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ANÁLISE NUTRICIONAL DO MOSTO À BASE DE MELAÇO E ÁGUA E SEUS IMPACTOS NO 
RENDIMENTO DA FERMENTAÇÃO  

 
CESAR VANDERLEI NASCIMENTO  

 
As leveduras são os principais agentes biológicos ativos responsáveis pela fermentação alcoólica e, 
por isso, a escolha da linhagem apropriada é de suma importância para o êxito da 
fermentação.Essas leveduras exigem uma fonte de carbono, que pode ser glicose ou outro açúcar, 
mas também exigem vitaminas e outros nutrientes tais como nitrogênio, fósforo, enxofre, 
potássio, magnésio, cálcio, zinco, manganês, cobre, ferro, cobalto, iodo e outros elementos em 
quantidades diminutas.  Conhecer a influência da complementação de nutrientes no mosto de 
melaço e de caldo de cana sobre o processo de fermentação alcoólica.  Para avaliar a influência da 
composição química do melaço no processo fermentativo e no rendimento alcoólico, a coleta do 
mosto foi realizada através de um coletador continuo de quatro em quatro horas.Os nutrientes 
contidos no mosto foram identificados através da extração de macronutrientes que é feito pelo 
método da resina; já a extração de micronutrientes foi realizada usando solução extratora de 
DTPA. Ambos nutrientes foram dosados usando um espectrofotômetro de absorção atômica, 
marca Perkin Elmer modelo AA 200. Valores obtidos mostrados na tabela: Amostra 1 N= 0,6 P=0,8 
K= 1,8 Ca=0,3 Mg=0,5 S=0,3 Rendimento=81,20% Amostra 2 N=1,4 P= 0,17 K= 4,5 Ca=0,9 Mg=1,5 
S= 0,6 Rendimento=80,14% Amostra 3 N=0,9 P= 0,13 K=0,3 Ca=1,2 Mg=0,2 S=0,1 
Rendimento=80,18% Amostra 4 N=0,9 P= 0,1 K= 0,4 Ca=1,3 Mg=0,3 S=0,1 Rendimento=82,13% 
Amostra5 N=0,5 P=0,04 K=6,4 Ca=1,9 Mg=1,6 S=0,1 Rendimento=84,27% Nutrientes expressos em 
ppm As amostras analisada começaram com um rendimento regular e com o decorrer das análises 
e com a alteração das concentrações de nutrientes o rendimento foi aumentando; a alteração da 
concentração de nutrientes pode ocorrer por diversos fatores como variedade da cana, idade, 
maturação, sistema de cultivo, adubação, condições climáticas e outras.  Na maioria das amostras 
os parâmetros estiveram dentro dos padrões. Com relação aos nutrientes deve-se manter na 
concentração ideal, se os nutrientes estiverem em excesso ou com deficiência, irá interferir no 
rendimento da fermentação.         
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ATIVIDADE CEMITERIAL NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE-SP: ANÁLISE DA 
QUALIDADE DA ÁGUA  

 
LETÍCIA APARECIDA COSTA  

DERLI RANIERI COSTA DANTZGER  
PAULO ANTONIO DA SILVA  

PATRICIA ALEXANDRA ANTUNES  
 

O cemitério é um local onde os vivos prestam homenagens aos seus entes queridos e nas últimas 
décadas, os cemitérios começaram a ser considerados fontes causadoras de impacto ambiental. 
Com as alterações que ocorrem nos meios físico e biótico pode-se considerar que a atividade 
cemiterial polui e contamina o meio ambiente.  O presente trabalho tem como objetivo analisar a 
qualidade da água de corpos hídricos próximos a 4 cemitérios localizados nos distritos de 
Presidente Prudente.  Foram executadas análises físico-químicas e microbiológicas em amostras 
de água superficiais, coletadas em pontos próximos aos cemitérios. Foram realizadas as análises 
de cor, temperatura, pH, cloretos, cromo total, ferro total, fosfato, nitrogênio (nitratos), DBO, 
DQO, dureza total, coliformes totais, Escherichia coli e Bactérias heterotróficas de acordo com 
métodos descritos na literatura.  Os valores que sofreram alterações nos distritos foram 
basicamente o cromo, ferro, fosfato, DBO, coliformes, e bactérias heterotróficas, que podem 
sofrer influência da atividade cemiterial, mas há possibilidade de que existam fontes externas de 
contaminação.  Desta forma, é possível concluir que os cemitérios localizados na região distrital do 
município de Presidente Prudente-SP podem proporcionar impactos ambientais negativos no meio 
ambiente, causando contaminação dos recursos hídricos.          
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DO CÓRREGO SOB INFLUÊNCIA DE EFLUENTES NO 
MUNICÍPIO DE RANCHARIA - SP  

 
ANDRÉ TURIN SANTANA  

DANIEL ÂNGELO MACENA  
 

Diversos são os fatores que contribuem para a degradação dos recursos hídricos causados por 
diferentes fontes, tais como, o descarte de efluentes domésticos e efluentes industrial. O 
lançamento desse despejo causa o aumento da concentração de matéria orgânica biodegradável 
(DBO) e da matéria orgânica biodegradável e não biodegradável (DQO), onde pode ser medida 
diretamente a quantidade de oxigênio dissolvido.Portanto são estabelecidos limites que não 
podem exceder as condições e padrões da qualidade da água instituídos para as respectivas 
classes dos corpos especificados pela resolução CONAMA 357/2005 e CONAMA 430/2011. O 
grande volume de efluente proveniente das industrias frigoríficas apresenta uma dificuldade para 
seu tratamento em razão da quantidade de carga orgânica, assim a qualidade da água é afetada 
quando é realizado o descarte inadequado mediante o padrão estabelecido, sendo assim, 
elevando o valor da DBO e da carga de nutrientes nos corpos receptores resultando na 
degradação ambiental. Em vista disso, a proposta desse trabalho justifica-se com a necessidade de 
avaliar e identificar a qualidade da água do córrego Ribeirão Rancharia com o lançamento do 
efluente de industrias frigorificas, a partir de análises físico-químicas. Foram estabelecidos 6 
pontos para serem coletadas as amostras do córrego: 01 Nascente; 02 após laticínio; 03 Montante 
300 metros do lançamento; 04 lançamento do efluente; 05 100 metros jusante do lançamento e 
06 300 metros jusante do lançamento. Foram realizadas as analises de pH, DBO, fósforo total, 
nitrogênio total e oxigênio dissolvido,com base na metodologia descrita no Standard Methods For 
The Examination of water and Wastwater.  Os valores de pH e nitrogênio, em todos os pontos 
coletados, atenderam aos critérios estabelecidos pela resolução CONAMA 357/2005 para água de 
classe II. Considerando o parâmetro de fósforo, na qual a Legislação estabelece concentrações 
máximas de 0,1 mg.L-1, aplicados nos padrões para corpos de água classe 2. Observou-se uma alta 
concentração, principalmente no ponto de lançamento do efluente, onde também não está de 
acordo com o padrão de lançamento da Resolução CONAMA 430/2011, que tem valor máximo de 
0,15 mg.L-1. Os resultados de DBO em todos os pontos indicam concentrações superiores ao 
permitido pelo CONAMA 357/2005, que estabelece valor máximo de 5 mg.L-1, no ponto 01 obtido 
o valor mínimo de 6 mg.L-1 e no ponto 04 o valor máximo de 679 mg.L-1. Quanto ao Oxigênio 
Dissolvido, pode ser observada uma redução a partir do ponto 04, lançamento do efluente, tendo 
uma redução de 7,95 mg.L-1 , para 0,90 mg.L-1. A resolução CONAMA 357/2005 estabelece para 
corpos hídricos classe II que não deve ser inferior a 5,0 mg.L-1.  Pode-se concluir com os 
resultados obtidos na qual evidenciaram alterações na qualidade da água do córrego, 
principalmente após o ponto de lançamento do efluente provindo das indústrias frigoríficas que 
não estiveram dentro dos limites estabelecidos pela legislação.          
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AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DE UMA AGROINDÚSTRIA EM 
BATAGUASSU - MS  

 
ANDRÉ TURIN SANTANA  

NATALY NEGRÃO LANZIANI  
ALINE BARDELLI MENESES  
DANIEL ÂNGELO MACENA  

 
As indústrias são responsáveis por boa parte do consumo de água potável no mundo e produzem 
grandes quantidades de resíduos ou efluentes poluidores que, quando não tratados corretamente 
contribuem para a contaminação do solo ou da água de rios receptores. Em função da grande 
quantidade de contaminantes orgânicos, biológicos ou químicos, as agroindústrias necessitam de 
um sistema de tratamento eficaz desses efluentes. Para que possam ser descartados na natureza 
estes devem atender as exigências estabelecidas pela Resolução CONAMA 357/2005 e Resolução 
CONAMA 430/2011. Assim o objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência do tratamento de 
efluente atualmente realizado pela indústria de Bataguassu - MS. Foram coletadas 3 amostras na 
entrada do tratamento e 3 na saída, respeitando um intervalo de 60 minutos para obtenção de 
uma amostra composta. Após coletadas, realizou-se análises de pH, turbidez, sólidos totais, 
demanda bioquímica de oxigênio, demanda química de oxigênio, cloreto total, fósforo total e 
nitrogênio total, com base na metodologia descrita no Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater.  Os resultados mostraram que comparados aos valores estabelecidos pela 
Resolução CONAMA 430/2011, apenas os valores de pH e demanda bioquímica de oxigênio 
atendem os padrões de lançamento. Os valores de cloreto, fósforo e nitrogênio estão 
respectivamente, 8, 152 e 11 vezes maiores que o limite especificado Diante disto, observa-se que 
o tratamento realizado pela indústria não demonstra capacidade satisfatória na remoção de 
contaminantes, portanto, é necessário a realização de um estudo mais detalhado para a melhoria 
da qualidade deste efluente.         
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CARACTERIZAÇÃO DE VINHAÇA PARA POTENCIAL UTILIZAÇÃO NA FABRICAÇÃO DE TIJOLOS DO 
TIPO ADOBE  

