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O glifosato é um herbicida de amplo espectro de ação utilizado em várias plantações. O surgimento
de culturas transgênicas, resistentes à sua ação, fez do glifosato o herbicida mais utilizado em todo o
mundo. O glifosato é absorvido pelas plantas causando a inibição da enzima 5-enol-piruvil-
chiquimato-3-fosfatosintase – EPSPS, o que acarreta no bloqueio da biossíntese dos aminoácidos
aromáticos essenciais que são precursores de outras substâncias importantes para as plantas.
Atualmente, observa-se o aumento de ervas daninhas resistentes ao glifosato, o que conduz ao uso
de antigos herbicidas, mais tóxicos que o glifosato. Uma das possíveis causas desta resistência seria
a mutação que ocorre na prolina da posição 106 da enzima EPSPS por uma leucina. Considerando a 
importância deste herbicida para a sociedade atual, este trabalho teve o intuito de verificar através
de cálculos computacionais a nova interação que está ocorrendo entre a enzima mutante e o
glifosato.  Realizar a mutação na enzima EPSPS e otimizar a sua nova estrutura para comparar os
dois sítios ativos, antes e após a mutação com o intuito de analisar as modificações ocasionadas.  A 
otimização da geometria eletrônica do glifosato foi realizada através de cálculos computacionais ao
nível ab initio com o programa GAMESS. A estrutura da enzina EPSPS (código 1G6S) foi obtida
no bancos de dados "Protein Data Bank". A mutação dos aminoácidos e o cálculo da energia entre o
glifosato e os aminoácidos foram realizados com o programa Swiss PDB Viewer. Todos os cálculos 
foram realizados em um microcomputador com processador AMD Athlon II X2 Dual core, 2.2
GHz.  Ao se analisar a enzima mutante P106L, verificou-se que a distância entre a leucina e o 
glifosato é de aproximadamente 16A. Desta forma, a mutação não afeta diretamente o sítio ativo. A 
energia calculada da enzima EPSPS sem nenhuma mutação, com o glifosato, foi de -16.341 KJ/mol 
e para a enzima mutante foi de -16.482 KJ/mol. Estes resultados indicam que as interações entre o
glifosato e a enzima mutante diminuem. Adicionalmente, foram realizadas mais duas mutações. Ao
realizar a mutação na posição G96A verificou-se a adição de um átomo de carbono na cadeia 
lateral. Este aumento na cadeia do aminoácido irá enfraquecer as interações que ocorrem entre o 
glifosato e a alanina. A energia calculada foi de -16.553 KJ/mol. A mutação na posição S101P 
mostra que a distância entre a prolina e o glifosato é de 7,75A, também relativamente grande e não
permite esclarecer a perda de atividade. A energia calculada foi de -16.527 KJ/mol. As duas 
mutações que ocorrem a uma grande distância do glifosato, P106L e P101S, não permitem explicar
como a mutação faz com que o glifosato acabe perdendo o seu poder de inibição. Por outro lado, a
mutação G96A pode ser explicada pela inserção de um radical na cadeia lateral da alanina que está
bem próxima ao glifosato causando um impedimento estérico e diminuindo as interações entre a
enzima e o glifosato.    PROBIC - UNOESTE     
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ESTUDOS DA ESTRUTURA ELETRÔNICA DA N-(FOSFONOMETILGLICINA 
(GLIFOSATO) ATRAVÉS DE CÁLCULOS COMPUTACIONAIS 
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ANTONIO FLUMINHAN JÚNIOR
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O glifosato [N-(fosfonometil)glicina], um herbicida de amplo espectro de ação, é o herbicida mais
utilizado no mundo. Este é absorvido pelas plantas causando a inibição da enzima 5-enol-piruvil-
chiquimato-3-fosfatosintase – EPSPS, que causa o bloqueio da biossíntese de aminoácidos
aromáticos, precursores de outras substâncias importantes para as plantas. Na literatura existem
poucos dados sobre a estrutura eletrônica deste composto, efetuados apenas com conjuntos de bases 
relativamente pequenos, desta forma, foram realizados cálculos com conjuntos de funções de base
maiores do que os encontrados na literatura.  Realizar cálculos computacionais ao nível 
semiempírico e ab initio, em fase gasosa e com solvente, para determinar as geometrias de mínima 
energia e analisar os confôrmeros obtidos. Entender o efeito do solvente nas propriedades
energéticas e estruturais da molécula de glifosato.  A otimização da geometria eletrônica do 
glifosato foi realizada através de cálculos computacionais ao nível semiempírico AM1 e ao nível ab
initio aplicando os conjuntos de funções de base STO-3G, 6-31G(d,p) e 6-311++G(d,p), com o 
emprego do programa GAMESS em um microcomputador AMD Athlon II X2 Dual core, 2.2
GHz.  Foi verificado que o emprego de funções de base maiores, aumenta significativamente o
tempo computacional, pois mais camadas eletrônicas são adicionadas aos cálculos. O método
semiempírico é muito rápido, entretanto, não são tão precisos. Verificou-se também que a inclusão 
do solvente aumenta muito o tempo computacional. Ao se comparar os comprimentos de ligação
experimentais com os calculados foi verificado que os valores mais semelhantes foram obtidos com
o emprego do solvente e com o conjunto de base 6-311++G(d,p). Foi possível verificar também que 
a distância entre o oxigênio do carbono 1 e o hidrogênio do nitrogênio é relativamente curta
indicando uma possível ligação de hidrogênio intra molecular, o que irá auxiliar na estabilização da
geometria. Os valores dos ângulos de ligação obtidos em fase gasosa, bem como em solvente, estão
em boa concordância com os valores experimentais, obtidos através da cristalografia de raio-X. Os 
resultados obtidos neste estudo demonstraram que os cálculos computacionais ab initio HF estão em 
boa concordância com os dados de cristalografia de raio-X do glifosato. Os valores calculados das 
distâncias inter atômicas e dos ângulos de ligação se demonstraram muito próximos aos valores
obtidos experimentalmente por cristalografia de raio-X. Foi verificado também que a inclusão da 
água, como solvente, não afeta a geometria do glifosato e a sua conformação é muito semelhante à
obtida em fase gasosa. Para esta molécula não é necessária a utilização de um conjunto de base
muito grande, pois uma base menor fornece resultados semelhantes à um custo computacional
menor.  
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O DESINTERESSE DOS ESTUDANTES PELA QUÍMICA: MOTIVANDO A QUÍMICA NA 
ESCOLA. 

