função

da necessidade de manipulação de uma variada e extensa gama de informações vinculadas

a regiões do espaço, a Geografia tem adotado o aux́ılio deste tipo de ferramenta. Exem-

plos de integração entre esses setores são os aplicativos para utilização em ambientes GIS

(Geographic Information Systems), que consistem em softwares onde é posśıvel associar

informações a regiões do espaço de interesse, para posterior consulta e outras aplicações,

de acordo com as necessidades.O trabalho em questão refere-se à uma ferramenta dessa

natureza e surgiu devido a necessidade de utilização por parte do departamento de Geo-

grafia associada à imposição de um custo elevado para esse tipo de software, por parte do

mercado.
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Adaptação de um Sistema de Aquisição de Dados Usando Redes Neurais no

Controle de Máquinas Elétrica

Autor(es): Alexandre Manoel De Medeiros Borja Gomes1

Orientador(a): Ricardo Ferreira Pinheiro

Neste trabalho propõe-se a associação de um sistema de aquisição de dados a uma Rede

Neural, a fim de monitorar e controlar a qualidade da energia elétrica gerada a partir de

energia eólica.O sistema de aquisição de dados, já desenvolvido, foi produto de pesquisa

anterior. Nele são coletados os dados analógicos e convertidos através de uma placa A/D

para um computador que, então, faz o processamento dos dados. O sistema de geração,

fruto de dissertação de Mestrado já conclúıda, providencia a regulação da qualidade da

energia usando como fonte inteligente de controle a Lógica Fuzzy. Diante disso neste

trabalho os pesquisadores valem-se dos projetos citados e inserem ao sistema uma Rede

Neural em substituição à Lógica Fuzzy.A Rede Neural consiste de uma técnica em que

se aplica um conjunto de treinamentos, extráıdo do sistema a ser controlado (a energia

produzida pelo gerador), que a partir dáı é treinada e tem a capacidade de aprender, ou

seja, generaliza uma função qualquer. A vantagem do uso da Rede Neural em substituição

à Lógica Fuzzy, é que, a Rede Neural tem como caracteŕıstica o aprendizado.O sistema

em estudo é composto por um motor de indução que tem acoplado ao seu eixo as hélices

de uma turbina eólica, e, nos terminais do motor é então obtida energia elétrica, que é

coletada, monitorada pelo sistema de aquisição de dados a partir dos quais a Rede Neural

responde com um sinal de controle que vai regular a energia entregue à carga.
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POSIÇÃO DO ASSOCIATIVISMO FRENTE A PEQUENOS E MÉDIOS PRO-

DUTORES

Autor(es): Gabriel José Barbosa1, Gabriel José Barbosa2, David George Francis

Orientador(a): David George Francis

Os produtores rurais brasileiros têm passado dificuldades desde a implantação do Pla-

no Real. De uma certa forma, o Plano contribuiu para o setor em função de selecionar,

para a agricultura, produtores e profissionais que estejam realmente ligados à atividade.

Essa seleção fez com que os persistentes desenvolvessem alternativas para se manterem

na economia globalizada e competitiva. Produtores com menor poder de barganha não

conseguem resistir à pressão da economia da “Era Real”. Parte destes agricultores está

abandonando suas atividades e migram para as cidades, agravando os problemas dos cen-

tros urbanos. Em julho de 1999, realizou-se pesquisa no Munićıpio de Monte Carmelo -

MG, para identificar a participação de produtores em organizações. Dos 96 entrevista-

dos 85,41% participavam de alguma organização e destes 56,82% estavam satisfeitos com

a atuação da mesma. Esta porcentagem foi considerada muito alta, porém, em julho de

2001 uma segunda pesquisa foi desenvolvida no munićıpio. Houve redução para 56,45%

dos produtores que participavam de organizações e a porcentagem de satisfação caiu para

51,61%. As insatisfações e desligamentos diferenciam os resultados das duas pesquisas e se

conclui que o modelo associativista da região precisa de reformulação, identificando uma

alternativa para englobar pequenos e médios produtores.
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Petrografia e Textura de Rochas Vulcâncias de Idade Terciária no Rio

Grande do Norte

Autor(es): Jucieny Sousa De Moura1, Jucieny Sousa De Moura2

Orientador(a): Zorano Sergio De Souza

O objetivo desta pesquisa é caracterizar as formas de ocorrências e constituição perto-

gráfica de rochas vulcânicas de idade cenozóica no centro leste do Estado do Rio Grande do

Norte. Estas rochas compõem a Formação Macau e ocorrem como necks, plugs, e derrames

e diques basálticos de natureza alcalina, intrusivos em rochas do embasamento cristalino

precambriano ou intercaladas nas formações Tibau, Guamaré e Ubarana da Bacia Poti-

guar. Foram visitadas as ocorrências do Pico do Cabugi (Lages) e a sul de Pedro Avelino,

na BR-104, sendo estudados em maior detalhe os aspectos de campo e microscópicos da

primeira. Nesta, tem-se olivina basaltos com freqüentes xenólitos de peridotitos de di-

mensões milimétricas a centimétricas. Os basaltos são finos a muito finos e apresentam

abundantes fenocristais anédricos (com bordas de corrosão) a subedrais de olivina (forste-

rita) com extinção ondulante, numa matriz constitúıda de microfenocristais e micrólitos de

augita titańıfera, opacos (magnetita), apatita, feldspatóide e vidro. Também estão presen-

tes acumulados de fenocristais de olivina e piroxênios, interpretados como microxenólitos

de peridotito trazidos de grande profundidade pelo magma basáltico. No xenólito de peri-

dotito, ocorrem cristais anédricos e subédricos de olivina e piroxênios, bem como pequenas

quantidades de espinélio marrom formada entre os grãos de olivina.
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Análise em tempo e freqüência de sinais śısmicos

Autor(es): Andrea Carvalho Damasceno1

Orientador(a): Luciano Rodrigues Da Silva

Nosso trabalho tem como objetivo demonstrar as perspectivas do uso de

representações com localização em tempo e freqüência para compactação e

filtragem de traços śısmicos. Primeiramente, ilustramos a técnica de aquisição

destes traços quando usados para o imageamento de camadas geológicas. Em seguida,

mostramos como uma representação baseada em wavelets permite compactar a

informação contida nos mesmos. Por fim, empregamos a transformada de Fourier com

janela gaussiana, proposta por Gabor, para detectar eventos localizados nos

traços por meio de métodos adaptativos. A representação obtida pode ser a base

para uma filtragem adaptativa dos sinais.
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AVALIAÇÃO DA BIOMASSA DE PRODUTORES DE BIOSURFACTANTES

Autor(es): Manuelle Meike Silva De AraÚjo1

Orientador(a): Gorete Ribeiro De Macedo

Biosurfactantes são grupos estruturalmente diversificados de moléculas de superf́ıcie

ativa, sintetizados por microrganismos como bactérias e fungos, cultivados em várias fontes

de carbono tais como sacarose e hidrocarbonetos. Estas moléculas, compostas por uma

parte hidrof́ılica e outra hidrofóbica, agem preferencialmente na interface entre as fases

fluidas com diferentes polaridades vinculando interfaces óleo/água ou água/óleo reduzindo

as tensões superficiais e interfaciais entre estas fases.

