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Agricultura Urbana são atividades produtoras que, notoriamente, apresentam potencialidades 
para o desenvolvimento dos sistemas urbanos e periurbanos de organização espacial. Conformam-
se espaços dentro dos limites urbanos, espaços agropecuários, seja por necessidade ou advinda da 
demanda alimentar dos consumidores. Entretanto, no processo de gestão do espaço, as políticas 
públicas funcionam como ferramentas que podem ampliar ou entravar a agricultura, contribuindo, 
ou não, para o desenvolvimento socioespacial.Assim sendo, a AU praticada principalmente em 
bairros periféricos e de baixa renda, pode ser uma importante ação de abastecimento, gerando 
benefícios a economia local ao estimular a venda direta aos consumidores ou através do 
autoconsumo. Entretanto vale ressaltar que quando não devidamente acompanhada, a AU pode 
causar impactos ambientais negativos e problemas para a saúde humana. Em particular, o 
descarte de águas residuais das explorações avícolas intensivas pode carregar micro-organismos e 
contaminar fontes de água utilizadas para o consumo (FAO, 2007). O objetivo geral desta pesquisa 
é levantar a Agricultura Urbana nas áreas livres da microrregião 14 da cidade de Presidente 
Prudente - SP, com ênfase nos bairros periféricos e de baixa renda que produzem as condições 
para que essa atividade se instale.  Nesta microrregião 14 há córregos e alguns lotes vazios, nos 
quais a população exercem plantio de hortas e espécies frutíferas, além da existencia de animais 
de pequenos porte como galinhas e porcos.  Interessante perceber o como a comunidade local se 
apropria dos espaços ociosos, entretanto sem a normatização e fiscalização do poder público há a 
possibilidade de impactos ambientais pelo uso de agrotóxico.Há uma economia urbana de 
subsistencia, suprindo as necessidades local.  Assim como em outras microrregiões da cidade, 
tem-se aqui uma dinamica urbana que cria e recria ações. Faz-se necessário o reconhecimento da 
força desse modo de uso e ocupação do solo urbano e atrela-lo ao planejmaento urbano 
ambiental a fim de mitigar seus impactos e viabilizar sua existencia formalmente.          
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A agricultura tem exercido importante papel na reprodução dos espaços e das economias urbanas 
e influencia diretamente na conformação das áreas rurais urbanas, fazendo parte da dinâmica das 
cidades. Há cerca de 15 mil anos, a cidade já vislumbrava o abastecimento doméstico por 
reprodução de mudas e criação de animais,resultando na revolução agrícola (MUNFORD, 1998). As 
razões que dão origem à agricultura urbana são variadas, mas encontram-se principalmente a 
subsistência e a geração de renda, dependendo das condições de vida existentes nas várias 
cidades (NUGENT, 2000).Portanto, torna-se relevante a realização de um estudo com o propósito 
de analisar a Agricultura Urbana em espaços livres de tipologia privado vazio, praças, parques 
recreacionais urbanos, margens de rios e córregos, com ênfase aos bairros periféricos e de baixa 
renda que produzem as condições para que essa atividade se instale.Para isso, elege-se de inicio a 
microrregião 15 do município de Presidente Prudente - SP, o qual localiza - se no extremo oeste 
paulista, região denominada de Alta Sorocabana. Identificar locais com a Agricultura Urbana e 
Periurbana nos Municípios de Presidente Prudente e Alvares Machado, focando nos atuais 
espaços livres de tipologia privado vazio, praças, parques recreacionais urbanos, margens de rios e 
córregos, com ênfase nos bairros periféricos e de baixa renda, em específico (de início) a 
microrregião 15 no interior do perímetro urbano da cidade de Presidente Prudente, localizada a 
oeste da área urbana.  Nesta microrregião há córregos e alguns lotes vazios, nos quais a população 
exercem plantio de hortas e espécies frutíferas, além da existencia de animais de pequenos porte 
como galinhas e porcos. Interessante perceber o como a comunidade local se apropria dos 
espaços ociosos, entretanto sem a normatização e fiscalização do poder público há a possibilidade 
de impactos ambientais pelo uso de agrotóxico.Há uma economia urbana de subsistencia, 
suprindo as necessidades local. Entende-se portanto que a dinamica urbana cria e recria ações. 
Faz-se necessário o reconhecimento da força desse modo de uso e ocupação do solo urbano e 
atrela-lo ao planejmaento urbano ambiental a fim de mitigar seus impactos e viabilizar sua 
existencia formalmente.         
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Segundo Esteves (1998), a fitorremediação seria uma alternativa para a descontaminação e 
aproveitamento ambiental. Conceitua em uma técnica que consiste no uso de plantas para ajudar 
a diminuir a poluição de solos, águas e até mesmo do ar, onde possa transformá-los em formas 
menos perigosas para os seres vivos. Tendo como objetivo remover poluentes que possam 
prejudicar o ambiente aquáticos quando descartados, fazendo assim sua descontaminação. O 
princípio de atuação da fitorremediação é a capacidade de absorção das raízes das plantas. Além 
de absorver águas e nutrientes que as fazem crescer, algumas espécies são capazes de absorver 
do ambiente elementos poluentes, funcionando como filtros biológicos. O presente trabalho 
utilizou o método chamado de fitoextração, que se trata de um tipo específico de fitorremediação, 
sendo uma prática que através das raízes ocorre a absorção dos contaminantes, os quais são 
armazenados ou são transportados e acumulados nas partes aéreas, sendo aplicado 
principalmente para vários tipos de metais pesados, na qual utiliza espécies denominadas 
hiperacumuladoras, que tem a capacidade de armazenar altas concentrações destes metais 
específicos, relata NEWMAN (2004).  Determinar valores de pH, turbidez e condutividade elétrica, 
removidos pelas macrófita aquática em função dos tipos de tratamentos e do tempo de 
crescimento das plantas; Avaliar visualmente o desenvolvimento apresentado pelo aguapé e 
Verificar estatisticamente se houve diferença entre os tratamentos e o tempo de 
experimentação.  O efluente da suinocultura utilizado é proveniente da fazenda de zootecnia da 
Universidade do Oeste Paulista, onde foram inseridos 25 aguapés de porte pequeno, semelhantes 
visualmente, em caixas contendo 50% de efluente bruto de suinocultura e 50% de água, ficando 
submetidas ao tratamento por 34 dias.  A avaliação visual da macrófita aquática (aguapé), feita 
semanalmente permitiu observar que as mesmas apresentaram maior desenvolvimento 
vegetativo até os 34 dias após a introdução nas caixas d'água. Sendo que, mesmo com a alta 
concentração de nutrientes, a espécie se desenvolveu de maneira eficiente nesse tratamento.   A 
realização de fitorremediação com 50% do efluente de suinocultura foi significativo na melhora 
dos parâmetros de turbidez, condutividade elétrica e pH em função da alta carga orgânica 
presentes na solução. A macrófita aquática apresentou crescimento e desenvolvimento vegetativo 
com a diluição do efluente.         
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Alguns poluentes lançados diariamente nos corpos d'água como chumbo, cromo, mercúrio 
possuem características herdáveis no material genético, acarretando em danos mutagênicos e 
colocando em risco o meio ambiente e a população em geral. Para o monitoramento desses 
efeitos nos organismos tem-se utilizado bioindicadores, que somam características diversas que os 
tornam um excelente modelo experimental para identificação de toxicologia. O Teste do 
Micronúcleo, utilizado no experimento apresenta algumas vantagens em relação aos outros; 
rapidez e baixo custo.  O objetivo do trabalho é avaliar os danos mutagênicos em peixes da 
espécie Tilápia (Oreochromis niloticus) presentes na represa do Campus II da UNOESTE através da 
frequência de micronúcleos em eritrócitos periféricos, verificando se essa espécie pode ser 
considerada um modelo experimental adequado como bioindicador da poluição de ecossistemas 
aquáticos. Foram utilizados 20 indivíduos, provenientes da represa de piscicultura do Campus II, 
que apresentaram tamanho médio de 30 cm, e em média 444 gramas. Os peixes capturados foram 
retirados um por vez do tanque e dispostos em um recipiente com o anestésico Benzocaína, o 
sangue com o material genérico foi retirado por uma punção na região branquial, em seguida o 
peixe foi devolvido ao tanque. Para cada indivíduo foram preparadas quatro lâminas com 
esfregaço sanguíneo utilizando o anticoagulante EDTA e o corante Giemsa para possibilitar a 
análise em microscópio óptico, sob as objetivas de 10x, 40x e 100x. Para cada animal foram 
analisados 2000 eritrócitos, e anotado a frequência de ocorrência dos micronúcleos. Para análise 
dos resultados utilizou-se a técnica de estatística descritiva com auxílio do software Windows 
Excel, teste paramétrico ANOVA, seguido do Teste de Tukey.  Todos os indivíduos apresentaram 
um núcleo central e apenas sete apresentaram o micronúcleo em suas células, análises estatísticas 
não mostraram nenhuma correlação significativa, entre os eritrócitos periféricos normais e a 
presença dos micronúcleos encontrados, assim como o peso e tamanho dos peixes.  Para Lee e 
Steinert (2003), o teste do micronúcleo demonstrou-se eficiente na avaliação de danos ao DNA em 
peixes. A facilidade e simplicidade fazem dele um teste adequado para biomonitoramento 
ambiental. Conclui-se que as frequências de micronúcleos encontrados na espécie não foram 
significativas, inferindo que os peixes não estão sofrendo nenhum tipo de dano a nível de 
DNA.     UNOESTE     
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A área ocupada pela bacia hidrográfica do rio Santo Anastácio vem apresentando graves 
problemas no que diz a poluição de suas águas,causado pela liberação antrópica de metais 
pesados.Justifica-se a pesquisa, pois esta,trará resultados sobre as condições em que se 
encontram as águas do rio Santo Anastácio.  Através desse estudo será possível identificar os 
possíveis níveis de contaminação de chumbo e cromo,em porções da bacia hidrográfica do rio 
Santo Anastácio, nos municípios de Presidente Prudente e Álvares Machado, bem como apontar 
os principais trechos do rio contaminados por estes elementos químicos. Através do Programa 
Spring,será mapeado a área de estudo,os principais pontos de eventuais contaminações e 
características hidrológicas da bacia,serão utilizadas fotografias aéreas, ortofotos e imagens do 
Google Earth.Após,será realizado uma revisão bibliográfica que consistirá no levantamento de 
conceitos ligados a interpretação do meio físico. Após,serão coletadas amostras de água em 6 
pontos distintos e estas serão submetidas a análises laboratoriais,através do espectrofotômetro 
de absorção atômica que revelará a presença ou não de cromo e chumbo. Utilizando de técnicas 
de geoprocessamento e sensoriamento remoto, foram mapeados a área de estudo e 
confeccionado os mapas de uso e ocupação, que dividiu a área em pastagem, construção, 
agricultura e sivicultura, de declividade que mostrou que a área de estudo encontra-se com uma 
declividade de 0 à 37,5 %, de elevação, que permitiu concluir que a área em estudo possui uma 
elevação de 332 á 433m. Através da elaboração dos mapas de uso e ocupação, de declividade, de 
elevação e de localização, foi realizada uma análise da ocupação da área da bacia e uma avaliação 
de suas implicações na contaminação dos recursos hídricos superficiais. Para isso pode- se 
perceber que a área de estudo encontra-se com uma declividade moderada, seu maior problema 
de elevação está ao norte da bacia, e o entorno da bacia é divido na maior parte em 
pastagem. Através dessa pesquisa, foi permitido fazer o estudo da área de estudo,conhecendo as 
características físicas, através da elaboração do mapas. Entretanto o estudo, encontra-se em 
andamento, então resultados em relação a presença de metais pesados na bacia hidrográfica do 
rio Santo Anastácio, ainda não foram finalizados.    Unoeste     
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O presente trabalho pretende realizar uma análise da qualidade das águas na bacia do córrego do 
Veado, afluente do rio Santo Anastácio aonde os recursos hídricos superficiais vêm historicamente 
sendo degradados por diversas atividades antrópicas desenvolvidas na cidade de Presidente 
Prudente. Devido à importância da bacia hidrográfica do rio Santo Anastácio para a região de 
Presidente Prudente, o levantamento da qualidade de suas águas é de suma importância para o 
desenvolvimento regional, e a sub-bacia do córrego do Veado é inserida nesta bacia hidrográfica, 
portanto controlar e monitorar a qualidade de suas águas é importante para reduzir ou erradicar 
eventuais fontes de poluições hídricas. Analisar e monitorar a qualidade das águas da bacia do 
córrego do Veado visando saber a real condição que se encontra o corpo d'água. O presente 
trabalho é realizado na bacia hidrográfica do córrego do Veado, localizado no interior da malha 
urbana de Presidente Prudente. Em um primeiro momento será realizado uma caracterização 
físico-territorial da área através de levantamentos bibliográficos e cartográficos por meio de 
técnicas de geoprocessamento e sensoriamento remoto, com o auxílio do software ArcGis 10.2 e 
mapeamentos sobre a área. Após será realizado a verificação da contaminação da área de estudo, 
coletando amostras de água em 9 pontos distintos da bacia, com 3 repetições em cada. As 
amostras serão submetidas a análises laboratoriais de 9 parâmetros, que revelaram a qualidade 
desse corpo hídrico, através da avaliação do índice de qualidade da água (IQA). Para 
caracterização da área foram confeccionadas cartas de: Declividade, uso e ocupação do solo, 
geomorfologia e hipsometria, todas elas com rede de drenagem atualizadas, além disso elaborou-
se uma carta com possíveis fontes de contaminação que irá auxiliar no diagnostico final. Na 
primeira amostragem os resultados das análises dos 9 pontos de coleta mostraram que 7 pontos 
estão classificados com qualidade péssima e 2 pontos com qualidade ruim de acordo com o 
IQA. Diante dos dados já levantados, possibilitou avaliarmos que o curso d'água está bem 
degradado. Já a caracterização da área nós possibilita observar vários pontos possíveis de estar 
comprometendo a qualidade dessa água. De acordo com as informações obtidas até o momento 
pode-se concluir que o curso d'água está sendo realmente poluído. Posteriormente serão 
levantados mais dados para evidenciar melhor o estado em que se encontram os recursos 
hídricos.    UNOESTE     
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Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), medicamentos são produtos 
tecnicamente controlados e elaborados para diagnosticar, prevenir, curar enfermidades e/ou 
aliviar seus sintomas (ANVISA, 2010), tanto em seres humanos quanto em animais. O descarte 
incorreto de medicamentos é um problema de saúde pública que envolve órgãos de vigilância 
sanitária e ambiental atuantes na questão dos impactos destes resíduos sobre a saúde humana e o 
meio ambiente. Segundo Bila e Dezotti (2003, 2007), estas substâncias não são completamente 
removidas nas Estações de Tratamentos de Esgoto (ETE), resistindo aos processos convencionais 
de tratamento de água. A importância do tema e os números revelados pelas pesquisas mostram 
que é fundamental a adoção de campanhas de sensibilização e políticas de educação ambiental 
nos municípios. Essas ações têm o objetivo de examinar estas questões do ponto de vista local e 
regional, avaliando suas causas, consequências e complexidades, tanto no que diz respeito à saúde 
pública quanto ao meio ambiente.  Esta pesquisa tem como objetivo, analisar a conscientização da 
população do município de Presidente Prudente- SP quanto ao descarte de medicamentos e os 
impactos ambientais causados por esta ação. O estudo será realizado em diferentes pontos da 
cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo. Baseando-se em um cálculo amostral 
(GASPARINI, 2011), será necessário uma população amostral equivalente á 193 pessoas para 
visando um erro amostral de 2%. O processo contará com um questionário no qual terá em 
esboço a idade do habitante, sexo, nível de escolaridade, renda familiar, além de perguntas que 
arrematem a questões referentes ao descarte de fármacos pela população local no meio ambiente 
(MAIA, 2012). 96% disseram ter medicamentos em sua residencia, já 4% dos entrevistados 
disseram não fazer uso de medicamentos constantemente. 60,21% dos entrevistados afirmaram 
descartar os medicamentos no lixo. 76% afirmam observar o aspecto/aparência e a data de 
validade antes de utilizar o medicamento, porém 24% afirmam não ter o hábito de realizar esta 
prática. 60,21% dos entrevistados afirmaram descartar os medicamentos no lixo. 83% dos 
entrevistados afirmaram saber que o descarte incorreto de medicamentos pode ocasionar 
impactos ambientais, ja 17% dos entrevistados disseram não saber.   Os resultados no designa a 
voltar mais atenção com praticas de educação ambiental no município de Presidente Prudente, 
com relação ao tema abordado.         
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LEVANTAMENTO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS E PROPOSTAS DE IMPLANTAÇÃO DE P+L 
EM UMA EMPRESA FABRICANTE DE MATERIAIS DE LIMPEZA 