 
NATALY NEGRÃO LANZIANI  

NAYARA PEREIRA ROCHA  
JACQUELINE ROBERTA TAMASHIRO  

PATRICIA ALEXANDRA ANTUNES  
 

Diante da grande representatividade da monocultura de cana-de-açúcar na região oeste do Estado 
de São Paulo; atualmente, são gerados cerca de 13 a 18 litros de líquido residual, ou vinhaça, 
como subproduto de destilação de álcool. Por outro lado, a indústria da construção civil tem 
participação expressiva na economia mundial e, mesmo não sendo perceptível, é uma atividade 
poluente com um produto final que consome recursos naturais e gera grande quantidade de 
resíduos sólidos. Os prejuízos são perceptíveis em toda a sociedade, não só pelo aumento do custo 
final das construções como também pelos danos ambientais causados. Este trabalho teve como 
objetivo caracterizar quimicamente a vinhaça, apresentá-la em diferentes concentrações para 
viabilidade de dosagem dos traços de tijolos do tipo adobe. Os materiais utilizados na fabricação 
dos tijolos foram a vinhaça, latossolo e cimento Portland CP32. A vinhaça fora cedida por três 
usinas sucroalcooleiras distintas, compreendidas na região do Pontal do Paranapanema. Todas 
amostras foram caracterizadas e analisadas em parâmetros individuais (DBO, DQO, sólidos totais, 
pH e condutividade). Posteriormente foram fabricados três lotes de corpos de prova prismáticos. 
Os traços seguiram a substituição total (100%) e parciais (50% e 25%). Os resultados apontaram 
que a composição química da vinhaça variou de acordo com a sua origem. Destacaram-se o alto 
teor de potássio e a grande quantidade de matéria orgânica, conforme previsto na literatura. No 
entanto, diante das substituições, a vinhaça não se apresentou como um fator prejudicial na 
trabalhabilidade em estado fresco. Nos estudos de resistência de compressão, o resultado parcial 
dos tijolos utilizando-se uma amostra de vinhaça foi de valor maior do que a mínima proposta pela 
NBR 7110 (1983). A norma estabelece para tijolos da categoria A uma resistência de compressão 
mínima de 1,5 MPa, sendo que o primeiro lote obteve-se uma resistência de 8,79 a 9,14 MPa 
(25%) ,segundo lote de 13,58 a 17,36 (50%) e terceiro lote 6,92 a 14,17 (100%). Desta forma, a 
vinhaça pode ser considerada como um bom aditivo na qualidade e fabricação manual de tijolos 
do tipo adobe.         
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DESTINO AMBIENTAL FOTOQUÍMICO DO POLUENTE EMERGENTE LEVOTIROXINA SÓDICA EM 
ÁGUAS SUPERFICIAIS DA REGIÃO DE PRESIDENTE PRUDENTE.  

 
MARCELA PRADO SILVA PARIZI  

HAMILTON MITSUGU ISHIKI  
GABRIEL BATEZATI RABELO VALÉRIO  

LEONARDO FERREIRA DORINI  
 

É grande a preocupação quanto à presença de desreguladores endócrinos (DE) no ambiente 
aquático, devido ao potencial destes micropoluentes em afetar a saúde de humanos e animais. 
Dentre os DE está o hormônio sintético levotiroxina sódica (LTX), a droga mais eficaz no 
tratamento do hipotiroidismo. Entre 20 e 40% da dose da LTX são excretados na urina e/ou nas 
fezes e posteriormente dispersados no esgoto doméstico. O presente trabalho de pesquisa 
investigou a degradação fotoquímica da LTX em dois corpos d`água da região de Presidente 
Prudente, um localizado em área preservada e outro em área urbanizada.  Investigar a 
fotodegradação da LTX em corpos d`água localizados em áreas de diferente uso e ocupação do 
solo (área urbanizada e área preservada), com a finalidade de se compreender o comportamento 
fotoquímico deste hormônio nestes sistemas aquosos. O projeto foi desenvolvido no Programa de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional da UNOESTE, no âmbito do Programa de Pesquisa 
Interdisciplinar-PROINTER em parceria com o curso de Química, que disponibilizou os laboratórios 
e alunos de iniciação. O trabalho foi realizado em três etapas: busca de dados na literatura; coleta 
e análise de amostras de água de corpos d`água da região de Presidente Prudente visando as 
consentrações de nitrito,nitrato e carbonato e simulação do tempo de meia-vida da LTX.  Os 
valores revelam que a principal via de remoção da LTX em águas superficiais é o ataque dos 
radicais ? OH. A alta consentração de carbonato encontrada pode retardar o processo de 
degradação de poluentes, uma vez que está espécie química atua como sequestrador de radicais ? 
OH. Portanto, podemos analisar com base nas figuras apresentadas pelo software APEX que o 
tempo de meia vida do farmaco no corpo d'agua localizado na regiao urbana forá mais rapido, 
possivelmente pelo alto teor de nitrato encontrado no local de coleta. O nitrato é uma importante 
fonte de radicais hidroxila e o ataque deste por sua vez é a principal via de degradação da LTX.   Os 
resultados das simulações indicaram que o tempo de meia-vida (t1/2) da LTX pode variar de 
menos de dez dias até mais de 2 meses, dependendo das condições ambientais consideradas. As 
simulações do modelo sugerem que a LTX é degradada ligeiramente mais rápida no corpo d'água 
localizado em área urbana, este fato é atribuido ao alto valor de nitrato encontrado no corpo 
d'água, uma vez que esta espécie química é uma importante fonte de radicais hidroxila. Os 
resultados sugerem que a urbanização não interfere na degradação fotoquímica do fármaco LTX, 
porém é importante ressaltar que outras vias de degradação podem ser prejudicadas por este 
fator.          
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DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE NÍQUEL EM GORDURAS HIDROGENADAS  
 

ANDRÉ LUIZ DO NASCIMENTO  
HAMILTON MITSUGU ISHIKI  

 
A indústria de óleos vegetais e gorduras foi uma das primeiras a utilizar o processo de 
hidrogenação catalítica com o objetivo de transformar o óleo em um produto sólido ou pastoso. 
Este tipo de transformação ocorre dentro de reatores, onde se misturam o óleo vegetal, junto com 
um catalisador metálico e gás hidrogênio a uma temperatura elevada. A hidrogenação do óleo 
vegetal ocorre através da quebra da sua dupla ligação entre dois átomos de carbono com 
posterior adição de gás hidrogênio (H2), na presença de um catalisador (no caso um metal), 
passando de insaturado para saturado. O catalisador é uma substância usada numa etapa do 
mecanismo da reação e é regenerado na etapa posterior. Um catalisador atua tornando possível 
um novo mecanismo de reação, com uma energia de ativação menor, ou seja, eles não formam 
uma ligação química com o produto final. Quando se consegue diminuir a energia livre de 
ativação, a reação passa a acontecer em um período de tempo menor. As reações de 
hidrogenação envolvem catalisadores insolúveis como o Paládio, a Platina, Cobalto e Níquel e 
ocorrem através de catálise heterogênea. Com base nas definições de catálise é que surgiu a 
hipótese do metal Níquel estar aderido à superfície do produto final do processo de hidrogenação 
na forma de um contaminante. Determinar a quantidade do metal Níquel em Gorduras 
Hidrogenadas através da Espectroscopia de Absorção Atômica. Foram selecionadas duas marcas 
diferentes de gordura vegetal, adquiridas nos supermercados de Presidente Prudente-SP. As 
amostras foram analisadas em duplicata totalizando quatro analises ao todo, e submetidas a 
analise de níquel através da Espectroscopia de Absorção Atômica. Amostras Marca A Massas 
amostras (g) A1 = 10,2457 ; A2 = 10,3930 Quant. Ní (ppm) A1 = 0,08 ; A2 = 0,07 ; média = 0,075 ; 
Desvio Padrão Ni (ppm) A1 e A2 = ± 0,005 Amostras Marca B Massas das amostras (g) B1 = 
10,6009 ; B2 = 10,2497 Quant. Ní (ppm) B1 = 0,11 ; B2 = 0,08 ; média = 0,095 ; Desvio Padrão Ni 
(ppm) B1 e B2 = ± 0,015  As duas marcas de gordura hidrogenada que foram analisadas neste 
trabalho apresentaram contaminação por níquel. O decreto n° 55.871 de 26 de Março de 1965 
especifica os Limites Maximo de Níquel nos produtos hidrogenados. Os resultados que 
determinaram que a quantidade de níquel nas amostras A e B analisadas neste trabalho estão 
dentro dos limites máximos permitidos pela lei. O decreto n° 55.871 informa que a quantidade 
máxima Níquel permitido nos produtos hidrogenados é de 4,00 ppm/kg-1. O desenvolvimento do 
presente estudo nos possibilitou concluir que as duas amostras de gordura hidrogenada 
apresentaram contaminação pelo metal níquel. Porem a quantidade de níquel encontrada nas 
duas amostras é muito pequena e estão longe de provocar algum tipo de intoxicação. As 
quantidades de níquel encontradas nas amostras analisadas estão dentro dos parâmetros do 
decreto n° 55.871 de 26 de março de 1965.    PEIC - Programa Especial de Iniciação Cientifica     
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ESTUDO DA DEGRADAÇÃO FOTOCATALÍTICA DO GLIFOSATO  
 

