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A NECESSIDADE DE ALTERNATIVAS PARA O DESCARTE DE LÂMPADAS 
FLUORESCENTES EM PRESIDENTE PRUDENTE. 

 
BRUNA CAROLINE MORINI DUARTE

BRUNO MAGRO RODRIGUES
LETÍCIA APARECIDA COSTA

CARLOS ALBERTO GARCIA BOMFIM
FELIPE TOSATO DOS SANTOS

MARIANE APARECIDA DOS SANTOS MOREIRA
LEILA MARIA SOTOCORNO E SILVA

       Neste trabalho são apresentados resultados referentes à aplicação de 40 questionários sobre as
lâmpadas fluorescentes aplicadas para um grupo aleatório de pessoas no 5º mutirão do lixo
eletrônico pela Secretaria de Tecnologia da Informação da Prefeitura de Presidente Prudente
(SETEC) e com o apoio da Faculdade de Informática de Presidente Prudente (FIPP) e da
Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE), no dia 02 de junho de 2012 em Presidente Prudente.
Tendo como objetivo diagnosticar a necessidade de alternativas para o descarte de lâmpadas
fluorescentes, pois observou-se que 60% da população utilizam lâmpadas fluorescentes, notando-se 
que seria de extrema importância pontos de recolhimento.  
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ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS EM POSTO DE REVENDA DE COMBUSTÍVEIS 
 
FERNANDO HENRIQUE CAMARGO JARDIM

       Conforme apresentado no trabalho, a definição dada pela NR 9 para Riscos Ambientais é:
"9.1.5 Para efeito desta NR, consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos e
biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou
intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador (BRASIL,
1978)." Sendo os agentes ambientais definidos da seguinte forma: "9.1.5.1 Consideram-se agentes
físicos as diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais como:
ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não
ionizantes, bem como o infrassom e o ultrassom. 9.1.5.2 Consideram-se agentes químicos as 
substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas
formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que, pela natureza da atividade de
exposição, possam ter contato ou ser absorvidos pelo organismo através da pele ou por ingestão.
9.1.5.3 Consideram-se agentes biológicos as bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros (BRASIL, 1978)." Portanto, os riscos apresentados no artigo são "Riscos
Ambientais" aos quais os trabalhadores estão expostos durante á sua jornada laboral e o título do
trabalho está condizente com o texto. O conceito de "Riscos Ambientais" na Engenharia de
Segurança é diferente do conceito da Engenharia Ambiental, pode estar aí nossa divergência, mas 
como não havia sub área mais próxima para a Engenharia de Segurança, optei pela sub área
"Engenharia Ambiental" por ser graduado na mesma. Grato.  
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ATIVIDADE MICROBIANA E DESENVOLVIMENTO DE PLANTAS EM SOLO TRATADO 
COM VINHAÇA 

 
CAMILA DIAS PINAFFI

MAIRA BRAGHIN CHRISTOVAM
LORRAYNE MENDES MARQUES

NAYARA COELHO SILVA
CAROLINA GUARIZZI SANCHES OLIVEIRA

MARIA HELENA DE MORAIS
MARINA RAMOS FURLAN SOLINA

ALINE DA SILVA LEONARDO
GABRIELA MACEDO MARQUES
FABIO FERNANDO DE ARAUJO

       O objetivo deste estudo foi avaliar o crescimento de dois diferentes tipos de cultura, algodão
(Gossypium hirsutum L.) e milho (Zea mays), em atividade microbiana sob diferentes dosagens de 
vinhaça. Para realizar essa avaliação utilizaram-se diferentes dosagens de vinhaça, com o pH 
natural e com o pH igual a 7, no solo onde foi realizado os cultivos. O primeiro cultivo manteve sua
composição natural (sem adição de vinhaça), nos outros foram adicionados 100 e 200 ml de
vinhaça, respectivamente.O experimento foi realizado no Campus II da Universidade do Oeste
Paulista (UNOESTE), Presidente Prudente - SP durante os meses de setembro, outubro e novembro
de 2011. O mesmo foi acompanhado durante oito semanas, realizando-se técnicas para contagem de 
bactérias presentes no solo, respiração do solo, medição e pesagem das plantas. A partir dos
resultados obtidos foi possível constatar que a aplicação de vinhaça no solo proporcionou um 
aumento na atividade microbiana e no desenvolvimento das plantas.  
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AVALIAÇÃO DA BALNEABILIDADE E QUALIDADE DA ÁGUA DA REPRESA LARANJA-
DOCE NO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS-SP 

 
ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA

ANA PAULA JAMBERS SCANDELAI
MARINA RAMOS FURLAN SOLINA

       A Represa Laranja-Doce, localizada em Martinópolis/SP, vem sendo intensamente degradada
por ações antrópicas. Suas margens apresentam elevado potencial turístico, sendo extremamente
importante a avaliação da sua qualidade da água. Neste projeto, foram realizadas análises da
balneabilidade e qualidade da água em diferentes pontos de amostragem ao longo da represa, 
seguindo as recomendações da norma NBR-9897. O parâmetro indicador para a classificação
quanto à sua balneabilidade foi a concentração de coliformes totais (CONAMA 357/05). Para a
determinação da qualidade da água foi utilizado o Índice de Qualidade da Água, calculado através 
das análises dos parâmetros: oxigênio dissolvido, coliformes termotolerantes, pH, DBO520, sólidos
totais dissolvidos, fósforo total, nitrogênio total, temperatura e turbidez. Dessa forma, este trabalho
contribuirá para a formação de um banco de dados importante e inédito sobre as características
físicas, químicas e biológicas da Represa, que poderão servir de base para o planejamento da Orla
Turística do Município de Martinópolis/SP.  
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AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS PROVENIENTES DA GERAÇÃO DE 
EFLUENTES DE UM LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE 

