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Uma grande quantidade de fármacos são detectados nos corpos d'água, uma vez que as estações 
de tratamento convencionais de água e efluentes, salvo em alguns casos, não têm processos de 
tratamento adequados para eliminá-los completamente (SILVA e COLLINS, 2011). Neste contexto, 
os processos de oxidação avançada (POA), baseados na geração do radical hidroxila (?OH), surgem 
como uma possível solução para degradação de vários compostos poluentes, conduzindo à 
mineralização completa ou parcial do contaminante, podendo assim converte-los a produtos 
menos prejudiciais à saúde humana e ao ambiente aquático (TAMBOSI, 2008). Quanto mais 
eficientemente esses radicais forem gerados, melhor o desempenho do processo de tratamento 
(KASUMATA, 2014 apud DEZOTTI, 1998). Estudar a degradação do hormônio sintético levotiroxina 
sódica-T4 (LTX), a droga mais eficaz no tratamento do hipotireoidismo (CAPELLI et al. 2013) , por 
meio dos processos de fotólise UV e peroxidação fotoassistida (UV/H2O2).  Os experimentos de 
fotodegradação foram realizados em um reator fotoquímico constituído por um recipiente 
(béquer de 1 litro), agitador magnético e lâmpadas de 254nm. No estudo da fotólise foram 
tratados 100mL de soluções de 25 e 50 mg L-1 de LTX, em pH natural (aproximadamente 6), as 
soluções eram mantidas sob agitação durante todo o experimento e as amostras foram retiradas 
em tempos determinados (0, 30, 60, 90 e 120min). Os experimentos de degradação pelo processo 
UV/ H2O2 foram realizados de forma análoga aos experimentos de fotólise, as soluções iniciais 
continham 50 mgL-1 de LTX e solução de H2O2 concentrada era adicionada à soluções aquosas, 
previamente à irradiação.X O TOC foi determinado indiretamente pela diferença entre o conteúdo 
de carbono total da amostra (CT) e o carbono inorgânico (CI).A quantificação da LTX foi realizada 
por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC). A fotólise em 254 nm se mostrou eficaz na 
degradação de LTX, apresentando remoção de aproximadamente 85% após 120 minutos de 
irradiação. O processo UV/H2O2 apresentou 95% de remoção de LTX ao final de 120 minutos,10% 
a mais em relação à fotólise direta.  Apesar das altas porcentagens de remoção observadas pelos 
processos estudados, não houve mineralização das amostras, sugerindo a formação de produtos 
de degradação persistentes. Através deste estudo foi possível observar que os processos 
oxidativos avançados podem ser uma solução para remoção o fármaco levotiroxina sódica em 
meio aquoso, possivelmente sendo aplicados como processos terciários de tratamento de 
efluentes.         
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A crescente geração dos resíduos é proveniente principalmente do consumo elevado da 
população, que se dá pela facilidade de acesso a produtos e assim aumento da demanda por 
insumos e problemas com a disposição final destes resíduos (BESEN et al., 2010; SALGADO, 
2006).O município de Presidente Prudente, localizado na região sudoeste do estado de São Paulo 
possui uma área de 560, 637 km² com uma população aproximadamente de 223.749 habitantes 
(IBGE,2016).A cidade conta com um plano de gerenciamento municipal, que traz uma estimativa 
de geração de resíduos domiciliares de 1,08 kg/hab/dia.Parte desses resíduos é coletado pela 
cooperativa (COOPERLIX), que desde 2015 possui contrato com a prefeitura, que garante o 
pagamento mensal aos cooperados pelos serviços ambientais de coleta e triagem de material 
reciclável.A cooperativa tem 90 funcionários e conta com uma infraestrutura que se compõe por 
prédio próprio, esteiras, prensas hidráulicas e utiliza 5 caminhões para a coleta.Desta forma, 
atualmente a coleta seletiva no município é realizada de segunda a sexta e está estruturada em 25 
setores, sendo que diariamente são realizados em 5 setores. No entanto o sistema apresenta 
algumas dificuldades relacionadas a extensão do município e setores com grandes áreas ou com 
geração elevada de resíduos.Como um dos desafios mais recorrentes refere-se ao sistema 
logístico, no início deste ano, foi adquirido um caminhão gaiola para ajudar na coleta, e assim faz-
se necessário um redimensionamento dos setores. O objetivo do estudo é propor o 
redimensionamento dos setores da coleta seletiva de forma a inserir o novo caminhão e assim 
garantir uma melhoria no serviço. O desenvolvimento do estudo foi conduzido durante um 
período de 30 dias, sendo divido em seis etapas: Análise do mapa da coleta seletiva em vigência; 
Aquisição dos dados do GPS das rotas percorridas pelos caminhões da coleta; Análise dos registros 
do GPS; Elaboração do mapa das áreas coletadas mensalmente pelos caminhões e o cálculo das 
médias; Reunião com a COOPERLIX; Elaboração do mapa com a nova setorização. As primeiras 
etapas foram à junção dos dados já existentes que contribuíram para elaboração do mapa e 
cálculos com as médias mensais de coleta, logo após buscou-se por intermédio das reuniões um 
ponto de vista profissional dos cooperados. para que assim chegasse à etapa final, que foi a 
proposição de uma nova setorização levando em consideração os setores que apresentavam 
maior dificuldade na coleta.  Após a identificação das áreas, foi feita uma relação com o tamanho 
de seu setor e o valor correspondente a porcentagem coletada, para que obtivesse os parâmetros 
dos setores e assim fosse observado quais os setores que apresentavam maior ineficiência. A 
partir disso, os dados obtidos foram apresentados em reunião com a participação dos 
cooperados.  Conclui-se que a adição do caminhão possa contribuir de maneira positiva para o 