 
FELIPE ENDO ARRUDA NITSCHE

MARIA ANGELICA COUTI
PATRICIA ALEXANDRA ANTUNES

A disciplina de Química sempre foi uma das matérias mais temidas do Ensino Médio. Sempre se
pergunta: “Por que estudar uma matéria tão complexa?”. O ensino atual prioriza a textualização, 
informações sem relação com a vida do aluno, tornando impossível que eles consigam
desenvolver/resolver uma solução problema. O resultado principal é o pouco interesse dos alunos
para esta disciplina, uma vez que não vêem a relação da disciplina com teu contexto diário. Uma
alternativa para tal desinteresse foi a realização de aulas experimentais. Desta forma, o aluno pode
ver na prática os conceitos da Química, desenvolver o conteúdo de uma forma mais interessante, e a
matéria se torna mais fácil de ser compreendida, uma vez que há um elo entre a teoria e a prática.  O 
objetivo deste trabalho foi elaborar um questionário sobre o interesse dos estudantes pela disciplina
de Química, a fim de realizar um diagnóstico em algumas escolas de Presidente Prudente e região. 
Neste questionário foi abordado entre outras questões, o interesse dos estudantes pela disciplina de
Química. Caso o interesse fosse baixo, seriam propostos junto às escolas questionadas projetos
alternativos e motivadores para despertar o interesse dos alunos pela disciplina. Desta forma, seria
possível levar o conhecimento experimental da Química, mostrar de uma maneira mais cognitiva a
matéria em si, e relacioná-la ao seu dia a dia, além de despertar o interesse pela própria disciplina. 
 Os questionários foram respondidos por 182 alunos do Ensino Médio, das cidades de Presidente
Prudente e Iepê, ambas no estado de São Paulo além de Itaguajé e Santa Inês no Paraná. Da
aplicação da aula experimental participaram 123 alunos do Colégio Estadual Lourdes Alves Melo e
do Colégio Estadual Santa Inês em Itaguajé. As aulas aplicadas foram muito bem aceitas pelos
estudantes e foi bem avaliada pelo corpo docente que cedeu a aula para a execução do Projeto.  Foi 
possível perceber que pelo fato da Química ser uma ciência exata e experimental esta acaba sendo,
segundo os alunos, uma matéria difícil, já que a grande maioria dos alunos entrevistados alegou que
não eram ministradas aulas experimentais pelo professor regente da disciplina.Além disso, segundo 
os alunos, o fato da Química ser uma ciência bastante abstrata e pouco relacionada com os
fenômenos diários faz com que esta passe a ser a disciplina mais complicada e com grau de
dificuldade alto. Pelo projeto desenvolvido e resultados obtidos foi possível verificar que realmente
há um desinteresse pela disciplina de Química no Ensino Médio, principalmente pelo modo que ela
é administrada. Pode se comprovar que as aulas práticas são capazes de motivar a aprendizagem
juntamente com a relação conteúdo e cotidiano.  
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TÉCNICAS CROMATOGRÁFICAS EMPREGADAS PARA A OBTENÇÃO DE BETA-
CAROTENO EXTRAÍDO DE CENOURAS 

