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ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE 

IRAPURU, SP 
  CICERO, RAFAEL SEBASTIÃO (Aluno de curso de graduação - FACULDADES ADAMANTINENSES 

INTEGRADAS - FAI) 

SOUZA, ALEXANDRE TEIXEIRA DE (Professor - UNOESTE) 

ANTUNES, PATRICIA ALEXANDRA (Professor - UNOESTE) 

A maioria dos municípios trata o esgoto sanitário bruto coletado dos lares, dos edifícios e das indústrias por meio
de um sistema de canalização sanitária até as estações de tratamento de esgotos (ETE), onde são tratados e
posteriormente são despejados em corpos receptores, geralmente rios e córregos. Um dos componentes
principais dos esgotos sanitários é a água, seguida da matéria orgânica biodegradável que é determinada pelo 
nível de DBO, que se configura como uma das fontes mais poluidoras de corpos de água, se não houver um
tratamento adequado antes de ser lançado no corpo receptor. No Brasil, apenas 20% do esgoto passa por
tratamento. O restante é despejado em rios e córregos, contribuindo para aumentar a sujeira, as enchentes e as
doenças. Epidemias de febre tifóide, cólera, disenterias, hepatite infecciosa e inúmeros casos de verminoses,
são responsáveis por elevados índices de mortalidade em países do terceiro mundo. O presente trabalho tem
como objetivo analisar a eficiência do sistema de tratamento de esgoto no município de Irapuru, através de
medidas de DBO e DQO e verificar se o mesmo está em conformidade com a legislação vigente. Foram 
coletadas 3 conjuntos de amostras em períodos diferentes: 24/06 de 2010, 31/08 2010 e 16/05/2011. Para cada
período foram coletas amostras do esgoto bruto na entrada de cada uma das 2 estações de tratamento de
esgoto do município, depois foram coletadas amostras após o fim do tratamento e comparados os resultados de
DQO e DBO obtidas em cada período. As análises foram feitas no laboratório da CETESB – Companhia 
Ambiental do Estado de São Paulo de Marília e no laboratório da CETEC – Centro Tecnológico da Fundação 
Paulista de Lins. De acordo com os resultados obtidos, observa- se que nos 3 períodos citados acima os valores 
de DBO e DQO estão de acordo com a legislação vigente. A Resolução Conama 430/2011 prevê que a redução
nos níveis de DBO dos efluentes após o tratamento deve ser de, no mínimo, 60% ou 120 mg/L, já o Decreto
Estadual 8486/76 prevê redução de, no mínimo, 80% ou 60 mg/L. Segundo as análises realizados nos 3
períodos os valores de DBO estiveram todos acima de 80% de redução dos níveis de matéria orgânica 
biodegradável.  
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APOIO DIDÁTICO PEDAGÓGICO AOS ESTUDANTES DOS CURSOS DA UNOESTE QUE CONTÉM 

DISCIPLINAS DA ÁREA DE QUÍMICA E A COMUNIDADE EM GERAL 
  FIGUEIREDO, GUILHERME RODRIGUES (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

DIAS, THAÍS SAMIRA SOUZA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
MACENA, DANIEL ANGELO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

SANTOS, MARIELE APARECIDA DOS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
LAGISCK, JOSÉ GUILHERME (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

SILVA, JAQUELINE NASCIMENTO DA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
ANTUNES, PATRICIA ALEXANDRA (Professor - UNOESTE)