município, no que tange a melhoria da coleta para a população.         
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Considerado o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo, o Brasil produz anualmente milhões 
de litros de etanol. A maior produção concentra-se na região Centro-Sul do país, onde a produção 
atingiu cerca de 365 mil toneladas de cana-de-açúcar e 13 mil m3 de etanol. O principal resíduo 
gerado no processo produtivo do etanol é a vinhaça, um líquido marrom escuro, de natureza 
ácida, corrosiva e de odor fétido. O constituinte principal da vinhaça é a matéria orgânica, 
basicamente sob a forma de ácidos orgânicos e, em menor quantidade, por cátions como o K, Ca e 
Mg. Isso indica o potencial poluidor desse resíduo, que na falta de um manejo adequado pode 
ocasionar problemas irreparáveis ao meio ambiente. Dentre as tecnologias mais promissoras, 
estão os denominados processos oxidativos avançados (POA), que são caracterizados pela geração 
de radical hidroxila (.OH) a partir da combinação de diferentes oxidantes químicos com uma fonte 
de irradiação, que resulta na destruição das moléculas orgânicas. Estudar a viabilidade do 
tratamento de vinhaça pelos processos oxidativos avançados UV/H2O2 e Foto-Fenton. Foi 
utilizado um reator fotoquímico, montado pelos autores, que consiste em um recipiente, agitador 
magnético e uma lâmpada de vapor de mercúrio com comprimento de onda de 254 nm. Os 
experimentos foram realizados na seguinte maneira: foram feitas duplicatas de cada batelada 
onde foi usado 15 ml de vinhaça com DQO inicial (DQO0) previamente determinada, diluída em 
185 ml de água destilada, carregada ao recipiente e mantida sob agitação. O pH dessa solução foi 
ajustado ao valor 6. No primeiro experimento, utilizou-se como oxidante auxiliar, 3,63 ml de 
peróxido de hidrogênio (H2O2); no segundo experimento, utilizou-se 7,26 ml de H2O2; e no 
terceiro experimento utilizou-se 3,63 ml de H2O2 e 32,9 mg de sulfato ferroso como oxidante 
auxiliar. Iniciada a irradiação do reator fotoquímico, a contagem do tempo de reação teve início 
com a adição da solução aquosa de H2O2. Amostras foram retiradas a cada 1 (uma) hora a partir 
do início. Determinação da remoção de Carbono Orgânico Total (COT) foi a técnica empregada. Os 
processos oxidativos avançados estudados foram eficazes na redução da carga orgânica da 
vinhaça. O processo UV/H2O2 apresentou remoção de 9 e 26%, quando o H2O2 foi adicionado a 
concentrações iguais a 6,23 ml e 7,26 ml, respectivamente. A adição de ferro ao sistema resultou 
em remoção de COT de aproximadamente 22%. Dentre os processos estudados recomenda-se o 
uso do processo UV/H2O2 em detrimento do processo foto-fenton, já que os dois processos 
apresentaram porcentagens de remoção de COT semelhantes e o segundo necessita de separação 
do ferro ao final do tratamento. Concluindo, este trabalho apresenta uma possível alternativa para 
colaborar com o aumento da viabilidade ambiental do processo de fabricação do etanol. É 
importante salientar que são necessários ainda muitos estudos complementares, principalmente 
em relação a toxicidade das amostras estudadas.         
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Sepultar cadáveres é um ato datado à pré-história. Atualmente, no Brasil, não existe Lei Federal 
que vigie os atos funerários. Portanto, não há quem auxilie legalmente os municípios a tratarem 
de forma social e ambientalmente correta os processos funerais. Sendo assim, tal ineficiência e 
fiscalização administrativa e pública aceleram em problemas relacionados à salubridade pública e, 
consequentemente, ao meio ambiente. Justifica-se este projeto devido ao processo de 
decomposição dos corpos, que libera diversos metais que formam o organismo humano, além de 
diferentes utensílios que acompanham o corpo e o caixão em que ele é sepultado. O principal 
contaminante na decomposição dos corpos é um líquido conhecido como necrochorume, de 
aparência viscosa e responsável por contaminação de solos e aquíferos subterrâneos.  O objetivo 
geral deste trabalho será avaliar a concentração de turbidez e DQO - Demanda Química de 
Oxigênio - em um poço artesiano localizado no município de Presidente Prudente. Será analisado 
também se existe influência da localidade do cemitério nos resultados de turbidez e DQO da água 
e se existe influência do aumento da turbidez com o aumento de DQO. A primeira etapa da 
revisão bibliográfica será constituída pelo levantamento de conceitos-chave ligado a interpretação 
de quesitos socioambientais, além da interpretação do meio físico, como: infiltração, aspectos 
bioquímicos, águas superficiais e poluição da água. Na segunda etapa serão levantadas questões 
legais pertinentes aos assuntos abordados, como Resoluções CONAMA e as Resoluções SMA a 
respeito de padrões e qualidade das águas. Serão coletadas 08 amostras de água no poço 
artesiano. As coletas serão quinzenais durante o período de quatro meses. As amostras serão 
encaminhadas para os laboratórios de água da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE), onde 
estudos e análises serão efetuados, estabelecendo valores referentes a cada elemento presente, 
obtendo sua concentração na solução por amostra coletada. A análise de DQO será realizada para 
verificar a possível influência do necrochorume oriundo da decomposição de cadáveres, no 
aumento da quantidade de matéria orgânica presente no lençol freático. Já a análise de turbidez 
será realizada para verificar se o aumento da DQO está relacionado com materiais em suspensão 
ou se não há qualquer tipo de ligação da causa da DQO com a turbidez. Por fim, serão comparados 
