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O solo vem sendo utilizado a milênios sem a preocupação com sua recuperação, nos últimos anos 
pesquisas vem demonstrando a contaminação que o solo vem sofrendo. Segundo Reginatto (2011) um 
contaminante preocupante é o óleo de soja, pois como seu descarte acontece muitas vezes de forma 
incorreta torna-se um poluente expressivo de solo e recursos hídricos. Assim sendo é necessário 
medidas de mitigação de áreas contaminadas, e sendo a biorremediação uma medida de baixo custo 
tornaria a medida viável.  O trabalho desenvolvido teve como objetivo a avaliação do potencial de 5 
formas distintas de biorremediação em solo contaminado com óleo de soja. Para a aplicação dos testes 
de recuperação de solo contaminado com óleo vegetal foi necessário os seguintes materiais: 20kg de 
solo; sacos de lixo; 200 ml de óleo vegetal; Bactérias Bacillus substilis; meio de cultura. Foram colocados 
20 kg de solo em 5 sacos de lixo,os quais foram tratados das 5 seguintes formas: 1º tratamento solo 
natural 2º tratamento solo contaminado com bioremediação passiva: somente foi acrescentado 200 ml 
de óleo nesta amostra. 3º tratamento solo contaminado com bioestimulação: contaminou-se o solo com 
200 ml de óleo e se adicionou nutriente agar. 4º tratamento solo contaminado com bioaumentação: 
contamiou-se com 200 ml de óleo e adicionou-se bactérias Bacillus substillis. 5º tratamento solo 
contaminado com biorremediação aerada: após a contaminação foi feita a aeração da amostra. Após o 
tratamento descrito acima, amostras de solo foram transpostas para sacos plásticos nos quais foram 
plantadas mudas de alface para averiguação de crescimento. Amostras do solo foram usadas para se 
realizar uma contagem média de bactérias afim de averiguar a eficiência dos tratamentos, obtendo-se a 
maior contagem para o tratamento de bioestimulação. Também foram realizadas análises para verificar 
a concentração da enzima desidrogenase que indica atividade bacteriana, tendo encontrado maior 
concentração nos tratamentos de bioestimulação e bioaumentação. Em análise de respiração do solo o 
melhor desempenho ficou com o tratamento de bioestimulação, e com relação a produção de biomassa 
da alface o melhor resultado foi também com a bioestimulação.  A partir dos resultados obtidos, 
percebe-se que há maior quantidade de bactérias na biostimulação provavelmente devido ao 
incremento de nutrientes, a maior produção de enzima ocorreu no mesmo tratamento devido a menor 
concentração de poluentes, permitindo assim maior atividade microbiana, na análise de respiração 
observamos relação com o numero de bactérias e o maior peso foi encontrado no tratamento citado 
acima, que relaciona-se com maior desempenho. Com base nos resultados dos parâmetros utilizados 
pode-se concluir que o melhor desempenho foi obtido pelo tratamento de biorremediação estimulada, 
já que demonstrou os melhores índices nos indicadores de recuperação do solo.    UNOESTE     
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Atualmente o ramo industrial alimentício é essencial em nossa sociedade, porém como qualquer outro 
segmento os seus processos podem apresentar certos riscos ao meio ambiente. A partir de uma analise 
de aspectos na indústria, podemos identificar os impactos ambientais causados e tentar reverte-los 
através de medidas mitigadoras. O trabalho desenvolvido teve como objetivo analisar os aspectos e 
impactos ambientais de uma indústria do ramo alimentício e propor medidas mitigadoras para os 
impactos encontrados na mesma. Foi realizada uma visita técnica na indústria alimentícia localizada no 
município de Presidente Prudente estado de São Paulo, e, com o auxilio de um engenheiro de segurança 
do trabalho contratado da indústria foi possível realizar o levantamento de aspectos e impactos 
ambientais na empresa. Durante a visita foi possível conhecer todo o processo de fabricação da linha de 
produtos da fabrica e assim elaborar um fluxograma de processos para uma melhor visualização dos 
aspectos e impactos ambientais e assim poder apresentar medidas mitigadoras para que esses impactos 
causados pelas atividades da indústria possam ser diminuídos.  Medidas mitigadoras simples podem ser 
implantadas para o controle desses impactos. Como a substituição de copos plásticos por canecas para 
os funcionários, utilização de embalagens recicladas e reaproveitamento das massas utilizadas na 
fabricação dos alimentos, que vão desde reuso no processo de produção até mesmo transformam em 
ração para o gado. Implantação de sistemas de captação de água pluvial e reaproveitamento de água, 
diminuindo o consumo de água, logo diminuindo a quantidade de efluente gerado. Implantação de 
ciclones para tratamento da fumaça lançada na atmosfera, contenção dos tanques de diesel, para 
proteger o solo e cursos d'água de uma possível contaminação e Implantação de painéis solares com 
intuito de diminuir o consumo de energia provinda de geradores ou recursos energéticos finitos.  Com 
base nos resultados é possível afirmar que a empresa não possui impactos ambientais significativos. E 
de acordo com a portaria 2619/11 - SMS - 06/12/2011 que regulamenta as indústrias alimentícias no 
estado de São Paulo. Conclui-se que a empresa atende os anexos que correspondem à parte de controle 
de qualidade dos produtos fabricados. E para que se diminuam os impactos ambientais causados pelo 
processo de fabricação é necessário que se adote as medidas mitigadoras propostas.    Unoeste.     
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LEILA MARIA SOTOCORNO E SILVA  