 
FLÁVIA CAMILA CUNHA DA SILVA MENTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ELSON MENDONÇA FELICI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A indústria de materiais de limpeza utiliza vários processos que lidam com diversos produtos 
químicos, e muitos desses produtos possuem propriedades que impactam o meio ambiente. A 
presente pesquisa se torna relevante, pois é proposto medidas de produção mais limpa,que é a 
aplicação contínua de uma estratégia ambiental integrada e preventiva para processos, produtos e 
serviços, para aumentar a eficiência global e reduzir os riscos às pessoas e ao meio ambiente.   - 
Realizar o levantamento dos aspectos e impactos ambientais em uma indústria de materiais de 
limpeza.  -Revisão bibliográfica sobre o tema da pesquisa; -Visita a empresa em datas agendadas; -
Levantamento de informações do processo produtivo; -Construção do diagnóstico produtivo e 
medidas para melhorias das empresa.  -Realização do fluxograma de como é o processo produtivo 
da empresa; -Tabela de produtos notificados pela ANVISA que são fabricados na empresa; E 
finalizar uma planilha com aspectos e impactos ambientais de cada setor da empresa;   As 
propostas consideram buscar soluções para os impactos ambientais encontrados, que podem 
indiretamente, trazer benefícios também para as questões econômicas e sociais.As medidas 
foram: reutilizar água, reutilizar as embalagens plásticas,utilizar lâmpadas de led,lixeiras 
ecológicas,uma cisterna,telhas transparentes e construir uma fossa séptica.   Diante dos fatos 
pode-se verificar a necessidade de uma gestão ambiental eficaz e efetiva na empresa estudada, já 
que a mesma ainda apresenta um déficit com relação à preocupação ambiental. Através da 
realização do projeto, viu-se a necessidade de se adequar determinados pontos para que assim 
sejam reduzidos seus impactos, resultando em uma produção mais adequada e dentro da 
legislação ambiental e das técnicas de P+L. Foram sugeridas melhorias nos setores da 
indústria,buscando ser mais sustentável. Destaca-se aqui a necessidade de uma análise de 
viabilidade econômica da implantação das propostas de P+L por parte da empresa.          
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LOGÍSTICA REVERSA: UM ESTUDO DE CASO SOBRE A REUTILIZAÇÃO DE EMBALAGENS 
 