 
BRUNA MARCELA PANTAROTO

RAFAELA SILVA GOFFI
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O beta-caroteno faz parte do grupo de compostos denominados carotenóides, provitaminas
encontradas principalmente em alimentos de origem que podem ser biologicamente transformadas
em vitamina A. A deficiência de vitamina A representa um sério problema de saúde pública em
diversas partes do mundo, e pode levar a perda da visão. Outras funções dos carotenóides também
vêm sendo pesquisadas, como a utilização do beta-caroteno como corante natural para alimentos e 
sua atuação em determinadas patologias, inclusive na prevenção de alguns tipos de câncer. As
técnicas cromatográficas, como cromatografia líquida clássica, têm sido muito empregadas para a
obtenção do beta-caroteno a partir de vários alimentos, devido principalmente à versatilidade, ao 
baixo custo e à simplicidade. Este trabalho tem como justificativa a aquisição de conhecimentos em
diferentes técnicas analíticas, incluindo técnicas de preparo de amostras e cromatográficas. A
escolha da extração do beta-caroteno a partir de cenouras se deve à viabilidade do projeto e à
importância deste composto. O objetivo deste trabalho é comparar diferentes metodologias para
extração do beta-caroteno a partir de cenouras empregando técnicas de preparo de amostra como
extração por solventes, cromatografia líquida clássica, entre outras; e quantificar o teor de beta-
caroteno por espectroscopia de absorção na região do ultravioleta-visível (UV-Vis). Para extração 
foram empregados três métodos: I-extração por éter de petróleo seguida de filtração (2x), 
rotoevaporação e resuspensão em éter; II- extração com hexano seguida de isolamento do beta-
caroteno por cromatografia em coluna de sílica e fase móvel hexano:éter de petróleo:acetona
(100:50:50); III –extração com refluxo empregando etanol, glicerina e NaOH a 40 oC, seguido de
extração líquido-líquido com éter de petróleo e filtração com Na2SO4. Todas as amostras foram
preparadas em triplicata por cada método. A determinação do teor de beta-caroteno nas amostras de 
cenoura foi feita por espectroscopia de absorção na região do UV-Vis, em 450 nm, calibração 
externa, utilizando éter de petróleo como solvente e a faixa da curva analítica de 1 a 10 ppm.  A 
curva analítica apresentou coeficiente de correlação de 0,999 e a partir dos valores de absorbância 
foi possível determinar a concentração de beta-caroteno extraída por cada método (mg de beta-
caroteno/g de cenoura): método I – 20,9 mg/g, método II – 23,3 mg/g, método III – 4,5 mg/g. O 
método II, empregando isolamento por cromatografia líquida (CL), além de ser o mais rápido, 
permitiu extrair e isolar um teor de beta-caroteno maior que os demais métodos empregando apenas
extração por solvente, filtração e evaporação. Os resultados mostraram que a CL pode ser aplicada
com sucesso na extração e isolamento de beta-caroteno a partir de cenouras, além disso, a 
realização desta pesquisa permitiu aos alunos envolvidos o desenvolvimento de habilidades práticas
em diferentes técnicas de preparo de amostras.         
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA SUBTERRÂNEA EM DOIS ASSENTAMENTOS 
DE TEODORO SAMPAIO - SP 

 
ANDRÉ TURIN SANTANA

ALINE RIBEIRO DOS SANTOS
RENATA CUBA

As atividades antrópicas, bem como, a ocupação territorial desordenada propiciam uma alteração na
dinâmica ambiental, afetando os recursos naturais principalmente a água e o solo, essa situação
pode ser verificada com frequência em assentamentos rurais, onde a distribuição de terras é
realizada, muitas vezes, sem infra-estrutura adequada para ocupação. Assim o objetivo deste 
trabalho será avaliar a qualidade da água subterrânea nos assentamentos Santa Zélia e Santa
Terezinha da Alcídia, localizados no município de Teodoro Sampaio região do Pontal do 
Paranapanema estado de São Paulo. O estudo será baseado na qualidade da água subterrânea
utilizada para consumo humano, na caracterização da área quanto ao tipo de solo, manejos
agropecuários e disposição dos resíduos sólidos A metodologia utilizada para a realização do estudo 
será a observação assistemática para investigar a disposição dos resíduos sólidos, líquidos e manejo
agropecuário, e a pesquisa aplicada com trabalho de campo baseada na pesquisa experimental com
a realização das analises de aspecto, odor, pH, alcalinidade total, dureza total, cloretos, nitrato,
nitrito, ferro, manganês, condutividade, coliformes totais e fecais nas águas subterrâneas e analises
para a caracterização do solo. Com base nos resultados alcançados pretende-se contribuir não só 
com a pesquisa acadêmica, mas principalmente com a comunidade assentada que poderá utilizar os
resultados como ferramenta para reivindicação de melhoria nas condições de infra-estrutura e 
qualidade da água para consumo.            
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA GASOLINA COMUM TIPO “C” COMERCIALIZADA 
NA CIDADE DE PRESIDENTE BERNARDES-SP 