JULIANA VOLPI FAVARETTO  
CAROLINA MORENA DUARTE BARBOSA  

GABRIELE PAES DE LIMA  
 

A galvanização é o processo químico de revestimento de um metal por outro a fim de proteger esse 
primeiro contra a corrosão e/ou melhorar sua aparência. Trata-se de um processo de revestimento de 
superfícies por meio da eletrólise onde o metal a ser revestido funciona como cátodo e o metal que irá 
revestir a peça funciona como o ânodo.Os resíduos gerados por essas empresas de tratamento de 
superfície podem ser considerados os mais tóxicos entre os mais diversos tipos de indústrias, devido à 
presença dos metais pesados. Dentre estes poluentes pode-se citar os metais pesados,um grave 
problema para a saúde humana.  Fazer o levantamento e identificação de todos os efluentes líquidos 
gerados por uma indústria de galvanoplastia.Fazer o levantamento e identificação dos aspectos 
ambientais que esses efluentes ocasionam a indústria de galvanoplastia.Definir os aspectos que 
ocasionem ou possam originar impacto(s) significativo(s) sobre o meio ambiente Primeiramente foi 
realizado um diagnóstico situacional através de visita a uma empresa de Galvanoplastia localizada no 
município de Presidente Prudente estado de São Paulo, através de observação e de o auxilio de um 
funcionário da empresa foi possível à identificação dos aspectos e impactos ambientais conjuntamente 
com as fontes geradoras para assim poder fazer a proposição de medidas mitigadoras. As primeiras 
fontes de efluentes líquidos identificadas, atividades sanitárias e higienização, não exigem formas 
específicas de tratamento, podendo ser destinadas diretamente ao esgoto doméstico, não havendo 
necessidade de serem submetidos a tratamento prévio.Já os resíduos líquidos, provenientes das linhas 
de tratamento de superfícies, são tratados em uma estação de tratamento de águas residuárias (ETAR) 
dentro da empresa, após o qual é descartado na rede pública de esgoto. Omo medidas mitigadoras 
propõe-se que os pisos além de serem impermeabilizados, devem conter bacias de contenção para que 
não haja contaminação de outras áreas em caso de vazamentos, tombamentos, rompimentos dos 
tanques e demais eventualidades. Como o piso não possui declividade deve-se implantar um programa 
para encaminhar, com auxilio de rodos, o efluente acumulado no piso para as caneletas que irão 
conduzi-los para as bacias de contenção.Os tanques de tratamento de efluentes devem ser tampados 
para impedir que outros tipos de materiais entrem em contato e prejudique o sistema de tratamento.É 
importante que a empresa tenha um plano de emergência com procedimentos de contenção em caso 
de derramamentos para que evite a contaminação do solo e nem sobrecarregue o sistema de 
tratamento de efluentes.  Com o levantamento realizado concluí-se que para a diminuição dos impactos 
ambientais causados pelo processo de Galvanoplastia faz se necessário que se adote medidas 
mitigadoras, visando os efluentes líquidos que são os principais causadores de impactos, para que o 
processo de produção se torne mais eficiente com menos descarte indevido desse efluente.         