BEATRIZ GONÇALVES DE OLIVEIRA MANCINI  
HAMILTON MITSUGU ISHIKI  

 
O comércio mundial de pesticida cresce exponencialmente a cada ano. Com isso, a preocupação 
ambiental com o uso intensivo de herbicidas aumentou significativamente. As consequências da 
utilização destes produtos na agricultura causaram vários impactos ambientais, como a 
desertificação de solos, poluição dos rios, contaminação de alimentos. (Carraro, 1997). O glifosato 
é um herbicida indicado para o controle de ervas daninhas anuais e perenes. Sendo assim, é 
necessário o desenvolvimento de estudos voltados a investigar processos de tratamento de água 
contaminadas por este herbicida. Os processos oxidativos avançados (POA), processos que 
permitem degradar poluentes orgânicos com diversas estruturas químicas e grupos funcionais, 
figuram uma possível via de tratamento. Estudar a viabilidade do uso do POA, peroxidação 
fotoassistida, no tratamento de água contaminada com o pesticida glifosato. Neste trabalho, será 
utilizado um reator fotoquímico que consiste em um recipiente (béquer) agitador magnético e 
lâmpadas de vapor de mercúrio de diferentes potências radiantes (80 e 125W). Os experimentos 
serão realizados com base no seguinte procedimento: em cada batelada será usado um volume 
fixo da solução aquosa de glifosato a uma concentração especificada (variando de 10 a 50 mg L-1), 
carregada ao recipiente e mantida sob agitação. O pH dessa solução será ajustado ao valor 
desejado. Como oxidante auxiliar, será usado peróxido de hidrogênio (H2O2). Iniciada a irradiação 
do reator fotoquímico, a contagem do tempo de reação terá início com a adição da solução 
aquosa de H2O2. Amostras serão retiradas em tempos determinados. Para efeito de controle 
foram realizados experimentos de hidrólise e fotólise. O método analítico para a determinação do 
glifosato empregado neste estudo foi adaptado do método proposto inicialmente por Nagaraja, 
Besagarahally e Bhaskara(2006).  Tabela 17. Valores da matriz utilizada no experimento fatorial 
para o estudo da foto degradação do glifosato e resultados obtidos. Através destes resultados foi 
possível obter: a)a curva de nível, Figura 1, gerada para a variação do pH e da concentração inicial 
do glifosato, tendo como resposta os valores das concentrações do glifosato após a 
fotodegradação; b)a curva de nível, Figura 2, gerada para a variação do pH e da concentração do 
peróxido, tendo como resposta os valores das concentrações do glifosato após a fotodegradação; 
e c)a curva de nível, Figura 3, gerada para a variação da concentração do peróxido de hidrogênio e 
da concentração inicial do glifosato, tendo como resposta os valores das concentrações do 
glifosato após a fotodegradação. A analise fatorial realizada determinou a importância da variação 
da concentração do peróxido de hidrogênio, da concentração do glifosato e da variação do pH. 
Pode-se dizer que os valores ótimos para a concentração do glifosato estão situados próximos a 
87.5 mg.L-1, a concentração do peróxido de hidrogênio entre 0.5 a 1.3 mL e o pH próximo a 
7.0.         
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ESTUDO DA DISPERSÃO MICROSCÓPICA DOS MATERIAIS RECICLADOS NA FABRICAÇÃO DE TIJOLOS 
ECOLÓGICOS DO TIPO "ADOBE" VIA ESPECTROSCOPIAS VIBRACIONAIS  

 
JADER GÉA GARCIA  

MARIA EUNICE CARVALHO TOSELLO  
REBECA DELATORE SIMÕES  

PATRICIA ALEXANDRA ANTUNES  
 

O problema de impacto ambiental dos resíduos sólidos gerados pelo consumo é de 
responsabilidade de todo o cidadão. O respeito à legislação e à proteção do meio ambiente faz 
parte do processo de gestão ambiental em benefício da sociedade e das futuras gerações. Neste 
contexto deve-se buscar alternativas de resolução e/ou minimização deste problema. A 
reutilização dos resíduos de construção e materiais recicláveis para aplicação em novos materiais 
vem sendo uma alternativa sustentável de reinserção no ciclo construtivo.  Este trabalho tem 
como objetivo estudar a dispersão microscópica dos materiais reciclados utilizados na fabricação 
de tijolos ecológicos do tipo "adobe" via Espectroscopia de Espalhamento Raman (ES) e 
Espectroscopia de Absorção na região do Infravermelho (FT-IR), visando uma melhor qualidade e 
aplicabilidade dos produtos na construção civil local.  Os tijolos foram fabricados com materiais 
reciclados (PET e EPS) provenientes da coleta seletiva, reboco descartado pela construção civil e 
com vinhaça, resíduo das usinas de álcool da região. Os tijolos ecológicos foram fabricados com 
dois solos (Argissolo e Latossolo) por meio da técnica adobe com a composição em volume de 5 
partes de solo, 2 de PET, 2 de EPS, 2 de reboco e 2 de vinhaça. As medidas de FTIR foram 
realizadas em Espectrômetro Bruker modelo Tensor 27 modo ATR, 64 varreduras e 4 cm-1 de 
resolução espectral por meio de pastilhas de KBr e as de ER em um espectrógrafo micro-Raman 
modelo In-Via da marca Renishaw, laser 633nm, potência de 0,05 a 10,0%.  Foi possível obter 
espectros de FTIR dos materiais recicláveis e dos tijolos ecológicos, porém não foi possível obter 
espectros de ER.  Pelos resultados obtidos via FTIR foi possível observar que as bandas 
características de cada material isolado aparecem também nas amostras dos tijolos 
fabricados.  Estas bandas evidenciam que os materiais recicláveis (PET, EPS e reboco) estão nos 
tijolos fabricados por meio de interação física, uma vez que não há o surgimento de novas bandas 
ou o desparecimento de outras.     UNOESTE     
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ESTUDO FOTOFÍSICO DA SUBSTITUIÇÃO DE ÁGUA DE COORDENAÇÃO PELO ÁCIDO CUMARIN-3-
CARBOXÍLICO E VARIAÇÃO DO CONTRA-ÍON EM COMPLEXOS DE EURÓPIO TRIS-DBM.  

 
CAMILA MARECO BENTO LEITE SILVA  

FELIPE DA SILVA MANRIQUE CANISARES  
ANA MARIA PIRES  

SERGIO ANTONIO MARQUES DE LIMA  
 

Complexos contendo o íon Eu3+ tem sido bastante estudados para obtenção de dispositivos 
moleculares conversores de luz (DMCL) devido às suas excelentes propriedades ópticas, sendo 
aplicados em diversas áreas da ciência, tais como, obtenção de OLEDs, imageamento celular 
dentre outras aplicações.  Este trabalho tem como objetivo substituir as águas de coordenação do 
complexo ?-dicetonado [Eu(dbm)3] pelo ligante ácido cumarin-3-carboxílico (HCCA), a fim de 
potencializar a sua eficiência quântica (?), além de variar os contra-íons com características 
anfifílicas para posterior obtenção de filmes finos.  Os complexos Tris-dbm foram sintetizados 
conforme a metodologia proposta na literatura, seguido da adição do ácido cumarin-3-carboxílico 
já desprotonado (CCA) e adição dos sais de amônio, resultando nos seguintes complexos, todos 
obtidos com sucesso: [C26H56N][Eu(dbm)3CCA], [C19H42N][Eu(dbm)3CCA] [C17H38N][Eu(dbm) 
3CCA]. Os complexos foram obtidos com sucesso, sendo caracterizados por meio de FTIR e por 
espectroscopia de fotoluminescência. Após a adição do ligante CCA houve um aumento dos 
valores ? confirmando as substituição das moléculas de água do complexo precursor.  Por FTIR foi 
possível confirmar a presença dos contra-íons caudados nos complexos, devido ao surgimento dos 
estiramentos ?(CH2) em 2923 e 2853 cm-1. A presença do ligante CCA na esfera de coordenação 
do íon Eu3+ foi confirmada pelo estiramento C=O do íon carboxilato em 1742 cm-1 e C=O do éster 
cíclico em 1691 cm-1, confirmando a substituição das moléculas de água presentes no complexo 
precursor (Eu(dbm)3). Através dos espectros de emissão dos complexos, foi possível observar a 
presença de bandas finas atribuídas às transições intraconfiguracionais 5D0?7FJ (onde J = 0, 1, 2, 
3, 4) características do íon Eu3+ e a ausência de bandas largas oriundas da fosforescência dos 
ligantes, indicando que os ligantes atuaram como bons sensibilizadores. Após a adição do ligante 
CCA foi possível observar, uma diminuição nas taxas de decaimentos não radiativos (Anrad), 
indicando uma substituição efetiva das moléculas de água na esfera de coordenação, pois esses 
decaimentos são favorecidos por acoplamentos vibrônicos com os grupos hidroxilas presentes na 
molécula de água. Os valores da eficiência quântica (?) aumentaram significativamente após a 
adição do ligante CCA, tendo destaque o complexo contendo o contra-íon didodecildimetilamônio 
[C26H56N] que apresenta um valor de eficiência quântica quase duas vezes maior (51,54%), 
quando comparado com o complexo precursor.  Por apresentarem bons valores de ?, todos 
complexos são fortes candidatos para fabricação de DMCL.    CNPq, CAPES e FAPESP      
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ESTUDO LUMINESCENTE DA VARIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DO COMPLEXO 
NA3[EU(BPDA)3(H2O)] EM FILMES DE LÁTEX.  

