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Sabe se que a poluição se agravou com o crescimento e a densificação populacional propiciando 
condições ambientais inadequadas e o desenvolvimento de doenças de veiculação hídrica. A crise 
da água já esta instalada principalmente pelo aumento de consumo e degradação dos mananciais 
existentes que têm capacidade finita. É imprescindível estudos que analisem a qualidade da água, 
inclusive de regiões próximas aos cemitérios. Analisar a quantidade de coliformes totais presentes 
em um corpo hídrico ao redor de um cemitério periférico na região de Presidente Prudente - SP. A 
metodologia utilizada nesse trabalho consistiu no levantamento bibliográfico em artigos, leis e 
livros, sobre a importância da água, a contaminação dos cemitérios, riscos para a saúde humana, e 
sobre os parâmetros microbiológicos e fisicoquímicos utilizados para definir a qualidade da água 
de acordo com a resolução CONAMA 357/2005; verificação das condições ambientais do 
cemitério; e coleta de água no corpo hídrico mais próximo. Foi coletada uma amostra de água e as 
análises de coliformes totais foram executadas no laboratório de águas da Universidade do Oeste 
Paulista baseadas na técnica de membrana filtrante de acordo com o procedimento do Standard 
Methods for the examination of water and wastewater. Os resultados da quantificação dos 
coliformes totais na análise de água bruta teve a contagem prejudicada, portanto, necessitou 
diluir a amostra. Já na diluição de 10-1 apresentou 2280 (UFC) por 100 ml. Pelo resultado obtido 
verifica-se que a amostra coletada não esta em concordância com a Legislação, uma vez que o 
limite aceitável pela Resolução CONAMA 357/2005 é 200 (UFC) por 100 ml. Sendo assim, foi 
possível averiguar que o corpo hídrico nas proximidades do cemitério periférico em Presidente 
Prudente - SP é contaminado com excesso de coliformes totais. Esta alteração pode ser atribuída 
aos problemas de manejo da necrópole que podem contribuir com a contaminação, uma vez que 
diversos sepultamentos são realizados diretamente no solo, em local com pouca vegetação, e com 
falhas nas construções das sepulturas. A existência de uma necrópole perto de um recurso hídrico 
evidencia que diversos problemas ambientais podem incidir decorrentes dessa atividade que 
impacta o meio ambiente. A avaliação da qualidade da água superficial se faz necessária visto que 
a contaminação por coliformes totais prejudicam a saúde humana e acometem diversas doenças a 
população que faz uso de água contaminada.    CAPES     
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Os refrigerantes são bebidas gaseificadas feitas a partir da junção de extrato de frutas ou suco 
concentrado, adição de açúcares e água potável com dióxido de carbono, embalados e 
comercializados. As características sensoriais devem estar de acordo com a composição do 
produto no primeiro momento de comercialização, assim como, após um certo período de 
armazenamento até chegar nas residências e serem consumidos. O objetivo deste trabalho foi 
avaliar a qualidade sensorial de refrigerantes de laranja comercializados em Presidente Prudente-
SP. Foram selecionadas amostras de duas marcas comerciais de refrigerantes de laranja. Após 
coleta, estes foram armazenados (semelhante local de comercialização) e avaliados em dois 
momentos (dia da coleta e após 40 dias de armazenamento). Foi realizada análise sensorial teste 
de aceitação, escala hedônica estruturada de sete pontos. O delineamento experimental foi 
inteiramente casualizado, esquema fatorial 2 x 2 (marcas e armazenamento), com 3 repetições. Os 
dados foram submetidos à análise de variância e posterior teste de Tukey (p=0,05). Para atender 
exigências éticas e científicas esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
UNOESTE (CAAE: 53990516.0.0000.5515). Os resultados da análise sensorial para aparência, cor e 
preferência global mostraram que ambas marcas avaliadas e tempos de armazenamento não se 
distinguiram estatisticamente, ou então essa diferença não foi percebida pelos avaliadores. As 
notas encontradas para aroma resultaram em interação entre os fatores estudados (marcas x 
armazenamento). Para o sabor, a análise estatística apontou que somente tempo de 
armazenamento afetou sensorialmente as bebidas. Já as diferenças das marcas não foram 
percebidas pelos julgadores. Para aparência, cor e preferência global os avaliadores aprovaram os 
refrigerantes e todas médias das notas permaneceram na escala "gostei ligeiramente". Os 
julgadores entenderam que as bebidas da marca 1, nos dois tempos, assim como as da marca 2 
após 40 dias armazenadas, tinham aroma superior à da marca 2 recém adquirida. Entretanto, 
todas notas ficaram no valor "5" da escala ("gostei ligeiramente"), ou seja, todas as bebidas foram 
aprovadas pelos avaliadores. Os julgadores tiveram preferência para as bebidas armazenadas 
quando o atributo sabor foi verificado. Independente de marca e tempo de armazenamento, 
todas bebidas estudadas nesta pesquisa foram aprovadas pelo painel de julgadores, que 
"gostaram ligeiramente" dessas.    UNOESTE.     
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Na natureza existem substâncias que são ingeridas na alimentação e que podem evitar alguns 
cancros. Como exemplo, pode-se citar o brócolis, que possui o sulforafano, uma substância 
quimioprotetora. Entretanto, o mecanismo de sua ação ainda é desconhecido, sendo que alguns 
estudos na literatura indicam que a inibição deva ocorrer através da complexação com a 
isoenzima PKM2, essencial para a replicação das células tumorais. Deste modo, neste trabalho foi 
realizada a interação molecular entre a isoenzima PKM2 e o sulforafano através do 
docking. Realizar os estudos de ancoragem (docking) entre o sulforafano (ligante) e a isoenzima 
PKM2 para verificar a afinidade entre os dois e realizar os estudos de docking entre o sulforafano e 
outras enzimas que são potenciais alvos do câncer. Após a pré-otimização das geometrias as 
mesmas foram otimizadas através de cálculos quânticos em nível ab initio, utilizando-se o pacote 
de programa Firefly. A estrutura do sítio receptor para definir um farmacóforo para a triagem 
("screening") virtual de bibliotecas de compostos nos estudos de "docking" foi a da isoenzima 
piruvato quinase humana M2 (PKM2), código PDB 1T5A. Os estudos de ancoragem molecular 
(docking) entre o sulforafano e a isoenzima PKM2 foram realizados com o emprego do programa 
iGEMDOCK. Em uma etapa posterior, os complexos formados nos estudos de docking foram 
avaliados para verificar a interação que ocorre entre o sulforafano e os aminoácidos do possível 
sítio ativo da isoenzima PKM2. Adicionalmente, foram realizados os estudos de ancoragem com as 
enzimas p53 (código PDB 2BIM, nucleotídeo difosfato quinase (código PDB 3BBB) e proteína 
quinase (código PDB 3E8N).  Através dos resultados do docking, pode-se notar que a melhor 
interação ocorre com a proteína PKM2 (PDB 1T5A), indicando que o sulforafano realmente deve 
interagir com esta proteína. As energias de ligação entre o sulforafano e as outras enzimas foram 
menores, indicando que as interações também são menores.  Os resultados demonstram que no 
sítio de ligação o sulforafano interage com a lisina 433, serina 434, serina 519, treonina 432 e 
serina 519. Ao se conhecer o sítio ativo pode-se, em um passo seguinte, utilizar estas informações 
para se propor modificações estruturais ao sulforafano a fim de se aumentar a sua 
especificidade.     UNOESTE-PEIC     
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A mandioca é uma cultura de grande importância socioeconômica e é consumida por mais de 500 
milhões de pessoas em regiões tropicais e subtropicais. A busca por substâncias naturais que 
possam trazer benefícios para a população, principalmente para a saúde está crescendo. Estudos 
experimentais relataram a atividade antioxidante destes compostos que podem estar relacionados 
com a prevenção de doenças cardiovasculares, pois aumentam a resistência da LDL (lipoproteína 
de baixa densidade) à oxidação e, indiretamente, reduzem a depleção de vitaminas antioxidantes. 
Esses compostos constituem um dos principais mecanismos de defesa no combate aos radicais 
livres. E com o aumento da expansão populacional e grandes mudanças nas condições climáticas, 
há problemas que vem trazendo preocupações, como a necessidade de um aumento constante na 
