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O biodiesel é considerado uma excelente alternativa ao diesel derivado do petróleo, por ser um 
combustível renovável, que minimiza os problemas ambientais e também aumenta a segurança no 
suprimento de energia, na geração de empregos e no fortalecimento do agronegócio. Diversas 
espécies vegetais são consideradas como potenciais matérias primas para a produção de biodiesel. 
As condições edafo-climáticas encontradas na região Oeste Paulista propiciam o cultivo de 
espécies oleaginosas, mas os dados de rendimento na extração de óleo destas espécies são, 
usualmente, compilados de análises realizadas em outras regiões do país. A presente pesquisa 
teve por objetivo a realização de uma análise comparativa entre espécies vegetais utilizadas para a 
extração de óleo, para identificar quais apresentam maior viabilidade, do ponto de vista 
bioquímico, para a produção do biodiesel. Diferentes cultivares de cada uma das espécies: 
algodão, amendoim, canola, linhaça, girassol, mamona, milho e soja foram avaliados, com o 
propósito de identificar quais são os mais apropriados para a produção de biodiesel em uma 
região que apresenta forte expansão agrícola. Sementes de cada espécie foram submetidas aos 
processos de extração de óleo em Soxhlet, com emprego de éter de petróleo. Foram avaliados 
quatro cultivares de cada espécie, propiciando a análise de variações no rendimento de extração 
de óleo inter-específica e intra-específica. Amostras de óleo de cada cultivar e de cada espécie 
foram empregadas para a reação de transesterificação alcoólica, para determinar a sua viabilidade 
na produção do biodiesel. Os dados foram submetidos à análise de variância e testes de 
significância F e Tukey, de modo a se determinar diferenças entre os materiais. Foram notadas 
diferenças no rendimento de óleo entre as espécies analisadas (p < 0,05 pelo teste F). As análises 
de médias mostraram melhores rendimentos de extração de óleo para os cultivares de girassol 
(variando de 40% a 46%), mamona (de 41% a 43%), linhaça (de 40% a 42%), amendoim (de 39% a 
42%) e canola (de 38% a 42%), todas significativas a nível de 5% pelo teste de Tukey. Cultivares de 
milho exibiram o menor rendimento de óleo (de 4,5% de 6,5%), enquanto os cultivares de soja e 
algodão apresentaram variação de 17% a 21% de rendimento de óleo. A análise permitiu constatar 
variação significativa (p < 0,05) dentro de cada espécie, em especial estre os cultivares de girassol 
e canola. Os dados observados permitiram constatar variações em relação aos valores 
encontrados na literatura, em especial para as espécies de menor tradição de cultivo em regiões 
tropicais, tais como a canola e a linhaça. Estas constatações abrem perspectivas favoráveis para 
sua adoção como parâmetro de seleção de cultivares. Este estudo forneceu subsídios para 
programas de melhoramento genético das espécies na Instituição, e terá continuidade através da 
realização de análises físico-químicas nas amostras de óleo e biodiesel produzidas a partir destes 
materiais.         
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As indústrias tem a legislação ambiental, para lançamentos de efluentes líquidos e para a 
determinação e manutenção da qualidade dos corpos de águas receptores, como um instrumento 
norteador essencial para suas atividades e para a tomada de ações e/ou estratégias de controle da 
qualidade da água que será descartada, garantindo assim, manter-se em padrões adequados 
quanto aos seus despejos. Particularmente as indústrias que atuam como abatedouros de bovinos, 
geram uma grande quantidade de efluentes que possuem alto potencial poluidor, em função da 
grande quantidade de carga orgânica, sólidos em suspensão e nutrientes. Para que este tipo de 
efluente possa ser lançado em um corpo hídrico, não pode exceder as condições e padrões de 
qualidade da água estabelecidos para as respectivas classes dos corpos especificadas pela 
Resolução CONAMA 357/2005, e também atender as exigências da Resolução CONAMA 430/2011, 
para isso o sistema de tratamento deve ser eficiente principalmente na remoção da carga 
orgânica. Assim o objetivo deste trabalho foi analisar a concentração da carga orgânica e alguns 
nutrientes do efluente tratado de um frigorífico de Presidente Prudente - SP.  Foram coletadas 6 
amostras, do efluente tratado antes do lançamento no corpo hídrico, com intervalos de 60 
minutos para obtenção de uma amostra composta. Após a coleta as amostras foram misturadas e 
foi obtida uma amostra composta para realização das análises de pH, sólidos dissolvidos totais, 
sólidos sedimentáveis, nitrogênio amoniacal, demanda bioquímica de oxigênio e fósforo total. As 
análises foram realizadas com base na metodologia descrita no Standard Methods for the 
Examination of Water and Wastewater. Os valores encontrados foram: pH = 7,57, sólidos 
dissolvidos totais = 376 mg.L-1, sólidos sedimentáveis = 11 ml.L-1, nitrogênio amoniacal = 220,92 
mg.L-1, demanda bioquímica de oxigênio = 74 mg.L-1, fosforo total = 0,50 mg.L-1.  Comparando os 
resultados dos parâmetros analisados com os valores máximos permitidos pela resolução do 
CONAMA 357/2011 para corpo hídrico de classe 3, evidenciou-se que somente o pH e os sólidos 
dissolvidos totais atendem aos padrões de lançamento. Os parâmetros de sólidos sedimentáveis, 
nitrogênio amoniacal e fosforo total, estão respectivamente mais de 11, 10 e 3 vezes acima do 