EDUARDO DE LIMA SILVA - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ARARAQUARA - UNIARA 
RICARDO ALEXANDRE BORGES TEOTONIO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Logística é um termo que vem despertando crescentes interesses nas empresas e nas pesquisas 
científicas, principalmente na área de gestão. Sabe que esta ferramenta possibilita o 
melhoramento da competitividade e do desempenho das organizações empresariais. Este artigo, 
demonstra a necessidade da aplicação da logística reversa como sendo uma ferramenta de apoio e 
de atitude de baixo impacto para o meio ambiente e para o orçamento empresarial, uma vez que 
a logística reversa possui a finalidade de reduzir custos para a empresa e a diminuição do impacto 
ambiental. Tal providência de adoção deste sistema faria com que a empresa obtivesse uma 
economia expressiva e a apresentação de uma imagem positiva perante a sociedade. Este estudo, 
tem como objetivo disponibilizar a embalagem reaproveitada chamada big bag para o cliente, 
usando para isso a ferramenta da Logística Reversa a fim de buscar a redução de custos diretos 
com a compra de embalagens novas e principalmente a diminuição do impacto ambiental causado 
com o seu descarte. Para o desenvolvimento deste trabalho, inicialmente realizou uma pesquisa 
bibliográfica sobre o tema e, posteriormente um estudo de caso, que possibilitou a obtenção e 
análise das informações necessárias para a discussão sobre logística reversa, através de 
levantamento de relatórios de custos cedidos pela empresa. Este estudo de caso foi realizado em 
uma indústria produtora de açúcar e álcool, instalada no interior do Estado de São Paulo na região 
Oeste do Estado de São Paulo.  Os Resultados da pesquisa apresentaram uma redução de custos 
em 50% com a reutilização das embalagens. E a contribuição direta com o setor ambiental, já que 
o estudo pode ajudar nas qualidades inerentes, tais como: a organização, a agilidade e base 
técnica/científica e principalmente na diminuição dos custos com embalagens. Verificou-se que 
com a aplicação da logística reversa na empresa, ela deverá tomar posturas que possam gerenciar 
melhor ciclo de vida do produto que ela consome, a fim de que reutilize um menor número de 
embalagens afim de que se traga principalmente diminuição no impacto ambiental, causado com 
o descarte dessas embalagens. Concluiu-se que, o referido estudo proporcionou expressivamente 
vantagens econômicas para a empresa e principalmente a contribuição para o fortalecimento de 
sua imagem e marca dentro do mercado sulcroalcoleiro pela qual ela pertence, bem como a 
diminuição do impacto ambiental causado por compras de embalagens do produto.          
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POTENCIAL DE MACRÓFITAS AQUÁTICAS NO TRATAMENTO DE DEJETOS LÍQUIDOS DE 
SUINOCULTURA 