produção de alimentos e a conscientização da população em relação ao desperdício do mesmo. Os 
subprodutos como folhas e ramas são descartados sem presunção de ser utilizado. Dentre essas 
folhas estão as de mandioca. Alguns estudos já foram realizados com as folhas verdes e 
demonstraram que elas apresentam quantidade consideráveis de vitaminas, carotenoides, 
compostos fenólicos, entre outros. Esses compostos constituem um dos principais mecanismos de 
defesa no combate aos radicais livres, se caracterizando como potentes antioxidantes. Desta 
forma, é importante avaliar a sua composição e quantificação, tendo em vista que as folhas de 
mandioca são consideradas até então como subprodutos agrícolas e podem ser uma boa fonte 
dessas substâncias, o que despertaria grande interesse das indústrias farmacêutica, alimentícia e 
de cosméticos, acarretando valorização desse subproduto. Realizar a extração e a quantificação 
dos polifenóis totais e a avaliação do teor de cianeto das folhas e dos caules da mandioca. Realizar 
a determinação da atividade antioxidante das folhas e dos caules da mandioca. Serão coletadas 
quatro amostras das folhas e do caule da mandioca em diferentes meses para avaliar em qual 
idade da planta ocorrerá a maior atividade antioxidante. Primeiramente será realizado a extração 
dos polifenóis totais. Em seguida será obtido a linamarase para determinar o teor de cianeto. E 
por fim será realizado a determinação da atividade antioxidante a partir dos métodos DPPH e 
ABTS.            
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As indústrias de leite e derivados constituem grande parcela dentro das indústrias de produção 
pecuária. Nos laticínios podem ser fabricados diversos produtos, como, por exemplo, leite em pó, 
leite UHT ou UAT (Ultra High Temperature, ou Ultra Alta Temperatura respectivamente), cremes, 
queijos, etc. Em uma indústria de laticínios são aplicados diversos processos para o tratamento do 
leite, uma delas é a pasteurização, tratamento térmico que visa à eliminação de bactérias 
patogênicas do leite. Este processo é indispensável e obrigatório. Todos os derivados devem ser 
fabricados a partir de leite pasteurizado. Diariamente, as atividades industriais geram resíduos 
sólidos e líquidos, conhecidos como efluentes industriais. Para que estes resíduos líquidos sejam 
descartados em corpos d'água devem passar por um tratamento adequado, pois os efluentes 
gerados por indústrias de laticínios possuem alto teor de matéria orgânica em sua composição e, 
se despejados com os seus poluentes característicos, causam alteração da qualidade nos corpos 
receptores e, consequentemente, a sua poluição. O objetivo geral deste trabalho é analisar os 
tipos de esgotos e a eficiência de tratamento dos efluentes lançados por um laticínio da região de 
Presidente Prudente/SP analisando parâmetros como DBO, (DQO),oxigênio dissolvido,óleos, 
graxas, sólidos sedimentáveis e pH. Para analisar o sistema de tratamento do efluente lançado 
pelo laticínio, serão estabelecidos dois pontos para a coleta das amostras:Ponto 1: Entrada do 
efluente bruto (não tratado) e Ponto 2: Entrada do efluente tratado. Levando em consideração o 
intervalo de limpeza dos silos entre as produções que ocorre de 50 em 50 horas, as coletas serão 
efetuadas em 3 períodos distintos, separados por um intervalo de 6 horas, em 3 dias consecutivos 
para atender os objetivos propostos por este trabalho. Cada amostra terá o volume de um litro e 
será coletada com o auxílio de uma garrafa PET deste volume. Portanto, cada dia de coleta terá o 
volume de três litros de amostra composta do efluente bruto que será homogeneizado para uma 
melhor caracterização do efluente. O mesmo procedimento será realizado para o efluente tratado. 
Posteriormente as amostras serão acondicionadas e transportadas para os laboratórios da 
UNOESTE, onde as análises serão realizadas em um período máximo de 36 horas. Após análise, os 
dados serão tabulados em um comparativo entre limites aceitáveis, resultados do efluente bruto e 
resultados do efluente tratado.        UNOESTE     
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Com o passar dos anos a busca pela diminuição dos impactos ambientais causados por indústrias 
nos mais variados ramos teve um aumento significativo, havendo uma grande necessidade por 
busca de inovações tecnológicas. A indústria sucroalcooleira é uma das indústrias nacionais mais 
importantes, mas também é uma indústria que gera vários tipos de resíduos (bagaço da cana, 
vinhaça, dióxido de carbono, resíduos de torta, entre outros). A vinhaça, subproduto do processo 
de fermentação do açúcar para a geração do etanol, é conhecida por ser mal cheirosa, pelo seu 
alto teor de matéria orgânica e pelo seu alto impacto ambiental se disposta de maneira 
inadequada.  O projeto tem como objetivo geral realizar a análise química e física da vinhaça 
originária de diferentes usinas da região do oeste paulista para possível utilização na fabricação de 
tijolos do tipo "adobe" e sua aplicação na construção civil local.  O projeto envolve a pesquisa 
experimental e será realizado no Laboratório de Química e Laboratório de Engenharia Civil, 
localizado no campus II da Universidade do Oeste Paulista. A coleta de amostras de vinhaça será 
realizada em 3 diferentes usinas sucroalcooleiras na região do oeste paulista. Serão coletadas 
amostra de vinhaça concentrada diretamente na planta industrial, bem como vinhaça nos dutos 
condutores quando utilizadas para a fertirrigação em diferentes períodos da safra, totalizando 18 
amostras. Para a caracterização da vinhaça serão analisados os seguintes parâmetros de acordo 
com o procedimento descrito na literatura: pH, condutividade elétrica, demanda bioquímica de 
oxigênio (DBO), demanda química de oxigênio (DQO), sólidos suspensos e sólidos dissolvidos 
totais.             
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Existe atualmente um interesse crescente de grupos científicos quanto à presença de 
desreguladores endócrinos (DE) no ambiente aquático, devido ao potencial destes micropoluentes 
emergentes em afetar a saúde e a reprodução de humanos e de animais (Bila e Dezotti, 2003). 
Dentre os DE está o hormônio sintético levotiroxina sódica-T4 (LTX)(Svanfeltet al., 2010), a droga 
mais eficaz no tratamento do hipotiroidismo (Cappelliet al., 2013). Entre 60 e 80% da dose de 
levotiroxina sódica são absorvidos pelo organismo após ingestão (Ianiroet al., 2014), sendo a 
fração restante excretada na urina e/ou nas fezes e posteriormente dispersado no ambiente 
provocando a contaminação dos recursos hídricos.Estima-se que diariamente aproximadamente 2 
kg de LTX sejam descartados no sistema de esgoto doméstico da região do Pontal do 
Paranapanema, chegando por diferentes caminhos ao sistema de abastecimento de água.Há 
grande preocupação quanto à presença de resíduos de fármacos no ambiente, pois como estes 
são desenvolvidos para atingir vias metabólicas e biológicas, alguns destes compostos podem 
afetar o metabolismo de organismos sensíveis, inclusive populações humanas como crianças e 
gestantes (Donget al., 2013). Sendo assim, se torna necessário investigar o destino ambiental da 
LTX, bem como desenvolver processos de tratamento eficazes para sua remoção. Investigar a 
degradação fotoinduzida e fotoiniciada da LTX sob radiação solar simulada em água proveniente 
de diferentes rios da região do Pontal do Paranapanema, com a finalidade de se relacionar a 
degradação deste hormônio com o uso e ocupação do solo da bacia hidrográfica. A realização de 
experimentos para avaliação do destino ambiental da levotiroxina sódica em águas superficiais 
como resultado de reações fotoquímicas, serão realizados testes para visualizar a degradação da 
LTX por radiação UV-visível utilizando a lâmpada ULTRAVITALUX, que simula a radiação do sol. 
Serão realizadas as seguintes etapas: Quantificação das espécies reativas geradas a partir de água 
de rios da região do Pontal do Paranapanema; Determinação da velocidade de degradação em 
diferentes matrizes aquosas;Relacionar a velocidade de degradação fotoquímica da LTX com o uso 
e ocupação do solo das bacias hidrográficas da região.             
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DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE NIQUEL EM GORDURAS HIDROGENADAS 
 