 
CAMILA DIAS PINAFFI

MAIRA BRAGHIN CHRISTOVAM
NAYARA COELHO SILVA

LEILA MARIA SOTOCORNO E SILVA

       O produto lácteo desempenha um papel fundamental no suprimento alimentício, geração de
empregos e renda pra empresas de pequeno, médio e grande porte. Devido ao impacto causado pela
fabricação do leite é necessária a adoção de medidas mitigadoras. O presente trabalho visa à
determinação dos impactos ambientais provenientes da geração de efluente de uma empresa de
pequeno porte, onde através de uma visita técnica e de um questionário foi possível analisar esses
quesitos. A partir disto conclui-se que a empresa apresenta uma problemática em relação ao
tratamento de seu efluente.  
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IMPACTO DO USO DE HERBICIDAS SOBRE A ATIVIDADE MICROBIANA E 
CRESCIMENTO DA SOJA 

 
ARIELY PINHEIRO CALUMBY DELAGIUSTINA

MARIA HELENA DE MORAIS
FABIO FERNANDO DE ARAUJO

        A utilização de agrotóxicos tem se tornado cada vez mais freqüente nas plantações das mais
variadas culturas, ondeestão sendo utilizados para um melhor crescimento das plantações e também
na eliminação de ervas daninhas e possíveis pragas.Um uso continuodestes produtos trará
malefícios imensuráveis ao meio ambiente, onde aliado a outras atividades potencialmente 
poluidoras poderá comprometer todo o ecossistema.Neste trabalho avaliou-se o impacto do uso de 
herbicida na atividade microbiana no solo com a plantação de soja, onde foram distribuídos
dosagens diferentes de herbicidas em diferentes amostras.O experimento foi realizado no Campus II 
da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE), Presidente Prudente - SP durante os meses de 
novembro e dezembro de 2011. O mesmo foi acompanhado durante três semanas, realizando-se 
técnicas para contagem de bactérias presentes no solo, respiração do solo, medição e pesagem das
plantas. Com os resultados obtidos constatou-se que a aplicação do herbicida em doses pré-
determinadas proporcionou um aumento na atividade microbiana e no desenvolvimento das plantas,
e estas dosagens não acarretaram danos significativos a microbiota do solo.  
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USINA DE ÁLCOOL: IMPACTOS AMBIENTAIS NEGATIVOS E MEDIDAS PARA 
PRODUÇÃO MAIS LIMPA 

 
LORRAYNE MENDES MARQUES

ALINE DA SILVA LEONARDO
CAROLINA GUARIZZI SANCHES OLIVEIRA

LEILA MARIA SOTOCORNO E SILVA

        O levantamento de aspectos e impactos ambientais é um quesito para identificação das
atividades de um determinado processo que agride de certa forma o meio ambiente natural. As
usinas produtoras de álcool possuem um processo industrial que reflete negativamente ao meio
ambiente pela geração de resíduos, provocando impactos que podem não ter solução, ou podem ser
recomendadas soluções mitigadoras como a produção mais limpa. Este trabalho apresenta o
levantamento da identificação e classificação dos aspectos e impactos ambientais negativos
referentes ao processo industrial de uma usina de álcool e possíveis medidas de produção mais 
limpa para os impactos mais significativos, utilizando como referência a metodologia de Matriz de
Correlação que visou qualificar os impactos ambientais através de critérios que avaliam a extensão
do impacto, a influência da interferência no meio e a permanência do impacto; e por fim apresentar
medidas corretivas e preventivas minimizando os impactos ambientais. 
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COMPOSTAGEM DE RESÍDUO INDÚSTRIAL A PATIR DA UTILIZAÇÃO DE 
INOCULANTES PROVENIENTES DE LODO DE ESGOTO E LODO DE CURTUME 

 
MARCELO HENRIQUE SIMARDEL DANTAS

LUCAS SILVA DIAS
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS

ISABELA MAREGA RIGOLIN

A técnica de compostagem não é uma técnica nova, povos antigos como gregos, romanos e
orientais já se utilizavam dessa técnica, pois sabiam que resíduos orgânicos gerados podiam ser
utilizados para a melhoria da fertilidade do solo. Atualmente com mais estudos e tecnologia, a
compostagem tornou-se uma aliada da agricultura. Resíduos provenientes de indústrias em alguns
casos encontram problemas com relação a sua destinação correta, com isso estudam-se as melhores 
técnicas para tratamento e depósito desses resíduos. Resíduos esses que podem receber diversos
tipos de tratamentos e destinação, não existindo assim somente uma maneira de tratamento. A
compostagem trata-se de uma técnica simples de biorremediação que é sustentável e 
ambientalmente correta e possuí um baixo custo para sua implementação, sendo assim um possível
tratamento para o resíduo da indústria oleoquímica. Esse estudo tem como objetivo compostar o 
resíduo oleoquímico, a partir da técnica de compostagem com inoculantes provenientes de lodo de
curtume e lodo de esgoto, com a finalidade de se dar uma destinação adequada e ambientalmente
correta a um resíduo proveniente do processo de purificação do óleo de uma indústria
oleoquímica. O experimento será realizado em ambiente protegido, em área da Universidade do
Oeste Paulista, para a composição dos tratamentos será utilizado o resíduo industrial originado de
uma empresa do setor oleoquímico. Os tratamentos serão distribuídos em pilhas de compostagem. 
Os tratamentos foram caracterizados da seguinte forma: Tratamento 1: 100% resíduo oleoquímico +
100% de lodo de esgoto; Tratamento 2: proporção de 75% de resíduo oleoquímico + 25% de lodo
de esgoto (ETE); Tratamento 3: proporção de 50% de resíduo oleoquímico + 50% de lodo de esgoto 
(ETE); Tratamento 4: proporção de 25% de resíduo oleoquímico + 75% de lodo de esgoto (ETE);
Tratamento 5: 100% de lodo de esgoto (ETE); Tratamento 6 = proporção de 75% de resíduo
oleoquímico + 25% de lodo de curtume; Tratamento 7 = proporção de 50% de resíduo oleoquímico 
+ 50% de lodo de curtume; Tratamento 8 = proporção de 25% de resíduo oleoquímico + 75% de
lodo de curtume; Tratamento 9 = 100% de lodo de curtume. A amostragem dessas misturas será
realizada adotando-se o princípio de quarteamento, processo no qual há a redução da amostra em
pequenas porções representativas da amostra inicial. Os parâmetros avaliados serão: teor de matéria
orgânica total (MOT), temperatura e condutividade elétrica. Os resultados obtidos serão submetidos 
à análise de variância e ao teste de comparação de médias ao nível de 5% de probabilidade. Os 
resultados parciais apontam que com uma maior concentração de inoculantes há uma maior
degradação do resíduo oleoquímico. Esse aumento significativo na degradação do composto 
oleoquímico deve-se a grande concentração de microorganismos presentes nestes inoculantes. O 
trabalho ainda está em avaliação.    Unoeste     
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EFEITO DE NEMATICIDA SOBRE A ATIVIDADE MICROBIANA NO SOLO 
 