os valores obtidos nos resultados das análises com a legislação ambiental aplicável e com outros 
trabalhos já realizados, para avaliar se há ou não aumento da quantidade de DQO na água 
subterrânea. Num segundo momento, que poderá ser objeto de um novo projeto, os 
pesquisadores avaliam estudar a quantidade dos compostos nitrogenados presentes na água 
subterrânea e também avaliar a DBO - Demanda Bioquímica de Oxigênio das amostras de 
água.             
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No processo de planejamento e gestão dos recursos hídricos de uma bacia hidrográfica devem ser 
considerados todos os elementos que arranjam a sua paisagem (água, relevo, solo, flora, fauna, 
pastagem, agricultura, residências, indústrias, população, economia, etc.) e compreendê-la como 
um conjunto, composta por elementos naturais e sociais, os quais são dinâmicos e estão inter-
relacionados (DIBIESO, 2013). O presente projeto de pesquisa tem como intuito caracterizar o 
estado geoecológico da paisagem na Bacia Hidrográfica do Alto Curso do Córrego Gramado e 
analisar as amostras de água coletadas in loco, através dos parâmetros e índice de qualidade da 
água (IQA), verificando assim, as influências diretas no rio principal.  Os objetivos que a atividade 
pretende alcançar são: elaborar o inventário do meio físico e antrópico da área de estudo; coletar 
e analisar amostras de água do Alto Curso do Córrego Gramado; diagnosticar os principais 
problemas com base no inventário, visitas in loco e no estado geoecológico da Bacia do Alto Curso 
do Córrego Gramado; verificar o Índice de Qualidade das Águas (IQA); realizar um prognóstico 
para o local.  O inventário consiste na caracterização detalhada da área de estudo, voltado a 
descrever e mapear as características do meio físico e antrópico, tendo como fonte de dados 
trabalhos já realizados na área, que serão levantados por meio de pesquisas bibliográficas. Das 
informações sobre o meio físico e antrópico, deverão ser levantadas as informações sobre a 
geologia, a geomorfologia, o solo e os recursos hídricos que ocorrem no alto curso do córrego 
Gramado. Serão elaborados mapas de: drenagem; hipsométrico; pedológicos; geológico; 
geomorfológico; da vegetação; clima; declividade e de uso e ocupação da terra dentro da bacia 
que serão fundamentais para a elaboração do diagnóstico. A utilização e ocupação da terra dentro 
da bacia por atividades antrópicas sejam por indústrias, atividade agrícola, ou de ocupação urbana 
serão os principais indicadores para definir o estado ambiental da área, estando diretamente 
ligado à qualidade das águas. Com a finalidade de se fazer o levantamento da qualidade na água 
dos rios da bacia da área de estudo, será utilizada o Índice de Qualidade das Águas (IQA). Esse 
índice utiliza de alguns parâmetros que representam impurezas quando ultrapassam certos níveis 
já estabelecidos. Através de estudos realizados pela "National Sanitation Fundation", a CETESB 
adaptou e elaborou o IQA, que incorpora nove variáveis: coliformes fecais, pH, demanda 
bioquímica de oxigênio (DBO), nitrogênio total, fósforo total, temperatura da água, turbidez, 
resíduo total e oxigênio dissolvido (OD) consideradas relevantes para a avaliação da qualidade das 
águas em questão (CETESB, 2013). Além desses nove parâmetros será realizada a DQO ela servirá 
para achar a relação DQO/DBO dos cursos d'água.             
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO AMBIENTE ESCOLAR APRESENTA FALHAS E DEFICIÊNCIAS QUE 
DIFICULTA A COMPREENSÃO E RECONHECIMENTO DO QUANTO ÀS AÇÕES HUMANAS SÃO 
PREJUDICIAIS AO MEIO AMBIENTE. A PERSPECTIVA AMBIENTAL CONSISTE NUM MODO DE VER O 
MUNDO EM QUE SE EVIDENCIAM AS INTER-RELAÇÕES E A INTERDEPENDÊNCIA DOS DIVERSOS 
ELEMENTOS NA CONSTITUIÇÃO DA VIDA. EM TERMOS DE EDUCAÇÃO, ESSA PERSPECTIVA 
CONTRIBUI PARA EVIDENCIAR A NECESSIDADE DE UM TRABALHO VINCULADO AOS PRINCÍPIOS DA 
DIGNIDADE DO SER HUMANO, DA PARTICIPAÇÃO, DA CORRESPONSABILIDADE, DA 
SOLIDARIEDADE E DA EQUIDADE. PENSANDO DESSA FORMA, HÁ UMA GRANDE NECESSIDADE DE 
SER DESENVOLVIDO UM TRABALHO SOBRE AS QUESTÕES, QUE PERMEIAM O CONHECIMENTO DA 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO PÚBLICO INFANTIL, EM RELAÇÃO DO USO SUSTENTÁVEL DOS 
RECURSOS NATURAIS, POIS O MEIO AMBIENTE ESTÁ CADA VEZ MAIS TRANSFORMADO PELA AÇÃO 
INADEQUADA DOS SERES HUMANOS.  APRESENTAR AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, OS 
CUIDADOS E RECONHECIMENTOS QUE DEVEM SER TOMADOS SOBRE O MEIO AMBIENTE E OS 
RECURSOS NATURAIS DE FORMA SUSTENTÁVEL. REALIZAR VISITAS NO AMBIENTE ESCOLAR PARA 
IDENTIFICAR AS AÇÕES A SEREM IMPLANTADAS; ESCOLHER UMA SALA DE AULA PARA SEREM 
DESENVOLVIDAS AS PRÁTICAS AMBIENTAIS PROPOSTAS; PREPARAR AULAS TEÓRICAS SOBRE A 
IMPORTÂNCIA DO MEIO AMBIENTE, RODAS DE CONVERSA, APRESENTAÇÃO DE FORMA LÚDICA E 
AULAS-PASSEIO NAS PERIFERIAS DA ESCOLA PARA DESPERTAR A PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS 
MESMOS E AUXILIAR AS CRIANÇAS A REGISTRAR O QUE SERÁ VISTO NO PASSEIO E NA 
APRENDIZAGEM ATRAVÉS DE DESENHOS E ESCRITAS; INSTRUIR ATRAVÉS DE AULA TEÓRICA SOBRE 
O QUE É COLETA SELETIVA PARA ESCLARECER AS DIFERENTES FORMAS DE COLETA E DESTINO DOS 
RESÍDUOS, AULA-PASSEIO NO PÁTIO ESCOLAR ANTES E APÓS O RECREIO PARA OBSERVAR OS 
RESÍDUOS QUE FORAM GERADOS, INCORPORAR A ROTINA DA COLETA SELETIVA DOS MESMOS, O 
REUSO DOS MATERIAIS COLETADOS ATRAVÉS DA REUTILIZAÇÃO DE UMA GARRAFA PET QUE 
SERVIRÁ DE ENCOSTO DE PORTA CONFECCIONADO PELAS CRIANÇAS.             
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ESTUDO DA CAPACIDADE DE ADSORÇÃO DA CASCA DE LARANJA EM RELAÇÃO AOS METAIS DE 
CÁDMIO E CROMO  