ANDRÉ LUIZ DO NASCIMENTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARCOS VINICIUS COSTA DE SOUSA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

HAMILTON MITSUGU ISHIKI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Através do estudo da composição química dos alimentos e dos agentes externos que provocam 
suas alterações tanto biológicas quanto químicas, é que se tornou possível o desenvolvimento de 
técnicas para facilitar a sua produção em grande escala. A indústria de alimentos faz uso de uma 
série de técnicas e procedimentos que atuam nas propriedades físicas, químicas e biológicas, 
sempre no intuito de melhorar a qualidade do alimento e aumentar o seu tempo de conservação. 
Dentre as várias técnicas, a hidrogenação tem como objetivo transformar o óleo vegetal em uma 
gordura sólida à temperatura ambiente. A hidrogenação do óleo vegetal ocorre através da quebra 
da dupla ligação entre dois átomos de carbono com posterior adição de gás hidrogênio, na 
presença de um catalisador (no caso um metal), passando de insaturado para saturado. As reações 
de hidrogenação que envolve catalisadores insolúveis como, por exemplo, o Paládio (Pd), a Platina 
(Pt), Cobalto (Co) e Níquel (Ni) ocorrem através de catalise heterogênea, porque o substrato é 
solúvel na mistura reacional, mas o catalisador não é solúvel. Deste modo, surgiu a hipótese do 
metal Níquel estar aderido à superfície do produto final do processo de hidrogenação. Determinar 
a existência e, se encontrada, a concentração do metal Níquel (Ni) em gorduras hidrogenadas 
através da Espectroscopia de Absorção Atômica. Pesar em triplicata, duas amostras distintas, com 
aproximadamente 10 g de gordura hidrogenada em cápsula de porcelana. Colocar a cápsula de 
porcelana dentro da mufla e a programar para que realize o aumento gradativo de sua 
temperatura, até alcançar a temperatura de 550°C durante uma hora. Esfriar a cápsula de 
porcelana contendo as cinzas da gordura hidrogenada em um dissecador. Em seguida, adicionar 
10 ml de acido nítrico concentrado P.A nas cinzas presentes na cápsula de porcelana. Colocar a 
cápsula contendo as cinzas em uma chapa aquecedora até evaporar todo o acido. Realizar três 
lavagens com 5 ml de água milique na cápsula de porcelana e adicionar essa água em um balão de 
50 ml, mantendo uma concentração ácida em 5%. As amostras previamente tratadas serão 
submetidas a análise de níquel através da Espectroscopia de Absorção Atômica. Para comparar as 
quantidades de níquel possivelmente existente nas amostras será construída uma curva de 
calibração.            
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DETERMINAÇÃO DO TEOR DE IODO NO SAL DE COZINHA 
 