Ao longo dos semestres, observam-se em muitos alunos ingressantes nos cursos de Química e em cursos que
possuem disciplinas na área de Química uma deficiência de conteúdos, além de grande dificuldade de
aprendizagem nas disciplinas de Química básica. Observa-se também esta dificuldade em estudantes do Ensino 
Médio. O Projeto de apoio didático pedagógico para estudantes dos cursos da Unoeste que contém disciplinas
da área de Química e também para estudantes do Ensino Médio das Escolas Públicas e Privadas, tem como
objetivo fornecer monitoria aos alunos que tenham dificuldades no aprendizado de conceitos básicos da
Química. Desta forma, com o desenvolvimento do projeto, os estudantes da comunidade acadêmica da Unoeste
poderão consolidar conceitos que serão pré-requisitos essenciais para as disciplinas específicas da área, além
de motivá-los a permanecer no curso, uma vez que as dificuldades iniciais levam a evasão. Para os estudantes
do Ensino Médio a monitoria colabora para que possam entender a Química, a importância dela e como ela esta 
inserida no nosso cotidiano, além de desmistificar a Química, como uma disciplina difícil. O projeto é executado
por alunos pertencentes aos cursos de Química (Bacharelado e Licenciatura) da Unoeste e sob a supervisão da
coordenadora do curso. As monitorias acontecem, as terças e quintas-feiras, no período das 17:00 às 18:30 
horas e aos sábados das 8:30 ás 11:00hs. Os estudantes/monitores se empenham em desenvolver atividades
para elucidação de conceitos químicos, colaboram na resolução de exercícios, além de fornecerem atividades 
complementares aos estudantes participantes para obterem melhor aprendizagem e fixação de conteúdo. O
projeto esta em execução desde 1º. de março de 2011. No período de 1º. de março a 10 de junho de 2011 foram
atendidos aproximadamente 100 estudantes, sendo 52,32% de Escolas Públicas (Ensino Médio e Fundamental
II), 2,32 % de Escolas Particulares, 2, 32 % do Curso de Ciências Biológicas; 3,48% do Curso de Estética e
Cosmética; 11,62% do Curso de Farmácia; 17,44% dos Cursos de Química e 10,46% do Curso de Biomedicina.
O projeto continua no 2º. semestre de 2011, com a ampliação do quadro de estudantes/monitores dos Cursos de
Química. Vale destacar que o projeto teve a divulgação na mídia impressa, além de fazer parte de uma matéria 
apresentada na TV Fronteira “Projetos gratuitos oferecem aulas de reforço em Presidente Prudente”
apresentada em 15 de setembro de 2011, quando foi mostrada a importância das instituições que oferecem
cursos de monitoria e aprendizagem extracurricular a comunidade gratuitamente.  
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O PORQUÊ DO DESITERESSE DOS ESTUDANTES PELA QUÍMICA. MOTIVANDO A QUÍMICA NA 

ESCOLA 
  COUTI, MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

NITSCHE, FELIPE ENDO ARRUDA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

ANTUNES, PATRICIA ALEXANDRA (Professor - UNOESTE) 

A escola é hoje a principal fonte de conhecimento do aluno. Desta forma, quando o estudante entende e interage 
com os conhecimentos adquiridos cria grandes oportunidades de crescer e ampliar teus horizontes intelectuais.
Sabe-se que o ensino na área de Química ainda deixa a desejar e os estudantes e alguns professores não têm o 
discernimento de que a Química possibilita ao homen uma visão crítica do mundo que o cerca. Através dela é
possível analisar, compreender e utilizar este conhecimento no cotidiano, tendo condições de perceber e
interferir em situações que contribuem para a melhora da qualidade de vida e meio ambiente. Uma das
alternativas é a contextualização dos temas e a realização de aulas práticas, pois desta forma aumenta o
interesse dos alunos pelo conteúdo. Com as aulas práticas o aluno poderá ver os conceitos teóricos de Química 
trabalhados em sala de aula aplicados de uma forma simples, será capaz de desenvolver o conteúdo de uma
maneira interessante e a matéria se tornará fácil de ser compreendida. Este trabalho visa apresentar os
resultados parciais da aplicação questionário em Escolas de Ensino Médio sobre o interesse dos alunos pela
disciplina de Química. O questionário foi aplicado em 5 escolas participantes do Projeto. No período entre maio e
agosto de 2011, foi aplicado um questionário aos alunos das séries do Ensino Médio sobre o interesse deles 
pela Química, bem como o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido nas escolas, exigido pelo Comitê de
Ética e Pesquisa. As escolas participantes foram Colégio Estadual Lourdes Alves Mello; Colégio Estadual Santa 
Inês; Escola Estadual Antônio de Almeida Prado; Escola Estadual Maria Luiza Bastos e Escola Estadual Maria
Luiza Formozinho Ribeiro. O questionário foi elaborado com 11 questões de múltipla escolha e dissertativas que
abordam o interesse dos alunos pela disciplina, se sabem sobre sua importância e como são ministradas as
aulas de Química. Foram obtidos 150 questionários e foram feitas as análises baseadas nas respostas. Com a
análise do questionário, foi possível saber que 47% dos alunos gostam de Química e 53% que não gostam de 
Química. A principal justificativa por não gostarem de Química é a complexidade da matéria, fórmulas com
nomes difíceis e muito cálculo. Todos os alunos, os que gostam e não gostam, justificam como algo
desmotivador, a falta de aula prática como um método prático e lúdico de ensino, sendo que os próprios alunos
poderiam desenvolver a teoria exercitada em sala de aula. A última etapa do Projeto consiste na aplicação de
aulas práticas em algumas escolas selecionadas, que serão de execução simples, mas que abordam o conteúdo 
e terão a capacidade de despertar e motivar o interesse dos alunos pela Química.  
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AVALIAÇÃO DO USO DE PLANTAS MEDICINAIS ENTRE ACADÊMICOS DE UMA UNIVERSIDADE DO 