LARISSA SOUZA ROVIRA
HIAGO RAMOS GASQUE

FABIO FERNANDO DE ARAUJO

O solo é considerado um dos principais habitats para os microrganismos, onde eles participam
ativamente entre outras atividades de processos de biorremediação. Nematicida é um tipo de
pesticida químico usado para matar nematóides parasitas presentes em diferentes culturas agrícolas.
A presença desse pesticida químico no solo pode ou não prejudicar a atividade microbiana. Este 
fator depende da concentração do defensivo químico que é aplicada no solo O objetivo deste 
trabalho foi o de avaliar o efeito da aplicação de nematicidas sobre a respiração, atividade
enzimática e comunidade de bactérias no solo. O experimento foi conduzido em laboratório. 
Inicalmente foram aplicadas diferentes dosagens de nematicidas em vasos com solo. Após 30 dias
foram coletadas amostras de solo para avaliação da atividade microbiana. Foi realizada a avaliação
de respiração utlizando-se o método de estimativa de produção de CO2 em frascos herméticos. Foi
também realizada a avaliação de atividade enzimática utlizando-se o método baseado na atividade 
de desidrogenase. Por último foi avaliado o número de bactérias aeróbias mesófilas no solo
utlizando-se o método da diluição em placas.   A aplicação das diferentes doses de nematicidas não
alterou a quantidade de bactérias no solo. Entretanto o aumento das dosagens de nematicidas
estimulou ao aumento da respiração e atividade da desidrogenase no solo. O nematicida carbofuran 
não causou impactos negativos sobre as bactérias. A maior respiração e atividade enzimática
encontrada pode indicar que esteja ocorrendo um processo de bioremediação do nematicida.         
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GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DE 
PRESIDENTE PRUDENTE - SP  

 
VICTOR ROBERTO FERREIRA DE MELO

LUCAS PRADO OSCO
ISABELA MAREGA RIGOLIN

LEILA MARIA COUTO ESTURARO BIZARRO

A não separação e a não destinação correta de resíduos sólidos, provenientes de práticas da
atividade humana, resulta em graves agreções ao meio ambiente. O bem ambiental é um direito de
todos, assim como, garantir condições a sua preservação e recuperação, é um dever e uma
obrigação. A partir deste conceito, cria-se uma mentalidade de política ambiental, voltada às
práticas de sustentabilidade em razão aos dejetos produzidos pela atividade humana. Desta maneira,
faz-se uso de meios a qual envolvam métodos de recuperação, reaproveitamento e destinação
correta dos resíduos gerados. Empresas e instituições demonstram a preocupação em se adequar aos
padrões socioambientais e o Batalhão de Polícia Militar de Presidente Prudente - SP deseja cumprir 
com seu papel com a preservação e a recuperação do meio ambiente, servindo de modelo ou
espelho para as demais. A corporação detêm a preocupação de cumprir com as normas ambientais e
se adequar às políticas dos 4R's - Reduzir, Reutilizar, Reeducar e Reciclar e as do Lixo Mínimo.
Portanto, o gerenciamento dos resíduos sólidos traz inúmeros benefícios para todas as partes
envolvidas, evitando e reduzindo impactos e fazendo cumprir com seu papel na responsabilidade
compartilhada da vida útil dos produtos.  Desenvolvimento de uma proposta ambiental para o
gerenciamento dos resíduos sólidos gerados no Batalhão de Polícia Militar de Presidente Prudente -
SP Realização um estudo bibliográfico sobre a temática proposta; realização do mapeamento do 
local em estudo, com a finalidade de identificar os pontos e horários de coleta, sua disposição e
capacidade de armazenamento dos resíduos sólidos; caracterização dos resíduos; desenvolvimento
de uma proposta ambiental de forma a expor soluções e adequar a instituição a um requisito 
socioambiental; elaborar um programa de Educação Ambiental para os agentes envolvidos para
implementação de uma proposta a ser apresentada.  O presente trabalho não possui seu total de 
dados, pois as amostras para quantificação de resíduos ainda estão em fase de coleta. Sendo 40%
reciclável, 31,5% não reciclável, 23,5% orgânico e 5% perigosos.  As pesagens a serem realizadas 
serão feitas em três períodos distintos no Batalhão: de baixo, médio e alto fluxo operacional. Esses 
períodos sazonais sofrem alterações, seja por motivo de feriados nacionais; de atividades de
treinamento policial ou de estágios da corporação, alterando a rotina operacional e o número de
pessoas e, consequentemente, o volume total de resíduos sólidos gerados.  O volume de resíduos 
sólidos produzidos pelo Batalhão de Polícia Militar de P.P. - SP, sofre alterações semanal e 
diariamente e para tanto, medidas são necessárias para que se busque um melhor controle destes
resíduos, de forma a garantir uma melhor disposição e destinação. Observa-se que a pesquisa ainda 
não está concluída, portanto a proposta final ainda não pode ser realizada ou implementada devido a
falta de elementos indispensáveis para o seu fechamento.          
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PROCESSOS EROSIVOS CAUSADOS PELO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA BACIA DO 
CÓRREGO CEDRO - PRESIDENTE PRUDENTE/SP 