EDNA ANTONIA TORQUATO DE AGOSTINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ARTHUR RIBEIRO PEREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DANIEL ÂNGELO MACENA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Sendo de conhecimento comum, o iodo é um micronutriente essencial na dieta nutricional da 
população, onde o conhecimento sobre sua função está ligada diretamente ao funcionamento da 
glândula da tireoide, que por sua vez é responsável por inúmeras funções do organismo 
humano. O objetivo foi analisar e determinar o teor de iodo encontrado nos sais comercializados 
visando verificar o cumprimento das leis referente à proporção de iodo nos sais estudados  O 
estudo foi realizado através de analise titrimetrica, na universidade do Oeste Paulista - Campus ll, 
no laboratório de Química lll. As analises seguiram o procedimento apresentado pelo Instituto 
Adolfo Lutz, conduzido pelo método de Determinação de iodo adicionado na forma de iodato, em 
triplicata através de 7 (sete) amostras de sal de cozinha encontradas em estabelecimentos que 
comercializam gêneros alimentícios. As amostras foram separadas de acordo com seu tipo sendo 
eles: três amostras de sal refinado, três amostras de sal grosso e uma amostra de sal light. As 
marcas não foram reveladas os nomes, foram apenas indicados por A, B e C. O procedimento foi 
realizado através de uma titulação de tiossulfato de sódio 0,005 M, em um erlenmeyer de 500 mL, 
contendo a amostra de sal, 200 mL de agua bidestilada, 5 mL de solução de ácido sulfúrico a 0,5 
M, 0,1g de iodeto de potássio e um indicador composto por uma solução de 2 mL de amido a 1%. 
O calculo final foi realizado da seguinte forma: mg de Iodo % m/m =(Vxfx10,58)/P V = mL da 
solução de tiossulfato de sódio 0,005 M gasto na titulação f = fator da solução de tiossulfato de 
sódio 0,005 M P = qtd. em g da amostra Resultados De acordo com a resolução e os valores 
encontrados experimentalmente, podemos observar que dos 7 produtos analisados apenas 3 
ultrapassam os valores máximo recomendado. . Marca A do sal refinado obteve cerca de 17,99 mg 
de iodo acima do recomendado por lei. . Marca A do sal sal grosso obteve cerca de 2,95 mg de 
iodo acima do recomendado por lei. . Marca C do sal light obteve cerca de 1,02 mg de iodo acima 
do recomendado por lei. As outras amostras estavam todas de acordo com a lei vigente.             
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DETERMINAÇÃO DO TEOR DE SÓDIO NO MOLHO DE SOJA 
 