limite especificado na legislação. A demanda bioquímica de oxigênio também não atende ao 
especificado para lançamento devido estar acima de 10 mg.L-1 limite máximo permitido para 
lançamento. Assim concluiu-se, com base nos parâmetros analisados, que o efluente tratado do 
Frigorifico em questão, não atende aos padrões para lançamento em corpo hídrico. Diante deste 
resultado, ressalta-se a importância de um estudo mais detalhado no sistema de tratamento do 
efluente do frigorífico, pois o não atendimento as exigências da Resolução, caracteriza que o 
sistema de tratamento do efluente pode necessitar de ajustes para melhoria da qualidade do 
efluente tratado.         
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A agricultura na região do Pontal do Paranapanema é uma das principais fontes de emprego e de 
renda, tendo como destaque o cultivo da cana de açúcar. Junto com a expansão da área cultivada 
tem ocorrido um aumento substancial na utilização de herbicidas. Dentre os vários herbicidas 
existentes no mercado nacional, o glifosato, Roundup®, aparece com grande relevância no cenário 
agrícola, pois além de eficiente possui um amplo espectro de ação. Por outro lado, a sua utilização 
também acaba gerando impactos ambientais indesejados, como a alteração na microbiota do solo 
e a geração da raiz pivotante. Adicionalmente, através da lixiviação, uma parte do glifosato 
aplicado nas lavouras pode atingir as águas superficiais, como por exemplo a dos rios. Em face 
deste problema, o presente trabalho estuda o processo de degradação do glifosato, em um reator 
biológico, por meio do processo de lodos ativados. Este estudo utilizou um efluente sintético 
contendo glifosato como fonte de carbono, nitrogênio e fósforo e o lodo de esgoto. O 
monitoramento do sistema foi realizado através das análises da demanda química de oxigênio 
(DQO), quantidade de fósforo, de nitrogênio e do glifosato.  Os resultados demostraram que o 
reator consegue remover em torno de 30% do glifosato e aproximadamente 85% de DQO,porém, 
quando se observa os valores das concentrações de fósforo e nitrogênio totais, nota-se um 
incremento nas mesmas. Esta observação é justificada considerando que a degradação de 
carbono, no processo biológico, é estequiometricamente maior do que a dos outros elementos. Os 
resultados indicam que ocorre a degradação parcial do glifosato, sendo que este não será 
totalmente incorporado ao solo.    CAPES.     
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Os aços inoxidáveis, nas últimas décadas, vêm ganhando uma grande utilidade em virtude de suas 
características de excelente resistência à corrosão, resistência mecânica elevada, boa 
conformação mecânica, facilidade de reciclagem, versatilidade, forte apelo estético, 
higiene/assepsia, facilidade de limpeza e longo ciclo de vida. Devido a essas propriedades, os 
estudos envolvendo os aços inoxidáveis são freqüentes, afim de aperfeiçoar aplicações específicas, 
adequar novas aplicações, inibir processos de corrosão e, consequentemente, diminuir custos de 
produção e reposição de peças. As mais variadas formas de utilização dos aços inoxidáveis os 
expõem a diversas situações de temperatura, pressão e contato com as mais variadas substâncias. 
Desta forma a corrosão ocorre mesmo apresentando uma boa resistência. O aço inoxidável tipo 
ABNT 304 não resiste ao ácido clorídrico, ácido sulfúrico diluído e a meios de cloretos e haletos, 
como, por exemplo, a água do mar. É classificado como um aço austenítico não magnético 
(MESQUITA e RUGANI, 1997). Devido à problemática envolvida, este trabalho tem como objetivo 
estudar o comportamento eletroquímico do benzotriazol e do nitrato de sódio na corrosão do aço 
inoxidável ABNT 304 em presença de uma mistura de ácido clorídrico concentrado.  Este trabalho 
tem como objetivo estudar a ação eletroquímica do benzotriazol e nitrato de sódio na corrosão do 
aço inoxidável ABNT 304 em HCl 4 molL-1. Todas as soluções foram preparadas com água 
ultrapura e reagentes de grau analítico PA. As concentrações do benzotriazol e nitrato de sódio 
foram 10-2 molL-1 e os ensaios foram realizados a temperatura ambiente de 24 ± 1ºC. 
Empregaram-se medidas de potencial de circuito aberto, curva de polarização e análise óptica. Os 
resultados dos experimentos preliminares envolvendo a análise óptica mostraram um efeito 
corrosivo no aço inoxidável ABNT 304 na presença de ácido clorídrico, do nitrato de sódio e menor 
corrosão na presença do benzotriazol. As medidas de potencial de circuito aberto, para o 
benzotriazol, mostraram uma proteção inibidora pouco representativa, e o nitrato de sódio, 
funcionou como catalisador. A curva de polarização para o benzotriazol e nitrato de sódio 
confirma os resultados anteriores.  Pelos resultados obtido foi possível concluir que o benzotriazol, 
na concentração 10-2 mol L-1, mostra um efeito inibidor pouco representativo para o aço 
inoxidável ABNT 304 em meio de HCl 4 molL-1. Por outro lado, o nitrato de sódio, na concentração 
10-2 mol L-1, atua como catalisador de oxidação do aço ABNT 304 em meio de HCl 4 mol L-1, uma 
vez que as placas se mostraram completamente corroídas na sua presença.     CNPq     
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Atualmente, com o aumento da oferta de Educação a Distância (EAD), as vídeo-aulas online 
constituem um recurso didático importante no Ensino de Química. As vídeo-aulas podem utilizar 