 
GISELE SANTOS RAMINELLI
ISABELA LUCIO CALDEIRA

RAQUEL CABRERA GONDIM
LUCINETE FERREIRA DE ANDRADE

A Bacia Hidrográfica do Cedro possui uma área total de 32,61 Km², localiza-se na área sul do 
município de Presidente Prudente-SP, entre as coordenadas 22°7'58''S e 22°13'33''S e as
coordenadas 51°22'15'' W e 51°28'56''W, sendo sub-bacia do rio Santo Anastácio, atravessada pelas 
Rodovias Assis Chateaubriand no sentido NE-SW localizada no divisor de água da margem direita
do rio Santo Anastácio. Trata-se de área bastante didática pela forma como a atividade antrópica,
especialmente de pastagens e área urbana, influenciam o surgimento do processo erosivo que é
intensificado com o escoamento superficial. Avaliar os impactos causados pelas atividades de uso e
ocupação do solo no bairro de Ana Jacinta (Presidente Prudente/SP) e propor medidas mitigadoras 
em relação aos processos erosivos e de assoreamento do Córrego do Cedro delas decorrentes. Para 
elaboração e desenvolvimento deste trabalho, inicialmente foi feita uma visita técnica na área de
estudo para reconhecimento da mesma. Em gabinete, procedeu-se o tratamento das imagens em 
softwares. Primeiramente foi feita a busca das do Google Earth, este disponibilizou imagens dos
anos de 2006, 2007 e 2010. Ainda no mesmo software foi feita a vetorização da imagem e
transferidas para o software ArcGis 10, onde procedeu-se o cálculo de área em m² para verificação 
do quanto a voçoroca evoluiu em área erodida. Em relação ao uso e ocupação do solo na bacia
verificou-se, com base em levantamento bibliográfico, que o maior índice de ocupação refere-se à 
existência de pastagens sem uso práticas conservacionistas, como construção de terraços, seguida
pela área urbana sem um sistema de drenagem adequado. Foi elaborado uma figura no software 
ArcGis 10 para demonstrar a evolução da área erodida e um gráfico para mostrar uma projeção da 
evolução da área ao longo dos anos. Pôde observar-se que, se não forem realizadas medidas 
mitigadoras, em 2020 o tamanho da voçoroca será quase 3 vezes maior do que é hoje. A voçoroca 
existente no bairro Ana Jacinta é ocasionada, especificamente pelo escoamento superficial
originado da área urbana a montante, potencializada pela ausência de calhas apropriadas e
construção de terraços na área, intensificando o aumento da área erodida. Com base nos dados 
apresentados e com o apoio técnico da CODASP conclui-se que pela necessidade urgente de se 
realizar medidas de estabilização baseadas em conservação do solo dispostas a seguir: .Serviços de
terraceamento e acompanhamento técnico; .Serviços de construção de bacia de captação e; 
.Serviços de quebra de barranco. Esses serviços acima foram orçados em R$ 5.000,00 em agosto de
2012 pelo CN-Prudente da CODASP . Essas medidas deverão ser complementadas pela necessária
implantação de um sistema adequado de escoamento superficial, que direcione essas águas 
diretamente para o córrego, revegetação da área agredida, e o reflorestamento da Área de
Preservação Permanente que esta última se encontra inexistente próxima da voçoroca.    Fehidro e 
Unesp     
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UMA PROPOSTA AMBIENTAL PARA OS RESÍDUOS DE PAPEL GERADOS NA UNOESTE, 
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GABRIEL CATUCCI 