 
CAMILA DIAS PINAFFI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A expansão da suinocultura tem proporcionado o aumento no volume de dejetos, acarretando em 
problemas ambientais. Com intuito de amenizar estes problemas buscam-se alternativas de 
tratamento, dentre as opções, tem-se a utilização de macrófitas aquáticas, capazes de melhorar a 
qualidade de efluentes. As espécies P. stratiotes, E. crassipes e S. auriculata são facilmente 
encontradas, pois apresentam semelhantes preferências ambientais. Neste contexto, têm-se a 
hipótese de que a utilização dessas espécies seja uma alternativa eficiente no tratamento de 
dejetos de suínos. O objetivo foi avaliar as alterações no potencial hidrogeniônico (pH), oxigênio 
dissolvido (OD), demanda química e bioquímica de oxigênio (DQO e DBO) dos dejetos de suínos 
diante da presença das plantas aquáticas E. crassipes, P. stratiotes e S. auriculata. O experimento 
foi conduzido no Campus II/UNOESTE. Para composição dos tratamentos foi utilizado dejeto 
líquido de suíno (DLS), distribuído em 16 caixas (320L) de PVC e caracterizados como: T1= 
Testemunha 50% de DLS e 50% de água; T2= 50% de DLS + E. crassipes; T3= 50% de DLS + P. 
stratiotes; T4= 50% de DLS + S. auriculata. O experimento seguiu o delineamento em blocos 
casualizados, com 4 tratamentos e 4 repetições. Realizaram-se amostragens semanais do efluente, 
sendo analisados os parâmetros: pH, OD, DQO e DBO. Os resultados de pH e OD foram submetidos 
à análise de variância e ao teste de comparação de médias t (5% de probabilidade). Para os de 
DQO e DBO realizou-se o cálculo da porcentagem de remoção "E=(Ci-Cf)/Ci ×100". Sendo E = 
Eficiência de remoção (%); Ci = Conc. inicial (mg L-1); Cf = Conc. final (mg L-1).  Os valores de pH 
obtidos nos tratamentos com macrófitas oscilam entre 7-8, e são inferiores aos obtidos no 
testemunha. As concentrações de OD do tratamento testemunha foram maiores que os com 
plantas. A reduzida concentração de OD pode relacionar-se ao sombreamento da coluna d´água, 
que dificulta o desenvolvimento fitoplanctônico. Observou-se que os tratamentos com plantas (T2, 
T3, T4) apresentaram elevados percentuais de remoção da DQO, 84,3%, 85,4% e 87,2%, 
respectivamente. Nos valores de DBO, observou-se também pequena diferença entre os 
tratamentos, sendo que a E. crassipes proporcionou maior eficiência na remoção da DBO, de 
92,6%. Houve redução expressiva do pH, DBO e DQO no efluente proporcionada pelas plantas 
aquáticas, com destaque à E. crassipes. As concentrações de OD foram maiores no tratamento 
testemunha.         
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PROPOSTA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA MICROBACIA HIDROGRÁFICA DO CÓRREGO BARRA 
FUNDA, MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP 

 
FELIPE DAVID GEORGES GOMES - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ - UNICESUMAR 

 
Ao se apropriar do ambiente em que vive de forma predatória, o homem ocasionou graves danos 
ambientais, cuja o aumento e a percepção de suas consequências vêm despertando a 
preocupação da sociedade para elaborar tentativas à preservação dos recursos naturais, 
destacando-se a recuperação das áreas degradadas. O planejamento para recuperação destas 
áreas é de extrema importância, uma vez que ao recuperá-las estamos melhorando a qualidade 
ambiental e ajudando na proteção das águas e do solo, de modo a abrigar e sustentar a fauna, e 
colaborando inclusive com benefícios globais. Assim, o presente trabalho objetivou propor ações 
para recuperação das áreas degradadas da microbacia hidrográfica do córrego Barra 
Funda. Inserida na 22ª Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, a 
microbacia possui área aproximada de 1000 ha, onde em um primeiro momento foram utilizadas 
metodologias de análise da paisagem, através das etapas de investigação, análise e registro 
fotográfico, concomitantemente com técnicas de geoprocessamento e sensoriamento para 
mapeamento.  A fim de identificar e entender melhor os impactos ambientais da área, através de 
imagens de satélite, do software ArcGis e visitas à campo foi realizada uma delimitação das 
categorias de uso e ocupação do solo, onde a partir de um esboço identificou-se que apenas 0,2% 
da área total da microbacia do córrego Barra Funda é de vegetação nativa. Verificou-se dentro da 
microbacia uma grande ocorrência de processos erosivos que resultaram no intenso grau de 
assoreamento dos cursos d'água, e vestígios da presença de gado nas áreas de Preservação 
Permanente, o que impede a regeneração natural destas e contribui para o agravamento do 
assoreamento dos cursos d'água. Diante da análise ambiental desenvolvida constatou-se que a 
grande ocorrência das erosões e o intenso grau de assoreamento dos cursos d'água, se deu 
através da ascendente supressão da vegetação nativa, para fins agrícolas e agropecuários. Logo, 
foi proposto a implementação da mata ciliar, e apresentada uma carta temática de delimitação da 
área de preservação permanente existente na microbacia e as áreas a serem recuperadas com 
base na lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Além disso, considerando que a qualidade das águas 
está relacionada a qualidade do solo foram propostas maneiras de controlar os processos erosivos 
e conservar o solo, salientando que para surtirem efeito tais medidas necessitam de ações sociais 
e econômicas.         
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VIABILIDADE ECONÔMICA NA IMPLANTAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM EDIFICAÇÕES 
NA REGIÃO DE PRESIDENTE PRUDENTE 

 
RAONI OLIVEIRA DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A água da chuva é um recurso pouco explorado no Brasil. Haja vista sua utilização para fins não 
potáveis com a implantação de captação, armazenamento e reuso de águas pluviais, o presente 
estudo busca demonstrar a viabilidade econômica desta tecnológica aplicada na região de 
Presidente Prudente - SP.  Estudar a viabilidade econômica no uso da técnica de captação de 
águas pluviais em edificações na região do Município de Presidente Prudente. Foram feitos 
estudos de casos de dois projetos, de captação, armazenamento e reuso de águas pluviais, um em 
funcionamento e o outro em desenvolvimento ambos se encontra na região de Presidente 
Prudente - SP sendo elas, igreja São José e residência. Foram realizadas entrevistas e 
reconhecimento das áreas de estudo com o responsável pela administração da Igreja e arquiteta 
da obra da residência. Para o cálculos da Igreja foram utilizados como dados, as contas de água do 
ano de 2010 e para a residência foi considerado uma família com quatro pessoas e consumo 
médio segundo Von Sperling, (1995) de 26,4m³ mensais. Os preços foram retirados da tabela de 
preços da empresa responsável pelo abastecimento e tratamento da água na região Sabesp, ano 
2010. E os índices pluviométricos mensais fornecidos pelo DAEE. Com o índice pluviométrico, área 
de telhado coletada e capacidade do tanque de armazenamento se calculou a quantidade mensal 
possível de armazenamento. Foi informado atreves de entrevista que as áreas de telhado usadas 
na igreja e residência para captação são respectivamente 544m² e 260m². A captação da igreja é 
composta por filtro e tanque de armazenamento com capacidade de 40m³. O sistema da 
residência é composto somente pelo tanque que tem capacidade de armazenamento 15m³. As 
edificações tinham um gasto pré implantação anual de, 1605,12 e 1278,84 pós implantação de 
680,14 e 794,71 gerando uma economia de R$ 924,88 e R$ 484,13.  Foi analisado que nos meses 
de menor precipitação há uma necessidade de maior utilização do serviço de abastecimento de 
água da empresa Sabesp. Pode se concluir, que o projeto pode ser considerado um investimento 
há longo prazo, haja vista, os cálculo e comparação de gastos com água anterior e posterior à 
implantação tornando o retorno do investimento possível no período, de em media seis anos e 
meio. Percebeu-se também que a capitação da água da chuva e o retorno do investimento 
dependem de três fatores diretos, precipitação media local, área de coleta, e volume 
armazenado.     Nenhum     

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
240 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

RESUMOS DE PROJETOS 

 

ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS DA ATIVIDADE CEMITERIAL NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE 
PRUDENTE - SP ................................................................................................................................. 241 

APLICAÇÃO DO PROCESSO UV/H2O2 PARA DEGRADAÇÃO DO FÁRMACO LEVOTIROXINA SÓDICA 
EM MEIO AQUOSO ........................................................................................................................... 242 

DIAGNÓSTICO DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE UM RESTAURANTE 
UNIVERSITÁRIO ................................................................................................................................ 243 

EUTROFIZAÇÃO: UM ESTUDO SOBRE A LAGOA DO COLÉGIO AGRÍCOLA (ETEC) EM PRESIDENTE 
PRUDENTE-SP ................................................................................................................................... 244 

OTIMIZAÇÃO DO CONCRETO ATRAVÉS DA SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO CIMENTO PORTLAND POR 
DOSAGENS DAS CINZAS DO BAGAÇO DA CANA DE AÇÚCAR (CBCA) .............................................. 245 

SISTEMA ALTERNATIVO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE E ÁGUA DE REÚSO EM CONFINAMENTO 
DE GADO .......................................................................................................................................... 246 