 
VINÍCIUS LUÍS DE SÁ

RENATA CUBA

Nos últimos anos, têm se tornado constante as denúncias de adulteração tanto da gasolina quanto
das bombas revendedoras. Essa prática além de trazer prejuízos para o consumidor e aos cofres
públicos pode, também, ocasionar danos ao ambiente e à saúde decorrente da emissão de compostos 
tóxicos, como por exemplo: benzeno, tolueno, xileno, hexano entre outros. Tal situação vê-se ainda 
mais agravada em cidades de pequeno porte onde a fiscalização é ainda mais escassa. Desta forma,
a presente pesquisa tem como objetivo avaliar a qualidade da gasolina comum do tipo C
comercializada na cidade de Presidente Bernardes/SP. Desta forma, a presente pesquisa tem como 
objetivo avaliar a qualidade da gasolina comum do tipo C comercializada na cidade de Presidente
Bernardes/SP.  Para isso serão coletadas amostras nos diferentes postos de combustíveis da cidade e
analisados os seguintes parâmetros físico-químicos: aspecto e cor, por meio de inspeção visual, teor
de álcool anidro utilizando a técnica de extração por solvente e massa específica utilizando 
densímetro com escala de 0,7 - 0,75 g/mL e 0,75 – 0,80 g/mL. Para verificar a adulteração na vazão 
da bomba distribuidora será medido em laboratório o volume de combustível adquirido nos postos.
As análises serão realizadas nos laboratórios de química da UNOESTE e os resultados comparados
com a legislação vigente assim como com os resultados obtidos diretamente nos postos
distribuidores.            

 

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 110

 
Pesquisa (ENAPI)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

Química  

 

AVALIAÇÃO POR ANÁLISE FATORIAL DAS CONDIÇÕES DE TRATAMENTO DE 
EFLUENTES GERADOS EM UM CURTUME ATRAVÉS DA DEMANDA BIOQUÍMICA DE 

OXIGÊNIO (DBO)  
 

BRUNA DE SOUZA CHAVES
JÉSSICA FERNANDA RODRIGUES

ANDREIA DE MENEZES OLIVO
HAMILTON MISTUGU ISHIKI

Entende-se por poluição a qualquer alteração física, química ou biológica que produza modificações
no ciclo biológico normal, interferindo na composição da fauna e da flora do meio. A poluição
aquática, uma das mais sérias, provoca mudanças nas características físicas, químicas e biológicas
das águas, as quais interferem na sua qualidade, impossibilitando o seu uso para o consumo
humano. Podemos observar que o próprio homem está preocupado com o consumo sem consciência
deste recurso tão necessário à vida no planeta. Os resíduos gerados nas indústrias de curtimento de
couro, por exemplo, são altamente poluidores. Em função deste panorama, muitos estudos têm sido
realizados buscando desenvolver tecnologias capazes de minimizar o volume e a toxicidade dos 
efluentes, para isso existem técnicas universalmente utilizadas na descontaminação de efluentes
industriais, como por exemplo, as de lagoas aeróbicas e lodos ativados. Dessa forma, tendo em vista
a importância da indústria de curtimento de couro para a economia da região de Presidente Prudente
e o impacto ambiental causado por tal atividade econômica, pretende-se através de um estudo de 
análise fatorial melhorar a qualidade da água antes de seu descarte para o meio ambiente. Otimizar 
o tratamento de efluentes gerados no setor de produção de curtimento de couro, levando em
consideração parâmetros físico-químicos e parâmetros biológicos como a DBO, bem como avaliar
sua tratabilidade por meio de lagoas aeróbias e sistema de lodo ativado. Neste estudo, as amostras a 
serem utilizadas já passaram pelo tratamento primário na própria indústria que também fornecerá
uma amostra de lodo ativado para que os microorganismos, utilizados no tratamento secundário,
sejam os mesmos deste estudo. Os experimentos serão realizados de modo a variar todas as três
variáveis ao mesmo tempo. A escolha deste procedimento se deve ao fato de que as variáveis
podem se influenciar mutuamente, e o valor ideal para uma delas pode depender do valor da outra.
Este comportamento é denominado de interação entre variáveis. Para constituição da matriz de
ensaios, serão consideradas 3 variáveis independentes, nos níveis mínimo (-) e máximo (+): (1) 
relação da quantidade de nutrientes: carbono, nitrogênio e fósforo 100:5:1 e 100:3,5:0,5 (2) aeração: 
1 e 4 ppm de oxigênio dissolvido (3) pH: 6,0 e 8,0 Neste estudo, as variáveis dependentes ou
respostas serão os valores de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO). Para a análise dos
resultados serão empregados métodos estatísticos na análise onde as variações dos parâmetros serão
os dados de entrada e os valores de DBO serão utilizados como as respostas.  
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ESTUDO DA EFICIÊNCIA DO TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EFLUENTES ATRAVÉS DA 
OTIMIZAÇÃO DE PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS AUXILIADOS PELO 