 
FELIPE DA SILVA MANRIQUE CANISARES  

SERGIO ANTONIO MARQUES DE LIMA  
ANA MARIA PIRES  
ALDO ELOIZO JOB  

 
Atualmente tem-se buscado desenvolver dispositivos luminescentes que apresentem alta 
eficiência de emissão e baixo custo energético. Neste contexto se enquadram os OLEDs, onde na 
camada emissora de luz contem filmes finos de materiais orgânicos ou complexos cujos ligantes 
sejam orgânicos. Os filmes finos podem ser obtidos de diversas formas, uma desta é imobilizando 
o composto, luminóforo, em uma matriz, o qual é usualmente utilizado polímeros orgânicos como, 
PMMA, PHB, entre outros. Assim neste trabalho objetivou-se a fabricação de filmes de látex, um 
polímero natural, com um complexo de európio, Na3[Eu(bpda)3(H2O)], o luminóforo, avaliando as 
propriedades luminescentes dos materiais obtidos. Os complexos foram sintetizados solubilizando 
o ligante bpda em etanol, após completa solubilização foi adicionado o cloreto de európio em uma 
proporção 3:1 ligante: metal, o pH da síntese foi ajustado para 7 e logo após ocorreu a 
precipitação do complexo, o precipitado foi filtrado, lavado com etanol e seco em dessecador. Os 
filmes de látex foram feitos misturando uma proporção de 1,5 mL da solução de látex com 1,5 mL 
de água e a massa de complexo que foi variada em 2 mg, 4 mg, 8 mg e 10 mg, mistura foi 
depositada em uma lâmina de vidro de tamanho igual a 26 mm x 76 mm e colocado para secar em 
estufa à 50°C por 4 horas. Os filmes apresentaram alta estabilidade térmica e altos valores de 
eficiência quântica de emissão quando comparado ao do complexo na forma de pó. Os filmes 
foram caracterizados por analise térmica, onde apresentaram uma alta estabilidade térmica, 
porém não alterando a temperatura de degradação do filme de látex puro, isso se deve a pequena 
quantidade de látex que foi inserido em cada filme. Através das caracterizações luminescentes foi 
possível constatar que os filmes apresentaram tempo de vida e eficiência quântica de emissão 
maiores do que o complexo na forma de pó. Nos espectros de emissão dos filmes sintetizados, 
pode ser percebido a diminuição da banda referente a emissão da matriz de látex em relação a 
emissão do íon európio quando se aumenta a concentração. Os filmes sintetizados apresentaram 
propriedades luminescentes e térmica que os tornam potenciais candidatos para a fabricação de 
dispositivos moleculares conversores de luz, como OLEDs.     CAPES, FAPESP e CNPQ     
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EXPOSIÇÃO AO FUNGICIDA DIFENOCONAZOL E SEUS EFEITOS SOBRE A QUALIDADE ESPERMÁTICA 

EM MODELO EXPERIMENTAL  
 

VIVIANE RIBAS PEREIRA  
VITOR PEREIRA RIBAS  

KÁTIA CRISTINA DE MELO TAVARES VIEIRA  
LUDIMILA MARIELE LOPES  

PATRICIA ALEXANDRA ANTUNES  
ANA PAULA ALVES FAVARETO  

 
Na região do Pontal do Paranapanema há uma predominância de atividades agronômicas voltadas 
para a lavoura, o que evidencia a utilização de agroquímicos. O uso desenfreado desses 
agroquímicos tem contribuído para o agravamento da poluição, contaminando solo e recursos 
hídricos. A vasta exposição aos agroquímicos também traz preocupações no âmbito da saúde 
pública, visto que, pode afetar a população através do consumo de alimentos contaminados. O 
difenoconazol classificado como fungicida do grupo dos triazóicos é amplamente utilizado durante 
o cultivo de maracujá, laranja, morango, mamão entre outros. Avaliar os efeitos do difenoconazol 
sobre a qualidade espermática de ratos expostos a partir puberdade.  O estudo foi aprovado pelo 
CEUA (protocolo n° 3407). Ratos machos Wistar (45 dias) foram alocados em 4 grupos 
experimentais (n=10/grupo): controle e expostos a 5, 10 ou 50mg/kg/dia de difenoconazol, por 30 
dias consecutivos, via gavagem. Durante o período de exposição, os animais foram acompanhados 
em relação aos sinais clínicos de toxicidade, consumo de água e ração e peso corpóreo. Ao 
término deste período, os órgãos reprodutivos, fígado e rins foram coletados e pesados. O ducto 
deferente esquerdo foi coletado e os espermatozoides foram dispersos em meio HTF modificado 
(34ºC), para avaliação da motilidade (movimento progressivo, não progressivo e imovél) e 
integridade da membrana plasmática (coloração com eosina / nigrosina). Os espermatozóides 
coletados do ducto deferente direito foram fixados em formalina a 10% para análises da 
morfologia. Os resultados foram comparados por ANOVA com o teste "a posteriori" de Tukey, 
considerando como nível de significância estatística o limite de 5%. O consumo de ração e de água 
foi menor nos animais do grupo exposto à dose intermediária no período inicial de exposição. No 
entanto, não foi observada diferença significativa no peso corpóreo entre os grupos 
experimentais. O peso absoluto e relativo dos órgãos reprodutivos também não foi alterado. Já, o 
peso relativo do fígado foi menor no grupo exposto à maior dose. A motilidade, morfologia e 
integridade da membrana plasmática do espermatozoide foram significativamente reduzidas nos 
grupos experimentais de maneira dose-dependente. Estudos e toxicidade reprodutiva do 
difenoconazol são escassos. Estes estudos mostram impacto da exposição ao fungicida sobre a 
fertilidade feminina e viabilidade de desenvolvimento embrionário em modelos aquáticos. No 
entanto, não foram encontrados na literatura, até o momento, estudos de toxicologia masculina, 
usando o rato como modelo experimental. Desta forma, o presente estudo contribui de forma 
relevante, indicando o potencial do difenoconazol em alterar a qualidade espermática. Os 
resultados demonstram que a exposição de ratos machos a diferentes doses do fungicida 
difenoconazol pode alterar a qualidade espermática.    Unoeste     
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IDENTIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE ANTRAQUINONAS NO FRUTO MORINDA CITRIFOLIA LINN 
(NONI)  

 
DANIEL DE SOUZA MARTINS  
DÉCIO GOMES DE OLIVEIRA  

MARCOS ALBERTO ZOCOLER  
 

O presente trabalho traz uma abordagem histórica do uso e o estudo farmacognóstico do fruto da 
Morinda Citrifolia Linn, conhecida popularmente como Noni. Esse fruto foi introduzido no Brasil 
com uma grande aceitação pela população segundo o dito popular, sendo uma delas relacionada à 
possível cura do câncer, o que tem levado a questionamentos em relação aos riscos e benefícios 
do seu uso. Devido a esses questionamentos a Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 
proibiu o uso do fruto como medicamento fitoterápico e como alimento funcional, já que as 
pesquisas publicadas atualmente não comprovam a veracidade deste benefício. Em vista do 
exposto, o presente projeto se desenvolveu na produção de extratos do fruto, folhas e raiz do 
Noni para identificação das antraquinonas, que de acordo com as pesquisas, podem causar danos 
à saúde humana. Neste sentido, o estudo em questão justifica-se na necessidade de se obter os 
possíveis resultados que serão utilizados como base para informações dos prescritores e usuários 
da planta do Noni, garantindo o uso seguro deste fruto. O estudo teve como objetivo a realização 
de analises farmacognósticas para identificação do grupo antraquinona existente nas diferentes 
partes da planta Morinda Citrifolia Linn (Noni). Para a preparação dos extratos e a identificação 
das antraquinonas foi utilizado a metodologia de Borntrager descrita pela Sociedade Brasileira de 
Farmacognosia. Através da metodologia de Borntrager, que consiste adicionar ao extrato uma 
solução de caráter básica e amoniacal, foi possível a obtenção de resultados positivos referente a 
identificação de moléculas de antraquinonas na raiz, casca da raiz, e na casca do fruto verde. O 
método de Borntrager foi importante na obtenção dos resultados positivos na identificação das 
antraquinonas nas diferentes partes da planta Noni. Com estes resultados obtidos mediantes as 
analises, demonstram como essas moléculas podem ser dispostas ou absorvidas na sua forma 
natural. Com o desenvolvimento da pesquisa, a sua importância aumenta ainda mais pois tem-se 
verificado a falta de publicações científicas associadas às plantas medicinais no Brasil, 
principalmente relacionadas à Morinda Citrifolia Linn, que tem seu consumo cada vez mais 
frequente por diferentes populações. Nas condições experimentais, por meio da análise de 
Borntrager, foi possível confirmar a presença do composto antraquinona nas diferentes partes das 
amostras da planta Morinda Citrifolia Linn obtidas na região de Presidente Prudente SP. O 
presente estudo apresenta como etapa futura, a quantificação total das antraquinonas por meio 
da metodologia descrita na farmacopeia brasileira para compostos hidroxiantracênicos, nas 
diferentes partes da planta. Contudo, devem ser estabelecidas as avaliações da genotoxicidade e 
atividade microbiológica para determinação da capacidade terapêutica deste fruto, a fim de 
garantir o uso seguro e racional das diferentes formulações utilizadas pela população.         
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IDENTIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE COMPOSTOS FENÓLICOS E ANTIOXIDANTES DA PLANTA 
CAMÉLLIA SINENSIS (CHÁ VERDE)  