diferentes abordagens para auxiliar a ensinar conceitos químicos, como experimentos, 
contextualização e analogias. A Química possui conceitos abstratos e pode gerar dificuldades de 
compreensão, portanto, o uso de analogias pode auxiliar a compreensão dos alunos1. Analogias 
são comparações explícitas feitas entre conceitos através da descrição de suas similaridades. Além 
disso, a descrição dessas similaridades pode ser feita com base em imagens e modelos2. O 
objetivo do trabalho foi analisar quantas vídeo-aulas de Química, que possuem mais de dez mil 
visualizações no site do youtube, fazem uso de analogias para explicar os conteúdos 
químicos. Neste trabalho foram analisadas quarenta e três vídeo-aulas de Química disponíveis no 
site do youtube. O critério de seleção das vídeo-aulas foi o número de visualizações, acima de dez 
mil, pois indica que o recurso é usado por um grupo significativo de estudantes. A análise inicial foi 
quantitativa, ao determinar o número de vídeo-aulas que usa analogias como forma de abordar os 
conteúdos.  Apesar da importância das analogias como abordagem interessante para a 
compreensão de temas abstratos, é um enfoque pouco empregado, presente em 21% dos vídeos. 
No restante dos vídeos (79%), não foi observado o uso de analogias. As analogias encontradas com 
mais frequência 4,6%, são as receitas de bolo, presentes em vídeos relacionados à estequiometria. 
Em uma vídeo-aula que aborda o conceito de mol, são utilizadas várias analogias diferentes para 
representar o mol, por exemplo, o mol é utilizado para contar o tempo: "desde a formação do 
universo, até hoje não se passaram um mol de segundos", ou também o mol é comparado com 
sistemas de unidades usuais, como a dúzia em: uma dúzia de ovos, doze ovos, um mol de ovos, 6 
x1023 ovos. Percebe-se um uso limitado das analogias, e quando usadas, geralmente não são 
explicadas as semelhanças e as diferenças entre o sistema alvo da explicação e a analogia. 
Observa-se que o foco das vídeo-aulas é a discussão conceitual.  Neste trabalho são apresentados 
resultados preliminares, mas pode-se perceber que na maior parte das vídeo-aulas não são 
empregadas as analogias. O foco das vídeo-aulas é principalmente conceitual, visando um ensino 
tradicional de Química, com a transmissão-recepção de conceitos.    BAAE-UNESP     
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Os flavonoides são uma classe compostos poli fenólicos de baixo peso molecular de origem 
vegetal que podem ser encontrados em diversas plantas, frutas e bebidas. São descritas na 
literatura várias propriedades medicinais dos flavonoides, com destaque para a atividade 
antioxidante. Algumas doenças estão diretamente relacionadas aos danos causados por 
substâncias reativas oxigenadas, como os radicais livres; e para se proteger destes radicais, pode-
se utilizar os denominados compostos antioxidantes, como os flavonoides, que os inibem e 
impedem a sua reação com as biomoléculas do organismo. Através dos estudos de relação 
quantitativa estrutura química-atividade biológica (QSAR) é possível determinar quais as 
propriedades físico-químicas estão contribuindo diretamente para a atividade biológica. Este 
trabalho objetiva identificar as propriedades físico-químicas que mais contribuem para a atividade 
antioxidante, desta classe de compostos; entender as suas relações com a atividade antioxidante e 
mapear as posições mais importantes. As geometrias das 22 moléculas em estudo foram 
otimizadas através do cálculo semiempírico AM1, no programa MOPAC 6.0. Após, foram 
selecionados 6 descritores mecânico-quântico obtidos nesta etapa. Em seguida, estes compostos 
foram inseridos no programa DRAGON para o cálculo dos descritores moleculares os quais foram 
utilizados como sendo as variáveis independentes e o valor da atividade biológica, de cada 
composto, obtida através da capacidade antioxidante quando comparadas ao composto padrão 
Trolox (TEAC), a variável dependente. Ao se empregar as análises de Hansch foram geradas 
equações matemáticas de regressão lineares múltiplas com o emprego do programa 
BuildQSAR. Após analisar as equações geradas, o modelo estatístico com maior poder de predição, 
interno e externo, consegue explicar 65% da variância da atividade biológica com três variáveis. O 
modelo gerado depende inversamente do descritor RDF140m e do potencial de ionização, 
entretanto, é diretamente proporcional ao descritor Mor04m. O descritor 3D-MorSE (Mor04m) 
expressa características estruturais importantes, a exemplo da a quantidade de ramificações 
existentes. Os resultados indicam que a existência de cadeia laterais em posições específicas 
contribuem para o acréscimo da atividade antioxidante. O descritor RDF também está relacionado 
com a importância do fator estérico para a atividade antioxidante. Tanto o descritor RDF quanto o 
MorSe estão ponderados pela massa atômica. Em relação ao potencial de ionização, a equação 
obtida descreve uma dependência inversa deste parâmetro em relação ao valor de TEAC; quanto 
maior o potencial de ionização, menor será a atividade antioxidante. Para que o composto tenha 
uma boa atividade biológica ele não pode ser facilmente ionizado. A interpretação preliminar do 
modelo gerado indica que o aumento de substituintes volumosos aumentará os valores de TEAC, 
bem como o aumento do potencial de ionização irá diminuir os valores de TEAC.    CNPq     
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DIEGO ARIÇA CECCATO  
 