 
GRAZIELLE SHIZUMI SUZUKI  

ALINE ALVES COSTA  
DIEGO ARIÇA CECCATO  

MAÍZA DA SILVA OZÓRIO  
 

As atividades industriais são as principais responsáveis pela contaminação química da água por 
metais pesados, através do descarte inadequado de efluentes líquidos. Atualmente são 
desenvolvidas diversas pesquisas focadas em minimizar os impactos causados por estes poluentes 
químicos, buscando alternativas economicamente viáveis e eficazes, com o uso de biomassa 
associada à técnica de adsorção.  Neste aspecto, o objetivo desse trabalho será analisar a 
capacidade de adsorção da casca de laranja em relação aos metais Cr e Cd; Verificar o potencial de 
adsorção dos metais pesados no efluente;Determinar o pH e o tempo ótimo da remoção dos 
metais pelo biossorvente; Comparar a remoção desses metais com o material elaborado e com a 
farinha de laranja já encontrado no mercado. As cascas de laranja juntamente com o bagaço serão 
disponibilizadas pelos funcionários dos quiosques do Campus II da Universidade do Oeste Paulista, 
em Presidente Prudente - SP. Serão realizados ensaios laboratoriais em batelada, utilizando-se a 
casca e o bagaço da laranja como biossorventes para a remoção de cromo e cádmio de soluções 
aquosas sintéticas, contendo concentrações conhecidas de ambos metais. Para a preparação do 
biossorvente, as cascas e os bagaços das laranjas, serão lavados com água destilada, e dispostos 
em estufa de secagem com temperatura de 100°C por 24h ou até total remoção da umidade. O 
material será triturado em liquidificador doméstico e peneirado manualmente, formando um pó 
de granulometria mais fina. As soluções de Cr e Cd serão preparadas individualmente, com 
diferentes concentrações de 10; 20; 50; 100 e 200 e 500 ppm por meio de diluição simples de uma 
solução de 1000 ppm de ambos metais. Os ensaios serão realizados em duplicata, nos quais 0,5/ 
1,0/ 5,0 g do pó de laranja serão dispostos em erlenmeyers, contendo 100 mL de soluções padrões 
dos metais em estudo, cada qual com variação de concentração (10; 20; 50; 100 e 200 e 500 ppm) 
e controle de pH com soluções tampões de pH 4,0, 7,0 e 10,0. Na etapa seguinte, serão colocados 
sob agitação em Mesa Agitadora, por 2 horas a 120 rpm a temperatura ambiente. Após o tempo 
de contato, as soluções serão filtradas em papel de filtro quantitativo, e digeridas em solução 
nitro-perclórica, através de uma chapa aquecedora. Ressalva-se que as concentrações dos metais 
das amostras, após o tratamento, serão obtidas através da leitura em espectrofotômetro de 
absorção atômica, e o resultado será utilizado para determinar a eficiência do tratamento.             
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IMPACTOS AMBIENTAIS DO USO PARA RECREAÇÃO E TURISMO NO BALNEÁRIO DA AMIZADE EM 
PRESIDENTE PRUDENTE (SP)  

 
ALANA FERREIRA MARTINS PESSIN  

DANIELLI C. GRANADO  
 

Afim de a segurar a proteção a longo prazo e o uso múltiplo dos ambientes aquáticos disponíveis, 
garantindo a utilização de maneira economicamente sustentável, é proposto que as discussões 
relacionadas às águas sejam integradas a outras políticas públicas, afirmando o dever fundamental 
da conciliação dos recursos hídricos. Em vista disso, considerando a grande variedade de 
aproveitamento dos corpos d'água, este projeto destacará o uso para recreação e turismo, pois os 
recursos hídricos encontram-se, em sua maioria, nos espaços de lazer e recreação da população. O 
potencial sustentável do uso dos recursos hídricos para o turismo se caracteriza por se tratar de 
uso não consultivo, entretanto, em grande parte, o planejamento, gestão da implantação e uso 
desses locais não contemplam políticas conservativas dos ecossistemas e seus entornos, causando 
a degradação ambiental desses espaços. O objetivo desde projeto é identificar e analisar os 
impactos ambientais decorrentes da utilização dos recursos hídricos e a qualidade da água em 
ambientes lênticos usados para recreação e turismo, em um município do Pontal do 
Paranapanema, na região Sudoeste Paulista.  Para alcançar o objetivo serão realizados: 
levantamento bibliográfico e documental, visitas in loco, com trabalhos de campo no município de 
estudo para aplicação de instrumentos de avaliação simplificada de impactos ambientais 
(Protocolos de Avaliação Rápida - PARs), tanto na água, quanto no entorno dos ambientes 
lênticos. Estão incluídos parâmetros voltados à caracterização física do meio ocasionadas pelas 
alterações antrópicas e à diversidade de habitats nos trechos estudados, refletindo o uso para 
recreação e turismo, e também será feito uma comparação com as condições ambientais dos 
locais entre os períodos de baixa e alta temporada. Em cada período a ser caracterizado serão 
realizados três blocos de amostragem, sendo um por mês. Cada bloco compreenderá um período 
de trabalho de campo com duração de uma semana com amostragens realizadas a cada 
72h.       Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)     
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O DESCARTE, O RECOLHIMENTO E A DESTINAÇÃO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS E A VENCER 
PELA POPULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE: BREVES COMENTÁRIOS À LEI 