OESTE PAULISTA  
  SANTOS, MARIELE APARECIDA DOS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

Graças ao avanço nas pesquisas químicas e farmacêuticas atualmente, já é possível contar com produtos
eficazes para o tratamento de diversas enfermidades, como por exemplo, tuberculose, sarampo, hanseníase,
entre outras, que em séculos passados dizimaram a humanidade, assim como, para os males da sociedade 
moderna, como depressão, cardiopatias, diabetes, AIDS entre outras. No entanto, apesar da variedade de
medicamentos alopáticos no mercado, uma grande parte da população tem acesso limitado a esses produtos,
seja devida sua situação econômica ou por se encontrarem muito distantes dos centros de saúde ou locais de
vendas de medicamentos (MENDONÇA, 2003) Desta forma, em busca da cura para seus males ou por uma
melhor qualidade de vida, muitas pessoas têm recorrido às terapias alternativas, entre elas, o uso de plantas 
naturais como medicamentos (MENGUE, 2001). . O presente trabalho tem por objetivo fazer um levantamento
sobre os hábitos e costumes dos acadêmicos de uma Universidade do oeste paulista quanto à utilização de 
plantas medicinais. Para a obtenção das informações será um questionário distribuído eletronicamente por meio
do Sistema de Avaliação (SAV) da UNOESTE aos 1084 alunos da FACLEPP . Os voluntários somente terão
acesso ao questionário após a apresentação do termo de consentimento livre e esclarecido inserido no mesmo
sistema. .  
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ESTUDOS COMPUTACIONAIS DA MUTAÇÃO NA ENZIMA 5-ENOL-PIRUVIL-CHIQUIMATO-3-

FOSFATOSINTASE E DE SUA INTERAÇÃO COM O GLIFOSATO 
  PEREIRA, ALYNE VALERIA CARRION (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

ALMEIDA, LIVIA BONILHA DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
CRUZ NETO, CASSIANO JOSÉ DA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

FLUMINHAN JUNIOR, ANTONIO (Professor - UNOESTE)
ISHIKI, HAMILTON MITSUGU (Professor - UNOESTE)

O glifosato [N-(fosfonometil)glicina] é um herbicida de amplo espectro de ação utilizado em várias plantações ao
redor do mundo. O surgimento de culturas transgênicas, resistentes à sua ação, fez do glifosato o herbicida mais
utilizado em todo o mundo. O glifosato é absorvido pelas plantas causando a inibição da enzima 5-enol-piruvil-
chiquimato-3-fosfatosintase – EPSPS, o que acarreta no bloqueio da biossíntese dos aminoácidos aromáticos
essenciais como, por exemplo, a fenilalanina, a tirosina e o triptofano, que são precursores de outras
substâncias importantes para as plantas. Apesar desta classe de compostos ser menos tóxica do que a classe 
dos compostos organofosforados, há vários estudos comprovando a sua toxicidade em peixes, ratos e anfíbios.
Atualmente, observa-se o aumento de ervas daninhas resistentes ao glifosato, o que conduz ao uso de antigos
herbicidas, mais tóxicos que o glifosato. Uma das possíveis causas desta resistência seria a mutação que ocorre
na prolina da posição 106 da enzima EPSPS por uma leucina. Considerando a importância deste herbicida para
a sociedade atual, este trabalho tem o intuito de verificar através de cálculos computacionais a nova interação 
que está ocorrendo entre a enzima mutante e o glifosato. Este estudo deverá indicar os motivos pelos quais o
glifosato tem a sua atividade biológica diminuída. A otimização da geometria eletrônica do glifosato será 
realizada através de cálculos computacionais ao nível ab initio utilizando a metodologia da teoria do funcional de
densidade (DFT) com o método híbrido B3LYP com o emprego do programa GAMESS. Os cálculos serão
realizados em um computador AMD Athlon II X4 Quad core 600e, 2.2 GHz, com 4.0 GB de memória RAM. Em
seguida, deverá ser realizada a troca da prolina, da posição 106, por uma leucina com as ferramentas existentes
no site da Swiss Institute of Bioinformatics (http://expasy.org/sprot/). A otimização do sítio ativo com a molécula 
de glifosato será efetuada para averiguar as interações que levam à perda de atividade .  
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ESTUDOS DA ESTRUTURA ELETRÔNICA DA N-(FOSFONOMETILGLICINA (GLIFOSATO) ATRAVÉS 