 
MARIANY TIEMI MAKI BRUNO  

DÉCIO GOMES DE OLIVEIRA  
MAÍRA RODRIGUES ULIANA  

 
A Camellia sinensis pertencente à família Theaceae, gênero Camellia e espécie Caméllia sinensis, é 
uma das plantas mais utilizadas na terapêutica atualmente. É uma planta de composição química 
muito variada, tendo como os principais componentes as catequinas, as teaflavinas e os 
flavonoides. Os compostos fenólicos presentes atuam como potentes antioxidantes, 
seqüestradores de radicais livres, quelantes de metais (o que reduziria sua absorção) e inibidores 
de lipoperoxidação. As características antioxidantes do chá verde apresentam contribuições 
positivas na prevenção e no tratamento de diversas doenças crônico-degenerativas, incluindo o 
câncer, doenças cardiovasculares, diabetes e outras. Estudos realizados a respeito do preparo do 
chá verde têm revelado que o modo de preparo, tempo de infusão, forma de acondicionamento 
da erva, temperatura e a proporção peso seco da erva e a quantidade de água utilizada tem 
influência significativa na quantidade de compostos fenólicos presentes e nas atividades 
antioxidantes extraídas. Em razão desses efeitos, o presente estudo justifica-se na necessidade de 
se avaliar a eficiência terapêutica de alguns constituintes químicos específicos da planta em 
estudo que são associados à prevenção de algumas doenças como o câncer, tratamento de 
diabetes e Alzheimer. Com isso, os dados obtidos servem como base para outros estudos 
relacionados a esses componentes presentes na planta camellia sinensis. O objetivo deste 
trabalho foi determinar os compostos fenólicos totais, pelo método de Folin-Ciocalteu, e avaliar a 
atividade antioxidante pelo ensaio de DPPH, do extrato metanólico da planta Camellia sinensis. A 
concentração de compostos fenólicos totais foi determinada de acordo com o método de Folin-
Ciocalteu e a avaliação da atividade antioxidante foi realizado pelo ensaio de DPPH (1,1-difenil-2-
picril-hidrazila).  Os resultados obtidos revelam os efeitos restauradores da planta e dos chás em 
estudo, comprovando a presença de compostos biologicamente ativos.  São diversos fatores que 
podem interferir no resultado final das análises, como o genótipo, o modo de plantio e fatores 
ambientais (local, período de coleta, tipo de solo e composição mineral, pós- colheita e os 
diferentes processamentos de cada amostra de chá), estes podem afetar a biossíntese dos 
antioxidantes produzidos. Entre os fatores que podem interferir com a estabilidade das análises, a 
temperatura parece ser o mais importante, considerando que temperaturas elevadas causam 
epimerização dos compostos fenólicos presentes. Apesar de pouco explorados, os produtos 
naturais constituem uma grande fonte de medicamentos e várias pesquisas têm apontado para o 
efeito benéfico, sendo considerado um instrumento de apoio na terapia em patologias diversas. 
Os dados obtidos nas análises confirmam a presença de compostos biologicamente ativos que são 
responsáveis pelo tratamento de diversas patologias, mostrando os efeitos positivos da planta 
Caméllia sinensis e dos chás obtidos.         
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IDENTIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE FLAVONOIDES E ANTIOXIDANTES NO FRUTO MORINDA 
CITRIFOLIA LINN (NONI)  

 
DANIEL DE SOUZA MARTINS  
DÉCIO GOMES DE OLIVEIRA  
HAMILTON MITSUGU ISHIKI  

 
A utilização de plantas com fins medicinais, para tratamento, cura e prevenção de doenças, é uma 
das mais antigas formas de prática medicinal da humanidade (CASTRO et al., 2010). Na história o 
povo da Polinésia foi um dos primeiros a utilizar o fruto Morinda Citrifolia Linn (Noni), uma planta 
medicinal popularmente usada por esta população por mais de 2000 anos. (WANG et al., 2002). O 
Noni (Morinda Citrifolia Linn) é uma espécie nativa desde o sudeste da Ásia à Austrália e cultivada 
na Polinésia, Índia, Caribe, América do Sul e Central. (PALIOTO et al., 2015). A composição química 
deste fruto difere largamente de acordo com a parte da planta (PALIOTO et al., 2015). Vários 
estudos utilizando animais sugerem que o noni pode ter substancias que estão relacionadas com a 
propriedade anti-câncer, reforço imunológico e também propriedades analgésicas (SILVA et al., 
2012). Com a introdução desse fruto no Brasil ele ganhou um grande apelo devido a essa relação à 
cura do câncer. (PALIOTO et al., 2015). Como consequência poucos são os trabalhos que ajudam a 
elucidação desse tipo de fruto, justificando-se assim com o fornecimento de dados para os seus 
prescritores para a utilização mais consciente desse fruto. Avaliar a presença de flavonoides e 
antioxidante presente no fruto Morinda Citrifolia Linn. Para a preparação dos extratos e 
identificação dos antioxidantes foi utilizado a metodologia descrita pela EMBRAPA (2007). Para os 
flavonoides desde a preparação dos extratos como a identificação foi utilizada a metodologia 
descrita por NASCIMENTO et al. (2011) Os resultados obtidos da identificação de antioxidantes e 
flavonoides foram positivos para ambos. Demonstrando assim que estes compostos estão 
presentes no fruto Através das técnicas empregadas para a determinação dos compostos descritos 
o resultado positivo foi possível através da coloração formada com os reagentes específicos no 
caso dos antioxidantes o reagente de DPPH (2,2-difenil-1picril-hidrazil), e para os flavonoides o 
cloreto de alumínio. Que após o tratamento de preparação dos extratos e execução de algumas 
técnicas obteve esse resultado. O estudo mostrou que um dos grandes fatores determinantes para 
a utilização desse tipo de fruto como fitoterápico, está relacionado no modo de preparo, qual a 
parte utilizada e a concentração do fruto. Com a identificação das moléculas de flavonoides e de 
antioxidantes, em diferentes partes (semente, polpa e folha) do fruto da Morinda Citrifolia Linn, 
sendo de grande relevância pois esses tipos de moléculas estão ligados diretamente ao 
tratamento de diversas doenças. Porém vale ressaltar que as condições climáticas entre outros 
fatores influenciam diretamente na presença de metabolismos secundários (os flavonoides) e na 
padronização do fruto podendo assim ter uma variação na concentração dos constituintes 
dependendo da região de cultivo e processamento.         
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INVESTIGAÇÃO DA PRESENÇA DE CONSERVANTES EM CARNES BOVINAS FRESCAS 
COMERCIALIZADAS EM GRANDES MERCADOS DE PRESIDENTE PRUDENTE-SP.  

 
FELIPE AUGUSTO LOURENÇO  

DIEGO GUEVARA MAGALHÃES  
DIEGO ARIÇA CECCATO  

MAÍRA RODRIGUES ULIANA  
 

Atualmente a segurança dos alimentos fica cada vez mais questionada, com o aumento dos casos 
de doenças como o câncer. Sabe-se que são causadas pela ingestão de substancias em poucas 
quantidades, mas com uso crônico. A indústria brasileira possui um controle rigoroso quanto à 
adição de conservantes, mas alguns estabelecimentos que manipulam alimentos frescos no caso 
carne bovina como os açougues internos de mercados ou o próprio frigorífico podem fazer uso de 
Nitrato de Sódio e Nitrito de Sódio a fim de aumentar o tempo de prateleira dessas carnes como 
também o odor característico e a cor avermelhada de carne fresca. Estes estabelecimentos são 
proibidos pela ANVISA de adicionarem qualquer tipo de conservante em carnes frescas. 
Observando este fato, foram realizadas análises de adição de conservantes (Nitrato e Nitrito) em 
carnes frescas comercializadas em grandes mercados de Presidente Prudente. Coletar amostras 
nos açougues que estão presentes nos grandes mercados de presidente prudente, somente as 
denominadas carnes moídas do tipo de corte bovino patinho foram coletadas. Identificar se há a 
presença de nitrato de sódio e nitrito de sódio nas amostras e quantificar se houver, pela 
metodologia de Griess- Ilosvay.  As amostras coletadas foram analisadas no laboratório de 
Química Analítica III da Universidade do Oeste paulista, campus II, bloco Q. Tanto a qualificação 
quanto a quantificação dos possíveis conservantes foram baseada no método de análise de 
alimentos do instituto Adolfo Lutz com adição de ácido fosfórico como conservantes num Misto 
dos reagentes de coloração (reagente de Griess - Ilosvay).utilizando um espectofotometro, coluna 
de cádemio prewparada e vidrarias da preparo de soluções entre outros.  Não foram encontrados 
vestígios de nenhum dos tipos de conservantes analisados neste trabalho. Sendo assim, as 
amostras analisadas encontram-se dentro das normas vigentes da legislação brasileira.  Para 
alcançar este resultado que afirma a ausência das substâncias analisadas neste trabalho, foi 
testada a eficiência da coluna de cádmio. Depois de utilizar a equação da Curva Padrão chegou-se 
a uma concentração de nitrito de sódio superior a 98% em relação a solução anterior de nitrato, 
ou seja, a solução de Nitrato de Sódio foi convertida quase por completa a Nitrito de Sódio, 
observando que a metodologia atesta o uso da coluna acima de 90% de eficiência.  Deste modo, é 
correto afirmar que as amostras coletadas e analisadas em laboratório, não apresentavam 
nenhum traço dos analitos em evidencia, afirmando assim a ausência de conservantes. Este 
trabalho serve como base para posteriores pesquisas envolvendo o nitrato e nitrito como 
conservantes a serem analisados em carne ou adaptado para outras análises.    CPDI - 3758     
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UTILIZAÇÃO DE ESTUDOS COMPUTACIONAIS PARA A PROCURA DE POTENCIAIS INIBIDORES DA 
ENZIMA ARILALKILAMINA N-ACETILTRANSFERASE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI.  

