
II
VIII

JORNADA

VIII
II

JORNADA

INICIAÇÃO
CIENTÍFICA

ENSINO MÉDIO

Profa. Dra. Adriana Florentino
Profa. Dra. Ana Elena Salvi

Prof. Dr. Marcelo Lamy 

(Orgs.)

INICIAÇÃO
CIENTÍFICA

ISSN: 1983-7534

II
VIII



VIII JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
E II JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO ENSINO 

MÉDIO

Tema

CIÊNCIA PARA A CIDADANIA



Comitê Organizador:

Prof. Dr. Sérgio Olavo Pinto da Costa
Diretor IPECI

Profa. Dra. Adriana Florentino de Souza
Diretora Adjunta IPECI

Profa. Dra. Rosa Maria Ferreiro Pinto 
Coordenadora COIC

Prof. Dr. Marcelo Lamy
Membro COIC

Profa. Dra. Veronica Altef Barros
Membro COIC

Prof. Dr. Tulio Nakazato da Cunha
Membro COIC

Profa. Ms. Adriana Stucchi Guimarães
Responsável técnica laboratórios

Beatriz Moutinho Lopes
Secretária

Dom Jacyr Francisco Braido, CS

Prof. Me. Marcos Medina Leite

Profª. Me. Roseane Marques da Graça Lopes

Profª. Me. Mariângela Mendes Lomba Pinho

Prof. Cláudio José dos Santos

Prof. Pe. Cláudio Scherer da Silva

Chanceler

Reitor

Pró-Reitora Acadêmica

Pró-Reitora Administrativa

Pró-Reitor Comunitário

Pró-Reitor de Pastoral

Coordenador:
Prof. Me. Marcelo Luciano Martins Di Renzo

Conselho Editorial 2013
Prof. Gildo dos Santos

Prof. Luiz Carlos Moreira
Prof. Luiz Carlos Barreira

Prof. Luiz Gonzaga Lourenço
Profa. Marcia Fernandes Melzer

Prof. Marcelo Luciano Martins Di Renzo
Profa. Maria Aparecida Meneguim

Profa. Marlene Rosimar da Silva Vieria
Prof. Paulo Roberto Bornsen Vibian
Prof. Sérgio Olavo Pinto da Costa

Profa. Thaís dos Santos L. G. Rocha

Editora Universitária Leopoldianum
Av. Conselheiro Nébias, 300 – Vila Mathias

11015-002 – Santos - SP - Tel.: (13) 3205.5555
www.unisantos.br/edul

Atendimento
leopoldianum@unisantos.br



VIII JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
E II JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO ENSINO 

MÉDIO

Tema

CIÊNCIA PARA A CIDADANIA

Santos, SP
2013

Profa. Dra. Adriana Florentino 
Profa. Dra. Ana Elena Salvi

Prof. Dr. Marcelo Lamy

(Orgs.)



Colabore com a produção científica e cultural. 
Proibida a reprodução total ou parcial desta obra sem a autorização do editor.

Capa / Editoração 

Elcio Prado

Revisão:

Organizadores

Projeto gráfico para impressão

• Formato: 210 x 290 mm • Mancha: 170 x 250 mm
• Tipologia: Goudy Old Style (Textos e Títulos)

Esta obra foi finalizada em 2014.

                    [Dados Internacionais de Catalogação] 
        Departamento de Bibliotecas da Universidade Católica de Santos 
 
                                       
 
 
 
               Jornada de Iniciação Científica 
 J82      VIII Jornada de Iniciação Científica : Ciência para 
 2014   a cidadania / Profa. Dra. Adriana Florentino de Souza, 
        Profa. Ana Elena Salvi, Prof. Dr. Marcelo Lamy (Organizadores).-- 
        Santos : Universidade Católica de Santos, 2014.  
            90 p. 
 
             
 
           1. Pesquisa científica. I.Souza, Adriana Florentino 
        de. II.Salvi, Ana Elena. III.Lamy, Marcelo. IV.Universidade 
        Católica de Santos. V. Título.  
 