TRATAMENTO DE VINHAÇA PELO PROCESSO OXIDATIVO AVANÇADO UV/H2O2 .......................... 247 

 

  



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
241 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

 

 
  

Pesquisa (ENAPI)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ENGENHARIAS  

Engenharia Ambiental    

 
 

ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS DA ATIVIDADE CEMITERIAL NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE 
PRUDENTE - SP 

 
LETÍCIA APARECIDA COSTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

DERLI RANIERI COSTA DANTZGER - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
PAULO ANTONIO DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

PATRICIA ALEXANDRA ANTUNES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Os cemitérios são intrínsecos à sociedade e precisam ser analisados a fim que possam 
proporcionar uma relação harmoniosa com o meio ambiente, minimizando os impactos que essa 
atividade proporciona. Eles são estruturas públicas da infraestrutura urbana e imprescindíveis 
para qualquer município, onde ocupam grandes extensões de espaço e impactam de forma 
significativa na paisagem, nos aspectos ambientais e estéticos (SANTOS, 2013). De acordo com a 
potencialidade de contaminação dos cemitérios, e as alterações nos meios físicos e biótico, 
atribui-se a atividade cemiterial um elevado impacto ambiental. O líquido liberado pela 
decomposição dos cadáveres, o necrochorume, é a principal causa da poluição ambiental pelos 
cemitérios (SILVA, 2012). A partir da problemática apresentada, é necessário identificar quais os 
impactos decorrentes das práticas cemiteriais no município de Presidente Prudente - SP.  Geral: 
Analisar os impactos ambientais negativos da atividade cemiterial no município de Presidente 
Prudente - SP. Específicos: Identificar os impactos ambientais decorrentes da implantação e 
operação dos cemitérios; Verificar a possível contaminação nas águas superficiais das 
proximidades dos cemitérios por meio de análises físico-química e bacteriológicas; Levantar as 
formas de biodiversidade presentes nos cemitérios, relacionando-as com a atividade cemiterial; e 
Propor medidas que minimizem os impactos gerados por este tipo de atividade.  Consistirá no 
levantamento bibliográfico relacionado aos cemitérios, tais como as formas de sepultamento, os 
impactos ambientais, a história da atividade cemiterial no município de Presidente Prudente. As 
análises físico-químicas e bacteriológicas das amostras de água serão realizadas no laboratório de 
Águas da UNOESTE (Universidade do Oeste Paulista) localizado no Campus II e o levantamento das 
espécies vegetais será realizado no cemitério por meio de visitas ao local. O levantamento das 
espécies será feito através de transecções lineares (ESCOBAR et al., 2009). Serão estabelecidas 
várias transecções ao longo de ruelas dentro do cemitério. Todos os indivíduos arbustivos e 
arbóreos serão catalogados. Portanto, para cada uma das espécies será possível estabelecer a 
abundância ou densidade local. A identificação das espécies será feita no campo, mediante 
análises de fotografias disponíveis em guias de plantas (LORENZI et al., 2003; LOREZI, 2008; 
SOUZA; LORENZI, 2008; LORENZI, 2009ab; LORENZI et al., 2010).        CAPES     
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MARCELA PRADO SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Os fármacos são poluentes prioritários de especial interesse devido ao seu fácil transporte no 
meio ambiente, bem como o seu potencial de ameaçar seriamente o ambiente aquático e a saúde 
humana, sendo considerados desreguladores endócrinos (Hincapié et al., 2005). Dentre os 
medicamentos mais vendidos no mundo está o hormônio sintético levotiroxina sódica-T4 (LTX), a 
droga mais eficaz no tratamento do hipotiroidismo (Cappelli et al., 2013).Diferentes estudos têm 
relatado que as estações de tratamento de água (ETA) e esgoto (ETE) apenas reduzem 
parcialmente a concentração de compostos farmacêuticos(Rodrigues-Silva et al., 2014). De fato, 
segundo Dong et al. (2013) apenas 2,7% da levotiroxina sódica são removidos em ETE. Por sua vez, 
Svanfelt et al. (2010) quantificaram este hormônio sintético em afluentes e efluentes de uma 
planta de tratamento de esgoto convencional, comprovando que este não é completamente 
removido em plantas de tratamento convencionais. Legislações mais restritivas quanto aos 
impactos de efluentes químicos sobre o meio ambiente e demandas sociais têm ocasionado uma 
busca intensa por novas e eficientes tecnologias de tratamento, impulsionando o 
desenvolvimento de processos oxidativos avançados (POA), que permitem degradar poluentes 
orgânicos com diversas estruturas químicas e grupos funcionais (Catorceno et al., 2010; Teixeira et 
al., 2005). O POA baseado no sistema UV/H2O2 foi aplicado comercialmente para tratamento de 
águas contaminadas com fármacos (Rivera-Utrilla et al.,2013), dessa forma este processo figura 
como um candidato interessante para remediação de águas e efluentes industriais contendo LTX 
em diferentes concentrações. Por outro lado, na literatura não são encontrados trabalhos 
dedicados ao estudo dos mecanismos de degradação do hormônio sintético LTX por meio do 
processo UV/H2O2. Nesse sentido, este estudo, além de avaliar as condições ótimas de 
degradação da LTX por UV/H2O2 em solução aquosa, pretende aprofundar o conhecimento a 
respeito da degradação deste hormônio sintético em diferentes aspectos, como detalhado a 
seguir. Estudar a degradação do hormônio sintético LTX por meio do processo foto-oxidativo 
UV/H2O2 sob diferentes condições. Determinação da concentração de LTX por espectrofotometria 
Determinação da concentração de H2O2 residual Cromatrografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC) 
Análise de Carbono Orgânico Total (TOC)            
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LEILA MARIA COUTO ESTURARO BIZARRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ULISSES DIAS DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FÁBIO FERREIRA MORONG - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ERICA APARECIDA FERNANDES DA MOTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A aplicabilidade de um modelo sustentável prevê a necessidade de mudança tanto nos processos 
produtivos, como em mudanças de hábitos cotidianos, e uma das questões que ganham destaque 
são a geração, redução e a destinação dos resíduos sólidos. Para que a boa gestão dos resíduos 
sólidos seja feita é necessário disseminar uma série de mecanismos, entre eles a educação 
ambiental e a implementação de uma política de gestão ambientalmente correta. Essa pesquisa 
foi desenvolvida em busca de um sistema de aproveitamento de resíduos sólidos de forma 
economicamente sustentável nas instalações de um Restaurante Universitário, para que o 
gerenciamento dos resíduos seja feita de forma eficiente e a disposição final dos mesmos seja 
adequada segundo as normas vigentes. A realização do presente trabalho faz-se necessário para 
se diagnosticar o gerenciamento dos resíduos sólidos gerados, quantificá-los e propor, caso seja 
necessário, sua reestruturação para se adequar os métodos de produção de alimentos a um 
padrão de qualidade compatível à missão da Instituição de Ensino.  Diagnosticar o gerenciamento 
de resíduos sólidos de um Restaurante Universitário em Presidente Prudente - SP e contribuir com 
a sua reestruturação para uma gestão econômica e sustentável do estabelecimento. A presente 
pesquisa foi, primeiramente, realizada por meio de uma revisão bibliográfica e, posteriormente, o 
diagnóstico da geração de resíduos sólidos no local para observar as formas de geração, 
armazenamento, coleta e destinação dos mesmos sob a ótica quali-quantitativa a serem 
matematizados e a análise ocorreram mediante tratamento estatístico. A quantificação dos 
resíduos sólidos foi realizada durante uma semana dos meses de julho, agosto e set/out de 2015 e 
sempre no dia de sua geração, quando foram pesados e caracterizados, para auferir a 
porcentagem de cada grupo de resíduo em relação ao peso total do dia. Durante os períodos das 
pesagens os sacos plásticos eram abertos, uma a um, por meio de triagem manual, objetivando 
auferir a composição dos resíduos tanto quanto a qualidade, como em relação a quantidade de 
cada tipo de resíduos. Os resíduos eram classificados e pesados em balança digital existente, e 
dispostos em uma lona de polietileno para fazer uma identificação dos resíduos de acordo com 
sua tipologia em recicláveis, rejeitos e orgânicos entre outros, para se aferir da porcentagem de 
cada grupo de resíduos sólidos em relação ao peso total do dia.             
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KAÍQUE FERNANDO MARTINS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