Os biosurfactantes têm inúmeras aplicações nos mais diversos segmentos industriais,

podendo ser utilizados como emulsificantes, estabilizadores de emulsão, detergentes, solu-

bilizantes de sólidos dispersos, inibidores de corrosão.

Reservatórios de óleo oferecem condições onde alguns microrganismos podem se de-

senvolver e estes, quando isolados e cultivados em laboratório, podem ser caracterizados

quanto à produção de surfactantes. Através de métodos espećıficos, microrganismos po-

dem ser selecionados e utilizados para a formação de um banco de culturas com potencial

aplicação na recuperação avançada de óleo. Eles reduzem as forças capilares que impedem

a mobilidade do óleo através dos poros da rocha e também podem auxiliar na emulsificação

do óleo.

Neste trabalho, os microrganismos foram isolados e selecionados, do poço de petró-

leo, e em seguida avaliou-se a produção de biomassa por densidade óptica da cultura em

espectofotômetro e o consumo de substrato pelo método DNS.
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DETERMINAÇÃO DE DIAGRAMA DE FASES E DADOS DE EQUILÍBRIO

NA EXTRAÇÃO LÍQUIDO-LÍQUIDO DO ÁCIDO LÁTICO:

Autor(es): Ivanildo JosÉ Da Silva JÚnior1

Orientador(a): Marcia Maria Lima Duarte

O ácido lático é bastante utilizado nas indústrias farmacêutica, têxtil, qúımica e ali-

ment́ıcia, sendo empregado nesta última, sobretudo, como acidificante. A tendência do

ácido lático a interesterificação, sua baixa pressão de vapor, alta solubilidade em água e

impurezas presentes são os maiores problemas para o processo de sua purificação. Com-

parado com outros processos, a extração ĺıquido-ĺıquido apresenta maiores vantagens para

a extração e purificação do ácido lático, em soluções dilúıdas, por promover baixos custos.

Neste trabalho, foram determinados os diagramas de fases testando-se diferentes solventes,

bem como foi determinada a taxa de solvente/diluente na extração ĺıquido-ĺıquido do ácido

lático puro. Como solventes foram utilizados o Tributil Fosfato (TBP), a Trietanolamina

(TEA) e a Triisooctilamina (TIOA) e como diluentes foram investigados o Metil Isobutil

Cetona (MIBK), e n-Octanol. Os dados de solubilidade foram obtidos para cada solvente

com diferentes taxas de solvente/diluente: 30-70%, 50-50% e 70-30%, em peso, respecti-

vamente. Os dados de equiĺıbrio foram determinados por titulação com o hidróxido de

sódio 1N e a partir destes resultados a seletividade (b) e o coeficiente de distribuição (K)

foram calculados. Concluiu-se que todos os sistemas são do tipo 1 e que a variação na taxa

solvente/diluente acarreta mudanças nos valores dos coeficientes de distribuição para os

sistemas estudados apresentando maiores valores para a proporção 50/50%.
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DISCRETIZAÇÕES DAS EQUAÇÕES DE GOVERNO DO ESCOAMENTO

BIFÁSICO EM RESERVATÓRIO DE PETRÓLEO

Autor(es): Petrus Vale De Melo1

Orientador(a): Zenaide Alves De Araujo

Este trabalho consiste no desenvolvimento de um simulador numérico capaz de repre-

sentar o escoamento de petróleo, levando-se em conta apenas duas fases (água e óleo), no

interior do reservatório. Com este simulador pretende-se a otimização da recuperação de

óleo, além de propiciar visualização de mudanças no escoamento com posśıveis alterações

de parâmetros envolvidos no problema. A simulação é feita através do método das dife-

renças finitas, que é um método de fácil resolução e requer pouca memória computacional,

além de propiciar bons resultados. A equação diferencial que governa o problema f́ısico

é combinação das equações da conservação de massa (para cada elemento envolvido), da

conservação da energia (incluindo o termo fonte de energia externa), da lei de Darcy, que

substitui a lei da conservação da quantidade de movimento, e das restrições do problema.

Para tanto a soma das saturações da fase água e fase óleo deve ser igual à unidade. O

domı́nio é discretizado numa malha com coordenadas radiais e tangenciais a partir do poço

em estudo.
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PROCESSAMENTO E INTERPRETAÇÃO DE UMA LINHA DE GPR SO-

BRE ESTRUTURAS NA FORMAÇÃO BARREIRAS NA REGIÃO DE PONTA

GROSSA/CE

Autor(es): Katiane Dos Santos Salviano1

Orientador(a): Walter Eugenio De Medeiros

O trabalho revelou uma área de falésias em Ponta Grossa que mostra uma expressiva

deformação na Formação Barreiras. Esta deformação apresenta falhas cujo entendimento

do processo de formação, que se deu no Terciário Superior, é importante para compreen-

der os esforços e estilos de deformação que atuaram nas Bacias Potiguar e Ceará naquela

época. Há um interesse em verificar a continuidade dessas estruturas em profundidade.

Logo, seções de GPR (Ground Penetrating Radar) foram realizadas na área visando con-

tribuir para este fim. Aqui, serão apresentados os processos de aquisição, tratamento e

interpretação de uma destas seções. Seções de GPR foram obtidas na área com a antena

de 200 MHz, resultando em dados de alta resolução, permitindo imagear estruturas até

uma profundidade de 10 m. No processamento dos dados utilizou-se o software Reflex

2.01, submetendo o dado bruto ao processo de atenuação da saturação originada da in-

dução entre antenas, ajuste do tempo zero, ganho, migração e algumas filtragens (dewow,

filtros passa-alta, passa-banda, deconvolução). Na seção tratada, evidenciou-se um padrão

de falhas distensionais, com mergulhos de alto ângulo (principalmente para SW), definindo

um arranjo em dominó, e marcando uma superf́ıcie de deslocamento interna na Forma-

ção Barreiras. Observa-se, ainda, que estas falhas não afetaram os sedimentos no topo da

falésia (sedimentos pós-Barreiras),onde pôde-se observar apenas estruturas sedimentares.
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Desenvolvimento de uma interface gráfica para FERUS

Autor(es): Gleydson De Azevedo Ferreira Lima1

Orientador(a): Anamaria Martins Moreira

A reutilização de software é uma técnica essencial para desenvolvimento de sistemas

de qualidade com custos razoáveis. Especificações formais são utilizadas para aumentar

a confiabilidade de sistemas. Neste contexto, a ferramenta FERUS propõe-se a apoiar a

criação e manutenção de componentes de especificação formal, visando a sua reutilização.

No entanto, ferramentas que não sejam de fácil uso, em geral, são descartadas. Com o

intuito de contribuir para a usabilidade de FERUS, o desenvolvimento de uma interface

gráfica humano-computador foi realizado.

Começamos a criação da interface especificando-a informalmente em um processo de

modelagem incremental. Essa especificação serviu como base para a implementação, reali-

zada para ambientes Linux/Unix (plataforma dominante no público alvo da ferramenta).

Na implementação foi utilizada a biblioteca Qt2 de componentes para o desenvolvimento

de interfaces gráficas. A escolha desta biblioteca foi feita após um estudo comparativo com

outras possibilidades de implementação.