 
DERLI RANIERI COSTA DANTZGER  

HAMILTON MITSUGU ISHIKI  
 

Segundo a Organização Mundial da Saúde cerca de 50 a 100 milhões de pessoas devem estar se 
infectando anualmente com o vírus da dengue. Desta maneira cresce a necessidade na procura 
por meios de prevenção capazes de diminuir o avanço da doença, como o uso de inseticidas. Uma 
alternativa, sem agredir o meio ambiente, seria o uso de produtos naturais nos inseticidas. A 
inibição de uma enzima essencial do mosquito proporcionaria a diminuição ou erradicação do 
mosquito transmissor. Explorar compostos derivados de produtos naturais com potencial ação 
inibitória da enzima arilalkilamina N-acetiltransferase, essencial para o mosquito, calculando a 
afinidade destes produtos com a enzima através de estudos de ancoragem molecular 
(Docking). Inicialmente foi realizada a procura de produtos naturais inibidores da enzima 
arilalkilamina N-acetiltransferase no banco de dados NuBBE. Os 27 inibidores encontrados tiveram 
as suas geometrias otimizadas pelo método de Becker, utilizando-se o pacote de programa Firefly. 
Como alvo foi utilizada a estrutura tridimensional PDB 4FD5 da enzima arilalkilamina N-
acetiltransferase. Os estudos de docking foram realizados com o emprego do programa 
iGEMDOCK e AutoDockTool 4. Atraves do programa iGemdock as cinco melhores interações, com 
as respectivas energias foram o 2R-C20H20O6 (-22,6 kcal/mol) o C21H24O8 (-19,2 kcal/mol), o 
Velutin (-18,5 kcal/mol), o 2R-C20H22O6 (-16,6 kcal/mol), e o 2S,3S-C23H21O9 (-16,1 kcal/mol). 
Atraves do programa Autodock as cinco melhores interações, com as respectivas energias foram o 
Isolonchocarpin (-10,11 kcal/mol), o 2R-C20H22O8 (-10,07 kcal/mol), o C18H22O5 (-9,89 
kcal/mol), o Mopanone (-9,33 kcal/mol), e o 2R-C16H13O5 (-9,12 kcal/mol). Estes resultados 
indicam que quanto menor o valor da energia de interação maior deve ser a interação. A busca na 
literatura por um inibidor modelo direcionou a pesquisa para novos inibidores análogos. Isso foi 
fundamental para que todos os compostos estudados exibissem resultados satisfatórios com a 
interação enzima-ligante. Os programas utilizados para desenvolver os calculos computacionais 
serviram de comparação e confiabilidade no modelo escolhido. O ranking dos cinco melhores 
resultados de cada programa apresentaram divergencias, indicando que as bases de calculos do 
sítio ativo de cada programa são diferentes, mas não exclui o potencial de inibição. As 27 
moléculas encontradas apresentaram afinidade com a enzima arilalkilamina N-acetiltransferase. 
Em uma próxima etapa, sera realizada uma análise mais profunda dos resultados para identificar 
os sítios ativos obtidos através dos dois programas e comparar as interações sugeridas por cada 
programa.    PIBIC/CNPq     
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CONCENTRAÇÃO DE FÓSFORO PRESENTE NOS RECURSOS HÍDRICOS: AVALIAÇÃO DO ÍNDICE DE 
ESTADO TRÓFICO DO BALNEÁRIO DE QUATÁ-SP  

 
JAINE DAURELIO CARREIRA  

JAQUELINE NASCIMENTO DA SILVA  
DANIEL ÂNGELO MACENA  

 
A água pode sofrer alterações físico-químicas naturais, porém muitas vezes é causada pela ação 
antrópica, devido ao descarte inadequado de efluentes. Com tais alterações podemos obter a 
eutrofização, processo no qual tem como consequência o alto índice de nutrientes como o fósforo 
e nitrogênio, levando ao enriquecimento de algas, cianobactérias e bactérias aeróbias. Outras 
consequências podem ser a mortalidade de peixes, a sua coloração escura, odor forte e o mais 
preocupante é a transferência de patógenos, pois coloca em risco a saúde populacional. Assim 
sendo, esse estudo tem como finalidade avaliar a concentração de fosforo total e o Índice de 
Estado Trófico a partir de resultados de fósforo disponível presentes em amostras de água 
coletadas no Balneário pertencente ao município de Quatá-SP. - Avaliar o índice de estafo trófico 
em amostras coletadas no Balneário pertencente ao município de Quatá. - Avaliar o índice de 
fosforo - Comparar os resultados de acordo com as classes de estado trófico e suas características 
principais. - Comparar os valores obtidos com a legislação.  O método utilizado para as análises de 
fósforo será baseado no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. E por 
fim os resultados serão comparados com as classes de estado trófico e os parâmetros da 
legislação da resolução CONAMA.            
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INCORPORAÇÃO DE PÓ DE COURO "SERRAGEM" COM GESSO NA CONSTRUÇÃO CIVIL  
 

CLAUDINEI SAN MARTIN  
FERNANDO APARECIDO MARQUES  

VINICIUS MARQUES GOMES  
DANIEL ÂNGELO MACENA  

 
As transformações econômicas e o aumento da população nas grandes metrópoles aceleraram o 
consumo dos produtos oriundos de recursos naturais e, consequentemente causam impactos 
ambientais. Diante deste cenário pode-se destacar o consumo dos produtos provenientes do 
couro bovino. Na última década o abatimento bovino cresceu em ritmo acelerado e as indústrias 
de curtimento enxergaram uma ampla oportunidade de mercado. O efluente gerado nestas 
indústrias constitui principalmente de compostos orgânicos. Outro problema são os resíduos 
sólidos proveniente das fases de aplainamento da "pele" curtida com crômio. Neste processo são 
suscitadas toneladas de resíduos, e serragem de pó do couro, tais resíduos não possui valor 
agregado para as indústrias curtumeiras. Em consideração à sustentabilidade e o cuidado com o 
meio ambiente, considera-se a incorporação dos resíduos suscitados na indústria de curtimento 
de couro com o processo de gesso utilizado na construção civil ou na criação de artefatos. Assim, 
este trabalho busca o desenvolvimento de um produto sustentável de responsabilidade social, 
embasados nas normas técnicas obrigatórias, em concordata com a ABNT. O objetivo deste 
trabalho incide no desenvolvimento de uma pesquisa de responsabilidade social. A meta principal 
do projeto constitui na elaboração de um produto sustentável, obtido através de uma matéria 
prima de minério incorporado com resíduos orgânicos e inorgânicos. Serão realizados ensaios para 
determinação das características física da incorporação da pasta de serragem de couro wet-blue e 
gesso, embasado na determinação das Normas Técnicas, através da Norma Brasileira (NBR) 12128. 
Os parâmetros devem atender às características determinadas de acordo com integração e o 
momento de pega (tempo), na qual as amostras serão submetidas. O equipamento utilizado para 
determinar a consistência e o tempo de pega recebe o nome de Vicat. Outros ensaios serão 
determinados de acordo com determinação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 
através da Norma Brasileira (NBR) 12129. O objetivo do ensaio compreende a resolução mecânica 
da mistura contendo a pasta de gesso e serragem de couro Wet-blue. Nestes experimentos será 
colocada aprova à dureza do composto e a resistência à compressão. A metodologia utilizada no 
ensaio de dureza envolve uma prensa de encargo fixo e o uso de um paquímetro para medir a 
espessura em milímetros. Os resultados dos ensaios serão expressos em tabelas e gráficos, de 
acordo com as análises estatísticas descritivas, embasada nas normas específica para cada 
aplicação do produto formado.       Unoeste     
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INFLUÊNCIA DAS FERRAMENTAS DE ENSINO EM AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM NOS 
ÍNDICES DE QUALIDADE DE CURSOS DE LICENCIATURA EM QUÍMICA NA MODALIDADE DE 

EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA  
 

BÁRBARA MARIA DE BARROS  
DIEGO ARIÇA CECCATO  

 
Em um mundo de aproximadamente sete bilhões de habitantes, cada vez mais será preciso 
descobrir e aperfeiçoar as formas de oferecer educação formal à população. Com o rápido avanço 
das tecnologias de informação, as barreiras geográficas foram facilmente rompidas e a distância 
deixou de ser um empecilho para ter acesso ao conhecimento, auxiliando na democratização do 
ensino. No entanto, o acesso quase irrestrito ao conhecimento e a rápida evolução das 
ferramentas tecnológicas muitas vezes não ensejam um aprendizado real, frustrando tanto 
aqueles que desenvolvem quanto aqueles que buscam soluções na modalidade de educação a 
distância (EaD). Tendo como plano de fundo o próspero acesso à educação a partir de novas 
tecnologias, a elaboração deste projeto de pesquisa surge a partir da união de três eixos, sendo 
eles: a crescente visibilidade que cursos de ensino superior na modalidade EaD tem manifestado 
no cenário educacional nacional; a discrepância com a qual cursos na área de exatas são 
oferecidos nessa modalidade, pois, apenas 6,43% dos cursos oferecidos em EaD são da área de 
ciências e exatas e da natureza. O terceiro eixo, que se une aos outros dois, é o interesse dos 
pesquisadores desse projeto e em entender melhor como as metodologias e ferramentas de 
ensino e aprendizagem utilizadas em cursos de química na modalidade EaD influenciam na 
qualidade desses cursos. Investigar os cursos de licenciatura em química no estado de São Paulo 
oferecidos na modalidade a distância e relacionar os índices de qualidade obtidos nesses cursos 
com as metodologias e ferramentas de ensino e aprendizagem utilizadas. A pesquisa será 
realizada em diferentes etapas, sendo que na primeira haverá levantamento de documentos de 
órgãos oficiais para saber quais instituições oferecem o curso de licenciatura em química ead; em 
seguida um levantamento do número matriculados no curso em questão. A seguir será analisada 
as ferramentas utilizadas no AVA de cada instituição. Ao final será feita uma pesquisa de notas 
obtidas no último enade realizado em cada instituição. As informações sobre o levantamento de 
cursos, alunos matriculados e notas do enade podem ser obtidas em consultas com os órgãos 
competentes oficiais. Já as metodologias utilizadas são em parte encontradas na descrição no site 
do próprio curso. Informações que não puderem ser levantadas pelo site será feita em contato 
com a instituição. Não será necessária a submissão e aprovação do trabalho ao comitê de época 
pois não serão realizadas entrevistas de cunho pessoal e opinativo de nenhum participante, 
apenas informações institucionais que na maioria das vezes são de caráter público.            
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SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS INORGÂNICOS PELO MÉTODO SOL-GEL  
 

PÂMELLA PEROSSO NUNES DA SILVA  
DIEGO ARIÇA CECCATO  

 
Os materiais vítreos e cerâmicos foram utilizados para aquecimento em altas temperaturas ao 
longo dos anos. Entretanto, estes materiais se tornaram antiquados e a ciência começou a buscar 
avanços ao qual culminou no desenvolvimento do processo sol-gel. (FLORENTINO, 1994) O termo 
sol é utilizado para constituição do material que antecede o gel, definindo uma separação de 
partículas coloidais com dimensão entre 1 e 100nm e um fluído estável. O termo gel, contudo 
pode ser dado como o sistema formado pela estrutura rígida das partículas coloidais ou cadeias 
poliméricas que imobiliza a fase liquida nos seus poros. (MELO, 2001; SILVEIRA, 2010) Algumas 
vantagens do PSG são dadas pelo processamento de materiais, como a obtenção de matérias com 
alta pureza, na qual é resultado da alta pureza dos precursores, a permissão de fácil introdução de 
traços de elementos. Entretanto, as principais desvantagens referentes ao PSG são o alto custo de 
alguns percussores, os longos tempos de processamento e em algumas vezes, a difícil 
reprodutibilidade. (CRUZ, 2001) Nesta perspectiva, o presente projeto pretende desenvolver o 
processo sol-gel, por sua importância e variedade de aplicações em diferentes áreas do 
conhecimento, como também precursores de uma série de materiais como fibras, filmes finos e 
vidros que podem ser preparados utilizando-se esta técnica. Sendo realizado assim, a síntese e 
caracterização do processo em que a matriz é um sal inorgânico. 1. Síntese do silicato de bário via 
sol-gel. Realizar as sínteses do silicato de bário analisando as reações através da variação de 
temperatura, variação do tempo de agitação e variação na quantidade do catalisador na amostra. 
2. Caracterização do silicato de bário via sol-gel. A Caracterização do silicato de bário pelo método 
sol-gel será pela analise térmica, onde irá ser monitorado a variação da massa do Ba2SiO4 em 
relação a temperatura através da termogravimetria, realização de análises de espectroscopia no 
infravermelho e microscopia eletrônica varredura. MATERIAIS Acetato de Bário > 99% Ácido 
Acético glacial 97% Tetraetoxissilano(TEOS) > 99% MÉTODOS Síntese do Ba2SiO4 será realizada em 
um béquer, sob agitação constante a temperatura ambiente, dissolvendo acetato de bário em de 
ácido acético glacial, acrescentado ao meio reacional 5,0mL de TEOS, 5,5 x 10-1 mol/L em uma 
razão molar de Ba(CH3COO)2 / TEOS= 2. Após 5 minutos, adiciona ao meio reacional água 
deionizada, iniciando às reações de hidrólise. Caracterização realizada por termogravimetria fará 
três formas estruturais diferentes do material que serão obtidos. As análises de espectroscopia 
vibracional de absorção na região do infravermelho a fim de ser caracterizada estruturalmente. As 
amostras também serão submetidas à microscopia eletrônica de varredura para que se compare a 
homogeneidade de acordo com as condições utilizadas. As técnicas de análise térmica MEV e 
Termogravimetria serão realizadas para as amostras calcinadas a 450°C e 1100°C.            
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ANÁLISE DA QUALIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS UTILIZADOS POR BANHISTAS EM PRESIDENTE 
EPITÁCIO-SP  

 
MATHEUS CONSULO NOVAES DE BRITO  

VINICIUS MARQUES GOMES  
DANIEL ÂNGELO MACENA  

 
       A contaminação de regiões balneares é um fator preocupante em escala mundial. Afeta 
principalmente as áreas relacionadas à recreação no ambiente de praia. Os surtos das doenças 
associadas ocorrem em época de temporada, em que, aumenta-se o percentual de banhistas e a 
presença de depósitos de animais domésticos. Foram determinados os valores de pH, Turbidez, 
DQO, DBO e análise microbiológica de amostras de água coletadas em diferentes períodos do 
Parque Figueiral em Presidente Epitácio. Os resultados apresentaram conformidade com o 
estabelecido pela CETESB que é o órgão regulamentador, exceto os resultados para Coliformes 
que foi classificado como imprópria para uso recreativo apresentando 1000 UFC/100 mL em mais 
de 20% do tempo. Portanto, ressalta-se a necessidade do constante monitoramento da água, 
garantindo melhores condições aos que fazem uso desses ambientes. 
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ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA DO LEITE CRU PROVENIENTE DE UMA PROPRIEDADE RURAL DO 
PONTAL DO PARANAPANEMA  

 
NAYARA PEREIRA ROCHA  

JAQUELINE NASCIMENTO DA SILVA  
 

       Do ponto de vista do controle de qualidade, o leite e os derivados lácteos estão entre os 
alimentos mais testados e avaliados, principalmente devido a importância que representam na 
alimentação humana e á sua natureza perecível. Os testes empregados para avaliar a qualidade do 
leite fluído constituem normas em todos os países. O produtor além de consumir esse leite em 
natura também o usa para fazer derivados sem prévia análise ou informação do mesmo. O 
objetivo do estudo foi verificar a qualidade físico-química do leite cru proveniente da propriedade, 
comparando com a legislação vigente, informando ao produtor sobre sua produção leiteira e 
qualidade de suas matrizes. Para tanto foram feitas análises de pH, determinação de gordura, 
determinação de estabilidade ao alizarol, determinação da densidade e determinação de sacarose. 
Os resultados obtidos foram satisfatórios, todas as amostras estavam dentro dos limites aceitos 
pela legislação vigente, estando dentro do padrão de qualidade. 
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AVALIAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE SÓDIO EM MOLHO DE SOJA UTILIZANDO A TÉCNICA DE 
ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA  

 
VINICIUS MARQUES GOMES  

DAYANNE APARECIDA DIAS PEREIRA  
NÍCKOLAS MATHEUS PEREIRA E SILVA  

DANIEL ÂNGELO MACENA  
MAÍRA RODRIGUES ULIANA  

 
       O molho de soja é muito usado em iguarias e seu elevado consumo pode causar hipertensão, 
uma doença causada pelo consumo de grande quantidade diária de sódio, sendo que o 
recomendado são dois gramas. Se não tratada, essa doença pode se agravar, gerando problemas 
cardiovasculares com maior frequência, inclusive levar a óbito. O objetivo deste trabalho foi 
avaliar o teor de sódio em amostras de Shoyu do tipo Premium, Tradicional e Light, utilizando a 
técnica de Espectrometria de Absorção Atômica em Chama. Conclui-se que os valores das 
amostras Light apresentaram maiores concentrações, não condizente com a rotulagem. Esse tipo 
de molho é muito consumido devido à crença relacionada ao seu baixo teor de sódio, não 
comprovado com a avaliação realizada. Os valores das versões Tradicionais e Premium foram 
pertinentes aos da rotulagem.  Universidade do Oeste Paulista 
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AVALIAÇÃO DA FITODISPONIBILIDADE DE CHUMBO, CÁDMIO E CRÔMIO NO TABACO UTILIZADO 
NO NARGUILE  

 
DANIEL ÂNGELO MACENA  

DANIELA VANESSA BIANCHI  
HUGO FAVARETTO MENOSSI  
VINICIUS MARQUES GOMES  

 
       Neste estudo foi abordado o uso da essência de Narguile que é utilizado para fumar tabaco 
aromatizado, muito popular nos países orientais. O presente estudo teve como objetivo 
quantificar metais contaminantes, como o Chumbo, Cádmio e Crômio, em amostras de essências 
utilizadas no consumo do Narguile. Como metodologia foi utilizada a técnica de Espectrometria de 
Absorção Atômica a mais utilizada para análises elementares metálicas em níveis de mg.L-1. Desta 
forma foi possível quantificar os metais e identificar a ordem de disponibilidade de cada metal, 
sendo Cd > Cr > Pb. Representando numa média geral entre as cinco amostras 59% do metal 
disponível foi o Cádmio, 37% Crômio e por fim 4% de Chumbo. Conclui-se que devido à variedade 
dos metais potencialmente tóxicos presentes e os efeitos colaterais que podem ser causados de 
acordo com a literatura, recomenda-se a minimização destes contaminantes através de 
autoridades e/ou possíveis órgãos regulamentadores.  Universidade do Oeste Paulista 
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AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES GERADOS EM INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS  
 