FERNANDO MAURICIO SIMARDEL SANTOS
LEILA MARIA COUTO ESTURARO BIZARRO

ISABELA MAREGA RIGOLIN

Um dos maiores problemas atuais é a destinação dos rejeitos gerados nas mais diversas atividades
humanas. Esses resíduos, quando eliminados inadequadamente, traduzem-se em poluição, 
contaminação e no desperdício de recursos naturais. A geração dos resíduos sólidos é cada vez mais
preocupante devido ao grande crescimento populacional e ao desenvolvimento tecnológico das
últimas décadas, o que levou ao aumento do consumo de bens e, consequentemente, da geração de 
lixo. A destinação adequada dos resíduos, tem se tornado um desafio, devido à carência de recursos
humanos qualificados, tecnológicos e financeiros. Enquadrado a tal assunto, os resíduos de papel
causam um grande impacto ambiental, pois para a sua produção,utiliza-se matéria prima em grande 
quantidade. Assim, observando a questão citada, bem como os diversos danos que podem ser
criados a partir dela, é enfatizada a importância da implantação de um sistema de gerenciamento
deste resíduo, para separação e reciclagem, que além de ser importante, em nossa situação atual é
necessária. Portanto em uma instituição de ensino superior como a Unoeste, onde a geração de
resíduos advindos do papel é inevitável e de elevada quantidade, faz-se necessário 
estudar,quantificar,aperfeiçoar e propor um plano de gerenciamento para tal resíduo. Realizar um 
diagnóstico dos resíduos de papel gerados nos Blocos B1,2 e 3, no Campus II, da UNOESTE para
aperfeiçoar a captação e a destinação ambientalmente correta.  Realizar um levantamento 
bibliográfico sobre a temática proposta; fazer o mapeamento do local da pesquisa, identificando os
pontos e horários de coleta, sua disposição e capacidade de armazenamento dos resíduos sólidos;
classificar e quantificar os resíduos de papel; elaborar a tabulação de dados e apresentar uma 
proposta de gerenciamento para os resíduos de papel gerados nos Blocos B1, B2 e B3 do campus II
da Unoeste.  O presente trabalho possui resultados parciais, pois as amostras para quantificação de
resíduos ainda estão em fase de coleta. O método utilizado para a coleta de amostras foi o
quarteamento, inserindo-o assim nas fases de coletas em baixo, médio e alto fluxo na quantidade de
resíduos gerados. Considerando tais fatores, os dados obtidos até o presente momento revela que 
durante o período de baixo fluxo na geração de resíduos a quantidade de resíduos de papel
descartados é de 10,4% diários e no período de médio fluxo é de 9,2% diários. A pesagem de alto
fluxo ainda não foi realizada, demonstrando assim, a parte de dados faltos para a conclusão correta 
do trabalho. Os resultados mesmo que parciais indicam a necessidade de uma proposta de
gerenciamento dos resíduos de papel gerados na Instituição de Ensino em foco. Apesar da falta de 
dados conclusivos das coletas para a quantificação dos resíduos de papel gerados na Unoeste, faz-se 
necessário um gerenciamento dos mesmos, pois observa-se um elevado percentual em relação ao 
montante geral dos resíduos sólidos gerados diariamente na Instituição.           
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ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DO SOLO E DA ÁGUA SUBTERRÂNEA PARA VERIFICAR 
POSSÍVEL CONTAMINAÇÃO POR FOSSAS NEGRAS NO DISTRITO DO CAMPINAL 

 
CARLA KAYURI DA SILVA OKIMOTO

MAYARA MAEZANO FAITA
LEILA MARIA SOTOCORNO E SILVA

JOÃO OSVALDO RODRIGUES NUNES

O Distrito do Campinal, situado a aproximadamente 30 km Presidente Epitácio - São Paulo, utiliza 
fossas negras como única alternativa local para o descarte do efluente gerado. Embora a fossa negra
seja utilizada como alternativa para a questão dos efluentes domésticos, a mesma pode se tornar
uma fonte geradora de problemas como a contaminação do solo devido à infiltração do efluente,
ocasionando o provável excesso de nitrato. Este problema causa efeitos adversos à agricultura, à
saúde e qualidade de vida da população e também pode atingir o lençol freático, prejudicando o 
abastecimento de água. Também causam um mal estar social na população, pois ocasionalmente
enchem e transbordam, gerando odores desagradáveis. Com as análises e estudos desse projeto será
possível avaliar a verdadeira realidade do Distrito em relação à contaminação do solo, auxiliando a
população local ao divulgar os resultados e propondo alternativas ambientais para o possível
problema. Os objetivos do presente trabalho serão analisar a possível contaminação por nitrato
encontrados na água subterrânea e no solo no Distrito do Campinal, caracterizado pela utilização de
fossa negra como método de saneamento. Buscar alternativa metodológica para contribuir na
resolução de possíveis problemas ambientais. O Material e Método será composto primeiramente 
pela Pesquisa de caracterização histórica e socioeconômica do Distrito através de bibliografia
regional e dados pertencentes à Câmara Municipal de Presidente Epitácio. Na 2º Etapa será feita
visita ao Distrito, para reconhecimento do lugar e conhecimento de suas características gerais. 
Posteriormente será feita a elaboração de questionário relativo à caracterização sanitária do local de
estudo e em seguida a aplicação do questionário aos moradores do Distrito. Após esta etapa, com a
utilização dos dados obtidos e reconhecimento do lugar serão estabelecidos critérios, baseados em
normas adaptadas da EMBRAPA, sobre a coleta das amostras de solo, os pontos que serão
coletados e a quantidade das mesmas. Assim, será feita visita ao Distrito para coleta das amostras de 
água e solo nos pontos determinados. Em seguida, será feita análise química e física das amostras
de solo, realizadas em laboratório. As análises físicas são realizadas de acordo com o Manual de
Métodos de Análise de Solo (EMBRAPA, 1997) adaptado. Serão feitas as análises: Física -
destorroamento do solo; granulometria, análise mecânica ou textural (método da pipeta); densidade
do solo (método do anel volumétrico); densidade da partícula (método do balão volumétrico);
determinação da porosidade do solo; fracionamento da areia; determinação do ph do solo; Química
- Determinação do nitrogênio total. Também será feita análise de amostra de água retirada do poço
semi-artesiano que abastece o distrito, de acordo com método por eletrodo seletivo de nitrato 
(ESN). Após estas etapas, serão feitas análise dos resultados obtidos em laboratório, para posterior
conclusão sobre a pesquisa.            
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DISPOSIÇÃO INADEQUADA DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS NO MUNICÍPIO DE TACIBA-
SP 