A política ambiental tem ficado cada vez mais rígida, estabelecendo padrões de emissão para os 
poluentes contidos em efluentes industriais lançados em corpos de água. Levando em 
consideração o fator de tratamento e reutilização da água contaminada por esses compostos 
industriais, será feita uma análise da eficiência de remoção de alguns metais potencialmente 
tóxicos, chumbo (II) e crômio (III), utilizando zeólita sintética. Tendo em mente a utilização dos 
processos de adsorção e troca iônica (principais características das zeólitas), serão realizados 
estudos da variação da concentração dos metais antes, durante e ao término do tratamento 
zeolítico.  Avaliar a eficiência do tratamento de crômio (III) e chumbo (II) em solução aquosa 
utilizando zeólitas sintéticas através dos métodos de adsorção e troca catiônica. METODOLOGIA 
Serão utilizadas as instalações dos laboratórios da UNOESTE para a realização dos experimentos. 
Onde serão analisadas a eficiência de remoção de chumbo (II) e crômio (III) em solução pelas 
amostras estudadas. Serão avaliados os efeitos do tempo de contato das amostras a serem 
tratadas com as concentrações de chumbo (II) e crômio (III). Uma vez que a variação da 
temperatura pode influenciar no processo de remoção de metais em solução, todos os 
experimentos serão realizados à mesma temperatura. Execução do experimento Ensaio O preparo 
das amostras, análises químicas e os testes de adsorção serão realizados nos laboratórios 
presentes no Campus II da Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE. Os ensaios que estudarão 
os equilíbrios de adsorção entre o adsorvente (zeólita) e o adsorbato (Chumbo e Crômio) 
permitirão definir a capacidade de adsorção e obter as isotermas correspondentes a esses 
equilíbrios. Tempo de contato O tempo necessário para se atingir o equilíbrio foram determinados 
com base em outros estudos realizados (SHINZATO et al, 2009), sendo que as misturas serão 
mantidas sob agitação à temperatura ambiente em intervalos de tempo entre 10 e 120 min. 
Baseando-se em experimentos descritos na literatura, sugere-se que esta parte experimental seja 
realizada empregando erlenmeyers contendo 100 mL das soluções contendo os metais e 1,0 g da 
zeólita escolhida (IZIDORO, 2008; JIMENEZ; BOSCO; CARVALHO, 2004). A mistura será separada 
por meio de centrifugação e/ou filtração; as soluções filtradas serão analisadas. Comparando-se o 
teor de cada metal nas respectivas soluções inicial (branco) e final, será possível determinar a 
concentração do metal adsorvido pela zeólita estudada.            
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AVALIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE CRÔMIO EM ÁGUA E SEDIMENTO EM ÁREA DE DESCARTE DE 
RESÍDUOS DE CURTUME  