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As mudanças climáticas que o planeta vem sofrendo representa um dos maiores desafios enfrentados 
pela humanidade, com níveis altos de degradação ao meio ambiente e irreversíveis impactos 
ambientais. O gás carbônico é o mais emitido na atmosfera, por conta da combustão de combustíveis 
(principalmente fósseis) e segundo seu tempo de permanência na atmosférica é muito alto, perto de 
100 anos, dando uma dimensão de que as emissões causadas hoje possuem impactos por muitos anos. 
Buscando a melhor opção para tentar diminuir os impactos das emissões excessivas de CO2 
pesquisadores do mundo todo desenvolvem diversas técnicas e pesquisas para não só diminuir as 
emissões como também para sequestrar o que já foi emitido, pesquisadores da Universidade da 
Califórnia criaram um MOF (Metal Organic Frameworks), significa Estruturas de Metal Orgânicas que 
possuem uma enorme área de superfície interna onde as moléculas de CO2 podem ser absorvidas e 
depois liberadas.  Este trabalho tem por objetivo apresentar o MOF e mostrar sua viabilidade e 
eficiência, comparando a outras técnicas já existentes de sequestro de carbono, esse material possuem 
um baixo custo e uma grande eficiência na redução dos níveis de CO2.   Os MOFs são leves, uma simples 
grama tem o tamanho de quatro tabletes de açúcar, se cada cristal for achatado, cada grama desse 
material cobriria cerca de dez campos de futebol e toda essa enorme área é o espaço disponível para 
capturar o gás. Cada árvore absorve entre 10 a 30 kg de gás carbônico por ano. A frota de carros de 
Presidente Prudente, segundo o IBGE (2013), possui 83113 automóveis (sem contar os caminhões, 
caminhonetes, ônibus e motos), usando dados de base de que em média 60% são movidos à gasolina, 
40% movido a álcool e que cada pessoa anda em média 15.000 km/ano, o rendimento de cada 
combustível é de 10 km/L para carros movidos à gasolina e 8 km/L para carros movidos a álcool. Haveria 
uma emissão anual de 270.727 toneladas de gás carbônico, isto considerando que todos os carros 
estariam em ótimas condições e que a combustão do combustível ocorreria completa, desprezando as 
perdas. Com esses dados seriam necessários 9.024 árvores em uma área de 752 hectares para absorver 
essa quantidade de CO2 emitido no ano. Já o MOF, estudos indicam que a porcentagem por peso de um 
grama de tal material absorve de 60 a 70% de gás carbônico, ou seja, a cada grama de MOF, 0.6-0.7 
grama de CO2 é estocada, seria necessário apenas 386 kg de MOF em uma área muito reduzida, em 
comparação com as árvores. Tendo em vista os aspectos observados pode se dizer que o MOF é sim 
uma nova tecnologia que pode ajudar na melhoria do planeta, capturando o gás carbônico e ter um 
papel fundamental no mercado de Créditos de Carbono. Todos seus testes ainda estão em fase 
laboratorial e mostram surpreendentes resultados, superando as técnicas já conhecidas.          
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BIOSSORÇÃO DE METAIS PESADOS DE ÓLEOS LUBRIFICANTES UTILIZANDO BAGAÇO DE CANA DE 
AÇÚCAR MODIFICADO QUIMICAMENTE 