As operações realizadas pela ferramenta serão acionadas pelo usuário através de bo-

tões que irão gerar uma seqüência de diálogos para realizar toda a interação necessária.

Finalmente, será ativado o módulo responsável pela operação requisitada.

Um protótipo correspondente ao proposto na modelagem foi desenvolvido, e a medida

que se faça necessário, estaremos implementando novas funcionalidades.
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Complexos de nitratos de lantańıdeos com a 1.10 - fenantrolina: Termo-

gravimetria e Titulação Complexométrica

Autor(es): Andrea Francisca Fernandes Barbosa1

Orientador(a): Afranio Gabriel Da Silva

Os complexos foram sintetizados a partir de uma mistura dos sais de nitratos de lan-

tańıdeos (Ln = Er, Sm, Nd, Pr e Dy) e o ligante 1,10 - fenantrolina, ambos com solução

de etanol. A titulação complexométrica com EDTA foi realizada usando o fotocoloŕımetro

COLEMAN SP 35 - D e comprimento de onda = 560 nm. Através dos pontos obtidos

foram calculados a quantidade de ligantes pelas curvas na forma signoidal, onde a derivada

segunda da curva, tem como visualização melhor do volume que servirá para posteriores

cálculos.

As curvas TG foram realizadas em uma termobalança Shimadzu TG 50H, em atmosfera

dinâmica de nitrogênio e ar com vazão de 50 mL/min , razão de aquecimento de 10oC/min,

massa de amostra em torno de 6,5 mg em um intervalo de temperatura de 30 - 1200oC.

Comparando as curvas de análise térmica dos sais com a dos complexos observou - se que

a quantidade de água calculada nos sais foram substitúıdas por duas moléculas de 1,10 -

fenantrolina (C12H8N2) nas curvas dos complexos. A partir desses dois métodos, chegou-se

a seguinte estequiometria Ln(NO3)3(C12H8N2)2.
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ALGUNS INDICADORES DA DIVERSIDADE DEMOGRÁFICA DA CIDADE

DE NATAL: UM OLHAR PARA OS SEUS BAIRROS

Autor(es): Iane Metzker Barboza1, Maria Celia De Carvalho Formiga, Maria Aldilene

Dantas2, Elizangela De Assis

Orientador(a): Mardone Cavalcante Franca

Os aspectos sócio-demográficos de uma cidade constituem o retrato vivo de sua dinâmi-

ca sócio-populacional, revelando as diversidades que nela se processam, tendo em vista que

o estudo da demografia de uma cidade é um dos instrumentos anaĺıticos mais reveladores do

seu status social e econômico. A proposta deste trabalho é procurar mostrar a diversidade

demográfica existente na cidade de Natal a partir da análise de um conjunto de indicadores

socioeconômicos e demográficos de seus bairros determinados a partir das informações do

censo demográfico de 1991 e da contagem populacional de 1996. Os indicadores socioe-

conômicos analisados foram as taxas de analfabetismo por grupos etários espećıficos (11 a

14 anos, 15 a 17 anos e 15 anos ou mais) e a proporção de mulheres chefes de domićılios

com renda inferior a um salário mı́nimo. Enquanto os indicadores demográficos foram: ı́n-

dice de envelhecimento, taxa de natalidade, idade mediana e razão de dependência (total,

jovem e idosa). Foi realizada uma análise exploratória dos dados utilizando-se os recursos

gráficos e anaĺıticos dos softwares excel e statistica. Os resultados mostram a existência de

acentuadas disparidades sócio-demográficas entre os bairros, colocando a cidade de Natal

como palco de uma grande diversidade demográfica e social.
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ESTIMATIVAS INDIRETAS DA MORTALIDADE INFANTIL PARA O ESTA-

DO DO RIO GRANDE DO NORTE, SEGUNDO SITUAÇÃO DE DOMICÍLIO

Autor(es): Sanara Cély Alves Dos Santos Silva1, Maria Celia De Carvalho Formiga, Ilana

Cristina Araújo De Carvalho2

Orientador(a): Paulo Cesar Formiga Ramos

As estimativas indiretas da mortalidade, desenvolvidas no âmbito da Demografia, sur-

giram como alternativas na obtenção de indicadores de saúde baseados nas estat́ısticas

vitais, em função dos problemas de rub-registro que nelas são verificados. Neste trabalho,

estimamos a mortalidade infantil, utilizando a técnica demográfica indireta desenvolvida

por Brass (1974) que se baseia nas informações fornecidas pelas mulheres em idade fértil

(15-49 anos) sobre o número total de filhos tidos nascidos vivos e os que continuam vivos

(sobreviventes). Utilizando dados do censo de 1991 e o procedimento CEBCS (Children

ever born and children surviving) do software demográfico MortPak, desenvolvido pela

ONU, estimamos a mortalidade infantil para o estado do Rio Grande do Norte, segundo

situação de domićılio (urbana e rural). Os resultados mostram a existência de claros dife-

renciais entre a mortalidade infantil, segundo situação de domićılio, sendo piores os valores

deste indicador para a área rural relativamente a urbana. Os resultados são corroborados

pelas piores condições encontradas na área rural para indicadores sociossanitários como

abastecimento de água, entre outros, que também são apresentados como subśıdios neste

trabalho, uma vez que é por demais conhecida a associação deste fatores com a mortalidade

infantil.
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ESTIMATIVAS INDIRETAS DA MORTALIDADE ENTRE 1 E 20 ANOS PA-

RA O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, SEGUNDO ALGUNS FATO-

RES SOCIOECONÔMICOS

Autor(es): Ilana Cristina Araújo De Carvalho1, Paulo Cesar Formiga Ramos, Sanara Cély

Alves Dos Santos Silva2, Michelle Sousa Cordeiro3

Orientador(a): Maria Celia De Carvalho Formiga

Neste trabalho, utilizamos a técnica demográfica indireta desenvolvida por Brass (1974)

que se baseia nas informações fornecidas pelas mulheres em idade fértil (15-49 anos) sobre

o número total de filhos tidos nascidos vivos e os que continuam vivos (sobreviventes). A

diferença entre estas informações possibilita calcular a razão de mortalidade Di, associada

aos grupos etários qüinqüenais das mulheres, que depois é transformada em estimativas da

probabilidade da criança morrer antes de alcançar certas idades exatas (qx
”

x= 1, 2, 3, 5,

10, 15 e 20).

Neste trabalho apresentamos os diferenciais da mortalidade infanto-juvenil para o estado

do Rio Grande Norte, segundo situação de domićılio e renda média mensal familiar (da mãe

da criança, em salários mı́nimos (s.m.)), utilizando dados do censo de 1991 e o procedimento

CEBCS (Children ever Born and Children Surviving) do software demográfico MortPak,

desenvolvido pela ONU, para realizar as estimativas das probabilidades de morte.