 
BEATRIS CORDEIRO GONÇALVES  

VINICIUS MARQUES GOMES  
 

O rápido desenvolvimento industrial pode, por muitas vezes, aumentar os impactos ambientais 
que seriam minimizados se todo o resíduo lançado no ambiente recebesse o tratamento 
adequado antes de serem descartados. Porém não é incomum o descarte inadequado de resíduos 
gerados pelas indústrias, tornando cada vez mais escassos os ecossistemas limpos e preservados. 
O crômio é muito utilizado em curtumes, e gera resíduos que são descartados inadequadamente 
nos rios, aumentando a quantidade de metais tóxicos, diminuindo a qualidade dos sedimentos e 
da água, tornando-a imprópria para qualquer uso humano. Para que possamos recuperar esses 
sedimentos e água, é preciso determinar a concentração de crômio nos rios, está de acordo com 
os valores orientados pela Cetesb.  Determinar a concentração de crômio em água e sedimento 
proveniente do processamento do couro em curtumes de Presidente Prudente- SP. Amostragem 
da área de estudo As amostras de sedimento e água serão coletadas da jusante e montante do 
Córrego do Veado de Presidente Prudente - SP. As amostras de sedimento serão coletadas em 
triplicatas, em pontos a montante, no local de influência e a jusante ao descarte dos resíduos. As 
amostras de sedimento serão transferidas para bandejas de madeira, secas ao ar, submetidas à 
desagregação e peneiramento a 2 mm. As amostras de água superficial serão coletadas em pontos 
a montante, no local de influência e a jusante do descarte dos resíduos. Será coletado um litro de 
água à aproximadamente 30 cm da superfície em cada ponto. O material coletado será avaliado 
no laboratório, da Universidade UNOESTE de Presidente Prudente-SP. Digestão das amostras de 
água para determinação de crômio total Transferir 100,0 mL de amostra para tubo de digestão 
acondicionado em bloco digestor. Adicionar 10,0 mL de solução de ácido nítrico concentrado e, 
sob aquecimento de 120ºC, evaporar até 50,0 mL. Após adição de 1,0 mL de solução de peróxido 
de hidrogênio 30% (v/v) a amostra será deixada sob aquecimento até final da digestão (2h). 
Transferir o extrato para balão volumétrico de 100,00 mL e completar o volume com água. As 
determinações serão feitas por espectrometria de FAAS. Digestão das amostras de sedimento para 
determinação de crômio total Transferir aproximadamente 2,0 g de amostra para tubo de 
digestão acondicionado em bloco digestor. Adicionar 10,0 mL de solução de ácido nítrico 
concentrado, sob aquecimento de 120ºC. Após adição de 1,0 mL de solução de peróxido de 
hidrogênio 30% (v/v) a amostra será deixada sob aquecimento até final da digestão. Transferir o 
extrato para balão volumétrico de 100,0 mL e completar o volume com água. As determinações 
serão feitas por espectrometria de FAAS.        Unoeste     
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CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS GERADOS EM UM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS NA 
CIDADE DE OSVALDO CRUZ - SP  

 
LUANA ALVES LOURENÇO  

ANDRÉ TURIN SANTANA  
 

Com a revolução industrial pode-se perceber o crescimento desenfreado do consumismo, a partir 
deste crescimento surgiu uma grande quantidade de materiais que são descartados após ou até 
mesmo sem o uso, esses materiais descartados são denominados resíduos, o aumento na 
quantidade de resíduos gerados atualmente tem gerado um grande problema, pois muitas vezes 
são descartados de forma inadequada contribuindo para o aumento do aquecimento global e 
também prejudicando a saúde do ser humano, tendo em vista este problema, tem sido alvo de 
muita preocupação os resíduos gerados a partir dos serviços realizados na área da saúde, isso se 
da devido ao seu alto grau de risco, a partir disto órgãos brasileiros como o Conselho Nacional do 
Meio Ambiente e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária desenvolveram normas para que fosse 
possível o tratamento correto destes tipos de resíduos, com base nessas normas tem sido possível 
elaborar planos de gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde tanto internos como 
externos, porém é importante ter conhecimento de que tais normas tratam dos resíduos de 
serviços de saúde de uma forma generalizada. O objetivo deste trabalho será analisar o 
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde em um laboratório de analises clínicas na cidade 
de Osvaldo Cruz - SP. Serão coletados dados de observação direta intensiva que envolve a 
observação dos fatos. Os resultados obtidos poderão contribuir para adequação do programa de 
gerenciamento de resíduos do laboratório objeto do estudo.            
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DETERMINAÇÃO DE NITRATO E NITRITO EM EMBUTIDOS 
 