 
ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA  

JULIANA VOLPI FAVARETTO  
 

A poluição por metais pesados de óleos lubrificantes vem se tornando um sério problema ambiental. 
Alguns metais pesados são substâncias altamente tóxicas e não são compatíveis com a maioria dos 
tratamentos biológicos de efluentes existentes. Dessa forma, efluentes contendo esses metais não 
devem ser descartados na rede pública, para tratamento em conjunto com o esgoto doméstico. A 
biossorção surge como um processo alternativo ou suplementar em decorrência de características como 
o preço reduzido do material biossorvente, aplicação em sistemas com capacidade de destoxificar 
grande volume de efluente com baixo custo operacional, possível seletividade e recuperação da espécie 
metálica. O objetivo deste trabalho é determinar a capacidade de adsorção do bagaço de cana de açúcar 
modificado quimicamente para a remoção de diferentes metais pesados provenientes de óleos 
lubrificantes usados. No processo de biossorção serão avaliados o pH da solução, o tamanho da 
partícula e efeito da concentração do metal. Serão utilizados os modelos de Langmuir, reundlich, 
Langmuir-Freundlich para avaliar a capacidade de adsorção de metais pesados pelo bagaço de cana de 
açúcar modificado quimicamente. Estudar o potencial do bagaço de cana de açúcar no processo de 
biossorção de cinco espécies metálicas diferentes: ferro, cobre, chumbo, cromo, e níquel através da 
análise de parâmetros relevantes tais como, pH da solução, tamanho da partícula e efeito da 
concentração do metal. Avaliar a adsorção das espécies metálicas através da construção de isotermas 
de adsorção mediante ajuste dos dados experimentais empregando modelos matemáticos de Langmuir 
e Freundlich. Determinar a influência de outro metal em solução no processo de sorção. A 
caracterização do óleo lubrificante quanto a quantidade de metais devem ser determinados em 
espectrômetro de absorção atômica, com chama e corretor de fundo com lâmpada de deutério de 
cátodo oco e chama de ar-acetileno. O bagaço de cana de açúcar após um pré-tratamento (lavagem e 
secagem), faz-se a separação de frações por faixas granulométricas de 20 a 200 mesh. Estas frações 
serão ativadas com soluções de HCl 0,1 e 1,0 mol/L,HNO3 0,1 e 1,0 mol/L;H3PO4 0,1 e 1,0 mol/L,NaOH 
0,1 mol/L e H2O2 0,1 e 1,0 mol/L ficando imerso nestas soluções por períodos de 3h, 6h e 24h à 
temperatura controlada de laboratório caracterizando assim a modificação química do bagaço. Para o 
traçado das isotermas serão preparadas soluções dos nitratos dos metais de estudo em concentrações 
conhecidas e colocados em contado com a biomassa após período determinados faz-se a leitura 
espectrofotométrica, tendo assim uma curva padrão e a partir desta ter as leituras de metais no 
óleo.       PROBIC     
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LETÍCIA APARECIDA COSTA  
MARCOS NORBERTO BOIN  

 
Os Cemitérios, conforme a definição de Pacheco (2012), é considerado como lugar sagrado, no qual os 
defuntos descansam em paz à espera da ressurreição universal. Observa-se em tal conceituação a 
influência do cristianismo, que atribui conotação de campo de descanso após a morte para os locais de 
sepultamento de cadáveres. Apesar da importância religiosa atribuída aos cemitérios, muitas vezes, as 
questões ambientais para escolha de área e processos de implantação são negligenciadas e não 
recebem as devidas atenções. Em síntese, antecipadamente à instalação de cemitérios é indispensável o 
estudo ambiental do local, atentando-se aos fatores geoambientais que possam influenciar na 
minimização dos impactos ambientais oriundos do processo de decomposição dos cadáveres, em 
especial ao solo e aos recursos hídricos (MIOTTO, 1990; PACHECO, 2012). A localização e operação 
inadequada de necrópoles em ambientes urbanos provocam contaminação dos mananciais decorrente 
da proliferação dos microrganismos no processo de decomposição dos corpos. O Cemitério municipal 
São João Batista, está localizado na área urbana de Presidente Prudente - SP. A implantação do referido 
cemitério passou por duas fases distintas de ocupação, inicialmente na vertente de entrada pela Rua 
José Bongiovani e posteriormente na vertente em direção ao córrego Ferreirinha. A primeira é a porção 
mais antiga do cemitério, o sepultamento foi efetuado em jazigos, criptas e carneiras, considerados 
como sepulturas permanentes e inumação (enterramento do caixão direto no solo) que possuem maior 
potencial de contaminação. Na segunda, a ocupação se deu através do aplanamento da vertente, com 
corte e aterros, o que proporcionou o sepultamento em área de afloramento do lençol freático, 
conforme constatado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo no ano de 2003. Uma empresa de 
consultoria ambiental da cidade, realizou análises nos poços de monitoramento existentes no interior 
do cemitério, onde se pôde constatar a contaminação dos recursos hídricos.  Portanto, o objetivo do 
presente trabalho é analisar o modo de ocupação e implantação do Cemitério municipal São João 
Batista e a consequente contaminação dos recursos hídricos subterrâneos.  A revisão bibliográfica será 
fundamentada em conceitos ligados ao meio ambiente, planejamento ambiental e cemitérios, além de 
questões legais pertinentes ao tema deste trabalho. Para esta pesquisa serão aplicadas técnicas de 
geoprocessamento e sensoriamento remoto para mapear a área de estudo, levantando historicamente 
as fases de implantação e ocupação dos últimos 10 anos e apresentar o diagnóstico ambiental do local. 
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BRUNO MAGRO RODRIGUES  
LEILA MARIA COUTO ESTURARO BIZARRO  