Os resultados mostram claros diferenciais da mortalidade infanto-juvenil, segundo a

renda e a situação de domićılio (urbana e rural), evidenciando, ńıtidamente a influência dos

mesmos nos ńıveis da mortalidade e espelhando as grandes desigualdades sociais existentes

no Estado.
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Dessalinização de águas salobra utilizando a zeólita mineral estilbita

Autor(es): MarćIlio Nogueira De Souza1

Orientador(a): Jose Melo De Carvalho

A água é a substância mais importante para a sobrevivência dos seres vivos. No entan-

to, a mesma é limitada na natureza, onde do total dispońıvel apenas 0,7 % é parte útil ao

consumo humano. Além disso parte dessa água é salobra. Sendo assim, torna-se necessário

o aproveitamento máximo da mesma, através, por exemplo do uso de técnicas que modi-

fiquem suas propriedades indesejáveis, seja para uso industrial ou doméstico. Uma dessas

propriedades é a dureza, causada principalmente devido a presença de compostos de cálcio

e magnésio.

A redução ou remoção é um tratamento especial que se submetem as águas salobras para

diminuir os compostos que dão origem a dureza. Um dos métodos que pode ser empregado

é o processo no qual se utiliza a zeólita mineral estilbita, que é um aluminossilicato que

contém metais que conferem a propriedade de trocadora catiônica.

Baseando-se nesse fundamento, amostras de água salobra passaram por um reator de

troca iônica com leito fixo de zeólitas ativadas ou reativadas, com dez cent́ımetros de

cama desse material com uma velocidade de fluxo e temperatura controlada. Os efluentes

obtidos após a troca iônica foram analizadas por Espectroscopia de Absorção Atômica e

os resultados comparados com os obtidos da água natura.

Os resultados obtidos mostraram que a zeólita reativada consegue adsorver uma quanti-

dade maior , ao longo do tempo, de cálcio e magnésio do que a zeólita ativada, confirmando

estudos realizados por Ceranic e Lukic.
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ESTUDOS PRELIMINARES DE PARTIDA INDUZIDA DE REATORES UASB:

DETERMINAÇÃO DO COAGULANTE MAIS ADEQUADO.

Autor(es): Gustavo Magalhães Cezar1, Mary Joyce Targino Lopes2, Julia Gabriela De

Oliveira Dantas3, Cicero Onofre De Andrade Neto

Orientador(a): Henio Normando De Souza Melo

Atualmente, uma das tecnologias mais difundidas para tratamento de esgotos domésti-

cos por processos anaeróbios são os reatores do tipo UASB. Apesar das diversas vantagens

apresentadas, existem fatores que necessitam ser otimizados. O mais significativo está

relacionado com o intervalo de tempo necessário para a partida desses sistemas.

O objetivo deste trabalho foi determinar através de ensaios de floculação o agente

coagulante mais adequado para promover decantação do esgoto bruto afluente da estação

de tratamento do Programa de Pesquisa em Saneamento Básico - PROSAB, visando-se a

posśıvel adoção desse processo como alternativa para a formação do leito de lodo, no reator

UASB existente nessa mesma estação.

Para tanto, foram testados dois agentes coagulantes, o Cloreto Férrico - FeCl3 e o

Sulfato de Alumı́nio - Al2(SO4)3. Nos ensaios realizados variou-se a concentração desses

reagentes, no intuito de se descobrir qual a quantidade mı́nima necessária capaz de promo-

ver uma eficiente decantação do efluente. Os experimentos foram realizados em Jar-Test.

Os resultados mostraram que as soluções com concentração de Al2(SO4)3 120 mg/L e

de FeCl3 200 mg/L promoveram uma excelente decantação da matéria sólida dos esgotos,

em um tempo de 30 minutos.

Conclui-se que o Sulfato de Alumı́nio agiu de forma mais eficiente no esgoto estudado

do que o Cloreto Férrico, promovendo uma decantação eficiente, para concentrações mais

reduzidas de coagulante.
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DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DA SITUAÇÃO DAS UNIDADES HOSPITA-

LARES DO MUNICÍPIO DE NATAL QUANTO A DESTINAÇÃO DOS RESÍ-

DUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Autor(es): Carlos Enrique De Medeiros JerÔnimo1, Luzia Sergina De França Neta2, Mary

Joyce Targino Lopes3, Gustavo Magalhães Cezar4

Orientador(a): Josette De Lourdes De Souza Melo

Os reśıduos sólidos dos serviços de saúde, merecem um cuidado especial nos momentos

de sua coleta, acondicionamento e destino, basicamente em razão dos seus constituintes,

os quais são suscept́ıveis à contaminação por v́ırus e bactéria patogênicas.

Por esse motivo, foi feito um levantamento de dados nos hospitais do munićıpio de Natal,

com a intenção de caracterizar a situação dos mesmos, quanto as formas de tratamento

empregadas.

Para tanto, aplicou-se um questionário que buscou abranger os pontos mais importantes

na caracterização do lixo hospitalar.

Os resultados mostraram, que os principais problemas são: os acidentes com perfuro-

cortantes, o acondicionamento inadequado, a inexistência de técnicas de tratamento para

os reśıduos, a falta de acordos para devolução dos lixos farmacêuticos e radioativos e a

deposição final em locais não apropriados.

Concluiu-se então que, medidas preventivas devem ser tomadas na intenção de se evitar

acidentes com os materiais perfuro - cortantes. Palestras sobre prevenção e riscos de

acidentes podem ser uma boa alternativa para se resolver isso.
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VALIDAÇÃO INTEGRADA DE SERVIÇOS MULTIMÍDIA EM AMBIENTE

JAVA

Autor(es): JoÃo Paulo Bessa De Oliveira1

Orientador(a): Adilson Barboza Lopes

Atualmente a utilização de aplicações multimı́dia distribúıdas tem se tornado muito co-

mum devido a diversos fatores, entre eles: várias formas de mı́dia; melhoria do desempenho

da tecnologia, em especial na área de redes e de serviços integrados; e o grande aumento

do número de usuários. Com base neste contexto foi implementado inicialmente uma apli-

cação para transmissão, apresentação, e sincronização de mı́dias cont́ınuas (áudio e v́ıdeo)

remotamente (em uma rede local), bem como prover uma arquitetura para a sincronização

entra estas mı́dias.

Uma vez que o crescimento real e potencial da Internet é um fato irreverśıvel, torna-se

necessário avaliar até que ponto esta estrutura se presta para ser aplicada neste ambiente.

Nesse sentido, nossa pesquisa ampliou a abrangência do Modelo Inicial, de modo a avaliar

o seu comportamento no contexto Internet, onde outros fatores envolvidos na cadeia que

compõe os fluxos, além da diversidade de potenciais plataformas envolvidas, podem afetar

o comportamento e a potencialidade de uso do modelo. O projeto dá ênfase a parte da

sincronização.

A complexidade e variedade destas aplicações torna o seu desenvolvimento uma tarefa

árdua, portanto para uma melhor solução do problema é empregado técnicas de orientação

a objetos e frameworks.