GIOVANA CRISTINA PEREIRA  
VANESSA SILVA DA CRUZ  

ANGÉLICA AUGUSTA GRIGOLI DOMINATO  
 

Os nitratos e nitritos são aditivos que estão presentes em diferentes tipos de alimentos 
processados, com a finalidade de conservação contra a proliferação de microrganismos. Os 
embutidos são alimentos que contém nitratos e nitritos, que são adicionados segundo a legislação 
da ANVISA (portaria 1004/1998). Apesar dos efeitos benéficos destes aditivos sobre os alimentos 
industrializados, podem desencadear problemas à saúde humana, quando seu consumo é 
excessivo, devido à toxicidade ao organismo. A interação destes aditivos com aminas secundárias 
e terciárias, presentes nos alimentos produzem N-nitrosaminas, que são compostos 
potencialmente cancerígenos.  O objetivo desse trabalho será determinar a presença e 
concentração de nitrito e nitrato em amostras de produtos alimentícios comercializados em 
supermercados populares. Determinar os teores de nitrato e nitrito encontrados nas amostras e 
compará-los com os valores máximos permitidos pela portaria da ANVISA. . O método utilizado 
será por espectrofotometria, na região do visível segundo metodologia preconizada pelo Instituto 
Adolfo Lutz, que envolve duas fases, sendo a primeira na extração do analito e a segunda sua 
quantificação. Os resultados laboratoriais serão analisados por meio de análise de variância 
(ANOVA).            

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
115 

Presidente Prudente, 20 a 23 de outubro, 2014. ISSN: 1677-6321 

 

 

Pesquisa (ENAPI)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA  

Química    

 
 

NOVAS PERSPECTIVAS PARA O EXPERIMENTO DA VELA: OS EPISÓDIOS DA TEORIA DA 
COMBUSTÃO À LUZ DA EPISTEMOLOGIA DE THOMAS KUHN 

 
DÉBORA CRISTINA CURTO DA COSTA BOCATO  

OURIDES SANTIN FILHO  
 

A demanda pelo desenvolvimento de atividades pedagógicas nas escolas com o intuito de motivar 
e despertar o interesse dos educandos para o estudo das ciências aumenta a cada dia. Alguns 
pesquisadores têm sugerido uma abordagem epistemológica dos conteúdos químicos trabalhados 
nas salas de aula, destacando a importância em se explorar a história da construção do 
conhecimento por meio de uma proposta metodológica que abranja o aspecto dinâmico dos fatos 
que possibilitaram a validade do conhecimento científico ao longo da história. A falta de 
contextualização histórica das disciplinas de ciências impede a percepção por parte dos alunos das 
dificuldades enfrentadas, dos embates vivenciados e dos obstáculos que tiveram (e têm) que ser 
superados na construção e consolidação das modernas teorias. Muitas vezes, as atividades 
experimentais de Química acabam por reforçar ideias simplistas e ingênuas da Ciência. Um 
exemplo é um experimento clássico, introdutório nas disciplinas de Química Geral Experimental, 
que procura ensinar ao aluno um suposto "método científico". Trata-se do que nomeamos aqui 
como O Experimento da Vela. Nesse experimento, o aluno é convidado a observar atentamente 
uma vela acesa, anotar tudo o que puder e formular, a partir de seus apontamentos, hipóteses 
acerca do que está ocorrendo. Contudo, nesse trabalho propomos uma nova abordagem para o 
Experimento da Vela por meio de uma abordagem histórica, a qual envolve as diferentes teorias 
para a combustão á luz da epistemologia de Thomas Khun. Acredita-se que a contextualização da 
disciplina de Química contemplando sua história seja de suma importância para a efetiva 
apreensão dos conceitos. Dentro desta perspectiva, as teorias são apresentadas como algo 
transitório e jamais definitivo, ou seja, as teorias são aceitas, modificadas ou até mesmo 
descartadas, conforme o contexto em que são elaboradas. A nosso ver, esta explanação é válida 
para que os alunos consigam compreender o caráter racional e principalmente social da ciência, 
para que assim consigam superar a visão simplista que dela possuem, como verdade absoluta, 
imutável e inquestionável, para uma compreensão do conhecimento científico como algo aberto e 
por isso, susceptível a mudanças.  - Analisar os efeitos do experimento da vela quando realizado 
dentro de uma abordagem histórica à luz da epistemologia de Thomas Khun. Pesquisa de campo 
com alunos da 1ª série do Curso de Química da UTFPR-Campus de Campo Mourão em duas 
etapas: 1-Execução e discussão dos resultados do experimento da vela segundo os manuais e 
propostas atuais, visando compreender a epistemologia dos alunos, verificando se trata de 
concepção ingênua, empírico-indutivista. 2-Apresentação das teorias de combustão de Scheele, 
Priestley e Lavoisier e nova execução do experimento da vela, procurando explica-lo com base nas 
teorias investigadas, discutindo suas semelhanças, diferenças e potencial explicativo com base nos 
pressupostos epistemológicos de Thomas Kuhn.             
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RECICLAGEM DE PILHAS PARA REUTILIZAÇÃO DE SEUS COMPOSTOS NO SETOR INDUSTRIAL 
 