DE CÁLCULOS COMPUTACIONAIS 
  SCARIM, CAUÊ BENITO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

CARLOS, MARILIA CARVALHO DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
LIMA, THAIS MEDEIROS DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

FLUMINHAN JUNIOR, ANTONIO (Professor - UNOESTE)
ISHIKI, HAMILTON MITSUGU (Professor - UNOESTE)

O glifosato [N-(fosfonometil)glicina] é um herbicida de amplo espectro de ação utilizado em várias plantações ao
redor do mundo. O surgimento de culturas transgênicas, resistentes à sua ação, fez do glifosato o herbicida mais
utilizado em todo o mundo. O glifosato é absorvido pelas plantas causando a inibição da enzima 5-enol-piruvil-
chiquimato-3-fosfatosintase – EPSPS, o que acarreta no bloqueio da biossíntese dos aminoácidos aromáticos
essenciais como, por exemplo, a fenilalanina, a tirosina e o triptofano, que são precursores de outras
substâncias importantes para as plantas. Apesar desta classe de compostos ser menos tóxicos do que a classe
dos compostos organofosforados, há vários estudos comprovando a sua toxicidade em peixes, ratos e anfíbios.
Na literatura existem poucos dados sobre a estrutura eletrônica deste composto, sendo que os existentes foram
efetuados com conjuntos de bases relativamente pequenos. O intuito deste trabalho é a de se realizar uma série
de cálculos ao nível ab initio empregando tanto a metodologia Hartree-Fock (HF) bem como a metodologia da 
teoria do funcional de densidade (DFT) com o método híbrido B3LYP. Neste estudo, serão aplicados os
conjuntos de funções de base 6-31G(d,p), 6-31++G(d,p) e 6-311++G(d,p), maiores do que os encontrados na 
literatura. Os cálculos empregando o programa GAMESS serão realizados em fase gasosa e com o emprego da 
água, como solvente, para comparação das geometrias de mínima energia. Os cálculos serão realizados em um
computador AMD Athlon II X2 Duo core, 2.8 GHz, com 3.0 GB de memória RAM. Os resultados obtidos através
dos cálculos computacionais serão comparados com os resultados de literatura, obtidos experimentalmente
através da cristalografia de Raio-X.  
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EXTRAÇÃO, QUANTIFICAÇÃO E DETERMINAÇÃO DAS PROPRIEDADES FÍSICAS DOS ÓLEOS 

ESSENCIAIS EXTRAÍDOS DAS FOLHAS DAS ESPÉCIES ROSMARINUS SP (ALECRIM) E 
CYMBOPOGON CITRATUS (CAPIM LIMÃO / ERVA CIDREIRA) 

  PIMENTEL, CARLA ADRIANA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
ANTUNES, PATRICIA ALEXANDRA (Professor - UNOESTE)