A aplicação desenvolvida é responsável pelo envio e captura das mı́dias através de uma

rede (Internet ou rede local), utilizando o protocolo RTP, tratando da sincronização entre

elas.
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Ergonomia no Projeto Mini-Baja/UFRN 2001

Autor(es): Pedro Gerlan Ferreira Damascio1, Adiana Lúcia Nolasco De Góis2

Orientador(a): Cleiton Rubens Formiga Barbosa

A Equipe Car-kará modelou o Projeto Mini-Baja/UFRN 2001 com o enfoque voltado

para Ergonomia devido a reclamações de fortes dores lombares e nas articulações causadas

por solavancos freqüentes, caracteŕıstica peculiar de um veiculo off-road, aliados a uma

localização incorreta dos dispositivos presente em versões anteriores. O projeto do habi-

táculo, do assento, e a distribuição dos demais componentes de controle (pedais, volante)

e monitoramento (retrovisores, instrumentos de navegação) foram localizados de modo a

permitir o menor número de movimentos, possibilitando ao piloto guiar o véıculo confor-

tavelmente e de modo menos cansativo. Foi idealizado um modelo antropométrico (em

CAD), atendendo as Normas da Competição (SAE J833), baseado em um adulto com 1,88

m de estatura e peso 95 kg, onde partes do corpo assumem ângulos recomendados por

literatura espećıfica. O objetivo deste trabalho foi de gerar banco de dados comparativos,

através de questionários espećıficos, possibilitando o melhoramento do rendimento entre o

Homem-Máquina. Apesar do conforto de um véıculo basear-se apenas em sensações sub-

jetivas, foi posśıvel notar uma grande de melhoria no ńıvel de cansaço f́ısico relatado por

nossos pilotos ao final da Competição SAE Mini-Baja 2001-São Paulo, em abril deste ano.

Em particular fomos Campeões da prova de Conforto atingindo nota máxima (30 pon-

tos), e no geral 4o Lugar dentre 72 Escolas participantes, caracterizando que a Instituição

desenvolve tecnologia veicular de ponta.
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Implementação de uma Arquitetura Multiagentes para Recuperação de In-

formações em Bancos de Dados Heterogêneos

Autor(es): Anderson Santana De Oliveira1

Orientador(a): Marcia Jacyntha Nunes Rodrigues Lucena

Atualmente redes digitais interconectam os mais diversos tipos de sistemas de infor-

mações. Dessa forma, surge a necessidade de se recuperar informações oriundas de fontes

diversas, cujas plataformas de software e/ou hardware e representação dos dados diferem

entre si. Para que haja troca de informações nesses ambientes heterogêneos, faz-se necessá-

ria a integração dos sistemas de bancos de dados existentes. Uma alternativa às abordagens

tradicionais usadas pelos pesquisadores para o problema de bancos de dados heterogêneos

é a aplicação do paradigma de sistemas multiagentes. Com esse objetivo foi concebido um

sistema multiagentes para recuperação de informações baseado no modelo crenças, desejos

e intenções. As tarefas de acesso aos repositórios de informações, integração de dados e

interface com o usuário foram divididas entre os agentes da arquitetura desenvolvida para

flexibilizar o acesso integrado às informações. Além do estudo da problemática dos sistemas

de bancos de dados heterogêneos, dos sistemas inteligentes baseados em agentes, foi desen-

volvida a tradução do modelo conceitual do sistema (proposto e modelado num trabalho

anterior) para uma representação implementacional por meio da utilização de ferramentas

e linguagens orientadas a objetos.

Para análise de resultados o sistema multiagentes foi aplicado a um estudo de caso

envolvendo a integração dos sistemas de curŕıculos Lattes e Prodocente.
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SELEÇÃO DE MICROORGANISMOS PRODUTORES DE BIOSURFACTAN-

TES

Autor(es): Andrea Farias De Almeida1

Orientador(a): Gorete Ribeiro De Macedo

A utilização de microorganismos na recuperação de petróleo consiste na injeção, ao po-

ço, de culturas mais nutrientes, por um determinado peŕıodo de incubação. Se as condições

do meio forem favoráveis, o crescimento microbiano e seus produtos poderão interferir de

maneira considerável nas propriedades f́ısico-qúımicas do petróleo. Reservatórios de óleo

oferecem estas condições onde alguns microrganismos podem se desenvolver. Microrganis-

mos podem ser isolados e selecionados a partir de amostras de óleos com objetivo de se

formar banco de culturas com potencial aplicação em recuperação avançada e remediação

ambiental. Através de métodos espećıficos, como grau de hemólise em meio agar-sangue,

após isolamento de diferentes espécies, foram realizados plaqueamentos em meios MS-agar

e MM-agar para a seleção dos produtores de biosurfactantes. As bactérias Gram-positivas

esporuladas foram caracterizadas como Bacillus spp. e submetidas à caracterização co-

mo potenciais produtoras de surfactantes. Todos os Bacillus spp isolados foram testados

quanto à sua atividade hemoĺıtica a 30oC e a 37oC, durante 48 horas. A atividade he-

moĺıtica melhor observada foi a 37oC quando 35 isolados exibiram halos variando de 1 a

7mm. A seleção realizada identificou um conjunto de microrganismos bons produtores de

biosurfactantes.
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Implantação de estação anemométrica da UFRN no campus de Natal.

Autor(es): Ricardo Castilhos De AraÚjo Neves1

Orientador(a): Jose Wilson Lage Nogueira

A atual crise energética no Brasil vem favorecendo a pesquisa de fontes alternativas

de energia como a eólica e a solar. Em comparação com os processos convencionais de

obtenção de energia elétrica, o aproveitamento e conversão da energia eólica causam muito

pouco impacto ambiental. Para a boa utilização dessa forma de energia é necessário o

levantamento do potencial eólico da região. Este trabalho apresenta a implantação de

uma torre anemométrica na UFRN com 20 metros de altura que registra dados através

de anemômetro, sensor direcional e também mede a temperatura do ar. Na instalação

destes equipamentos foi selecionado o local que apresentou as condições mais adequadas

para o projeto: a estação meteorológica principal da UFRN. Antes da instalação definitiva

da torre, foram realizados dois testes de montagem em distintos locais. Os procedimentos

mostraram que a montagem e instalação da torre foram adequadas e a instalação definitiva

foi bem sucedida. A construção das bases de suporte da torre foi satisfatória assim como

o trabalho de pintura feito em sua superf́ıcie para evitar a oxidação. Os conhecimentos

adquiridos neste projeto possibilitarão a construção de torre maior e com tecnologia própria

e mais adequada às nossas necessidades. Os dados iniciais estão sendo coletados há vários

meses e as análises preliminares do potencial eólico da UFRN estão sendo feitas.
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COMPOSTOS DE TRIFLUOROMETANOSSULNATOS DE TERRAS RARAS

E A BIS (PENTAMETILENO) URÉIA : Śıntese, caracterização e estudo

térmico

Autor(es): Mary Kalina Sarmento Batista1, Anne Michelli Garrido Pedrosa2

Orientador(a): Klaus Zinner

Neste trabalho estuda-se a interação de trifluorometanossulfonatos de terras raras (Ln=

La, Ce, Nd, Sm, Eu, Ho e Yb) com a bis (pentametileno) uréia. Os compostos são obtidos

pela interação de sais de terras raras com diversos ligantes. Os compostos de trifluorometa-

nossulfonatos de terras-raras e a bispentametileno uréia foram obtidos pela dissolução dos

sais e do ligante em etanol absoluto na proporção 1:5. Os compostos obtidos foram secos

em dessecador sobre cloreto de cálcio, posteriormente recristalizados. A microanálise de

C, H, N e análise complexométrica com EDTA que nos levou a sugeri a seguinte fórmula

Ln(TMS)3(BPMU)5(H2O)2. A espectroscopia na região do infravermelho juntamente com

os dados da condutância mostra que os TMSs estão presentes no aduto e que os BPMUs

estão coordenados através do agrupamento C=O. O espectro do composto de Nd permitiu

calcular o parâmetro neuflauxêtico ß= 0,991, o fator de covalência b1/2 e o parâmetro de

Sinha d= 0,929.Esses parâmetros são sugestivos de uma interação eletrostática com um pe-

queno caráter covalente. O espectro emissão indica mais de um śıtio de simetria. A análise

termogravimétrica mostra que o processo inicial está relacionado à desidratação, a segunda

perda decomposição do ligante que termina no terceiro patamar junto com a decomposição

dos trifluorometanossulfonatos. O reśıduo final a 897oC corresponde aos óxidos de terras

raras.