PLANEJAMENTO FATORIAL 
 

ANDREIA DE MENEZES OLIVO
HAMILTON MISTUGU ISHIKI

Atualmente, com o avanço na área da conservação do meio ambiente existe uma maior preocupação 
tanto por parte das empresas quanto por parte do governo na preservação dos recursos naturais da
nação. Percebe-se a existência de uma adequação a um comportamento mais conservacionista em
relação ao meio ambiente. Tanto as organizações governamentais e as não governamentais têm se
voltado para problemas que ultrapassam as considerações meramente econômicas, atingindo um
patamar mais amplo, envolvendo preocupações de caráter político-social, como controle da 
poluição, segurança e qualidade dos produtos e proteção ao consumidor. Este comportamento está
relacionado com as atividades antropogênicas visando reduzir o impacto sobre o meio ambiente no
qual está situado. Um exemplo desta preocupação é o maior rigor no tratamento de águas 
residuárias, pois com a crescente preocupação com o meio ambiente e o impacto sobre ele, existe
um maior interesse em estudos e pesquisas, no intuito de aprimorar os sistemas de tratamento de
efluentes, evitando dessa maneira a degradação ambiental. Um dos objetivos do tratamento destes 
efluentes é diminuir a quantidade de matéria orgânica até atingir níveis aceitáveis, para que
posteriormente a água utilizada nestes processos industriais seja devolvida ao meio ambiente sem
prejudicá-lo, ou mesmo ser reaproveitada no próprio processo. A indústria do couro se caracteriza
por consumir grande quantidade de água nos processos produtivos, gerando efluentes líquidos com
altas concentrações de matéria orgânica demonstrada por elevados níveis de DBO (Demanda 
Bioquímica de Oxigênio) e DQO (Demanda Química de Oxigênio) e por empregar produtos tóxicos
como o cromo e os sulfetos. Cada vez mais estas empresas estão buscando o emprego de novas
técnicas que sejam menos agressivas ao meio ambiente, isto se da também devido à exigências de 
leis ambientais, seguindo a tendência de eliminar ou minimizar o impacto ambiental. Dessa forma, 
tendo em vista a importância da indústria de curtimento de couro para a economia da região de
Presidente Prudente e o impacto ambiental causado por esta atividade econômica, o presente
trabalho tem como objetivo realizar um estudo a fim de avaliar a eficiência do tratamento biológico
de efluentes em indústrias de curtimento de couro com a aplicação do método da análise fatorial
levando em consideração a alteração de parâmetros físico-químicos para otimizar o tratamento 
biológico.  A metodologia a ser utilizada será a experimental com abordagem quantitativa aplicando
o planejamento fatorial para o ajuste dos parâmetros físico-químicos com três variáveis (pH, 
oxigênio dissolvido e quantidade de nutrientes) em dois níveis (superior e inferior) para a análise e a
otimização do comportamento dos resultados das análises de DQO e DBO que serão obtidos através
do tratamento biológico.            
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ESTUDO DE FENOIS TOTAIS E FLAVONOIDES TOTAIS, TOXICIDADE E AÇÃO 
ANTIOXIDANTE DO EXTRATO E FRAÇÕES DAS FOLHAS DE NEEN (AZADIRACHTA 

INDICA A. JUSS) 
 