 
RODRIGO COLADELLO DE OLIVEIRA

MARCOS NORBERTO BOIN
MARIA HELENA PEREIRA

As bacias hidrográficas são de grande importância em estudos ambientais e consideradas como 
unidade de pesquisa de diversos assuntos,isto se deve a relevância de sua dinâmica e a interação dos
elementos químicos,físicos e biológicos existentes,que interferem diretamente na sociedade.Entre as
cidades e as bacias hidrográficas existe um abrangente conjunto de inter-relações que 
influenciam,direta ou indiretamente,as condições ambientais e de vida em áreas urbanas.O homem
interfere no meio ambiente, criando novas situações ao construir e reordenar o espaço físico de
acordo com seus interesses,fazendo,muitas vezes, com que haja uma utilização incorreta ou
inadequada dos recursos naturais. Neste contexto,a adoção das bacias hidrográficas como unidade
geográfica para o planejamento ambiental é muito importante para disciplinar e planejar os usos e
ocupações do solo e da água. Os resíduos sólidos domésticos no local foram dispostos durante trinta
anos,iniciando na década de 1970, finalizando no ano de 1996 quando da desativação ocorrida por
intervenção e imposição legal por parte do Ministério Público. A desativação não impediu que os 
líquidos contaminantes cessassem de contribuir com a contaminação das águas superficiais.Fato
verificado através de novas análises físico-químicas realizadas em amostras de água, coletadas em
outubro de 2010, onde constatou-se ainda, altos níveis de contaminação bacteriológica provocada
pela disposição dos resíduos sólidos em um dos afluentes da margem direita do córrego Amargoso.
Assim, com o diagnóstico da situação da disposição dos resíduos sólidos na bacia em questão,
pretende-se apontar as condições em que os resíduos foram descartados no meio físico, de forma
que ainda, produzam contaminantes nas águas do córrego Amargoso.  O presente projeto tem por 
objetivo discutir a disposição de resíduos sólidos em um antigo lixão já desativado no município de 
Taciba - SP e identificar e discutir os impactos socioambientais causados e a qualidade ambiental da
microbacia. Levantar as condições de adequação da antiga disposição dos resíduos sólidos
domésticos no município de Taciba, suas implicações na contaminação dos recursos hídricos e a
qualidade ambiental da bacia do córrego do Amargoso.  Estão sendo utilizadas técnicas de 
geoprocessamento e sensoriamento remoto,através do Programa Spring 5.0.6, sobre imagem de
satélite Google Earth - Pro, de detalhe, mapeou-se a bacia do córrego Amargoso, levantando as 
áreas de: delimitação da bacia; rede de drenagem; áreas úmidas (nascentes); vegetação; erosão;
assoreamento; antigo lixão; vias de circulação; limite de propriedades rurais; e malha urbana de 
Taciba. De posse das informações obtidas com as geotecnologias, chegou-se a possibilidade da área 
de disposição dos antigos resíduos localizar-se sobre áreas de nascente, o que motivou a elaboração
de trabalhos de campo para levantar estas informações assim como outras que demonstrassem a 
qualidade ambiental da bacia de estudo.            
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LIXEIRAS ECOLÓGICAS COMO ALTERNATIVA PARA A DESTINAÇÃO DE PNEUS 
INSERVÍVEIS 

 
BRUNO ALVES HOFFMANN

DOUGLAS RODRIGUES SEVILHA
LEILA MARIA COUTO ESTURARO BIZARRO

ISABELA MAREGA RIGOLIN

A metamorfose da humanidade causou inúmeras mudanças, entre elas a passagem da produção
artesanal para a produção em massa, com grande circulação de bens e serviços oferecidos,
influenciando o consumo em massa. Os pneus inservíveis, aqueles que não mais podem rodar nos
veículos, pois não atendem aos padrões mínimos de segurança ou então ultrapassaram o um período 
de dez anos que é o tempo máximo de utilização independente das condições que ele se encontra.
Quando descartados de forma inadequada acarretam sérios prejuízos ambientais. (DE ARAUJO,
2010) Com a escassez de espaço e o alto custo dos aterros sanitários, o volume e o tempo de 
decomposição dos materiais são problemáticos de difícil gestão nos depósitos de lixo. A utilização
de pneumáticos inservíveis para a formulação de lixeiras, além de darem uma correta destinação
com benefícios ao meio e a sociedade, induz a população a um pensamento mais ecológico, pois a
inserção dessas nos ambientes de circulação pública expõem a sociedade a problemática da gestão
dos resíduos sólidos. Este projeto visa reutilizar pneus inservíveis, proporcionando comodidade às
pessoas frequentadoras do local de estudo e causando bem a toda sociedade com a diminuição do
acúmulo deste material na natureza. A pesquisa busca avaliar uma maneira correta de destinação
dos pneus inservíveis, atrelada a grande necessidade de criação de lixeiras de baixo custo para o 
correto descarte de resíduos no campus II, Bloco B3, da Universidade do Oeste Paulista, em
Presidente Prudente - SP. A pesquisa será realizada na Universidade do Oeste Paulista - Unoeste, no 
Bloco B3 do Campus II, no Bairro Limoeiro, Km 572 na Rodovia Raposo Tavares, em Presidente
Prudente - SP, e consistirá na substituição das lixeiras existentes de material plástico, por outras
confeccionadas por pneus inservíveis; Os locais a serem dispostos as lixeiras serão identificados
através de análise observatória, determinando os locais estratégicos de grande fluxo de pessoas;
Cada lixeira será confeccionada com três pneus inservíveis sobrepostos com uma chapa de aço no
fundo do último pneu. As bordas dos pneus serão retiradas, aumentando assim a sua capacidade de 
armazenamento, com exceção da borda inferior do último pneu, visto que este será mantido para
apoio e melhor sustentação da lixeira que será fixado com uma chapa de aço. A captação dos pneus
inservíveis será feita junto ao Ecoponto do município de Presidente Prudente - SP, que através da 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e em parceria com o Curtume Vitapelli, que destinou um
local apropriado e coberto para armazenar os pneus inservíveis descartados no município e que
através de ofício justificado, autorizaram a respectiva captação; A instalação das lixeiras ecológicas
será de ação conjunta com a elaboração e divulgação de cartazes e panfletos, que serão distribuídos
nas dependências do Bloco B3 para a comunidade acadêmica da Unoeste.       UNOESTE     
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TROTE ECOLÓGICO 
 