BRUNA DE SOUZA CHAVES  
JÉSSICA FERNANDA RODRIGUES  

VINICIUS MARQUES GOMES  
 

O desenvolvimento de equipamentos eletrônicos trouxe consigo um aumento na demanda de 
pilhas, o que acarreta no final, em um grande número de pilhas sendo desprezadas de forma 
errada. O descarte inadequado de pilhas de uso doméstico pode causar danos não somente ao 
meio ambiente, mas, em longo prazo, trás riscos irreversíveis á saúde humana, riscos estes 
provenientes de contaminação pelos metais que fazem parte da constituição das pilhas. Esta 
contaminação se dá através da lixiviação do solo contaminado por metais pesados como mercúrio 
e chumbo, por exemplo. É necessário que haja uma maior conscientização por parte da população 
quanto a importância de um descarte de forma correta deste tipo de material. A maior 
preocupação é a questão ambiental, mas a reciclagem de pilhas domésticas não deixa de ser 
funcional para as empresas, economicamente falando, uma vez que seus compostos podem ser 
reutilizados em indústrias químicas, para fabricação de tintas, cerâmicas, cimento ou até mesmo 
ser reutilizados no próprio setor, sendo utilizados os metais recuperados para a fabricação de 
novas pilhas. Tendo isto em vista, o presente trabalho tem como objetivo realizar a recuperação 
dos metais que constituem as pilhas, e propor o reuso dos mesmos em indústrias de construção 
civil. Para a recuperação dos metais, inicialmente será feita a separação de todos os componentes 
da pilha, logo depois, será feita uma recuperação quantitativa de metais, como o zinco, que será 
recuperado, voltando à sua forma de metal puro, e o manganês, que será utilizado como matriz de 
cimento. Objetivo Geral Aplicar um método de reciclagem de pilhas usadas e propor a reutilização 
dos resíduos metálicos no setor industrial. Objetivos Específicos Extrair e quantificar os metais 
pesados presentes em pilhas usadas; Propor uma forma de reutilização dos metais nas indústrias 
químicas, com ênfase na fabricação de cimento para o setor da construção civil; Analisar se o 
processo de reciclagem é economicamente viável.  Coleta de pilhas e obtenção dos metais A parte 
experimental do projeto será realizada com pilhas do tipo alcalinas de manganês e pilhas do tipo 
comum (zinco-carbono). Recuperação do zinco de pilhas comuns Para a recuperação do zinco 
proveniente do cátodo, é necessário realizar a lixiviação e eletrólise da pilha zinco-carbono, que 
contem dióxido de manganês, carbono em pó e cloreto de zinco. Já para a recuperação do zinco 
proveniente do ânodo (caneco das pilhas), será realizada a fusão. Recuperação do dióxido de 
manganês de pilhas comuns O resíduo resultante da solidificação e lixiviação será inertizado pelo 
processo de solidificação, onde, primeiramente, será realizada a solidificação em matriz de 
cimento e, posteriormente por vitrificação. Os processos serão descritos a seguir.             
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ANÁLISE DE CONTROLE DE DOPING POR ACETAZOLAMIDA UTILIZANDO O SENSOR 
ELETROQUÍMICO BASEADO NO EPCM-[MNIII/IV(?-O)(PHEN)2]2(CLO4)3 

 
WESLEY BRUNO DA SILVA MACHINI  

MARCOS FERNANDO DE SOUZA TEIXEIRA  
 

       A preparação e caracterização eletroquímica de sensor eletroquímico baseado no eletrodo de 
pasta de carbono modificado com complexo [MnIII/IV(µ-O)(phen)2]2(ClO4)3, bem como sua 
aplicação na detecção de acetazolamida com interesse analítico no controle de doping são 
relatados. O comportamento eletroquímico do sensor e a eletrooxidação de ACTZ foram 
investigadas utilizando a técnica de voltametria cíclica e de varredura linear, respectivamente. O 
voltamograma cíclico para o sensor eletroquímico apresentou um processo redox correspondente 
ao par MnIII/IV/MnIV/IV e propriedades eletrocatalíticas na oxidação de ACTZ. A resposta 
voltamétrica do sensor foi obtida em um intervalo de concentração de 5,00 × 10-7 mol L-1 a 5,00 × 
10-6 mol L-1 sendo a resposta linear entre 5,00 × 10-7 mol L-1 e 3,50 × 10-6 mol L-1 com limite de 
quantificação de 9,90 × 10-5 mol L-1, limite de detecção de 2,97 × 10-6 mol L-1 e sensibilidade de 
39,29 µA L mol-1.  Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP (2005/01296-
4 e 2013/10469-6). 
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DESENVOLVIMENTO DE FILMES POLIMÉRICOS NANOESTRUTURADOS DE POLI[NI(?,?'-ME2SALEN)]-
OH COMO SENSOR BIOMIMÉTICO NA DETECÇÃO DE GLICEROL 