MUNICIPAL N. 7012/2009  
 

RENATA CRISTINA MAFRA  
FÁBIO FERREIRA MORONG  

 
O Brasil é o sétimo país do mundo em venda de medicamentos, com cerca de 70,4 mil farmácias 
(BURLE, 2016). Mesmo diante disso, não existe no país uma Lei específica que regulamente o 
descarte de remédios vencidos ou sem uso pelo consumidor doméstico. De outro lado, o Poder 
Público competente ainda não logrou êxito em alcançar uma solução juntamente com empresas 
do setor para adotar os pressupostos de uma logística reversa eficaz. Assim, o país convive 
diariamente com os potenciais riscos ambientais e de saúde pública decorrentes do referido 
problema. É certo que não existe uma norma nacional que regulamente o descarte de 
medicamentos vencidos, de modo que alguns Estados e Municípios estabeleceram regulamentos 
próprios em relação à logística reversa prevista originalmente pela Lei de Resíduos Sólidos. Por sua 
vez, a falta de efetividade da norma municipal de Presidente Prudente/SP sob a lei de descarte de 
medicamentos da cidade, deixa em risco a saúde pública e agrava os impactos ambientais, o que 
por si só justifica o objeto do projeto.  Nesse contexto, busca-se com o presente trabalho analisar 
a Lei Municipal n. 7012/2009, que disciplina o descarte, o recolhimento e a destinação de 
medicamentos vencidos e a vencer pela população no município de Presidente Prudente, 
demonstrando suas características e objetivos mais relevantes e apontando a ausência de Decreto 
regulamentador, o que contribui diretamente de forma negativa para o alcance da plena eficácia 
da referida lei. Pretende-se apresentar abordagem direta em relação às mesmas normas legais 
existentes; e na ausência de regras regulamentadoras de descarte de medicamentos, buscar 
alternativa jurídica e técnica para propor medidas e ações com o objetivo de instituir normas 
eficientes que evitem ou diminuam impactos ambientais e problemas de saúde pública, propondo 
projetos de melhorias.  O desenvolvimento deste trabalho de pesquisa está sendo efetivado 
através de leituras da legislação nacional, estadual, municipal, além de jurisprudências e doutrinas 
relevantes. A partir dos dados coletados de livros, artigos de revistas especializadas e sites oficiais, 
os mesmos serão sistematizados segundo os objetivos propostos, para então obter-se a produção 
científica correspondente. O método aplicado neste trabalho será o método dedutivo, que parte 
de uma generalização para uma questão particularizada. A abordagem é a hermenêutica-dialética. 
A hermenêutica pode ser considerada como um técnica que compreende textos, em um sentido 
amplo: biografia, livro, artigo, narrativa, documento, dentre outros. Por sua vez, a abordagem 
dialética procura nos fatos os núcleos obscuros e contraditórios para realizar uma crítica em 
relação aos mesmos. O pensamento dialético compreende que a análise dos significados deve ser 
feita considerando as práticas sociais e ressaltando o condicionamento histórico das falas (Minayo, 
2010).            
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PROPOSTA DE COLETA SELETIVA PARA PONTOS DE ÔNIBUS NAS PROXIMIDADES DO CAMPUS II DE 
PRESIDENTE PRUDENTE - SP  

 
RAFAEL HENRIQUE GARCEZ NICOLAU  

BRUNA OLIVEIRA SILVA  
HUGO ICHIKAWA DE CAMPOS  
CARLOS EDUARDO BRUNELO  

ISABELA MAREGA RIGOLIN  
LEILA MARIA COUTO ESTURARO BIZARRO  

 
Resíduos sólidos descartados inadequadamente têm se tornado um problema cada vez maior, 
proporcionalmente ao crescimento demográfico, econômico e ao poder aquisitivo da sociedade 
atual. Afim de abastecer a população com bens duráveis e não duráveis, exige-se cada vez mais a 
exploração de recursos naturais, o que por sua vez representa maiores impactos negativos ao 
meio ambiente. Resíduos mal descartados muitas vezes acabam se transformando em problemas 
ambientais com gerenciamento oneroso e complexo. É definido como resíduo sólido todos os 
materiais descartados oriundos de atividades humanas, podendo ser estes domésticos, industriais, 
de setores especiais, hospitalares ou comerciais. Segundo JUNIOR E FREIRE (2013), os resíduos 
sólidos gerados por atividades antrópicas causam impactos negativos não somente ao meio 
ambiente, mas também ao próprio ser humano que o descartou, causando um desiquilíbrio no 
bem estar da sociedade.Segundo FONSECA (1999) os limites máximos aceitáveis de peso e volume 
dos resíduos a serem coletados regularmente são estabelecidos por normas municipais que 
devem refletir as peculiaridades locais, orientando e educando a população, cuja colaboração é 
fundamental para a boa execução das atividades. Em relação aos resíduos sólidos urbanos, o 
município de Presidente Prudente tem uma história de problemas ambientais gerados pela 
disposição inadequada em locais que deveriam ser protegidos pela Companhia de Tecnologia de 
Saneamento Ambiental (CETESB) e pelo Departamento de Avaliação do Impacto Ambiental 
(DAIA). O objetivo deste trabalho é obter, por meio de dados estatísticos, a quantidade em 
quilogramas de resíduos sólidos descartados inapropriadamente próximos a pontos de ônibus nas 
proximidades do Campus II da Unoeste de Presidente Prudente - SP, que deixariam de ir para os 
sistemas de esgotos e drenagem urbana se houvesse coleta seletiva em tais localidades, 
considerando seus tipos e classificações, bem como uma forma barata e eficiente de coleta. Em 
um primeiro momento, serão selecionados estratégicamentes os pontos de ônibus nas 
proximidades do Campus II de Presidente Prudente que possuem maiores fluxos diário de pessoas. 
Em seguida, serão feitas demarcações em cada um dos pontos de ônibus selecionados, que 
delimitará um raio de 10 a 15 metros ao redor de cada ponto. Em seguida, será feita a coleta dos 
resíduos sólidos descartados dentro do raio delimitado ao final de cada dia, durante sete dias 
subsequentes. Os resíduos coletados passarão por uma fase de separação de acordo com suas 
respectivas categorias. Após separado, serão pesados de modo a se obter uma média estatística 
sobre a proporção de cada tipo de resíduo descartado em cada um dos dias.       PEIC     
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USO DE LODO DE ESGOTO COMO ALTERNATIVA AO USO DE ADUBOS QUÍMICOS EM SOLOS 
ARENOSOS E DE BAIXA FERTILIDADE NATURAL  