VINICIUS MARQUES GOMES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
NÍCKOLAS MATHEUS PEREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

DAYANNE APARECIDA DIAS PEREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A soja é um produto muito fácil de ser comercializado, e por essa razão os orientais usavam essa 
semente para o consumo humano. No mundo ocidental isso não aconteceu, mas a soja teve 
sucesso na área industrial, pois acharam que seu sabor não era muito agradável para o consumo 
natural e com isso obtiveram o molho de soja, mais conhecido como "shoyu". Esse molho é 
fermentado por trigo e soja ou por algum cereal; sua cor é marrom e seu aroma é de carne. Os 
chineses inventaram esse líquido que era previamente chamado de chian-yu. Esse molho pode 
substituir o sal no alimento, e a quantidade adequada é de até uma colher e meia de sopa por dia. 
Esse molho é muito usado em iguarias; mas quando o consumo é muito alto é possível causar a 
hipertensão, que é uma doença causada por consumir grande quantidade de sódio por dia, sendo 
que o necessário são 2 gramas. Se essa doença não for tratada, ela pode se agravar e levar ao 
óbito. O objetivo deste trabalho é avaliar o teor de sódio em amostras de shoyu do tipo premium, 
tradicional e light, utilizando a técnica de espectrometria de Absorção Atômica em Chama 
(FAAS). As amostras serão coletadas em supermercados do município de Presidente Venceslau-SP. 
Serão avaliadas três marcas de shoyu tradicional, três da versão light, e três da versão Premium 
cada uma com quatro repetições, onde cada embalagem representará uma repetição. Serão 
Transferidos 100mL de amostra para tubo de digestão acondicionado em bloco digestor 
adicionando 10,0 mL de solução de ácido nítrico concentrado e, sob aquecimento de 120ºC, 
evaporado até 50 mL. Em seguida, será adicionado mL de solução de peróxido de hidrogênio 30% 
(v/v) a amostra e deixada sob refluxo até final da digestão. O extrato será transferido para balão 
volumétrico de 100mL e o volume completado com água. A determinação do teor de sódio total 
no molho de soja será realizada por espectrometria de Absorção Atômica em Chama (FAAS) com 
comprimento de onda de 589 nm. O equipamento utilizado será Absorção Atômica em Chama 
modelo AA 200 (Perkin Elmer). Os resultados dos teores de sódio dos produtos da versão 
tradicional, premium e light serão submetidos à analise de variância separadamente e as médias 
serão comparadas pelo Teste Tukey (5 % de probabilidade). Os resultados serão apresentados na 
forma de tabelas e/ou gráficos. Além disso, será verificado se os teores de sódio desses produtos 
estão em conformidade com a legislação pertinente.       UNOESTE     
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ESTUDO DA DEGRADAÇÃO FOTOCATALÍTICA DO GLIFOSATO 
 