*PIBIC - CNPq - UFRN
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COMPOSTOS DE COORDENAÇÃO ENTRE NITRATOS DE ND(III), EU(III)

E ER(III) E A DIPIRITIONA

Autor(es): Anne Michelli Garrido Pedrosa1, Mary Kalina Sarmento Batista2

Orientador(a): Dulce Maria De Araujo Melo

Complexos com a dipiritiona (dithio) e nitratos de terras raras foram sintetizados pela

reação entre os sais e ligante ambos dissolvidos em etanol. Os compostos foram caracte-

rizados por análise elementar, titulação complexiométrca com EDTA, espectroscopia de

absorção na região do infravermelho e do viśıvel, espectroscopia de emissão e análise ter-

mogravimétrica. Os resultados indicam a fórmula: Ln(NO3)3.2dithio.xH2O, onde Ln=

Nd, Eu, e Er; dithio= 2,2&#8217;-dithiobis(piridina-N-óxido). Os parâmetros obtidos

dos espectros dos compostos de Nd (&#61538;&#61501; 0.991, b1/2&#61501; 0.068 e

&#61540;= 0.949) e Er (&#61538;&#61501; 0.989, b1/2&#61501; 0.074 e &#61540;=

1.112) sugerem que a interação metal-ligante é de caráter essencialmente eletrostático. Os

espectros vibracionais na região do infravermelho contém seis bandas atribúıdas ao ı́on

nitrato, indicando uma simetria C2v. O espectro de emissão para o composto de Eu a 77K

foi interpretado em termos da simetria C2v. As curvas termogravimétricas mostram leve

perda de massa a aproximadamente 100oC relacionada a desidratação dos compostos. O

material adquire composição estável a aproximadamente 800oC como óxido de lantańıdeo.
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DISPOSITIVO GERADOR DE TRAÇADORES

PARA VELOCIMETRIA EM ESCOAMENTOS

À BAIXAS VELOCIDADES

Autor(es): Jerusley Ferreira Da Costa1, Pedro Batista De Oliveira Jr2

Orientador(a): George Santos Marinho

O estudo da convecção natural depende diretamente da ferramenta de análise da ve-

locidade de escoamento do fluido. Atualmente, existem diversas técnicas dispońıveis para

medição do fluxo de ar; entretanto, nem todas são acesśıveis aos laboratórios de ensino

de Engenharia das universidades brasileiras, como é o caso do sistema de anemometria

a laser (LDA). Nas disciplinas de Fenômenos de Transporte, por exemplo, o uso de tra-

çadores é imprescind́ıvel para visualização de processos aerodinâmicos em experimentos

realizados em túneis de vento. No presente trabalho é descrito um dispositivo gerador de

traçadores de fumaça, constrúıdo com material reciclável e sobras de equipamentos dispo-

ńıveis em oficinas. Foram realizados experimentos utilizando-se um micro-túnel de vento,

capaz de produzir escoamentos com velocidades caracteŕısticas da convecção natural, no

qual empregou-se o dispositivo gerador de traçadores para análise do fluxo induzido. O

dispositivo foi utilizado para observação do fluxo de ar induzido por convecção natural em

um canal inclinado, onde velocidades da ordem de cent́ımetros por segundo puderam ser

detectadas.
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DISPOSITIVO PARA DETERMINAÇÃO DE

RAIO CRÍTICO DE ISOLAMENTO TÉRMICO

Autor(es): Flávio Augusto De Amorim Andrade1, Luciano André Cruz Bezerra2

Orientador(a): George Santos Marinho

O isolamento térmico tem por objetivo reduzir a perda de energia por transferência

de calor, seja de uma superf́ıcie para o meio ou do meio para a superf́ıcie. Na indústria,

a escolha do isolamento das tubulações de transporte de vapor e de outros fluidos (de

aquecimento ou resfriamento), tem reflexo direto nos gastos com eletricidade. Para escolher

o isolamento adequado a uma determinada aplicação, o engenheiro deve considerar aspectos

técnicos com mesmo rigor que os econômicos. No caso comum do transporte de fluido

aquecido no interior de um cilindro cuja espessura é muito menor que o comprimento, a

colocação de uma camada de material isolante, ao contrário do que a lógica sugere, poderá,

aumentar, em vez de diminuir, a taxa de transferência de calor entre o fluido e o ambiente.

Com o objetivo de estudar esse comportamento paradoxal, construiu-se um dispositivo de

verificação da espessura cŕıtica de isolamento de materiais. Para tanto, foram utilizadas

sobras de equipamentos e refugos industriais, o que permitiu obter um dispositivo de baixo

custo, fácil construção e de operação extremamente simples. Destinado às aulas práticas de

fenômenos de transporte das engenharias, durante essa pesquisa o dispositivo foi utilizado

para determinar o raio cŕıtico de isolamento de diversos materiais comumente empregados

como isolante térmico em processos na indústria.
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A Imagem Mental dos usuários do bairro da Ribeira, um centro histórico

na cidade de Natal/RN.

Autor(es): MizÁ Cilayne Fernandes Dias1, Ruth Maria Da Costa Ataide

Orientador(a): Angela Lucia De Araujo Ferreira

As técnicas de análise da percepção ambiental assumem importante papel na apreensão

do espaço urbano e da relação do homem com ele. Assim, reconhecendo a importância

e o caráter histórico do bairro da Ribeira, o presente estudo procurou identificar, atra-

vés da imagem urbana dos seus usuários, os valores a ele atribúıdos e as atitudes de

preservação/conservação ambiental que nela se expressam. Seguindo os caminhos meto-

dológicos da percepção ambiental propostos por LYNCH e TUAN, foram realizadas en-

trevistas com os seus usuários. Pelas respostas mais incidentes revelou-se uma dicotomia

na expressão da identidade local: o valor histórico/cultural do bairro e a conscientização

popular contrapõem-se ao crescente esvaziamento e à ineficácia das tentativas de preserva-

ção/valorização, indicando uma imagem negativa. Esta reflete-se na cont́ınua degradação

ambiental, processo que atinge a maioria dos centros históricos. É fato, que a ênfase nos

eventos culturais como caminho para requalificação do bairro tem contribúıdo positiva-

mente para mudanças nessa imagem. No entanto, seus resultados ainda não se refletiram

em atitudes de preservação/revitalização urbańıstica mais sistemáticas. É importante que

o bairro continue sendo alvo de estudos e projetos que o valorizem como área urbana dife-

renciada que é. Para a eficácia desses projetos, porém, faz-se necessário reverter a imagem

urbana da Ribeira junto à população e aos potenciais parceiros privados dos projetos de

intervenção.
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SIMULAÇÃO DO EFEITO FLICKER EM CARGAS SENSÍVEIS

Autor(es): Analuiza De Araujo Do Nascimento1

Orientador(a): Jose Tavares De Oliveira

O objetivo deste trabalho foi construir um circuito eletrônico para simulação do efeito

Flicker que funcionará como uma chave liga-desliga em paralelo com um resistor. O resistor

será conectado em série com uma carga para que seja observada a ocorrência do fenômeno.