RICARDO ALEXANDRE HAKIME-SILVA
DIRCEU JÚNIOR CÂMARA

DEVANIR DANTAS

A Azadirachta india A. Juss, conhecida popularmente como Neen ou Nem, é uma árvore milenar
originária da Ásia. Seus extratos são utilizados para vários fins na medicina, na agricultura como 
herbicidas, como medicamentos naturais e fitoterápicos. A A. indica possui mais de 50 compostos
terpenoides, a maioria com ação nociva sobre os insetos. Dados da literatura afirmam que as folhas
de A. indica são atóxicas e não mutagênicas, além de possuir atividade anticarcinogênica
supostamente por auxiliar os sistemas de defesa antioxidantes celulares. Alem desses estudos, há
vários relatos sobre a atividade biológica e ações farmacológicas com base em modernas pesquisas
científicas, como antiviral, antibacteriano, anti-fúngico, anti-inflamatório, antipirético, anti-séptico, 
antioxidante, etc. Radicais livres são átomos ou moléculas que contém um ou mais elétrons
desemparelhados, seja no orbital atômico ou molecular. Podem ser classificados em espécies 
reativas de oxigênio (ERO) e espécies reativas de nitrogênio (ERN), são gerados nos sistemas
biológicos, e são promotores do estresse oxidativo nos organismos vivos, sendo capazes de
reagirem com átomos isolados (hidrogênio ou íons metálicos), ou, ainda, com biomoléculas 
(açúcares, proteínas, lipídeos, DNA), resultando em danos oxidativos de relevância biológica. Os
antioxidantes podem ser definidos como substâncias capazes de retardar ou inibir a oxidação de
substratos oxidáveis; representa a defesa dos organismos contra as ERO e ERN. Atribui-se o efeito 
antioxidante dos fitocompostos à presença de insaturações e de grupamentos hidroxilas em seus
compostos fenólicos. Baseado nessa evidências, o objetivo do nosso projeto é compreender as 
técnicas de extração e partição, dereminar os teores de fenois e flavonoides, propriedades
antioxidante e o potencial toxicológico do extrato e frações de A. indica. Estudaremos os processos 
de extração por maceração hidroalcóolica e partição líquido-líquido de princípios ativos das folhas 
de L. nobilis, empregando solventes de polaridade crescente. Para a determinação de fenóis totais e
flavonóides totais por técnicas espectrofotométricas, utilizaremos o reativo de Folin-Ciocalteu (para 
fenóis totais) e cloreto de alumínio (para flavonóides totais), e a atividade antioxidante será
determinada pela concentração mínima, do extrato ou fração, capaz de suprimir em 50% (IC50) do
radical químico sintético 1,1’-difenil-2-picrilhidrazil (DPPH). O teste de toxicidade do extrato e 
frações de A. indica será realizado com Artemia salina Leach, bioensaio simples para produtos
naturais. O procedimento determina valores de CL50 de extrato em camarões médios. Certos que
tais estudos não apresentam originalidade, utilizaremos de fontes bibliográficas a respeito desses 
estudos para validar nossas observações. O intuito maior será compreender as técnicas e
metodologia novas de pesquisa, além o incomparável saber adquirido.        UNOESTE     
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ESTUDO DE PROCEDIMENTOS DE PRÉ-TRATAMENTO E HIDRÓLISE DO BAGAÇO E 
DA PALHA DA CANA-DE-AÇÚCAR PARA OBTENÇÃO DE ETANOL CELULÓSICO 