As plantas representaram, durante séculos, a única fonte terapêutica para o homem. O estudo fitoquímico de
plantas medicinais constitui uma estratégia alternativa na procura de novos agentes terapêuticos. O Parque
Estadual do Morro do Diabo será objeto de estudo do projeto em razão deste conter a maior reserva de Mata
Atlântica da região de Presidente Prudente e uma quantidade expressiva de plantas para fins medicinais. Os
óleos essenciais ou voláteis, agentes responsáveis pela ação terapêutica da planta, são definidos como os
produtos obtidos de partes de plantas através de destilação por arraste a vapor. São misturas complexas de
substâncias voláteis, lipofílicas, geralmente odoríferas e líquidas. Estes óleos têm como principais características 
fisico-químicas a volatilidade e o aroma agradável e intenso, diferenciando-se dos óleos fixos e misturas de 
substâncias lipídicas. O objetivo deste trabalho é realizar um estudo analítico da extração e quantificação do
óleo essencial das folhas das espécies Rosmarinus sp (alecrim) e Cymbopogon citratus (capim limão / erva
cidreira) existentes no Parque Estadual do Morro do Diabo. Com estes estudos, será possível determinar as
condições ótimas da extração do óleo essencial das espécies envolvidas, bem como as principais propriedades 
fisicas, para uma posterior aplicação para fins medicinais. A coleta das amostras será efetuada no Parque
Estadual Morro do Diabo e no viveiro da Unoeste, campus II, em horário e condições climáticas adequadas para 
a colheita das espécies a serem estudadas. Para a elaboração das exsicatas, serão coletados ramos de
amostras, dissecados à sombra, prensados, anexados a uma cartolina, (de cor branca), e encaminhada para a
identificação botânica. Após a identificação das espécies, serão realizadas as extrações do óleo pelo método de
Clevenger. Os resultados obtidos da extração, quantificação e determinação dos parâmetros ótimos de extração
dos óleos essenciais serão analisados pela construção de gráficos de volume do óleo extraído (Vext) em função 
de um determinado parâmetro. Por exemplo gráficos de Vext x tempo de extração, Vext x temperatura do
hidrolato, Vext x pH do hidrolato, entre outros. Com relação à determinação dos parâmetros físicos do óleo
extraído serão feitas caracterizações físico-químicas. Desta forma, espera conhecer algumas das principais
características físicas do óleo. Os resultados obtidos serão comparados com dados de óleo extraídos de
espécies da mesma família e/ou espécies que tenham os mesmos fins terapêuticos e que sejam encontradas no 
Parque Estadual do Morro do Diabo.  
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ESSENCIAIS EXTRAÍDOS DAS FOLHAS DAS ESPÉCIES ARISTOLOCHIA TRIANGULARES (CIPÓ MIL 
HOMENS) E ACHILLEA MILLEFOLIUM L (MIL FOLHAS) 
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As plantas representaram, durante séculos, a única fonte terapêutica para o homem. Atualmente, apesar do
grande desenvolvimento da síntese orgânica e de novos processos biotecnológicos, grande parte dos 
medicamentos prescritos nos países industrializados são originários de plantas e de compostos de origem
natural. O estudo fitoquímico de plantas medicinais constitui uma estratégia alternativa na procura de novos 
agentes terapêuticos. O Parque Estadual do Morro do Diabo será objeto de estudo do projeto em razão deste
conter a maior reserva de Mata Atlântica da região de Presidente Prudente e uma quantidade expressiva de
plantas para fins medicinais. Os óleos essenciais ou voláteis, agentes responsáveis pela ação terapêutica da
planta, são definidos como os produtos obtidos de partes de plantas através de destilação por arraste a vapor.
São misturas complexas de substâncias voláteis, lipofílicas, geralmente odoríferas e líquidas. Estes óleos têm 
como principais características fisico-químicas a volatilidade e o aroma agradável e intenso, diferenciando-se 
dos óleos fixos e misturas de substâncias lipídicas. O objetivo deste trabalho é realizar um estudo analítico da 
extração e quantificação do óleo essencial das folhas das espécies Aristolochia triangulares (cipó mil homens) e
Achillea millefolium L (mil folhas) existentes no Parque Estadual do Morro do Diabo. Com estes estudos, será
possível determinar as condições ótimas da extração do óleo essencial das espécies envolvidas, bem como as
principais propriedades fisicas, para uma posterior aplicação para fins medicinais. Atualmente, o projeto em
questão, encontra-se na fase de identificação das espécies a serem estudadas. A coleta das amostras será 
efetuada no Parque Estadual Morro do Diabo e no viveiro da Unoeste, campus II, em horário e condições
climáticas adequadas para a colheita das espécies a serem estudadas. Para a elaboração das exsicatas, serão
coletados ramos de amostras, posteriormente serão dissecados à sombra, prensados, anexados a uma
cartolina, (de cor branca), e finalmente encaminhada para a identificação. Após a identificação das espécies,
serão realizadas as extrações do óleo pelo método de Cleveger. Os resultados obtidos da extração, 
quantificação e determinação dos parâmetros ótimos de extração dos óleos essenciais serão analisados pela
construção de gráficos de volume do óleo extraído (Vext) em função de um determinado parâmetro. Por exemplo
gráficos de Vext x tempo de extração, Vext x temperatura do hidrolato, Vext x pH do hidrolato, entre outros. Com
relação à determinação dos parâmetros físicos do óleo extraído serão feitas caracterizações físico-químicas. 
Desta forma, espera conhecer algumas das principais características físicas do óleo. Os resultados obtidos
serão comparados com dados de óleo extraídos de espécies da mesma família e/ou espécies que tenham os
mesmos fins terapêuticos e que sejam encontradas no Parque Estadual do Morro do Diabo.  
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