MARIANY TIEMI MAKI BRUNO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
BEATRIZ GONÇALVES DE OLIVEIRA MANCINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

HAMILTON MITSUGU ISHIKI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARCELA PRADO SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O comércio mundial de pesticida cresce exponencialmente a cada ano. Com isso, a preocupação 
ambiental com o uso intensivo de herbicidas aumentou significativamente. As consequências da 
utilização destes produtos na agricultura causaram vários impactos ambientais, como a 
desertificação de solos, poluição dos rios, contaminação de alimentos, etc (Carraro, 1997). O 
glifosato é um herbicida indicado para o controle de ervas daninhas anuais e perenes, usado 
extensivamente no Brasil. Sendo assim, é necessário o desenvolvimento de estudos voltados a 
investigar processos de tratamento de água contaminadas por este herbicida. Os processos 
oxidativos avançados (POA), processos que permitem degradar poluentes orgânicos com diversas 
estruturas químicas e grupos funcionais (Catorceno et al., 2010; Teixeira et al., 2005), figuram uma 
possível via de tratamento. Estudar a viabilidade do uso do processo oxidativo avançado, 
peroxidação fotoassistida (UV/H2O2), no tratamento de água contaminada com o pesticida 
glifosato. Neste trabalho, será utilizado um reator fotoquímico que consiste em um recipiente 
(béquer), agitador magnético e lâmpadas de vapor de mercúrio de diferentes potências radiantes 
(80 e 125W). Os experimentos serão realizados com base no seguinte procedimento: em cada 
batelada será usado um volume fixo da solução aquosa de glifosato a uma concentração 
especificada (variando de 10 a 50 mg L-1), carregada ao recipiente e mantida sob agitação. O pH 
dessa solução será ajustado ao valor desejado. Como oxidante auxiliar, será usado peróxido de 
hidrogênio (H2O2). Iniciada a irradiação do reator fotoquímico, a contagem do tempo de reação 
terá início com a adição da solução aquosa de H2O2. Amostras serão retiradas em tempos 
determinados. Para efeito de controle foram realizados experimentos de hidrólise e fotólise. O 
método analítico para a determinação do glifosato empregado neste estudo foi adaptado do 
método proposto inicialmente por Nagaraja, Besagarahally e Bhaskara (2006).            
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ESTUDO DO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE MATERIAIS POLIMÉRICOS COM BAGAÇO DE CANA-DE-
AÇÚCAR IN NATURA 

 
ALINE MORETTI SANCHES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

REBECA DELATORE SIMÕES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Este projeto envolverá o estudo das propriedades físicas e químicas de materiais poliméricos, 
importantes para novas tecnologias, abrangendo aspectos de grande interesse para físicos, 
químicos, engenheiros e fisioterapeutas. Para este trabalho, foram escolhidos materiais 
poliméricos como o Etileno-acetato de Vinila - EVA e o Polietileno de Baixa Densidade (PEBD) que 
serão usados como matriz e um polímero natural que será usado como aditivo: o bagaço de cana-
de-açúcar, em diferentes proporções e combinações, visando a aplicação como materiais em 
diversas áreas. A formação de filmes a partir de soluções de polímeros é um método importante e 
muito usado para proporcionar um material polimérico assumir uma forma geométrica 
funcionalmente útil. O objetivo da escolha desses materiais é a combinação entre suas 
propriedades e a aplicação desejável. A produção de materiais poliméricos não só envolve a 
modificação de polímeros já existentes, mas também a obtenção de novas estruturas. Neste 
contexto, este trabalho visa explorar técnicas de caracterização de materiais que possibilitem a 
compreensão estrutural levando a identificação de novas propriedades.  Caracterizar as blendas 
fabricadas através das técnicas de ensaios mecânicos e investigar sua possível aplicabilidade como 
substituto aos materiais fabricados unicamente por recursos não renováveis.  O bagaço de cana de 
açúcar in natura será utilizado como aditivo em misturas contendo EVA e PEBD utilizando 
diferentes proporções. No processo de fabricação dos filmes, faz-se uma mistura manual dos 
materiais que serão prensados utilizando-se uma prensa com aquecimento. Após realizada a 
mistura, é depositada sobre uma folha de kapton que contém um molde vazado de alumínio com 
dimensões adequadas para facilitar a homogeneidade do filme a ser formado. Para o 
procedimento de otimização da fabricação dos filmes via prensagem à quente, será utilizada uma 
prensa hidráulica de até 15 toneladas da Prensa Forte Charllot monitorada por um controlador de 
temperatura modelo PXV marca Contempcom com capacidade de aquecimento de até 
300°C.        unoeste     
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EXPOSIÇÃO AO FUNGICIDA DIFENOCONAZOL E SEUS EFEITOS SOBRE A QUALIDADE ESPERMÁTICA 
EM MODELO EXPERIMENTAL 