 
Dia 05 de junho é comemorado o Dia Nacional do Meio Ambiente, uma iniciativa da Assembleia Geral 
das Nações Unidas e em comemoração a essa data, os discentes do 7º Termo do Curso de Engenharia 
Ambiental e Sanitária da Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE, em Presidente Prudente - SP 
realizou nas suas dependências uma manhã de atividades relacionadas a temática ambiental com os 
alunos do ensino fundamental - I ciclo de 1º ao 5º ano da Escola Municipal Domingos Ferreira de 
Medeiros, situada no Bairro Jardim Guanabara em Presidente Prudente- SP. Entre as atividades 
desenvolvidas, destaca-se a apresentação do Projeto Curupira de Educação Ambiental, Projeto de 
Extensão devidamente protocolado sob o n.º 0707/2006 idealizado para resgatar a figura folclórica do 
Curupira, personagem da cultura popular brasileira que é tido como protetor da fauna e flora. De 
acordo com a lenda indígena, o Curupira é representado por um menino baixo, com cabelos 
avermelhados, e com os pés invertidos. O desenvolvimento do Projeto Curupira é uma proposta de 
Educação Ambiental para colaborar com a comunidade escolar, esclarecendo dúvidas sobre questões 
ambientais, que são de suma importância para a formação do cidadão.  O objetivo do presente trabalho 
foi proporcionar formação e informação às crianças do ensino fundamental da Escola Municipal 
Domingos Ferreira de Medeiros no Dia Mundial do Meio Ambiente sobre o valor do meio ambiente, 
incentivando-os a propagarem os ideais de preservação ambiental nas comunidades em que vivem, 
tendo a figura folclórica do Curupira como referência na defesa dos recursos naturais para as presentes 
e futuras gerações.    Conclui-se que os discentes do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária 
promovem um trabalho eficiente e que vêm de encontro com as propostas oferecidas pelo curso ao 
contribuir com a formação ética, ambiental e cidadã dos alunos da escola citada, através do 
envolvimento e da participação destes na atividade extensiva proposta e no cumprimento da missão 
institucional da Universidade do Oeste Paulista de desenvolver a educação num ambiente inovador e de 
formar cidadãos e profissionais comprometidos com a responsabilidade social e ambiental.     A 
metodologia aplicada consiste em ministrar palestras com duração aproximada de 50 minutos, com a 
utilização de recursos visuais, entre eles slides e vídeos, abordando a figura folclórica do Curupira como 
referência na defesa dos recursos naturais e da propagação dos ideais de preservação do meio 
ambiente na comunidade a qual cada aluno está inserido, incentivando-os a ser um agente 
transformador da sua realidade. Após a apresentação, os alunos da escola puderam interagir com o 
"próprio" Curupira, representado por um aluno da Engenharia Ambiental caracterizado como o 
personagem folclórico. A proposta foi interagir a figura folclórica e transmitir a mensagem da defesa do 
meio ambiente.     
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PROMOÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM RESÍDUOS SÓLIDOS NA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL 
FRANCISCO WHITACKER, MUNICÍPIO DE ANHUMAS-SP. 