Para o controle da chave foi constrúıdo um oscilador que gerará uma onda quadrada. O

componente principal deste oscilador é um circuito integrado 555, e os outros são resistores

e capacitor com as funções de atuar como divisores de tensão e armazenador de energia,

respectivamente. Após a construção do circuito de controle é feita a montagem do circuito

de simulação para medir os ńıveis de Flicker aplicados às cargas sobre as quais deseja-se

saber o comportamento diante desse fenômeno. A partir dos valores medidos podem-se

analisar quais os ńıveis toleráveis de Flicker que podem ser aplicados às cargas.
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USO DE INFILTRÔMETRO NA DETERMINAÇÃO DAS PROPRIEDADES

HIDROLÓGICAS DO SOLO

Autor(es): Tilson Baltazar Da Costa Filho1, Victor MoisÉs De AraÚjo2

Orientador(a): Lucio Flavio Ferreira Moreira

Este trabalho tem como objetivo analisar o processo de infiltração da água no solo a

partir da realização de ensaios experimentais in situ utilizando um infiltrômetro de pressão

positiva confeccionado com materiais dispońıveis no mercado local. O processo de infil-

tração tem grande importância no controle dos impactos causados pela urbanização da

bacia urbana. Uma vez que a infiltração reflete as propriedades hidráulicas do solo, foram

coletadas amostras de solo visando determinar teor de umidade e porosidade. Aplicou-se o

modelo de simulação de Green-Ampt com o objetivo de calibrar parâmetros que permitem

o melhor ajuste posśıvel com a infiltração observada. Foram necessárias algumas alterações

no projeto original do infiltrômetro visando adaptá-lo às caracteŕısticas dos solos da região.

Observou-se uma grande variação da infiltração durante os ensaios, o que pode ser devido

ao efeito da fuga lateral e a operação manual do equipamento. A calibração dos parâmetros

do modelo de Green-Ampt permitiu obter os valores da condutividade hidráulica efetiva e

da tensão de sucção na frente de molhamento.
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MODELAGEM DINÂMICA, SIMULAÇÃO E ANÁLISE DE RISCO ECONÔ-

MICO PARA O PROJETO DE PRODUÇÃO DE ETANOL ATRAVÉS DE MO-

DELOS ESTOCÁSTICOS

Autor(es): William De SÁ Novaes1

Orientador(a): Pagandai Vaithianathan Pannirselvam

O etanol derivado da biomassa brasileira constitui hoje um dos projetos energéticos

mais proṕıcios em desenvolvimento para o Brasil, principalmente no que diz respeito ao

emprego rural, ao meio ambiente e a segurança energética. Pensando nisso, desenvolvemos

um estudo tecnológico e econômico sobre a produção de etanol derivado da cana - de -

açúcar. O objetivo do presente trabalho, consiste em desenvolver um modelo para realiza-

ção de simulações estocásticas e também a implementação da análise de risco econômico

envolvido no projeto, devido a variação de parâmetros do processo de produção usando

o método Monte Carlo de simulação estocática. O balanço de massa e a cinética de fer-

mentação foram obtidos através de simulações, utilizando para isso, o software SuperPro

Designer. Desenvolvemos a análise de risco em ambiente EXEL utilizando a ferramenta

Simtool, simulador Monte Carlo. Através das simulações, foram obtidos como resultados

os investimentos necessários, os lucros e o retorno sobre os investimentos.
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APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA ESTUDAR A IN-

FLUÊNCIA DE TIPOS DE ANESTESIAS NO TEMPO ATÉ A ALTA HOSPI-

TALAR

Autor(es): Luciana Nicácio Silva1, Jeanete Alves Moreira, Emanoela Xavier De Souza2

Orientador(a): Gilmara Alves Cavalcanti

As hérnias, por suas caracteŕısticas anatômicas, tornam-se uma doença cirúrgica. As

controvérsias relativas ao seu tratamento e ao melhor método anestésico renascem com

freqüência. No que diz respeito à anestesia, a segurança do paciente e as condições opera-

tórias ideais são dois critérios essenciais para a escolha da técnica anestésica a ser adotada,

além dos fatores custo, facilidade de execução e satisfação do paciente. Relativamente ao

custo, acredita-se ser bastante influente o tempo de permanência do paciente no hospi-

tal, por isso parece ser importante associar o tipo de anestesia ao tempo de permanência.

Assim, o principal objetivo deste trabalho é verificar a influência do tipo de anestesia

no tempo até a alta hospitalar, comparando dois tipos de anestesia: local e regional. O

conjunto de dados utilizado corresponde a um estudo realizado no Hospital Universitário

Onofre Lopes (HUOL) - Nata/RN. Foram utilizados métodos não-paramétricos para dados

de sobrevivência, posto que eles funcionam como medidas descritivas do conjunto de dados,

com destaque para o estimador de Kaplan-Meier para a função de sobrevivência e o teste

Logrank para comparação de curvas de sobrevivência. Foi utilizado também o modelo de

riscos proporcionais de Cox(1972).
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Aplicação de Testes de Vida Acelerados para Verificar o Tempo de Inter-

nação de Pacientes Submetidos à Cirurgia de Hérnia

Autor(es): Paulo Ricardo Cosme Bezerra1, Luciana Nicácio Silva2

Orientador(a): Gilmara Alves Cavalcanti

Determinar o melhor modelo estat́ıstico para análise de dados de pacientes submetidos à

cirurgia de Hérnias do tipo: Umbilical, Diafragmática, Abdominal e Inguinal, determinando

a influência de fatores que possam afetar o tempo de internação dos pacientes até a alta

hospitalar, é o objetivo do presente artigo. Para isso, foram utilizadas técnicas de análise

de dados de sobrevivência as quais têm motivado um grande número de pesquisas na

área médica, tendo como principal interesse à análise de dados referentes ao tempo de

ocorrência de um determinado evento. Observaram-se dados de 186 pacientes internos

no Hospital Universitário Onofre Lopes - Natal/RN, submetidos à cirurgia de Hérnia,

onde foram coletadas informações referentes ao sexo, idade, procedência, tratamento e o

tempo até a alta do paciente. A partir das covariáveis estudadas obtemos como resultado

a procedência como único fator que interfere no tempo de internação. Os dados foram

analisados segundo os métodos não paramétricos da estat́ıstica de sobrevivência, e através

do ajuste de modelos de regressão paramétricos. A análise das informações se deu a partir

do software THE SAS SYSTEM for Windows versão 6.12.
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ELABORAÇÃO DE SOFTWARE PARA CÁLCULO DE SISTEMAS DE DRE-