 
VIVIANE RIBAS PEREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

VITOR PEREIRA RIBAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
PATRICIA ALEXANDRA ANTUNES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANA PAULA ALVES FAVARETO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Na região do Pontal do Paranapanema há uma predominância de atividades agronômicas voltadas 
para a lavoura, o que evidencia a utilização de praguicidas. O uso desenfreado desses praguicidas 
tem contribuído para o agravamento da poluição, contaminando solo e recursos hídricos. O 
Difenoconazol, é um praguicida empregado na produção de mamão, maracujá, morango, e outras 
culturas. É classificado como fungicida sistêmico, e, é considerado extremamente tóxico (classe I). 
Isso traz preocupações no âmbito da saúde pública, visto que, pode afetar a população através do 
consumo de alimentos contaminados.Desta forma, o presente projeto tem como objetivo avaliar 
os efeitos do difenoconazol sobre a qualidade espermática de ratos machos adultos. Considerando 
que a população em geral estaria exposta a estes compostos tanto por via dérmica, respiratória e 
pela ingestão de alimentos, identificar possíveis prejuízos á qualidade espermática é crucial, visto 
que, estudos tem mostrado que alguns praguicidas podem causar alterações endócrinas, 
interferindo na produção dos hormônios sexuais masculinos e femininos . E para potencialização 
do estudo teremos o auxilio da Espectroscopia de Espalhamento Raman, afim de avaliar possíveis 
alterações e, ou mutações nas ligações químicas do DNA dos espermatozoides dos ratos tratados 
com o difenoconazol. Objetivo Geral: Avaliar os efeitos da exposição ao fungicida difenoconazol 
sobre a qualidade espermática de ratos machos adultos. Objetivos Específicos Avaliar nos ratos 
controle e expostos a diferentes doses de difenoconazol a produção espermática diária, tempo de 
trânsito dos espermatozoides no epidídimo, motilidade, morfologia e vitalidade dos 
espermatozoides; Analisar pela técnica de espalhamento Raman a interação química das amostras 
espermáticas padrão e amostras tratadas com difenoconazol. Serão utilizados ratos machos 
Wistar adultos, sendo, 4 grupos experimentais (n=10/grupo): controle e tratados com 5, 10 ou 
50mg/kg/dia de difenoconazol, por 30 dias, via gavage. Após o término do tratamento, os animais 
sofrerão eutanásia com 100mg/kg de tiopental sódico. Os órgãos reprodutivos serão coletados e 
pesados. Em seguida, serão realizadas análises espermáticas: contagens espermáticas em testículo 
e epidídimo, morfologia, motilidade e vitalidade. Posteriormente, as amostras serão 
caracterizadas espectroscopicamente pela técnica de Espalhamento Raman.       UNOESTE     
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IDENTIFICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES QUÍMICAS EM DNA DE ESPERMATOZOIDES HUMANOS 
EXPOSTOS IN VITRO AO HERBICIDA METOLACLORO POR MEIO DE ESPECTROSCOPIA DE 