 
MARCELO RODRIGO ALVES  

JANARDELLY GOMES DE SOUZA  
THALITA BARBOSA DE LIMA  

ISABELLA SANTANDER DE SOUZA  
DANIELA BERTO DOURADO  

RITA DE CASSIA LIMA MAZZUCHELLI  
AMARILDO FRANCISQUINI JUNIOR  

 
O processo de recuperação de áreas degradas, principalmente em regiões de solos arenosos e de 
baixa fertilidade natural ocorre de maneira lenta e depende, em muito, no manejo adotado. Uma 
alternativa para a recuperação dessas áreas seria a utilização do lodo de esgoto, da ETE, que 
apresenta altos teores de matéria orgânica e nutrientes, sendo assim muito indicado para suprir 
essas necessidades do solo. Sendo assim, o presente projeto tem como objetivo principal avaliar a 
capacidade de utilização do lodo da ETE em conjunto ou mesmo como alternativa à adubação 
convencional de um solo arenoso cultivado com Brachiaria. Dessa forma, o experimento será 
montado no viveiro ao ar livre, localizado no campus 2 da Universidade do Oeste Paulistas - 
UNOESTE, sendo executado em blocos inteiramente casualizados, com cinco tratamentos e seis 
repetições: T1- Testemunha (para comparação da eficácia dos demais tratamentos); T2 - apenas 
adubação convencional; T3 - 50% da dosagem equivalente do lodo e 50% da dosagem de adubo 
convencional; T4 - apenas o lodo sendo a dose equivalente a quantidade de Nitrogênio presente 
na dose de adubo convencional; e T5 - apenas o lodo sendo a dose equivalente a duas vezes 
quantidade de Nitrogênio presente na dose de adubo convencional. Desta maneira, serão 
realizadas análises de diversos parâmetros tais como: análises químicas, para verificação da 
fertilidade do solo (determinação dos teores de pH, teor de matéria orgânica, fósforo, potássio, 
magnésio, cálcio, alumínio e hidrogênio mais alumínio) e biológicas do solo, onde serão realizado 
as análises, como carbono e nitrogênio da biomassa microbiana, atividade enzimática da 
desidrogenase e respiração basal do solo. Para tanto, serão coletadas amostras de solos (0-10cm), 
de cada vaso; análise do comprimento e produção de massa de raízes, análise da produção de 
massa foliar e avaliação da capacidade de rebrota. Como o experimento será dividido e avaliado 
em duas épocas distintas, sendo a fase 1 - avaliação da primeira parte do experimento com 100 
dias do plantio da Brachiaria e a fase 2 - avaliação da segunda parte do experimento com 200 dias 
do plantio da Brachiaria. Os dados obtidos serão submetidos a análise estatística, e análises de 
regressão. Para comparação de médias, será utilizado o teste Tukey (5%).            
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JANARDELLY GOMES DE SOUZA  

THALITA BARBOSA DE LIMA  
YEDA RUIZ MARIA  

 
O planejamento é indispensável quando se trata de questões coletivas, a fim de evitar que se 
atenda a interesses de um único grupo, gerando ou aprofundando a exclusão social. A agricultura 
urbana e periurbana propicia a descentralização das relações comerciais, sendo que o uso dos 
espaços urbanos com esse tipo de agricultura traz benefícios quantitativos e qualitativos para a 
população, o que deve ser entendida nas agendas formais como parte integral da gestão urbana, 
portanto o presente artigo tem como foco apresentar a potencialidade da agricultura urbana face 
as concepções da cidade como espaço produtivo, este agregado ao planejamento urbano 
participativo. Neste contexto tem-se como objetivo geral o levantar e analisar da Agricultura 
Urbana e Periurbana nas áreas livres das microrregião 17 e 18 da cidade de Presidente Prudente - 
SP.    Portanto, conclui-se que a agricultura urbana e periurbana é uma realidade sobre a qual há 
um conhecimento a ser alcançado. Áreas como estás aqui apresentadas, em zonas periféricas, 
ainda não são entendidas pelas políticas urbanas prudentinas como um espaço de potencial. Para 
o desenvolvimento da agricultura urbana é necessário que se dê diretrizes ao espaço urbano e 
para toda a comunidade, estruturando, assim, um elo participativo e viabilizando o planejamento 
urbano ambiental, visando assim a recuperação da APP com espécies nativas do bioma, 
enfatizando ainda a importância do estudo e avaliação do local e projetos de educação ambiental 
e diretrizes para recuperação/conservação dos recursos naturais e o monitoramento das 
mesmas.     Durante a realização da atividade, foi possível a percepção de Áreas de Preservação 
Permanentes - APP's, que apesar de serem caracterizadas como espaços residuais da paisagem 
natural remanescente, quando existentes, se encontram geralmente invadidas e degradadas pelo 
modelo de urbanização adotado até hoje. Os bairros pertencentes as Microrregiões 17 e 18 não 
fogem a esta realidade e tem apresentados indícios de atividades periurbanas margeando e, em 
alguns casos, invadindo a Área de Preservação Permanente. A área em questão situa-se ao longo 
da Rua Pierre de Almeida Leitão, a mesma compreende um quarteirão do bairro, fazendo limite 
com a APP, onde é realizado o plantio de frutas (banana, mamão, acerola, etc.) e hortaliças 
(mandioca, couve, etc.), destinados ao auto consumo. No local deveria ser realizada contenção de 
erosão, por meio do uso de restos de material de construção e a reutilização de garrafas de poli-
tereftalato de etileno (PET) para limitar os canteiros, de maneira que o espaço urbano ficaria 
esteticamente adequado.    
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LEILA MARIA COUTO ESTURARO BIZARRO  
LEILA MARIA SOTOCORNO E SILVA  