 
CAMILY APARECIDA BASSO

RAFAEL SILVA BARCELOS
POLLIANE MONIQUE CABRAL

MILENA SEGATO

Devido à preocupação mundial em manter um desenvolvimento sustentável tanto do ponto de vista
econômico quanto ambiental, existe uma perspectiva de aumento significativo da demanda por
fontes de energia e combustíveis renováveis, principalmente o etanol. O processo tradicional de
obtenção do etanol envolve a fermentação do açúcar do caldo da cana, que representa apenas um
terço (1/3) da energia presente na planta, e o etanol obtido por esta via é denominado de 1ª geração. 
Para se obter uma maior produção de etanol, sem a necessidade de aumentar significativamente a
área cultivada e evitar uma competição com a produção de alimentos, a alternativa mais discutida
tem sido o aproveitamento do restante da biomassa da cana, constituída pela palha e pelo bagaço.
Esta biomassa lignocelulósica pode ser aproveitada para produção de etanol de 2ª geração, ou etanol
celulósico, desde que submetida a processos hidrolíticos químicos e/ou enzimáticos gerando
açúcares fermentescíveis. O desafio para a obtenção do etanol a partir de materiais lignocelulósicos
é o fracionamento dos componentes químicos (celulose, hemicelulose e lignina) que compõem a
estrutura da biomassa vegetal para que os polissacarídeos, utilizados no processo fermentativo, não 
sejam degradados durante este fracionamento. Neste trabalho serão estudados diferentes
procedimentos e condições de pré-tratamento do bagaço e da palha de cana-de-açúcar, provenientes 
da agroindústria sucroalcooleira, a fim de se obter um melhor fracionamento destas biomassas, em
seguida será feita a hidrólise ácida e neutra destes materiais. Os açúcares produzidos da hidrólise
serão fermentados, buscando-se estabelecer um perfil de rendimento de cada tipo de resíduo na
produção de etanol. O objetivo principal deste projeto é avaliar uma forma de aproveitamento do
bagaço e da palha da cana-de-açúcar para a obtenção de etanol, para isto serão otimizados processos
de pré-tratamentos físicos e químicos, procedimentos de hidrólise química do material 
lignocelulósico, e posterior fermentação. Os objetivos específicos são: comparar, em termos de
mudanças na estrutura dos materiais e de rendimento de açúcares redutores, diferentes processos de
pré-tratamento combinados às etapas de hidrólise; avaliar a conversão celulósica após a hidrólise
dos materiais nas formas “in natura” e pré-tratada, e com isso analisar a eficiência de cada pré-
tratamento; determinar e comparar o teor de etanol obtido a partir de cada um dos materiais
lignocelulósicos, bagaço e palha, após a otimização dos procedimentos de pré-tratamento e 
hidrólise.              
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INTOXICAÇÕES EM ANIMAIS DOMÉSTICOS: PREVALÊNCIA E EXAMES 
LABORATORIAIS  

 
ANGÉLICA AUGUSTA GRIGOLI DOMINATO

MARIELE APARECIDA DOS SANTOS
RENATA MARIA MARUSO

Os registros de episódios de intoxicações exógenas ocorrem diariamente em humanos. Estes casos
acontecem também em animais domésticos de estimação, muitas vezes por curiosidade das vítimas,
ou ainda por falta de segurança na manipulação dos produtos químicos. Inúmeras são as substâncias
tóxicas existentes, sendo que a origem pode ser animal, vegetal, mineral ou sintética. Estes agentes 
químicos podem ser capazes de causar danos aos seres vivos, considerando a toxicidade dos
mesmos, dose, via de exposição, tempo decorrido para os primeiros socorros. O Sistema Nacional
de Informações Tóxico Farmacológicas (SINITOX) divulga os registros nacionais de intoxicação 
humanas registrados por meio dos centros especializados de informações e atendimentos
toxicológicos, e os casos atendidos em hospitais, porém nem todos os eventos tóxicos são
registrados, mesmo tratando de notificação compulsória. Poucos dados existem em relação aos 
animais, por tratar-se de não obrigatoriedade de notificações.  O objetivo desta pesquisa será 
realizar um levantamento sobre os casos de intoxicação em animais domésticos, bem como
identificar as principais substâncias tóxicas envolvidas na rotina de um laboratório de análises
toxicológicas de uma universidade do interior do estado de São Paulo, num período de 10 anos
(2003-2012).  Realizar exames laboratoriais solicitados ao laboratório de análises toxicológicas,
para pesquisa de agentes tóxicos que forem solicitados no período de junho a outubro de
2012.            
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LEVANTAMENTO E PROPOSTA DE GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS QUÍMICOS DAS 
DISCIPLINAS DE QUÍMICA INORGÂNICA I E II DO CURSO DE QUÍMICA DA FACLEPP - 