 
BRUNO MAGRO RODRIGUES  

LEILA MARIA SOTOCORNO E SILVA  
 

Com a finalidade de aumentar a eficiência do Programa Municipal de Coleta Seletiva Solidária, o 
município de Anhumas intensificou as ações de educação ambiental em resíduos sólidos, na escola 
municipal Coronel Francisco Whitacker, ao longo do primeiro semestre do ano de 2.014. Como o 
município possui parceria firmada com o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade do 
Oeste Paulista desde o ano de 2.009, as atividades de educação ambiental contaram com a participação 
de dois discentes do referido curso. As palestras foram realizadas entre os meses de fevereiro e junho 
de 2.014. Os alunos envolvidos nas ações tinham faixa etária compreendida entre 6 a 12 anos. O 
presente trabalho teve como objetivo estimular, a partir de estratégias de educação ambiental, a 
participação e a preocupação das crianças da escola em questão com relação ao meio ambiente, em 
especial os resíduos sólidos.     Pode-se concluir que a educação ambiental é de elevada importância 
para a formação cidadã de uma população, em especial das crianças, devido ao fato de estarem em 
pleno processo de desenvolvimento pessoal e educacional, e ações como a realizada na escola 
propiciam às crianças oportunidades de crescimento como cidadãos, preocupando-se com as questões 
ambientais.     Prefeitura Municipal de Anhumas. Em um primeiro momento foram realizadas palestras, 
com o auxílio de projetores multimídia, abordando questões tais como a classificação de resíduos, a 
separação dos resíduos recicláveis, a importância da coleta seletiva e reciclagem, a diferenciação de 
resíduos e rejeitos, dentre outros assuntos. Em um segundo momento os discentes distribuíram aos 
alunos uma cartilha explicativa feita pelo município, referente ao gerenciamento dos resíduos sólidos 
urbanos adotados nesta localidade. Como a cartilha possuía alguns termos técnicos, muitas vezes de 
difícil entendimento pelas crianças, foi realizada, em cada uma das salas, a leitura e simultânea 
explicação da cartilha. Em seguida foi realizada uma dinâmica de separação de resíduos sólidos com os 
alunos, onde os mesmos dividiam-se em grupos e separavam os materiais de acordo com a sua 
tipologia, com o intuito de se incentivar a separação correta dos resíduos sólidos na fonte geradora. A 
cartilha contava ainda com atividades didáticas, as quais ficaram sob a responsabilidade e orientação 
dos respectivos professores das crianças.    
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ABORDAGEM PARA DISTINGUIR OS EFEITOS DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NAS CARACTERÍSTICAS DE 
BÁCIAS HIDROGRÁFICAS - UM ESTUDO DE CASO 

 
ROSELENE MARIA SCHNEIDER  

ADRIANA GARCIA DO AMARAL  
CÉLIA REGINA GRANHEN TAVARES  

PAULO FERNANDO SOARES  
BRUNO TIAGO CONTESSOTO RIGON  

WELLITON LEANDRO DE OLIVEIRA BOINA  
ROSANE FREIRE  

 
       Duas bacias hidrográficas heterogêneas, localizadas na cidade de Maringá-PR, foram avaliadas em 
relação ao uso e ocupação do solo presente. A bacia do córrego Mandacaru possui área com elevado 
grau de urbanização (85%); a bacia do córrego Romeira possui uso e ocupação agrícola. Para a avaliação, 
utilizou o método dos pinos e realizou a medida de vazão dos canais em estudo. Como resultado 
verificou-se que a presença de urbanização interfere de forma significativa na estrutura do canal, dada 
pela erosão de suas margens. Durante o período de acompanhamento (21 meses), o canal urbano 
apresentou erosão na ordem de centímetros, enquanto o canal agrícola, erosão da ordem de 
milímetros. Os processos erosivos apresentados pelo canal estiveram diretamente relacionados às altas 
vazões que ocorreram durante as precipitações. A impermeabilização apresentada pela área da vertente 
foi responsável pela concentração das águas das chuvas e, portanto, pela energia promotora da erosão 
medida. 
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ANÁLISE DA TENDÊNCIA ESPACIAL DO DESCONTÍNUO FLUVIAL DO CÓRREGO DO LIMOEIRO, MUNICÍPIO 
DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP 

 
CAROLINA ALTAVINI DE ABREU  

RENATA RIBEIRO DE ARAÚJO  
 

       A presente pesquisa objetivou analisar o Descontínuo Fluvial no córrego do Limoeiro, no município 
de Presidente Prudente/SP, através do monitoramento limnológico em três seções amostrais, sendo 
duas seções no córrego do Limoeiro, uma à montante e outra à jusante da confluência com o córrego do 
Veado, e uma seção no córrego do Veado à montante da confluência com o córrego do Limoeiro. As 
variáveis limnológicas monitoradas em campo foram o oxigênio dissolvido, pH, condutividade elétrica, 
nitrato, turbidez, temperatura da água e vazão. Em protocolos laboratoriais foram determinados o 
material em suspensão total, fósforo total, dissolvido e ortofosfato. Os resultados do monitoramento 
foram tabulados e aplicou-se a Análise de Componentes Principais para analisar a variabilidade espacial 
das seções. Os resultados obtidos indicaram que o Córrego do Veado, como tributário, provoca uma 
ruptura no gradiente natural do canal principal, o Córrego do Limoeiro.  Fundação de Amparo á Pesquisa 
do Estado de São Paulo (FAPESP). 
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AVALIAÇÃO AMBIENTAL NUMA INDÚSTRIA DE FABRICAÇÃO DE POSTES E TUBOS DE CONCRETO 
 