ESPALHAMENTO RAMAN 
 

GUILHERME RODRIGUES FIGUEIREDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
PATRICIA ALEXANDRA ANTUNES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANA PAULA ALVES FAVARETO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
HAMILTON MITSUGU ISHIKI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O Brasil tem sido desde o ano de 2008 o maior consumidor de praguicidas do mundo, e o estado 
de São Paulo, mais especificamente em sua região oeste, destaca-se neste cenário. A região do 
oeste paulista tem um relevante potencial agroindustrial, evidenciado pelo cultivo de extensas 
áreas de cana-de-açúcar, o que leva a um grande consumo de insumos agroquímicos. São muitas 
as evidências de que estes compostos podem causar alterações na qualidade espermática 
humana, mas até o momento pouco se sabe de qual forma estes compostos podem influenciar a 
estrutura do espermatozoide. Diversos estudos relataram que as exposições aos compostos 
agroquímicos podem causar alterações na qualidade espermática humana. Considerando a 
presente problemática, a utilização da técnica de Espalhamento Raman é de grande relevância 
para avaliar o possível mecanismo de interação entre os compostos dispersos no sêmen com 
espermatozoides, e consequentemente evidenciar se existe uma interação específica entre os 
praguicidas e os espermatozoides.  Caracterizar quimicamente via Espectroscopia Raman amostras 
de sêmen humano expostas in vitro ao metolacloro e caracterizar amostras controle (não 
expostas). Simular, computacionalmente, as interações entre as moléculas do metolacloro com as 
moléculas dos DNA presentes no núcleo dos espermatozoides.   Os critérios de inclusão serão: 
homens com idade entre 18 e 45 anos, que estiverem com 2 a 5 dias de abstinência sexual e que 
aceitarem participar da pesquisa, mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido. Será realizado um teste controle, onde apenas os espermatozoides diluídos em meio 
MEM serão incubados. E então será testado quanto aos efeitos tóxicos aos espermatozoides ao 
metolacloro em diferentes concentrações (0,010; 0,025; 0,05 e 0,5µg/mL).A incubação das 
microplacas será realizada em temperatura de 37ºC, sobre alta umidade por diferentes períodos 
(30, 60, 90 minutos). Posteriormente as amostras serão analisadas por Espectroscopia de 
Espalhamento Raman, segundo a concentração e período de incubação escolhidos, a fim de 
identificar possíveis alterações na estrutura das moléculas de DNA dos espermatozoides expostos 
ao herbicida. Análises computacionais em software GAMESS serão realizadas para colaborar na 
elucidação da interação entre as moléculas do Metolacloro com as da estrutura do DNA presente 
no núcleo dos espermatozoides.             
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ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE ANTRAQUINONAS NO FRUTO MORINDA CITRIFOLIA LINN 
(NONI) 

 
DANIEL DE SOUZA MARTINS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DÉCIO GOMES DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARCOS ALBERTO ZOCOLER - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O presente trabalho tem como objetivo a abordagem histórica do uso e o estudo farmacognóstico 
do fruto da Morinda citrifolia Linn, conhecida popularmente como Noni, priorizando o isolamento 
e identificação das antraquinonas, que são compostos que estão relacionados a cura a certas 
doenças. Esse fruto foi introduzido no Brasil com grande aceitação pela população segundo o dito 
popular de apresentar propriedades terapêuticas, sendo uma delas relacionada a possível cura do 
câncer, entre outras doenças, o que tem levado a questionamentos em relação aos riscos e 
benefícios do seu uso. Devido a esses questionamentos a Agencia Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA), proibiu o uso do fruto como medicamento fitoterápico e como alimento funcional, já 
que as pesquisas publicadas atualmente não comprovam a veracidade deste benefício, enquanto 
que outras pesquisas mostram os possíveis malefícios a saúde a partir do uso desse fruto. Em vista 
do exposto o presente projeto desenvolvera a produção de extratos do fruto do Noni em dois 
estágios de amadurecimento, para identificação e quantificação das antraquinonas, que segundo 
estudos são capazes de trazer danos à saúde. Neste sentido o estudo em questão justifica-se, pois, 
os possíveis resultados serão utilizados para informação dos prescritores e usuários do fruto do 
Noni, garantindo o uso seguro.  O projeto ira tratar desde a abordagem histórica do uso e o estudo 
farmacognóstico, priorizando o isolamento e identificação das antraquinonas, composto 
encontrado no fruto.  A metodologia utilizada será através das reações de Bornträger, sendo elas 
as, a identificação de Antraquinonas livres, O-HETEROSÍDEOS, C-HETEROSIDEOS. A amostragem 
que será utilizado para o desenvolver da pesquisa será a coleta do fruto em dois estágios de 
amadurecimento, sendo o fruto verde, e maduro, fazendo a coleta do fruto de forma manual. 
Serão escolhidos frutos ainda na matriz (na árvore), com o melhor aspecto organoléptico.             
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       O modo de fabricação da cachaça está diferenciado na escala, equipamentos disponíveis, e o 
controle do produto final. Durante o processo de obtenção da bebida, são formados outros tipos 
de álcoois sendo eles desejáveis ou não. Dentre os álcoois indesejáveis está o metanol, um álcool 
de baixo peso molecular, responsável por intoxicações agudas que pode causar cegueira e em 
alguns casos evoluem levando a óbito, através de inalação, absorção pela pele e/ou ingestão. O 
objetivo da pesquisa foi identificar e quantificar o metanol em cachaças brasileiras de diferentes 
origens e comparar os resultados com a legislação brasileira. O método utilizado foi cromatografia 
gasosa por headspace e os resultados foram negativos para todas as amostras. Concluiu-se que as 
cachaças analisadas estavam de acordo com a legislação brasileira devido à ausência de metanol. 
Palavras-chave: metanol; intoxicação; cromatografia gasosa.  

 