MARCELO RODRIGO ALVES  
MONALISA XAVIER DOS SANTOS  

MELISSA ARANTES PINTO  
LETÍCIA FERNANDA DOS SANTOS CAVALHEIRO  

KAREN CAROLINE RODRIGUES FERREIRA  
BIANCA SOARES DE SOUZA  

ARTHUR PEREIRA DOS SANTOS  
 

A implantação de uma horta orgânica no Instituto Casa da Criança e Centro Social São José no 
município de Presidente Prudente- SP, vem vinculada com a proposta de educação ambiental e 
nutricional a ser realizada pelos discentes do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da 
Universidade do Oeste Paulista(UNOESTE) de Presidente Prudente - SP no local. A proposta de 
reeducação alimentar é uma forma de agregar mudanças habituais ao longo do processo 
educativo, tanto no ambiente escolar quanto fora dele. O projeto pretende proporcionar uma 
atuação prática das crianças e adolescente desde o processo inicial de conhecimento sobre o que 
é uma horta, até o processo de confecção dos utensílios do plantio, manuseio e cultivo das 
hortaliças. O local escolhido é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, que tem como 
mantenedor o Colégio Cristo Rei e é uma obra social que desenvolve ações socioeducativas, tendo 
como público alvo crianças e adolescentes de 06 a 18 anos incompletos. O Projeto Horta Ecológica 
pretende incluir aproximadamente as 190 crianças e adolescentes que passam pelo local 
diariamente em um espaço inaproveitável na Instituição,com o intuito de conciliar a educação 
ambiental com a alimentar dos seus usuários, além de reduzir a quantidade de gastos com a 
produção de espécies no local. Justifica-se este projeto como uma forma de auxílio educacional de 
inclusão ambiental e nutricional conhecimentos a serem transmitidos e socializados para a vida 
familiar dos educandos, para a construção de princípios de responsabilidade ambiental, agregando 
valores de comprometimento com o meio ambiente ao inserir valores de alimentos de alto valor 
nutricional, baixo custo e de fácil manejo, além do aproveitamento de materiais recicláveis para 
acondicionar o plantio em pequenas áreas.  O objetivo do presente trabalho é desenvolver 
práticas de educação ambiental e nutricional na Casa da Criança e Centro Social São José em 
Presidente Prudente - SP, utilizando como estratégia a criação, desenvolvimento e cultivo de 
hortas orgânicas proporcionando aprendizados sobre a importância de uma alimentação saudável 
e a preservação do meio ambiente.    Com resultados definidos espera-se que o projeto supra a 
necessidade de uma alimentação escolar saudável e de qualidade, diminuindo os gastos da 
Instituição com a compra de hortaliças, além de transmitir esses conhecimentos para as famílias 
envolvidas.     A metodologia a ser aplicada se dá pelo levantamento bibliográfico em livros, 
artigos, periódicos, sites eletrônicos sobre a temática a ser estudada; o diagnóstico da área de 
implantação do projeto, como a medição da área de plantio; a observação do solo; a 
disponibilidade hídrica do local; a incidência solar; e a maneira como serão dispostos os canteiros 
para plantação; a pesquisa de materiais recicláveis e de hortaliças; aulas de educação ambiental e 
nutricional;oficinas de reaproveitamento de materiais recicláveis; e o plantio.     

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
311 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

  

Extensão (ENAEXT)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Engenharias  