UNOESTE 
 

SILVANA MAYARA DOS SANTOS
GABRIELE TAKATA

CESAR VANDERLEI NASCIMENTO

A preocupação com a preservação da natureza e os problemas ambientais, estes reconhecidamente 
provenientes da atuação do homem, vêm crescendo grandemente nas duas últimas décadas. Dentre
as fontes geradoras de resíduos químicos tóxicos, as indústrias estão entre as maiores em termos de
volume e talvez de periculosidade. No entanto, a participação de universidades, escolas técnicas e
institutos de pesquisa nesse quadro, não é desprezível. Estima-se que aproximadamente 1% dos 
resíduos perigosos sejam provenientes dessas fontes. São de fundamental importância, ações e 
pesquisas que contemplem o desenvolvimento de metodologias, procedimentos e técnicas que
permitam uma adequada gestão dos resíduos químicos gerados nas atividades de ensino e pesquisa
dentro de uma universidade, levando conta as suas características particulares. As instituições de 
ensino superior desempenham um papel fundamental na sociedade uma vez que estas estão
fortemente ligadas à formação de opinião e são as responsáveis pela qualificação de profissionais
para o mercado de trabalho. A questão do gerenciamento adequado dos resíduos químicos 
transcende a questão ambiental ou as exigências dos órgãos fiscalizadores. Como formadora de
profissionais a instituição precisa despertar a atenção dos alunos de graduação para esta questão e
lhes oferecer ferramentas básicas permitindo assim que desenvolvam sua profissão de maneira
limpa e se tornem cidadãos compromissados. A UNOESTE oferece hoje cursos que demandam
aulas práticas de laboratório onde inevitavelmente são gerados resíduos químicos. Dentre estes
cursos, os cursos de licenciatura e bacharelado em química, são os mais críticos neste aspecto visto
que quase a totalidade de suas disciplinas específicas possuem aulas práticas. Para a implantação da
gestão de resíduos foram escolhidas as disciplinas de Química Inorgânica I e II. A atual dinâmica de 
funcionamento das aulas práticas, que requer prévia requisição dos reagentes em formulário
específico, deve facilitar a gestão, pois permite uma visualização mais clara da quantidade e tipo de
resíduo gerado em uma determinada aula. O presente projeto tem como objetivo inicial realizar o
levantamento dos resíduos químicos gerados nas disciplinas de Química Inorgânica I e II. O 
levantamento dos resíduos será feito a partir dos formulários de requisição de aulas práticas, através 
da análise dos experimentos realizados nas aulas práticas e da análise dos frascos (volume) que
contém os resíduos. A partir desse levantamento inicial, será feita uma busca na literatura de
métodos que permitam o tratamento dos resíduos gerados visando seu possível reaproveitamento na 
mesma aula ou em outras disciplinas.  
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PROSPECÇÃO DE FENOIS E FLAVONOIDES TOTAIS E AÇÃO ANTI-RADICALAR EM 
EXTRATO DAS FOLHAS DE LAURUS NOBILIS L. (LAUREACEAE) 

 
SIMONE CRISTINA DE SOUZA BARRETO OLIVEIRA

MAYARA MACERA
RICARDO ALEXANDRE HAKIME-SILVA

Laurus nobilis L. (louro) da família Lauraceae é uma árvore perene nativa do Mediterrâneo. As 
folhas são nitidamente odoríferas e empregadas como condimento alimentar e fonte de óleo
essencial na perfumaria. Apresenta como metabólitos secundários óleo essencial rico em cineol,
eugenol, pineno e ácidos orgânicos (acético, isoleutério, valeriânico); em concentrações 
relativamente menores, foram detectados taninos, mucilagem, lactonas sesquiterpênicas e alcaloides
(como reticulina) e princípio amargo indefinido. Estes fitocompostos apresentam ação diurética,
sudorífica, emenagoga, antiinflamatória, antioxidante, estimulante e antisséptico. É indicado para
curar ou aliviar debilidade estomacal, cólicas abdominais, nevralgias, com ação carminativa,
antiespasmódica. Os radicais livres compreendem átomos, íons ou moléculas que possuam um ou
mais elétrons não pareados na sua camada eletrônica mais externa, apresentando uma instabilidade
elétrica, e por esta razão, apresentam capacidade reativa. Os radicais livres, em especial as espécies
reativas do oxigênio (ERO) e de nitrogênio (ERN), são gerados nos sistemas biológicos, e são 
promotores do estresse oxidativo nos organismos vivos, sendo capazes de reagirem com átomos
isolados (hidrogênio ou íons metálicos), ou, ainda, com biomoléculas (açúcares, proteínas, lipídeos,
DNA), resultando em danos oxidativos de relevância biológica. Os antioxidantes podem ser
definidos como substâncias capazes de retardar ou inibir a oxidação de substratos oxidáveis;
representam a defesa dos organismos contra as ERO e ERN. Atribui-se o efeito antioxidante dos 
fitocompostos à presença de insaturações e de grupamentos hidroxilas em seus compostos
fenólicos. Apresentam atividade antioxidante as biomoléculas como: alfa-tocoferol, beta-caroteno, 
ácido ascórbico e os compostos fenólicos e polifenois como os flavonoides e taninos.  O objetivo 
deste projeto será a determinação de fenois totais, flavonoides totais e atividade antirradicalar do
extrato bruto e frações das folhas de L. nobilis. Será realizada a extração e partição líquido-líquido 
de princípios ativos das folhas de L. nobilis, determinação de fenóis totais e flavonóides totais por
técnicas espectrofotométricas, utilizado reativo de Folin-Ciocalteu (para fenóis totais) e cloreto de 
alumínio (para flavonóides totais), e a atividade antioxidante pela concentração mínima do extrato 
capaz de suprimir em 50% (IC50) os radicais químicos sintéticos como DPPH e ABTS. 

 
 