NAGIÉLIE MUARA SILVA  
CAMILLA STHEFFANI OLIVEIRA MACHADO  

MARIA CRISTINA RIZK  
 

       O setor da construção civil é um dos mais importantes para a sociedade, mas pode causar diversos 
impactos ao meio ambiente. Assim, o presente estudo teve como objetivo realizar uma avaliação 
ambiental e propor medidas para mitigar os impactos ambientais críticos gerados numa indústria de 
fabricação de postes e tubos de concreto. Para isso, foi realizado o acompanhamento e análise do 
processo produtivo; a identificação dos aspectos e impactos ambientais; a avaliação dos impactos de 
acordo com sua natureza, relevância e significância; e a proposição de medidas de melhoria. Os 
aspectos que causaram impactos críticos foram o consumo de água, o consumo de matéria-prima e o 
armazenamento das treliças e bases, que podem ser reduzidos com práticas de conscientização 
ambiental.  Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) da UNESP 
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AVALIAÇÃO DO DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS NA MORADIA ESTUDANTIL DA FCT/UNESP E DO INTERESSE 
NA SUA REDUÇÃO 

 
ELELAN VITOR MACHADO  

MARICIELO WELL QUIPE NÚÑEZ  
MARIA CRISTINA RIZK  

 
       O desperdício de alimentos é um problema amplamente discutido, sendo muito importante a busca 
pela sua redução. Nesse sentido, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o desperdício de 
alimentos nas cozinhas coletivas da Moradia Estudantil da FCT/UNESP e o interesse dos moradores na 
sua redução. Foram avaliados três fatores de desperdícios de alimentos: fator de correção, sobras totais 
e restos, além da aplicação de questionários relacionados ao desperdício de alimentos. Os resultados 
indicaram que a porcentagem média de sobras por dia foi de 33,4% e a de restos foi de 67,6%. O fator 
de correção médio obtido no pré-preparo dos alimentos de origem de hortifrúti foi de 1,313. Segundo o 
questionário aplicado aos integrantes da Moradia Estudantil, cerca do 80% dos alunos acha importante 
a implantação de técnicas de minimização de resíduos sólidos e 100% mostrou interesse em saber a 
quantidade de desperdício gerado e quantas pessoas poderiam ser alimentadas com este 
desperdício.  PIBIC e PROEX da UNESP 

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
213 

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

 

 

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ENGENHARIAS  

Engenharia Ambiental    

 
 

COMPREENSÃO E DISCUSSÃO DA TEMÁTICA SUSTENTABILIDADE: UMA REFLEXÃO ACERCA DA 
ATIVIDADE VAREJISTA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE 

 
CAROLINE DIAS FIRMINO  

EDIVAM JOSÉ DOS SANTOS  
THIAGO PEREIRA ZUCOLOTTO  
ANDREIA DE MENEZES OLIVO  

 
       Este estudo buscou apresentar a análise e discussão de como as grandes redes varejistas e 
atacadista situadas no município de Presidente Prudente incorporam a sustentabilidade em suas 
estratégias e qual a relação desta incorporação com a responsabilidade social e empresarial destas 
redes varejistas. A metodologia empregada trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva e analítica, 
que utilizou a pesquisa de campo pautada na compilação dos produtos sustentáveis que três grandes 
redes varejistas possuem em seu portfólio. Por fim, ficou evidente que a mobilização visando aspectos 
sustentáveis está longe de ser a ideal. A rede com maior abrangência de produtos sustentáveis tem 
aproximadamente 64% mais itens que a rede com menos produtos. Um número alto que não é 
perceptível ao consumidor devido à falta de destaque a esses produtos, não trazendo bons resultados 
ao varejista. 
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DIAGNÓSTICO DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO 
EM UMA UNIVERSIDADE DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
CAROLINA GUARIZZI SANCHES OLIVEIRA  