 
ANDRÉ OLEAN OLIVEIRA  

WESLEY BRUNO DA SILVA MACHINI  
MARCOS FERNANDO DE SOUZA TEIXEIRA  

 
       Um sensor biomimético baseado no eletrodo de platina eletroquimicamente modificado com 
filme polimérico nanoestruturado de poli[Ni(a,a'-Me2Salen)]-OH para detecção e quantificação de 
glicerol foi desenvolvido. A eletropolimerização, ativação, comportamento eletroquímico do 
sensor e a eletrooxidação de glicerol foram investigados utilizando a técnica de voltametria cíclica. 
A resposta voltamétrica do sensor foi obtida em um intervalo de concentração de 4,99 × 10-7 mol 
L-1 a 4,76 × 10-5 mol L-1 sendo a resposta linear entre 4,99 x 10-7 mol L-1 e 3,73 x 10-6 mol L-1 
com limite de quantificação de 38,4 µmol L-1, limite de detecção de 3,82 µmol L-1 e sensibilidade 
de 1,82 µA L mol-1. O sensor apresentou característica cinética semelhante ao modelo de 
Michaelis-Menten, sendo então os parâmetros cinéticos calculados por Lineweaver-Burke e pelo 
"ajuste de curva não linear".  Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP 
(504218/2010-7 e 2013/10469-6) e Conselho Nacional de Pesquisa - CNPq (2005/01296-4). 
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ESTUDO DO COMPORTAMENTO ESPECTROSCÓPICO DO LIGANTE BASE DE SCHIFF N,N',N'',N'''-
TETRASALICIIDENO-1,2,4,5-TETRAAMINOBENZOATO E SEUS COMPLEXOS COM COBRE(II) 

 
DANIELLE DAS CHAGAS SANTOS  

AIRTON GERMANO BISPO JUNIOR  
WESLEY BRUNO DA SILVA MACHINI  

ANA MARIA PIRES  
MARCOS FERNANDO DE SOUZA TEIXEIRA  

 
       O ligante base de Schiff do tipo Bis-Salofen N,N',N'',N'''-tetrasaliciideno-1,2,4,5-
tetraaminobenzoato (TSAB) e seus complexos mono e bicoordenados com Cu(II) foram 
sintetizados e caracterizados por Espectroscopia na Região do UV-Vis e Espectroscopia de 
Luminescência a fim investigar o comportamento óptico e possível aplicação como quimiossensor. 
Os espectros de absorbância e de emissão apresentaram bandas características da base de Schiff e 
uma banda referente à transição de carga metal ligante (TCML). Também, os espectros de emissão 
apresentaram diferenças de intensidade relativa de luminescência entre o ligante TSAB e o seu 
complexo monocoordenado. 
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PROPRIEDADES FARMACOCINÉTICAS E INTERAÇÃO DE HÍBRIDOS DE IBUPROFENO E PRODUTOS 
NATURAIS COM PROSTAGLANDINA G/H SINTASE 2 

 
JOÃO PEDRO DE ALBUQUERQUE SOUZA  

RAFAELLE BONZANINI ROMERO  
ADRIANO LOPES ROMERO  

 
       O ibuprofeno, além de possuir propriedades benéficas, causa sérios efeitos colaterais, que vão 
desde ulcerações gastrointestinais até hemorragias. Estes efeitos indesejados estimulam a 
pesquisa & desenvolvimento de novos agentes terapêuticos mais eficazes e ainda, menos 
prejudiciais à saúde humana. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi realizar um estudo in 
silico visando avaliar propriedades farmacocinéticas, efeitos tóxicos e interação de três 
ibuprofenatos derivados de produtos naturais com a enzima prostaglandinas G/H sintase 2. Os 
ibuprofenatos de anisila, de timila e de eugenila apresentaram propriedades moleculares e baixa 
ou nula toxicidade, características esperadas para substâncias bioativas candidatas a fármacos. 
Além disso, observou-se que os ibuprofenatos avaliados apresentaram maior energia de interação 
com a prostaglandina G/H sintase 2 e orientação de ancoragem semelhante ao fármaco 
ibuprofeno.  Fundação Araucária e MEC/SESu. 
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       O objetivo desse trabalho foi a quantificação de Pb em amostras de solos, em áreas específicas 
na cidade de Presidente Prudente-SP, onde a particularidade do meio físico é o indício de uma 
falha geológica. Coletaram-se amostras em áreas pré-estabelecidas do Campus da FCT - UNESP, 
conforme dados referentes à emanação de Rn, e também perfis de solos no Distrito de Montalvão. 
Utilizou-se a técnica voltamétrica de redissolução anódica com eletrodo de mercúrio para a 
quantificação de Pb, que mostrou-se satisfatória e com baixo limite de detecção. A concentração 
de Pb nas amostras de solo coletadas na área rural foi cem vezes menor que na área de suposta 
falha geológica, gerando a hipótese de influência da emanação de Rn quanto ao teor de Pb nessas 
áreas. Análises granulométricas e imagens do MEV foram usadas para estudo e caracterização das 
amostras de solos. 

 