NAGEM URBANA

Autor(es): Bruno Chagas Alves Fernandes1

Orientador(a): Lucio Flavio Ferreira Moreira

Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um software no ambiente DELPHI

visando o cálculo e dimensionamento de sistemas de drenagem urbana. No programa, os

cálculos são efetuados a partir dos conceitos utilizados na Hidrologia Urbana, com o mé-

todo racional, assim como com os conceitos da Hidráulica de condutos a superf́ıcie livre,

com a equação de Manning. O programa dispõe de 4 janelas de acesso: a) Dados da bacia

(cotas de montante e jusante de cada trecho, comprimento e declividade); b) Dados de

projeto (seção transversal da sarjeta e tipo de rua em cada trecho); c) Parâmetros hidroló-

gicos (parâmetros da equação de chuva intensa); d) Resultados (vazão de contribuição em

cada trecho, diâmetro de galeria em caso de necessidade). Os dados são armazenados num

banco de dados utilizando o Microsoft Access. Os resultados obtidos com o uso do pro-

grama foram comparados com os dados coletados da infra-estrutura de drenagem existente

na bacia. Foram observadas algumas pequenas diferenças no que se refere à concepção do

traçado da rede pluvial, o que já era esperado. No tocante aos valores dos diâmetros nos

trechos, observou-se um ajuste satisfatório. A principal vantagem do programa é permitir

ao usuário a comparação dos diferentes resultados obtidos a partir de posśıveis concepções

do sistema de galerias.
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CAUSAS PROVÁVEIS DE DANOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELE-

TRÔNICOS CONECTADOS NOS ALIMENTADORES ELÉTRICOS DA CO-

SERN

Autor(es): Elves Fernandes Da Silva1

Orientador(a): Jose Tavares De Oliveira

As informações contidas no arquivo que guarda as reclamações de clientes, solicitando

ressarcimento por perdas ou danos em seus equipamentos eletro-eletrônicos, levaram a

fazer um levantamento completo para identificar os alimentadores que supostamente geram

mais problemas e, com isso, identificar as principais causas das ocorrências, os tipos e

a quantidade de equipamentos danificados com supostos distúrbios no sistema elétrico.

A partir dos dados levantados, foram obtidos os seguintes resultados: os alimentadores

problemáticos, as causas mais prováveis dos danos, os principais equipamentos danificados

e as suas respectivas quantidades. Em virtude disso, podemos concluir que em cada uma

das subestações consideradas existem aqueles alimentadores problemáticos, que apresentam

um maior número de reclamações.
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INDUÇÃO DE FLUXO DE AR POR ENERGIA SOLAR

Autor(es): Pedro Batista De Oliveira Jr1, Jerusley Ferreira Da Costa2, Monica Maria

Fernandes De Oliveira

Orientador(a): George Santos Marinho

A radiação solar é responsável por parcela significativa da carga térmica em ambientes

constrúıdos, em particular nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, causando desconforto

em seus ocupantes e, conseqüentemente, redução da eficiência do trabalho. O fato de que

o ar aquecido torna-se menos denso e, portanto, ascende devido ao empuxo, possibilita o

uso da energia solar para induzir fluxo de ar em canais. Para tanto, necessita-se de uma

superf́ıcie de absorção e de um meio envolvente, transparente à radiação, capaz de confinar

e direcionar o fluxo de ar ascendente. A concepção simples, entretanto, tem limitações

de ordens técnica e econômica. Neste trabalho descrevem-se os experimentos realizados

sobre a análise de fluxo induzido por radiação solar num canal inclinado aberto. Materiais

recicláveis e refugos industriais foram utilizados na montagem do aparato experimental,

composto por uma superf́ıcie de absorção envolvida por um canal transparente, o que

representou custo zero para realização da pesquisa. Foram consideradas duas geometrias

de superf́ıcie de absorção (placa plana e cilindro) e três ângulos de inclinação do canal

em relação ao eixo horizontal. No caso espećıfico do cilindro, analisaram-se duas situações

particulares: cilindro com extremidades fechadas (fluxo apenas sobre a superf́ıcie) e com

extremidades abertas (fluxo na superf́ıcie e no interior). Os resultados obtidos permitiram

estabelecer uma relação entre ângulo de inclinação do canal e o fluxo de ar induzido.
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DISPOSITIVO PARA DETERMINAÇÃO DE RAIO CRÍTICO DE ISOLAMEN-

TO TÉRMICO

Autor(es): Flávio Augusto De Amorim Andrade1, Jose Ubiragi De Lima Mendes

Orientador(a): George Santos Marinho

O isolamento térmico tem por objetivo reduzir a perda de energia por transferência de

calor entre uma superf́ıcie e o meio. Na indústria, a escolha do isolamento das tubulações

de transporte de fluidos de aquecimento ou resfriamento reflete diretamente nos gastos

com eletricidade. A escolha do isolamento deve ser feita considerando-se tanto aspectos

técnicos como econômicos. No caso do transporte de fluido aquecido, a colocação de uma

camada de material isolante em torno da tubulação, cuja espessura é muito menor que o

comprimento, ao contrário do que a lógica sugere, poderá aumentar, em vez de diminuir,

a taxa de transferência de calor entre o fluido e o ambiente. Com o objetivo de estudar

esse comportamento paradoxal, construiu-se um dispositivo para verificação do raio cŕıtico

de isolamento de materiais, formado por um cilindro (comprimento = diâmetro = 80mm)

e uma aleta tipo pino ciĺındrico (comprimento = 150mm, diâmetro = 20mm), situada na

parte superior do cilindro, usinados numa peça única a partir de um bloco maciço de aço.

Instalou-se uma resistência elétrica em torno do cilindro, destinada ao aquecimento do

mesmo. O conjunto cilindro-resistência foi envolto numa manta de lã de vidro e instala-

do no interior de uma caixa de madeira com duas aberturas, uma para sáıda dos fios de

alimentação elétrica, na parte lateral, e outra para a aleta, na parte superior, deixando a

aleta exposta ao ambiente para que o material a ser analisado pudesse ser fixado em torno

da mesma. Nesse trabalho, foram utilizados refugos industriais e sobras de equipamentos,

o que permitiu obter um dispositivo de baixo custo, fácil construção e de operação extre-

mamente simples. Termopares foram fixados ao ciĺındro e aleta e ligados a um sistema de

aquisição de dados para análise do tempo de resposta do dispositivo a uma entrada degrau

de energia, sua estabilidade térmica e a distribuição de temperaturas na aleta. O disposi-

tivo apresentou distribuição de temperaturas e estabilidade térmica ideais à análise de raio

cŕıtico de isolamento de materiais. Sua utilização em aulas sobre processos de transferência

de calor em regime permanente requer o ińıcio do aquecimento da peça com pelo menos 3h

de antecedência, tempo necessário à estabilidade térmica. O dispositivo foi utilizado para
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estudo do raio cŕıtico de isolamento de um compósito à base de fibras vegetais, desenvol-

vido no DEM/UFRN, tendo os resultados obtidos justificado a solicitação da patente do

compósito como invento de material isolante térmico.

Palavras-chave: Isolamento Térmico, espessura cŕıtica, condução de calor
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