NICOLAS AMARAL MORENO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ALEXANDRE RODRIGUES SIMOES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A Segunda Guerra Mundial foi um evento que causou muitas mortes e problemas de ordem 
econômica e ambiental. A guerra deixou várias marcas no mundo, como a fabricação de produtos 
sintéticos cuja composição possui polifosfatos que vão servir como fonte de fosfato. E esse fosfato 
quando lançado de maneira incorreta em rios e lagos vão causar a eutrofização. A característica 
desse fenômeno de eutrofização é o crescimento exagerado de organismos aquáticos 
autotróficos, como algas planctônicas (fitoplâncton) e ervas aquáticas (macrófitas). Os corpos 
hídricos são contaminados também de forma natural, devido à lixiviação, que ocorre quando 
partículas de fertilizantes e agrotóxicos são carregadas pela água da chuva e acabam dentro do 
corpo d'água. Mas a forma mais comum é a má destinação de resíduos industrializados. Isso 
ocorre devido à ação antrópica que acelera a contaminação dos ambientes aquáticos. Devido á 
esse problema de corpos d'agua, será realizada essa pesquisa para finalidade de diminuição desse 
impacto ambiental e mitigação do mesmo. É um assunto muito importante a ser relevado, pois 
implica na saúde e bem estar da população e dos ecossistemas aquáticos.  O presente trabalho 
tem como objetivo fazer um estudo visando identificar o grau de eutrofização da lagoa e discutir 
os prováveis impactos existentes e também propor medidas mitigadoras de recuperação do corpo 
hídrico. Serão analisados e identificados os nutrientes acumulados na lagoa, assim como a sua 
quantidade. Será feita uma observação e com isso ocorrerá a classificação do grau de trofia da 
lagoa através do calculo do Índice de Estado Trófico. Serão observadas as variedade de espécies 
presentes no corpo hídrico enquanto eutrofizado. E por fim serão realizadas maneiras corretivas e 
preventivas para a recuperação dessa área EUTROFIZADA.  Serão coletadas amostras de água para 
a realização das análises laboratoriais. Serão analisados os parâmetros: turbidez, temperatura, pH, 
nitrogênio, fósforo, oxigênio dissolvido e matéria orgânica (DBO5/20).Os pontos de coleta serão 
três: nas bordas e no centro da lagoa em diferentes profundidades. Será feita uma compostagem 
das amostras das profundidades de cada amostra. Depois será calculado o Índice de Estado Trófico 
através dos devidos calculos.             
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OTIMIZAÇÃO DO CONCRETO ATRAVÉS DA SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO CIMENTO PORTLAND POR 
DOSAGENS DAS CINZAS DO BAGAÇO DA CANA DE AÇÚCAR (CBCA) 

 
GLEICY FERNANDA ALVES DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O concreto é um dos materiais mais utilizados no mundo, porém contém cimento, responsável por 
amplos impactos ambientais. Há grande demanda de concreto, acabando por existir muitas 
indústrias cimenteiras, responsáveis pela liberação de 5% do CO2 na atmosfera (uma tonelada de 
cimento produzido é liberado uma tonelada de dióxido de carbono). Ao extrair rochas calcárias 
para a fabricação do cimento gera desmoronamentos, erosões e assoreamentos de corpos d'água, 
além da retirada da argila em rios, causando aprofundamento desses cursos d'água, diminuindo a 
quantidade de água ali presente e prejudicando todo o ecossistema. Se faz necessário a criação e 
desenvolvimento de medidas que solucionem ou mitiguem esses impactos, como a diminuição no 
uso do cimento e a substituição por outros materiais que possam ser empregados no concreto que 
não alterem a qualidade do mesmo e não gere impactos nocivos ao meio ambiente. O presente 
trabalho busca a otimização do concreto através da substituição parcial do cimento Portland pelas 
cinzas do bagaço da cana de açúcar, que apresenta características em forma de sílica, podendo 
estar amorfa e reagir em temperatura ambiente com o hidróxido de cálcio, um dos produtos de 
hidratação do cimento, indicando a possibilidade de empregar esse resíduo como substituto do 
cimento, agregando valor ao resíduo agroindustrial e proporcionando vantagens técnicas e 
ambientais em seu uso. Estudar a diminuição e substituição parcial do cimento utilizado no 
concreto pela CBCA; Estudar a qualidade do concreto usando a CBCA; Otimizar a porcentagem da 
substituição do cimento pela CBCA no concreto; Analisar suas viabilidades econômicas e 
ambientais e vantagens em seu uso. As cinzas serão obtidas de uma usina sucroalcooleira e os 
procedimentos serão realizados nos laboratórios da UNOESTE. Será feito caracterizações físicas e 
químicas da CBCA (massa específica, composição granulométrica e análise de silício). Haverá a 
construção do concreto em sua totalidade com cimento e outros com proporções de 10%, 25% e 
40% de CBCA. Na preparação das amostras será feito corpos de prova para cada concreto, os quais 
ocorrerão em betoneira na seguinte ordem: mistura dos agregados, adição dos aglomerantes e 
adição de água. Em seguida serão colocados em formas e levados para curar. Os ensaios realizados 
serão de resistência a compressão (NBR 5739/1994), resistência a tração por compressão 
diametral, (NBR 7222/1994), e a elasticidade dos concretos (NBR 8522/2003).       UNOESTE     
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SISTEMA ALTERNATIVO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE E ÁGUA DE REÚSO EM CONFINAMENTO 
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LUCÉLIA MARIA CASA GRANDE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

RODRIGO OLIVEIRA COLADELLO - CENTRO UNIVERSITÁRIO TOLEDO 
ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Segundo dados levantados em 2014 e divulgados em 2016 pela Agência Nacional de Águas - ANA, 
através do Relatório sobre "Projetos Pivôs", há ausência de estudos suficientes para direcionar a 
gestão dos recursos hídricos, destinada a agricultura irrigada tanto em âmbito temporal quanto 
espacial. Esse fato simultaneamente com a crescente ampliação da irrigação no Brasil, mostram a 
relevância de estudos sobre o tema nos próximos anos.  Propor um sistema de tratamento de 
efluente em área de confinamento de gado para aproveitamento de água em fertirrigação. O tema 
abordado nesta pesquisa possui cunho quali-quantitativo, onde o encaminhamento pautou-se 
inicialmente no levantamento bibliográfico, atuando de forma essencial para a compreensão de 
aspectos relacionados ao reúso de água, Foram apresentadas algumas normas a nível 
internacional consultadas em documentos da WHO e da USEPA, as recomendações propostas pelo 
projeto PROSAB (Programa de Pesquisa em Saneamento Básico) para a fertirrigação, para a 
proposta de sistema de tratamento, o qual constitui o objeto de estudo. O trabalho de campo 
ocorreu em três dias de chuva para a coleta de efluente e posterior análises laboratoriais de modo 
que permita compreender a carga orgânica presente na água após o contato com os dejetos dos 
animais.No que se refere a obtenção de dados climáticos para área de estudo utilizou-se as 
informações da estação meteorológica da Unesp, cujo período de coleta de informações refere-se 
a 30 anos (1983 - 2013) permitindo elucidar o comportamento climático. Assim, o condicionante 
climático utilizado nesta pesquisa foi essencialmente a precipitação, onde observou-se a média 
mensal em 30 anos do volume de chuva, bem como do número de dias com chuva registrada. 
Calculou - se a vazão que escoa no local em épocas de chuva através de dados fornecidos pelo 
responsável do local. No que se refere a obtenção de dados climáticos para área de estudo 
utilizou-se as informações da estação meteorológica da Unesp, cujo período de coleta de 
informações refere-se a 30 anos (1983 - 2013). Para propor um sistema de tratamento considerou 
- se a eficiência de remoção da carga orgânica desejada, após a análise de DBO e sólidos totais 
realizados no laboratório da UNOESTE seguindo o Standard Methods (2005).A lagoa foi calculada 
seguindo o método de VON SPERLING, 1996.             
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TRATAMENTO DE VINHAÇA PELO PROCESSO OXIDATIVO AVANÇADO UV/H2O2 
 