JÉSSICA DE CARVALHO LIMA
MAYARA MAEZANO FAITA

MARIANA REGINA INACIO CEZAR DE OLIVEIRA
MURILO MENDES DE ANGELO

OSCAR ANDRADE JR
LEILA MARIA COUTO ESTURARO BIZARRO

LEILA MARIA SOTOCORNO E SILVA
ISABELA MAREGA RIGOLIN

ANA ARRAVAL DENARI DE OLIVEIRA
BÁRBARA PEREIRA GOMES

BRUNA CRUZEIRO LOPES
CLÁUDIO IZUMI HIROKADO JÚNIOR

ENIO MENDONÇA
GISELE SANTOS RAMINELLI

GUSTAVO BOIGUES
LUCAS PRADO OSCO

RODRIGO COLADELLO DE OLIVEIRA

O trote ecológico está inserido dentro do Programa Trote do Bem e é uma proposta de recepcionar
os alunos calouros com uma programação diversificada que abrange uma visitação no Campus II da 
Unoeste, entre os locais escolhidos estão a Biblioteca e os Laboratórios, palestras realizadas pelos
professores sobre a missão e a proposta de diversificar a acolhida dos calouros, encerrando com o
plantio de árvores para o Reflorestamento em APP no Campus II. Os assuntos abordados
complementaram os assuntos ministrados em sala de aula. O trote ecológico vem de encontro a uma
demanda social que exige que a Universidade ofereça alternativas de recepção aos calouros,
evitando assim a violência e demais manifestações reprováveis de conduta aos ingressantes do
ensino universitário. O Trote Ecológico objetiva recepcionar os acadêmicos dos cursos de
Engenharia Ambiental e Agronomia dentro de uma programação diversificada e diretamente ligada
as áreas ambientais dos cursos respectivos. Além disso os assuntos abordados visaram despertar nos
discentes o interesse pela temática da preservação ambiental e promover uma interação entre
calouros e veteranos.  Foi feita a recepção dos calouros e uma visita ao Campus II pela comissão de 
recepção. Após está recepção foi feita uma palestra sobre o Trote Ecológico e a importância deste
contato do calouro com a prática ambiental. No final da palestra foi feito o plantio de mudas de
árvores frutíferas nas margens de uma represa no Campus II.            
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MINIMIZAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL ATRAVÉS DA CONFECÇÃO DE LIXEIRAS 
DE PNEUS INSERVIVEIS 

 
GRAZIELLA PLAÇA OROSCO DE SOUZA

JOSUÉ PANTALEÃO DA SILVA SILVA
LEILA MARIA COUTO ESTURARO BIZARRO

ISABELA MAREGA RIGOLIN
APARECIDA JOSÉ MARTINES DE OLIVEIRA OLIVEIRA

O presente trabalho justifica-se pela necessidade de substituição das lixeiras existentes no Campus 
II da Unoeste, por lixeiras confeccionadas a partir de uma matéria-prima a base de borracha, o pneu, 
que é descartado depois da sua vida útil e vem sendo acumulado no meio ambiente, causando
inúmeros problemas ambientais. A atual sociedade vive um período onde há estímulos relacionados 
à aquisição de veículos automotores, advindos da facilidade de financiamentos a longo prazo,
proporcionando assim um aumento gradativo de números de veículos na cidade de Presidente
Prudente, assim como, em todo o país. A destinação ambientalmente correta desse pneu descartado
é o objetivo do presente trabalho ao serem transformados em lixeiras ecológicas, onde serão
depositados os resíduos sólidos gerados na Universidade. Essas lixeiras serão dispostas em locais
estratégicos nos corredores do Campus II da Unoeste, objetivando a prática da coleta seletiva.    As 
conclusões esperadas serão, primeiramente, tirar do meio ambiente o resíduo do pneu descartado
depois de sua vida útil e, desenvolver a confecção de lixeiras ecológicas feitas a base deles para o 
acondicionamento dos resíduos sólidos gerados no Campus II da Unoeste, para a prática e incentivo
da coleta seletiva. Pretende-se, também, envolver os alunos na reflexão acerca da questão ambiental
com vistas mudanças de hábitos e reeducação ambiental.     Unoeste Foi realizado um diagnóstico 
nas dependencias do bloco b3 do Campus II da Unoeste, onde foi identificado a necessidade de
substituição de 30 lixeiras confeccionadas a partir de pneus inservíveis. Para cada lixeira 
confeccionada será necessário a utilização de 3 pneus de carro e 1 de bicicleta, totalizando assim
120 pneus que serão retirados do meio ambiente, minimizando assim os impactos ambientais
causados por este tipo de resíduo.    
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PROMOÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM A TEMÁTICA RESÍDUOS SÓLIDOS NO 
MUNICÍPIO DE ANHUMAS-SP. 