ANA BEATRIZ HOSSAKA  
ANDERSON LUÍS DE MATTOS BEZERRA  

DANIEL ÂNGELO MACENA  
VINICIUS MARQUES GOMES  

AMANDIO OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR  
 

       A avaliação da eficiência do tratamento de efluentes é muito importante em se tratando do 
reuso da água industrial. Diariamente, as atividades industriais geram resíduos sólidos e líquidos, 
conhecidos como efluentes industriais. Este trabalho avaliou a eficiência do tratamento dos 
efluentes gerados por um laticínio da região de Presidente Prudente/SP a fim de verificar se o 
mesmo está apto a ser lançado na rede de esgotos para prosseguir seu tratamento final. O 
laticínio em questão lança seus efluentes na rede de coleta de esgotos da Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp e, para que esse processo seja feito de forma 
adequada, o Decreto nº 8.468/76 determina valores máximos permitidos para parâmetros como 
Demanda Biológica de Oxigênio, Demanda Química de Oxigênio, pH, Teor de Óleos e Graxas e 
Sólidos Sedimentáveis. As amostras foram coletadas na estação de tratamento da empresa e as 
análises foram feitas com base no Standard Methods of Water and Wastewater, que descreve os 
métodos analíticos padrão para água e esgoto. Tendo em vista a conformidade dos resultados 
obtidos nas análises foi possível confirmar que o tratamento realizado pelo laticínio é eficiente e 
atende à legislação vigente.  Universidade do Oeste Paulista 
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AVALIAÇÃO DOS TEORES DE CHUMBO E AMÔNIA EM TINTURAS CAPILARES  
 

ARIANE CAROLINE RIBEIRO  
LUCAS WILLIAN BARBOSA  

VINICIUS MARQUES GOMES  
PATRICIA ALEXANDRA ANTUNES  

DANIEL ÂNGELO MACENA  
 

       Observa-se que as tinturas progressivas contêm muitos produtos químicos, dentre eles a 
amônia, o peróxido de hidrogênio e metais potencialmente tóxicos, como chumbo, onde os seus 
limites permitidos deveriam ser informados nos rótulos. Por este motivo a análise de possíveis 
contaminantes é necessária para ajudar a garantir a saúde pública, quantificando e comparando 
com os dados apresentados não só nas embalagens, mas também na legislação vigente. Desta 
forma, este estudo pretende determinar os teores de chumbo e amônia, utilizando métodos 
clássicos da literatura como volumetria de neutralização com ácido forte e base fraca e 
gravimetria. A partir dos resultados obtidos concluiu-se que todas as amostras analisadas estão 
respeitando os limites impostos pela ANVISA não ultrapassando essa margem. No que diz respeito 
aos dados presentes nas embalagens, todas apresentaram a informação da presença de chumbo, 
porém a de amônia não constava no rótulo, pois seu teor estava abaixo dos 2%. 
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CARACTERIZAÇÃO FÍSICA E QUÍMICA DE LODO DE CURTUME  
 

JÉSSICA TAEKO SANCHES KOHARA DE ANGELI  
WELLITON LEANDRO DE OLIVEIRA BOINA  

 
       Há vários estudos sobre os possíveis impactos ambientais que podem ser causados com a 
destinação incorreta do lodo (resíduo) de curtume. Alguns estudos utilizam este resíduo como 
fertilizante para a agricultura, devido a esse uso, foram criados parâmetros quantitativos e uma 
legislação específica. Por meio de análises físico-químicas no lodo, realizadas em um laboratório 
certificado, com base no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 21ª 
edição, foi possível avaliar os parâmetros exigidos e compará-los com a legislação vigente. O laudo 
afirma que a quantificação de alguns compostos está acima do permitido. O resultado das análises 
do lodo em estudo demonstrou que este resíduo não está apto para ser disposto no solo sem que 
cause algum impacto negativo ao meio ambiente. Porém caso o lodo receba tratamento adequado 
para diminuir a concentração dos compostos críticos poderá ser aplicado ao solo sem gerar 
problemas. 
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CONCENTRAÇÃO DE CRÔMIO EM ÁGUA E SEDIMENTO EM ÁREA DE DESCARTE DE RESÍDUOS DE 
CURTUME  

 
DANIEL ÂNGELO MACENA  

BEATRIS CORDEIRO GONÇALVES  
VINICIUS MARQUES GOMES  

 
       Um setor que está gerando grandes quantidades de resíduos tóxicos são as indústrias de couro 
por utilizarem o Crômio no processo de tratamento para dar estabilidade ao couro. O Crômio no 
seu estado de oxidação trivalente é estável no solo e essencial para o homem. Já o Crômio 
hexavalente é prejudicial ao solo e para o homem pode acarretar varias doenças por ser 
potencialmente mutagênico e cancerígeno. Este estudo teve como objetivo avaliar o teor de 
Crômio total no sedimento e água do Córrego do Veado, em Presidente Prudente- SP por técnica 
de espectrometria de absorção atômica em chama. Os resultados das amostras de água e 
sedimentos apresentaram-se acima do valor máximo permitido pela legislação vigente ou em 
estado de alerta. Conclui-se que apesar de a própria empresa fazer o tratamento antes da 
destinação final, ainda assim, o resíduo está inadequado para descarte direto em qualquer corpo 
hídrico. 
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DESENVOLVIMENTO DE NANO E MICROPARTÍCULAS DE ACETATO DE CELULOSE PARA SISTEMAS 
DE LIBERAÇÃO CONTROLADA DE ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTERÓIDES  

 
MIRELE COSTA NEVES  

THELMA SLEY PACHECO CELLET  
ADRIANO LOPES ROMERO  

RAFAELLE BONZANINI ROMERO  
 

       Sistemas de liberação controlada de fármacos têm sido desenvolvidos visando inúmeras 
aplicações terapêuticas, dentre elas a diminuição dos efeitos colaterais de certos fármacos, 
destacando-se os antiinflamatórios não-esteróides. Diante do exposto, o presente trabalho tem 
como objetivo obter e caracterizar morfologicamente micro e nanopartículas de acetato de 
celulose (AC), bem como estudar a potencialidade destes sistemas para liberação de 
antiinflamatórios não-esteróides. Micro e nanopartículas de AC foram produzidas empregando a 
técnica de miniemulsão/evaporação do solvente. A influência do tipo de surfactante e agitação 
foram investigadas. Micrografias de microscopia eletrônica de varredura mostraram que foram 
obtidas micro e nanoesferas de AC com tamanho médio de 1000 ?m para as microesferas e de 100 
nm para as nanoesferas. Estudos in vitro foram realizados em fluídos gástricos e intestinal 
simulados para investigar a liberação de paracetamol. Os resultados demonstraram que a 
liberação de antiinflamatórios não-esteróides podem ser obtidas utilizando as microesferas 
desenvolvidas.  Fundação Araucária 
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OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE FILMES POLIMÉRICOS ULTRAFINOS AUTOMONTADOS COM 
VIOLETA CRISTAL  

 
FERNANDA RECHOTNEK  

BRUNO CLAUDINO DOS SANTOS  
ADRIANO LOPES ROMERO  

RAFAELLE BONZANINI ROMERO  
 

       Para a obtenção dos filmes utilizou-se o método da deposição por automontagem, camada por 
camada, em que substâncias catiônicas e aniônicas são depositadas em um substrato a fim de 
formar uma dupla camada elétrica, ou seja, uma bicamada. Conforme as bicamadas são 
depositadas forma-se um filme. O intuito foi analisar a interação do polímero poli(vinil álcool) com 
cristal violeta e compará-lo com o filme de carboximetilcelulose com violeta cristal. Para a 
obtenção e análise dos resultados utilizou-se, o espectro de absorção e a curva de crescimento dos 
filmes, onde comprovou-se a interação do polímero poli(vinil álcool) com violeta cristal, 
assumindo caráter aniônico. 
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RECICLAGEM DE PILHAS PARA REUTILIZAÇÃO DE SEUS COMPOSTOS NO SETOR INDUSTRIAL  
 

DANIEL ÂNGELO MACENA  
VINICIUS MARQUES GOMES  

BRUNA DE SOUZA CHAVES  
JESSICA FERNANDA RODRIGUES  

 
       As pilhas levam cerca de 500 anos para ser absorvida no ambiente, isto causa grandes danos 
ambientais relacionados à saúde humana. Este trabalho teve como objetivo aplicar um método de 
reciclagem de pilhas usadas e propor a reutilização dos resíduos metálicos no setor industrial. Para 
a recuperação dos metais foi realizada a separação de todos os componentes da pilha, e em 
seguida, a recuperação quantitativa de metais, como o zinco à sua forma metálica, e o manganês 
como matriz de cimento. Para os resultados da recuperação de zinco foi uma média de 55% e a 
matriz de cimento sob teste de compressão, o valor da capacidade máxima suportada foi uma 
média de 20,3 Kg. Conclui-se que houve respostas positivas do estudo proposto para a 
recuperação de zinco e inserção de resíduos em matriz de cimento, o que pode ser uma 
alternativa para disposição final de resíduos de pilha. 

 