LORRAYNE MENDES MARQUES  
LEILA MARIA COUTO ESTURARO BIZARRO  

LEILA MARIA SOTOCORNO E SILVA  
 

       O ambiente acadêmico possui vínculo com grande quantidade de pessoas e suas atividades resultam 
na geração de resíduos sólidos, sendo necessário um adequado gerenciamento, pois o seu manejo 
incorreto acarreta em problemas ambientais e de saúde pública. Este trabalho teve por objetivo 
diagnosticar o gerenciamento dos resíduos sólidos gerados na praça de alimentação do Campus II da 
Universidade do Oeste Paulista em Presidente Prudente - SP. O procedimento adotado foi de 
identificação do atual sistema de gerenciamento e caracterização dos resíduos sólidos, analisando-os 
quantitativamente e qualitativamente. As análises ocorreram durante uma semana dos meses de junho, 
julho e agosto, com pesagens diárias e caracterização duas vezes por semana para análise de sua 
gravimetria. Os resultados constataram que a geração de resíduos sólidos variou conforme o fluxo de 
pessoas no local e que algumas etapas do sistema de gerenciamento deveriam ser modificadas para 
melhor desempenho ambiental. 
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DINÂMICA TEMPORAL DE ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS DA RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO 
NATURAL FOZ DO RIO AGUAPEÍ/SP 

 
RENATO FRANCO RODRIGUES  
RENATA RIBEIRO DE ARAÚJO  

 
       O monitoramento de variáveis limnológicas foi realizado durante um ciclo sazonal, em oito 
ambientes da Reserva Particular do Patrimônio Natural Foz do Rio Aguapeí/SP. Em campo, através de 
aparelhos digitais portáteis foram amostradas as variáveis oxigênio dissolvido, pH, condutividade 
elétrica, nitrato, temperatura da água, turbidez e N-amoniacal. Em protocolos laboratoriais foram 
determinadas as variáveis clorofila a de acordo com Golterman et al. (1978), material em suspensão 
total de acordo com Wetzel & Likens (1991), fósforo dissolvido, fósforo reativo solúvel e fósforo total de 
acordo com (Mackereth et al., 1978). A Análise de Componentes Principais foi aplicada aos resultados 
com o objetivo de analisar o comportamento temporal das variáveis nos diferentes períodos 
amostrados. Os resultados evidenciaram maiores valores de condutividade elétrica, fósforo dissolvido e 
clorofila a em períodos de seca e encontrou-se maiores valores de material em suspensão total, 
ortofosfato, pH, temperatura e matéria orgânica para os períodos de cheia.  FAPESP 
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MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE FRAGILIDADE DA RPPN FOZ DO RIO AGUAPEÍ/SP. 
 

PATRICIA FELIPE DE MOURA  
RENATA RIBEIRO DE ARAÚJO  

 
       A presente pesquisa buscou através de mapeamento localizar e espacializar as áreas de fragilidade 
na região da foz do rio Aguapeí. Para alcançar o objetivo utilizou-se da metodologia proposta por Ross 
(1994): Análise Empírica da Fragilidade dos Ambientes Naturais e Antropizados. A metodologia propôs 
análises do relevo, uso e cobertura do solo e tipos de solo, assim foi possível espacializar e identificar as 
áreas de maior fragilidade na região do estudo. Foram utilizados mapas temáticos de declividade, uso e 
cobertura e solos através do software SPRING/INPE versão 5.2 no qual foi realizado o SIG (Sistema de 
Informações Geográficas) e gerado o mapa de fragilidade, o qual qualificou as áreas de fragilidade em 
muito fraca, fraca, média, forte e muito forte. Palavras-Chave: Rio Aguapeí. SIG. Fragilidade. 
Mapeamento. SPRING/INPE.  PIBIC/CNPq 
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QUALIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS NA BACIA DO RIBEIRÃO ANHUMAS, MUNICÍPIO DE ANHUMAS/ 
SP.  

 
BRUNO MAGRO RODRIGUES  

ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA  
MARCOS NORBERTO BOIN  

 
       O presente trabalho realizou o levantamento qualitativo dos recursos hídricos na bacia do ribeirão 
Anhumas, tendo como objetivo analisar qualidade dos recursos hídricos da bacia hidrográfica estudada 
por meio dos resultados de análises físico-químicas e bacteriológicas dos corpos d'água da bacia em 
questão, comparando-se com os padrões da legislação. Para este estudo utilizou-se os padrões 
estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/05 relativos a classificação de águas doces de classe 2. Por 
meio das análises laboratoriais, identificou-se alguns pontos de contaminação dentro da bacia do 
ribeirão Anhumas, em especial os pontos 1, 2 e 3, relacionados principalmente a carga orgânica e 
química. Assim, com o diagnóstico da situação dos corpos d'água, sujeitos a eventuais lançamentos de 
efluentes na bacia estudada, pretende-se neste trabalho, apontar as condições em que se encontram os 
recursos hídricos na bacia do ribeirão Anhumas, município de Anhumas, relacionando-as à sua 
qualidade.  Unoeste - Probic 

 