 
GISELE SANTOS RAMINELLI

THIAGO SOUZA SANTOS
LEILA MARIA SOTOCORNO E SILVA

No município de Anhumas a preocupação com a gestão dos resíduos sólidos urbanos tem sido
colocada em pauta desde o ano de 2009, quando teve início a formalização da parceria entre
Prefeitura Municipal e Universidade do Oeste Paulista. O diagnóstico do sistema de gerenciamento 
dos resíduos gerados no município bem como o planejamento da implantação de um programa de
coleta seletiva solidária acabou rendendo ao município um convênio com a Fundação Nacional de
Saúde (FUNASA). A assinatura do convênio com a FUNASA propiciou ao município a aquisição
de bens destinados a triagem materiais recicláveis, caminhão, e também a construção de um galpão
de 250 m². Atualmente o Programa Coleta Seletiva Solidária está em vias de implantação,
aguardando apenas o término da construção do galpão e compra dos equipamentos. A associação de
catadores de Materiais Recicláveis já foi formalizada, esta contará com a participação de 5
associados e as ações de educação ambiental estão sendo realizadas no município como um todo. A 
Coleta Seletiva será realizada em apenas dois dias por semana, sempre às terças e quintas-feiras, no 
período da manhã, com o auxílio de um caminhão acoplado de gaiola, em toda a malha urbana(80%
da população urbana total), ou seja, 3.158 habitantes. Com a participação de estagiários do curso de
engenharia Ambiental da Universidade do Oeste Paulista (Unoeste) estão sendo elaboradas cartilhas
e folder de educação ambiental com a temática resíduos sólidos.  Propiciar a educação ambiental no 
município em dois âmbitos: formal e informal, formal para as crianças do ensino fundamental com
uma cartilha didática e informal para a população com um folder explicativo, ambos relacionados à
coleta seletiva solidária.    As vantagens da reciclagem são inúmeras, minimiza os efeitos da 
poluição, aumenta a vida útil do aterro, gera emprego e renda, portanto pode-se esperar que os 
materiais elaborados, a cartilha e folder, eduque ambientalmente e sensibilize as pessoas a colaborar
com o município e com o meio ambiente.     As cartilhas serão utilizadas pelos estagiários, em
palestras de divulgação da Coleta Seletiva Solidária Municipal, como ferramenta de educação
ambiental e sensibilização dos alunos do ensino fundamental, de 1ª a 5ª ano, da Escola Municipal
Coronel Francisco Whitacker. O roteiro da cartilha e do folder foi desenvolvido pelos estagiários
juntamente com a professora responsável, onde esse roteiro foi enviado para ser ilustrado por Deva
Bhakta, este estilizou a arte da cartilha e do folder. As cartilhas terão uma abordagem lúdica, 
através de historia em quadrinhos para ensinar as crianças como realizar a separação do material
reciclável, destacando a importância da reciclagem como também os benefícios voltados à saúde e
ao meio ambiente. Além da cartilha, foi elaborado um folder, que também de maneira didática, será
distribuído para a população em geral, com o intuito de informar como separar e oque será
recolhido pela coleta seletiva.     
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As atividades realizadas no cotidiano, de forma indireta ou direta contribuem para a emissão de
gases de efeito estufa (GEE), como por exemplo através dos produtos que consumimos. Quando
essas concentrações são alteradas em quantidades muito acima dos parâmetros considerados 
normais no ambiente, podem causar um aumento da temperatura do planeta, como mostra os dados
do IPCC, que revelam que a temperatura média global pode aumentar entre 1,4 a 5,8°C nos
próximos 100 anos. Esses gases de efeito estufa, sendo o gás carbônico o que mais contribui para o 
aquecimento global, permanece na atmosfera por um longo tempo. Este tema já vem sendo motivo
de discussão e preocupação, principalmente após a criação do documento conhecido como
Protocolo de Quioto. Os países que assinaram esse documento se comprometeram a reduzir as taxas
de emissão de gases de efeito estufa.  Quantificação e a avaliação dos estoques de carbono no solo,
em áreas de cultivo de cana-de-açúcar com diferentes tipos de manejo agrícola, para que assim
possa obter a escolha de um manejo adequado e que seja que colabore na retirada de CO2 da
atmosfera, avaliando qual destes manejos aprisiona mais carbono.    Os resultados parciais 
concluem uma maior concentração de estoque de carbono na mata nativa, pelo fato de não possuir a 
intervenção do homem.    Unoeste As amostragens ( cana-de-açúcar e mata nativa) serão coletadas 
em duas epócas,sendo coletadas em profundidades de 0-5, 5-10, 10-20 e 20-40 cm, na entrelinhas 
da cultura. Serão coletadas 10 subamostras (amostras simples) que serão misturadas para compor 
cinco amostras compostas em cada parcela e profundidade, sendo considerada cada amostra uma
repetição. No total serão realizadas 3 épocas de amostragens.Após a coleta, as amostras serão
encaminhadas para o laboratório de análise de solos da UNOESTE para a determinação dos
parâmetros químicos do solo pH (CaCl2), Matéria Orgânica (g dm-3), Fósforo (mg dm-3), Potássio 
(mmolcdm-3), Cálcio (mmolcdm-3), Magnésio (mmolcdm-3), Enxofre (mmolcdm-3), CTC 
(mmolcdm-3) e Saturação por Bases (mmolcdm-3) de acordo com metodologia de RAIJ et al. 
(2001).Os valores de densidade do solo (Ds) nas camadas referenciadas acima serão determinados
em amostras indeformadas de solo coletadas, utilizando um anel cilíndrico de aço inox com volume
de 0,098 dm3. Após este processo, o solo será seco em estufa de ar circulado em temperatura de
110 °C. Serão ainda coletadas 10 subamostras, denominadas como amostras simples, que serão
misturadas para compor cinco amostras compostas em cada parcela e em cada profundidade, aonde 
será avaliado através da determinação da respiração da biomassa microbiana, de acordo com a
metodologia citada por Neves et al. (2009). Os resultados obtidos serão submetidos à análise de
variância (Teste F), avaliando-se o efeito dos tratamentos pelo teste de Tukey ao nível de 5% de
probabilidade.     

 
 