YANCA ARAUJO FRIAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FABIANA LIMA SALOMÃO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

BRUNO HENRIQUE MARQUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARCELA PRADO SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O Brasil ocupa o segundo lugar como maior produtor de etanol no mundo, e o campeão na 
produção de cana-de-açúcar. O principal resíduo gerado na produção do etanol é a vinhaça, um 
líquido marrom escuro, de natureza ácida, corrosiva e de odor fétido. A vinhaça é caracterizada 
como um forte agente poluidor, de elevada DBO e a sua geração média é cerca de 13 litros para 
cada litro de álcool produzido. O poder poluente da vinhaça é cerca de cem vezes maior que o do 
esgoto doméstico, é considerada altamente nociva à fauna, flora, microfauna e microflora das 
águas doces. A vinhaça é constituída de diversos componentes químicos como carbono, 
nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, ferro, zinco, cobre e manganês, entre 
outros. Quase a metade de toda DQO presente na vinhaça é constituída de matéria orgânica 
biodegradável. Isso indica o potencial poluidor deste resíduo e uma possibilidade de tratamento 
para remoção desta parcela de contaminante presente neste efluente. O seu manejo inadequado 
pode causar danos irreparáveis ao meio ambiente, como, por exemplo, a alta mortandade de 
peixes, a supersaturação do solo e a contaminação do aquífero freático por sua percolação. 
Dentre as tecnologias mais promissoras no tratamento de efluentes orgânicos estão os 
denominados processos oxidativos avançados. Estudar a remoção de DQO e DBO da vinhaça por 
meio do processo foto-oxidativo UV/H2O2 sob diferentes condições; Avaliar o efeito das variáveis 
envolvidas no processo (DQO inicial, concentração de peróxido de hidrogênio, pH e potência 
radiante); Determinar as condições experimentais que favorecem a remoção de DQO e DBO. Será 
utilizado um reator fotoquímico que consiste em um recipiente, agitador magnético e lâmpadas 
de vapor de mercúrio de baixa pressão de diferentes potências radiantes. Os experimentos serão 
realizados na seguinte maneira: em cada batelada será usado um volume fixo de vinhaça com 
DQO0 previamente determinada, carregada ao recipiente e mantida sob agitação. O pH dessa 
solução será ajustado ao valor desejado. Como oxidante auxiliar, será usado peróxido de 
hidrogênio. 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. Determinação dos valores de DQO e determinação da concentração de H2O2 
residual serão as técnicas empregadas.            

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
248 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

RELATOS DE EXPERIÊNCIAS 

 

DIAGNÓSTICO DE CONTAMINAÇÃO DO SISTEMA SOLO-ÁGUA NA BACIA DO ALTO CURSO DO 
CÓRREGO GRAMADO, MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - SP ............................................... 249 

LEVANTAMENTO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS ORIUNDOS DE UMA UNIDADE DE SAÚDE 
LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - SP ........................................................ 250 

OFICINAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS REALIZADA NAS ESCOLAS 
MUNICIPAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE ......................................................................................... 251 

 

  



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
249 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

 

 
  

Extensão (ENAEXT)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ENGENHARIAS  

Engenharia Ambiental    

 
 

DIAGNÓSTICO DE CONTAMINAÇÃO DO SISTEMA SOLO-ÁGUA NA BACIA DO ALTO CURSO DO 
CÓRREGO GRAMADO, MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - SP 