Engenharia Ambiental    

 
PLANTIO DE MUDAS NO CONDOMÍNIO PORTAL DAS PALMEIRAS NA REPRESA DE MARTINÓPOLIS-

SP  
 

CAROLINE DOS SANTOS MELO  
DANIELA BERTO DOURADO  
ISABELA MAREGA RIGOLIN  
RENATA CRISTINA MAFRA  
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As árvores são indispensáveis na natureza pois elas trazem diversos benefícios para os 
ecossistemas e espaços públicos. Quando uma área é desmatada o solo fica exposto às chuvas e 
faz com que as erosões e deslizamentos ocorram com maior frequência. Justificando, o plantio de 
árvores tem a finalidade de estabilizar o solo, evitar processos erosivos, regular o clima, captar 
carbono para a contribuição na diminuição do efeito estufa, formar um corredor ecológico 
permitindo assim o livre deslocamento de animais, a dispersão de sementes e o aumento da 
cobertura vegetal local. Por pertencer a um faixa de transição de biomas, o plantio foi realizado 
com espécies dos biomas Cerrado e Mata Atlântica. Teve por objetivo a realização de um corredor 
ecológico no interior do empreendimento.    Conclui-se que o plantio direto no Condomínio Portal 
das Palmeiras, ainda que esteja em estágio inicial de desenvolvimento, contribui para a melhoria 
da qualidade e umidade do ar, evita o processo erosivo da área e beneficia a fauna e flora da 
região.     O projeto foi realizado em um loteamento que está situado no Condomínio Portal das 
Palmeiras no município de Martinópolis - SP. A área do loteamento apresentado é de 62,86 ha. A 
equipe prestadora de serviços do local e os discentes do curso de Engenharia Ambiental e 
Sanitária da Unoeste, no dia 15 de março do corrente ano, concluíram o primeiro bloco de plantio, 
onde o mesmos mantiveram a manutenção do local para evitar o aparecimento e 
desenvolvimento de insetos e ervas daninhas. Para plantio foram adotados técnicas tradicionais, 
onde 250 mudas foram disponibilizadas pelo viveiro da prefeitura de Martinópolis, diversificando 
o quadro total de 19 espécies. Todas estão em desenvolvimento primário e subdividas em 
primárias e secundárias. O sistema de plantio foi realizado de maneira que as mudas se 
alternassem, não havendo repetições de espécies uma ao lado da outra para facilitar a disposição 
no campo. A área foi demarcada com o espaçamento entre mudas de 3 metros de largura por 2 
metros de comprimento, com o auxílio de trenas e estacas de bambu. Para a abertura das covas 
foram utilizadas cavadeiras manuais, para serem abertas com aproximadamente 0,25 metros de 
diâmetro e 0,6 metros de profundidade. Na adubação foram utilizados a adição de 
aproximadamente 0,50 gramas de NPK 4-14-08. Onde, as embalagens plásticas foram retiradas 
com um certo cuidado para não desmanchar o torrão, nas covas foram depositados a 
porcentagem de NPK estipulada, em seguida, colocou-se um pouco de terra para que o adubo não 
queime as raízes prejudicando seu desenvolvimento. Após o processo do plantio, realizamos o 
coroamento com o auxílio de palhas onde sua função é realizar a retenção da água para conter os 
nutrientes essenciais para o desenvolvimento da espécie. Para finalizar, foram disponibilizados 
regadores com a função de molhar todas as 250 mudas utilizadas no plantio.    
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       Durante o processo de reflorestamento, os principais inibidores do desenvolvimento das 
mudas na fase inicial são as formigas cortadeiras e ervas daninhas. Caso não sejam controlados, 
podem ocasionar morte das mudas. Desta forma, o objetivo deste estudo foi analisar diferentes 
técnicas para o controle de ervas daninha em um trecho de reflorestamento da Mata Ciliar na Etec 
Prof. Dr. Antonio Eufrásio de Toledo. Foram empregadas técnicas biológicas (Canavalia ensiformis 
e Crotalaria spectabilis ) e físicas (sombrite e lona plástica) na metodologia de controle. As técnicas 
que obtiveram melhores resultados foram nos métodos físicos. Concluindo que os métodos físicos 
utilizados apresentaram melhores resultados, pois as técnicas de sombrites e lonas plásticas 
respectivamente impossibilitaram parcialmente e totalmente a passagem de luminosidade que 
impediram a germinação e/ou desenvolvimento das ervas daninhas. 
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       No processo de interpretação de imagens, a elaboração e o uso de uma chave de 
interpretação são essenciais pois facilitam as etapas de identificação e extração de feições em 
imagens durante a etapa de classificação das mesmas. O objetivo deste trabalho é apresentar uma 
chave de interpretação elaborada para a extração de feições do uso e cobertura da terra a partir 
de imagens orbitais. O estudo de caso é a bacia do alto curso do rio Santo Anastácio. Essa bacia 
contém um reservatório de água que é utilizado para abastecimento público da cidade de 
Presidente Prudente - SP. O método aplicado na elaboração da chave de interpretação consistiu 
em combinar conceitos e exemplos sobre diferentes feições da área para a validação dos 
elementos da chave. Os elementos de interpretação considerados foram a forma ou padrão, a 
textura, a tonalidade e a localização dos alvos na imagem. Conclui-se que a chave de interpretação 
deve ser empregada com frequência em estudos envolvendo a extração das feições por imagem, 
uma vez que auxilia o usuário durante o momento da escolha de feições à serem classificadas. 
Recomenda-se, ainda, o uso da chave de interpretação em trabalhos que visem atividades de 
mapeamento para ações de proteção de recursos hídricos e de planejamento de uma 
determinada região geográfica.  PEIC 
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       A geração de resíduos sólidos na Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo 
(CEAGESP) ocorre em grande escala devido à quantidade de produtos comercializados. 
Atualmente não existe um tratamento adequado para esses resíduos que são gerados dentro da 
empresa. Assim, o presente trabalho teve como objetivo realizar o diagnóstico da geração de 
resíduos sólidos no Ceagesp de Presidente Prudente, desde a geração até a destinação final. Para 
isso, foram realizadas algumas visitas no período de 17/02 a 07/03/2017 ao Ceagesp com o intuito 
de obter informações sobre o funcionamento e sobre a geração dos resíduos. Observou-se uma 
grande quantidade de resíduos de origem orgânica, e em menor escala são gerados resíduos 
recicláveis. Uma parte desses resíduos são armazenados em caçambas e bags, porém é comum 
que parte se encontre fora das caçambas ou misturados com todos os tipos gerados. Atualmente o 
lixão de Presidente Prudente é a destinação final de todos os resíduos gerados, o que contraria a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos. Alguns resíduos precisam ser reciclados, enquanto os 
orgânicos podem ser reaproveitados. 
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       A erosão é um processo natural que age sobre os solos e as rochas para modificação do relevo 
da terra e o tipo de solo da área é um fator que influencia sua ocorrência e intensidade. A 
erodibilidade é um índice que explicita a vulnerabilidade do solo em sofrer um processo erosivo, 
relacionando as características físico-químicas do solo e/ou o estado de cobertura da terra. O 
trabalho foi realizado em uma propriedade rural, localizada no Distrito de Amadeu Amaral, no 
município de Marília/SP e visou a análise física do tipo de solo, sua caracterização e a constatação 
do coeficiente de permeabilidade do solo, a fim de compreender a relação entre o processo 
erosivo recorrente e as características do solo. Para isso, foram realizadas análises morfológicas, 
texturais e do fracionamento utilizando os métodos da EMBRAPA (1997) e um ensaio de 
permeabilidade. Com a realização do trabalho, percebeu-se que as características do solo 
atribuem a ele grande susceptibilidade a processos erosivos, o que contribuiu, juntamente com as 
influências antrópicas, para a aceleração da erosão na área.   Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo (FAPESP). 
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       O consumo de medicamentos é primordial para o cuidado da saúde da sociedade, no entanto 
o fácil acesso a estes está diretamente relacionado ao excesso de medicamentos descartados 
diariamente no meio ambiente. Em vista disso, foi realizado um levantamento com relação ao 
descarte irregular de medicamentos no município de Presidente Prudente - SP, o mesmo estudo 
foi feito com a aplicação de um questionários contendo perguntas referentes a problemática. E os 
resultados mostraram que 96% dos entrevistados possuem medicamentos armazenados em suas 
residências e que 60,21% deles são descartados como lixo doméstico, além disso, foi realizada 
uma comparação entre os sexos constatando que as mulheres possuem maior conhecimento em 
relação aos homens perante aos impactos que o descarte incorreto de medicamentos pode 
provocar no meio ambiente. Contudo, concluímos que os resultados serão importantes para a 
elaboração de possíveis propostas de melhoria em relação ao tema na área de estudo. 

 


