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POLUIÇÃO DA ÁGUA CAUSADA PELA LAVAGEM DE ROUPAS USADAS NA APLICAÇÃO DE 
DEFENSIVOS AGRÍCOLAS EM LAVOURAS DE CANA NO OESTE PAULISTA  

 
ALESSANDRA DELLI COLLI NEVES  

DIEGO ARIÇA CECCATO  
 

A água é considerada um solvente universal, compõe de 50% a 70% dos organismos vivos. Para 
que a água possa ser consumida por nós humanos, quando retirada da natureza, passa por 
processos de tratamento para retirar impurezas que podem causar doenças.A contaminação não 
vem só por meio de descarte após o uso, mas também quando produtos químicos são despejados 
em fontes de água limpa, tornando-a imprópria sem mesmo ter sido usada. A preocupação com os 
poluentes lançados incessantemente em fontes de água, leva a fazer esse estudo detalhado de 
poluentes contidos em roupas de uso de funcionários de usina que aplicam defensivos na lavoura 
de cana. A poluição de corpos hídricos pelo descarte de água de lavagem de roupas usadas na 
aplicação de agrotóxicos na lavoura de cana no Oeste Paulista. Identificar resíduos de poluentes 
contidos nas roupas usadas na aplicação de defensivos agrícolas que podem ser arrastados para 
efluentes onde as águas são descartadas. O local de coleta das amostras se deu em uma empresa 
que presta serviço terceirizado a Usina Alto Alegre. Foram feitas coletas em três pontos 
específicos, sendo eles ao sair da torneira que enche a máquina de lavagem das roupas, com 60 
peças, chamado de ponto E; dentro da máquina no momento da primeira lavagem, ponto A1; 
dentro da máquina no momento do segundo enxágue das roupas, ponto A2. As amostras foram 
feitas em triplicata e coletadas em um mesmo dia. A água foi armazenada em recipiente adequado 
acondicionada com gelo e conduzida ao laboratório no período de 4:00 horas após a coleta e 
posteriormente avaliado. Análises Físico-Químicas: O experimento foi conduzido no Campus II da 
Universidade do Oeste Paulista, no laboratório de Química, localizada em Presidente Prudente -SP. 
Os parâmetros físico-químicos e microbiológicos da água foram analisados de acordo com o 
Standard Methods of Water and Wastwater. Os parâmetros analisados foram: pH, demanda 
química de oxigênio, demanda bioquímica de oxigênio, nitrogênio e fósforo, turbidez, nitrito, 
oxigênio dissolvido, temperatura da água e resíduo total, com o intuito de identificar resíduos de 
defensivos agrícolas contidos nas roupas.Foi utilizado o método estatísticos "teste de 
Tukey". Comparando os resultados das análises nos três pontos diferentes, não há uma diferença 
considerável entre os 3 pontos coletados. As exceções são em relação aos parâmetros fósforo e a 
demanda bioquímica de oxigênio, na qual a água, após ser utilizada,apresenta valores maiores que 
a água de entrada. Os valores de fósforo encontram-se 100% acima do valor permitido, indicando 
uma alta poluição nas águas utilizadas para a lavagem de roupas. Considerando o resultado 
obtido, orienta-se o tratamento da água após o uso e antes do descarte. As análises revelaram um 
excesso no teor de fósforo na água utilizada para a lavagem de equipamentos e roupas agrícolas. 
O fósforo em excesso pode provocar diversos impactos negativos, com especial referência à 
qualidade das águas.         
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A IMPORTÂNCIA DA LOGÍSTICA NO TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEIS  
 

ANDRE REIS LACERDA  
 

       A logística é um assunto fundamental para a competitividade das empresas nos dias atuais 
podendo ser um fator determinante do sucesso ou fracasso das empresas. O objetivo deste 
estudo foi abordar o processo logístico do transporte de combustíveis. A metodologia constou de 
pesquisa bibliográfica. Nos resultados foi possível identificar que as Operações em Logística de 
Transporte, bem como os procedimentos desenvolvidos em torno do tema, objetivam melhores 
ajustes nos índices de preços, custos financeiros, produtividade, custos de energia e satisfação dos 
clientes, estabelecendo uma lealdade de longo prazo com o mesmo. Concluímos que, no caso da 
transportadora de combustível quando se fala de instalações da empresa, seria a escolha certa de 
onde o caminhão irá carregar e para onde ele levará a carga, pois os caminhões tanques tornam-
se o depósito do produto  
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SISTEMA DE MONITORAMENTO VEICULAR-SETOR SUCROALCOOLEIROS: A TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO A SERVIÇO DA GESTÃO EMPRESARIAL  

 
ANDRÉ LUIS NOVAES  

 
       O presente artigo visa apresentar a influência da Tecnologia de Informação - TI no 
gerenciamento das empresas, mais especificamente as do setor sucroalcooleiro, tornando-as ágeis 
e eficazes, demonstrando suas consequências na melhoria dos processos de gestão empresarial 
com informações disponibilizadas em tempo real pelo sistema, aprimorando seus processos de 
venda e distribuição, tornando-se mais eficientes, melhorando a comunicação e agilizando os 
processos que antes eram imprecisos, de modo que se possa evitar investimentos inadequados 
para a organização. Utilizou-se referências bibliográficas na área de TI, tendo como foco o sistema 
de monitoramento veicular, trabalhando junto com o sistema GPS (Global Positioning System) e o 
computador de bordo, que atende grande parte dos requisitos de automação necessários para o 
controle do setor envolvido, coletando todas as informações necessárias o bordo junto de um 
software cria pacotes de dados que são enviados ao servidor via GPRS (Serviços Gerais de Pacote 
por Rádio) depois são processados para que seja visualizado de uma maneira fácil e dinâmica no 
SGPA (Sistema Gerenciado Processo Automatizado), e gerenciamento de empresas para obtenção 
de abrangência do assunto. Concluindo-se que a adoção da TI possibilita a praticidade e 
confiabilidade de relatórios on-line ou relatórios gerenciais sabendo de forma precisa o percentual 
de horas trabalhadas, manutenção mecânica de seus equipamentos e vários outros fatores, 
gerando uma economia satisfatória com muita agilidade e controle, proporcionando uma maior 
quantidade e qualidades dos seus produtos. Solinftec.  

 