 
BRUNO HENRIQUE MARQUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

THIAGO DE PAULA ALMEIDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ELSON MENDONÇA FELICI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ISABELA MAREGA RIGOLIN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O trabalho foi desenvolvido a partir das disciplinas estudadas no primeiro semestre de 2016 nas 
aulas de poluição e conservação dos recursos hídricos e poluição e conservação do solo, onde 
alinhado com os conhecimentos adquiridos em sala de aula foi proposto estudar como estão 
sendo gerenciados e armazenados o descarte dos resíduos sólidos produzidos pela cidade de 
Presidente Prudente - SP no vazadouro localizado na bacia hidrográfica do alto curso do córrego 
Gramado supondo que o sistema solo-água da bacia em questão esteja contaminado por chorume 
e/ou metais pesados, pela má disposição do resíduo.  Os objetivos que a atividade pretende 
alcançar são: - Apresentar discussão conceitual relacionado ao tema, buscando compilar 
informações referentes às características do meio físico a ser estudado, dando enfoque às 
condições geoambientais e aos recursos hídricos; - Identificar os problemas ambientais oriundos 
das atividades humanas desenvolvidas na bacia hidrográfica pela disposição inadequada dos 
resíduos, por meio de visita "in loco", constatando as problemáticas previamente levantadas e 
coletando amostras de solos e águas para desenvolvimento de análises laboratoriais; - Levantar e 
apontar os problemas causados pela disposição inadequada do vazadouro, em especial a possível 
contaminação do solo-água através da geração de chorume; - Proporcionar uma discussão sobre 
os resultados obtidos.     Contudo, através da análise e estudo em campo alinhado aos 
conhecimentos adquiridos em sala de aula, constata-se a necessidade de propor medidas de 
remediação através da utilização de plantas para descontaminação do solo e uma análise mais 
aprofundada dos efluentes na área afetada e assim, minimizar o impacto ambiental gerado no 
local.     A atividade foi realizada com base nas aulas de poluição e conservação dos recursos 
hídricos e poluição e conservação do solo, onde foi proposto aos alunos investigar e buscar locais 
que tivessem o potencial de poluição de solo e água, e através da visita realizadas "in loco", foi 
realizado um levantamento e estudo da área do "lixão" de Presidente Prudente - SP, para coletar 
amostras e através de análise em laboratório avaliar a possibilidade de poluição da área.    
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LEVANTAMENTO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS ORIUNDOS DE UMA UNIDADE DE SAÚDE 
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GLEICY FERNANDA ALVES DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ALESSANDRA SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
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LEILA MARIA SOTOCORNO E SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Os resíduos de serviços de saúde (RSS), comumente denominados lixo hospitalar, representam 
uma fonte de riscos à saúde humana e ao meio ambiente devido à falta de adoção de 
procedimentos técnicos adequados em seu manejo. Diante disto alguns alunos do 6º termo A, do 
curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, matriculados na disciplina de Gestão de Resíduos 
Industriais realizaram no segundo semestre de 2015, um trabalho o qual avaliou os procedimentos 
e resíduos gerados em um posto de saúde de Presidente Prudente, desde sua utilização na 
prestação de serviço ao paciente até sua destinação final. O objetivo principal foi levantar 
aspectos e impactos ambientais resultantes do processo da prestação de serviço de uma unidade 
de saúde localizada em Presidente Prudente-SP e sugerir ações mitigadoras para os impactos 
adversos encontrados no local.    Verificou-se a importância da gestão de resíduos hospitalares na 
questão ambiental, pois os serviços prestados pela ESF tem particularidades desde a geração dos 
resíduos até sua destinação final. Os resultados mostram que 26,09% dos impactos de 
responsabilidades direta do ESF não tem significância e necessidade de planos emergenciais, 
sendo na maior parte na realização de serviços como de limpeza, consultas e procedimentos 
simples. Já 73,91% são avaliados como significativos por não apresentarem medidas de controle, 
desses apenas 11,76% necessitam de planos emergenciais. Desta forma, conclui-se que os 
resultados atenderam aos objetivos propostos e que os serviços prestados pelo ESF utilizam-se de 
métodos considerados adequados. Acredita-se assim, que o estudo do caso além de contribuir 
com o meio ambiente, também beneficie funcionários e a população local que utilizam os serviços 
da ESF.     O estudo foi realizado na Unidade Estratégia de Saúde da Família - Jardim Morada do Sol 
no dia 03/11/2015, autorizado a partir do oficio emitido pela coordenação do curso de Engenharia 
Ambiental e Sanitária - UNOESTE. O ESF caracteriza-se por prestar serviços de ações de prevenção, 
promoção e recuperação da saúde da população. Para realização do levantamento de aspectos e 
impactos ambientais seguido de uma proposta de ação para possível implantação de um Sistema 
de Gestão Ambiental seguiu-se uma série de etapas: 1-Leitura de trabalhos técnicos e científicos 
sobre lixos hospitalares; 2-Desenvolvimento de perguntas; 3-Levantamento e coleta de dados; 4-
Levantamento dos aspectos e impactos ambientais; 5-Elaboração das tabelas e fluxograma.    
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A educação ambiental pode ser entendida como um processo pelo qual se obtêm conhecimentos 
acerca das questões ambientais, despertando uma nova visão sobre o meio ambiente. É de 
extrema importância incentivar a prática da educação ambiental nos primeiros níveis da educação, 
pois é nessa fase que se constrói a base do conhecimento cidadão. Em relação a problemática dos 
RSU a educação ambiental visa tratar de forma simples e clara a questão do consumo 
relacionando-o com a geração e o descarte dos mesmos, pois um dos principais problemas dos 
municípios é a destinação correta desses resíduos, uma vez que, grande parte da população 
desconhece as técnicas de acondicionamento, tratamento e descarte dos resíduos. desenvolver 
oficinas de educação ambiental sobre resíduos sólidos de forma clara e de fácil assimilação que 
possibilite a transmissão do conhecimento sobre os resíduos sólidos urbanos para as 
crianças.    Por meio da análise das fichas de avaliação entregue aos professores e pelo grau de 
participação dos alunos pode-se concluir que as oficinas atingiram seu objetivo de transmitir o 
conhecimento de forma clara e compreensível, despertando o interesse dos alunos para a a 
reciclagem dos resíduos no seu cotidiano.     As oficinas foram realizadas nas seguintes escolas: 
Professo Étori Marangoni, E. M. Domingos Ferreira de Medeiros, Professor Ditão e Ocyr Azevedo. 
Na qual foram abordados os seguintes temas: a geração dos RSU; a separação dos resíduos; os 
tipos de destinação; o funcionamento da cooperativa de reciclagem e o aterro sanitário. Para 
ilustração utilizou-se um Banner com a rota da reciclagem, em modelo de fluxograma, com 
informações desde a etapa da geração, até a destinação final.Ao término da apresentação 
realizou-se uma dinâmica onde eram entregues às crianças figuras com os tipos de resíduos 
gerados durante as ações do nosso cotidiano e que deveriam ser postas no cesto referente ao tipo 
de resíduo (reciclável ou orgânico). Por fim, era realizado uma atividade para incentivar a 
reutilização dos resíduos, na qual as crianças confeccionavam um boneco a partir do rolo de papel 
higiênico.Por fim foi aplicado um questionário aos professores para avaliarem o conteúdo 
apresentado.    
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       Este trabalho apresenta a análise limnológica e o mapa de uso e cobertura da terra da bacia 
hidrográfica do córrego da Ilha Grande, localizado em Presidente Bernardes-SP no Pontal do 
Paranapanema. O estudo limnológico ocorreu em cinco seções amostrais analisando-se as 
variáveis limnológicas oxigênio dissolvido, pH, condutividade elétrica, temperatura da água, 
amônia e turbidez através da multisonda paramétrica da marca Hanna modelo HI 9829 e as 
frações de fósforo dissolvido, reativo solúvel e total segundo Mackereth et al. (1978). O mapa foi 
elaborado no software ArcGis 10.2 utilizando ortofotos da Emplasa (2011), a partir dele verificou-
se como uso predominante da terra as pastagens, com a existência de áreas sem vegetação ciliar, 
causando problemas de erosão. Analisando os dados limnológicos observou-se que grande parte 
dos parâmetros estava de acordo com a Resolução Conama 357/05 e os parâmetros não 
estabelecidos pela resolução não apresentaram grandes variações na maior parte das 
seções.  Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). 
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       Os processos erosivos são fenômenos naturais que podem ser agravados por atividades 
antrópicas, como a criação de gado. As técnicas de bioengenharia são uma alternativa vantajosa 
para ajudar a estabilizar focos erosivos, pois apresentam alta eficiência com baixo custo 
financeiro, e são consideradas de simples compreensão e execução. O trabalho visou a aplicação 
de técnicas de bioengenharia em uma propriedade que possui nascentes degradadas por erosão 
hídrica, localizada no Distrito de Amadeu Amaral, no município de Marília/SP. Para isso, foram 
realizados o cercamento da área, para evitar a entrada do gado; a construção de estruturas de 
contenção de sedimentos e da água de escoamento superficial, utilizando paliçadas de bambus e 
sacarias de ráfia; e o plantio de mudas nativas. Com o monitoramento da área, verificou-se 
melhora nas condições ecossistêmicas após a implantação das técnicas, mostrando a importância 
de sua instalação e a possibilidade de ser utilizada em diversas outras áreas.  Agência de fomento: 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) 
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       Este trabalho tem o objetivo de levantar os principais aspectos da relação do desenvolvimento 
social e econômico da Humanidade, fazendo uma breve análise do histórico de exploração 
ambiental, pela humanidade, para captação de recursos utilizados a seu favor em detrimento do 
respeito ao equilíbrio necessário para a manutenção da vida de outras espécies e da própria 
humanidade. Foi concluído que uma mudança de paradigmas nos processos de exploração de 
recursos naturais é inevitável para a continuidade da vida humana e do equilíbrio ecológico do 
Planeta. 
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       A geração de resíduos em grande escala tornou-se uma constante preocupação das cidades, 
principalmente com relação à forma incorreta de descarte deste material, sendo assim o presente 
estudo teve como objetivo identificar e mapear as áreas de descarte irregular de resíduos sólidos 
na Zona Leste de Presidente Prudente e elaboração de Matriz de interação para análises de 
aspecto e impactos. Foram percorridos 36 bairros, nos quais notou-se que o descarte ocorria em 
áreas impróprias, como em áreas de preservação permanente (APP). 
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       O descarte de medicamentos vencidos pela população brasileira é uma questão de ordem 
ambiental e sanitária, eis que a destinação final inadequada desses resíduos pode causar impactos 
relevantes. Apesar de não existir uma Lei Federal regulamentadora sobre esse assunto, as normas 
técnicas e legislações estaduais e municipais, ainda que de forma desordenada, regulam 
substancialmente alguns critérios de logística reversa. Este trabalho pretende analisar a Lei 
Municipal n. 7012/2009, que disciplina o descarte, o recolhimento e a destinação de 
medicamentos vencidos e a vencer pela população de Presidente Prudente, demonstrando suas 
características mais relevantes. O método utilizado foi o dedutivo legal, aplicando-se a 
interpretação de legislação e doutrina. Conclui-se que é imprescindível a elaboração urgente de 
um decreto regulamentador com objetivo de ensejar total eficácia à Lei Municipal já existente, 
sem prejuízo de ações específicas no sentido de aperfeiçoar a citada Lei Municipal, como fator 
preponderante à proteção ambiental e a saúde pública de modo geral. 

 