                                       CDU 1997 -- 001.8 
 

 



SUMÁRIO

Prefácio............................................................................................................................................11

Resumo 1

PRODUÇÃO DE LACASE POR PLEUROTUS OSTREATUS EM SISTEMA DE 
FERMENTAÇÃO SEMISÓLIDA..................................................................................................13

Resumo 2

A HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS NA GESTÃO DO PE. 
WALDEMAR VALLE MARTINS (1986-1990).............................................................................14

Resumo 3

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE YAMADAZYMA SCOLYTI PARA A BIODEGRADAÇÃO 
DE GASOLINA...............................................................................................................................15

Resumo 4

AS RELAÇÕES EXTERIORES DA ALEMANHA NAZISTA ANTES DA 2ª GUERRA 
MUNDIAL (1933 - 1939)................................................................................................................16

Resumo 5

A OBRIGATORIEDADE E A CONCRETIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO 
ENSINO SUPERIOR.....................................................................................................................18

Resumo 6

PROJETO DE UM TRANSMISSOR UWB PARA MODULAÇÃO DE 
PULSO............................................................................................................................................19

Resumo 7

EFEITO DA PRESENÇA DE COLÔNIA DE AZTECA ALFARI (FORMICIDADE: 
DOLICHODERINAE) SOBRE INSETOS FITÓFAGOS VISITANTES DE CECROPIA 
PACHYSTACHIA (CECROPIACEAE)........................................................................................20

Resumo 8

PATRIMÔNIO MUNDIAL DA UNESCO E AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS: UMA 
CONTRIBUIÇÃO PARA A GEOGRAFIA POLÍTICA CONTEMPORÂNEA......................21

Resumo 9

A PROTEÇÃO JURÍDICA DA FUNÇÃO ECOLÓGICA DAS ÁREAS DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE: EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL E RETROCESSOS 
LEGISLATIVOS.............................................................................................................................22

Resumo 10

A PRODUÇÃO DA ARQUITETURA MODERNA NA CIDADE DE SANTOS ATRAVÉS 
DA REVISTA ACRÓPOLE..........................................................................................................23

Resumo 11

SANTA MARIA: A HISTÓRIA DE UM BAIRRO EM TRANSFORMAÇÃO NA CIDADE DE 
SANTOS E SUAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS..............................................................24



Resumo 12

A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NA PREVENÇÃO DE SITUAÇÕES DE 
EMERGÊNCIAS E DESASTRES: CONHECENDO A PERCEPÇÃO DE RISCO DA 
POPULAÇÃO................................................................................................................................25

Resumo 13

ACEITAÇÃO SENSORIAL E ANÁLISE DO EFEITO HIPOGLICEMIANTE 
DE MASSA ALIMENTÍCIA PRODUZIDA COM A FARINHA DA CASCA DO 
MARACUJÁ...................................................................................................................................26

Resumo 14

BIODEGRADAÇÃO DE EFLUENTES FENÓLICOS POR UM CONSÓRCIO 
MICROBIANO..............................................................................................................................27

Resumo 15

TUBERCULOSE NO SISTEMA PRISIONAL: AVALIAÇÃO DO IMPACTO DO 
DIAGNÓSTICO E DO TRATAMENTO PARA O DETENTO...............................................28

Resumo 16

DE CAIXEIROS A MAGISTRADOS: UM ESTUDO DA FORMAÇÃO E COMPOSIÇÃO 
DA ELITE SANTISTA DA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XIX (1850-
1892)................................................................................................................................................29

Resumo 17

IDENTIFICAÇÃO DOS TIPOS DE POROSIDADE E DE HETEROGENEIDADES EM 
MICROESCALA NOS DEPÓSITOS FLUVIAIS DA FORMAÇÃO VARZINHA, GRUPO 
GUARITAS (CAMBRIANO, RS)..................................................................................................31

Resumo 18

TRIAGEM SOBRE O USO DE TABACO, ÁLCOOL E SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS POR 
ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS............................................................................................33

Resumo 19

O TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL E SUA APLICAÇÃO NO 
BRASIL...........................................................................................................................................35

Resumo 20

CARACTERIZAÇÃO MORFOLOGIA DE PLÂNTULAS DE MATA TROPICAL DA 
ESTAÇÃO ECOLÓGICA DA JURÉIA-ITATINS.......................................................................36

Resumo 21

DIQUE DA VILA GILDA: AVALIAÇÃO DA VIABILIDADEDE PRODUÇÃO DE 
HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL SOBRE A ÁGUA......................................................37

Resumo 22

AS RELAÇÕES PÚBLICAS NA BAIXADA SANTISTA: SUBSÍDIOS PARA O RESGATE 
HISTÓRICO DA MEMÓRIA DO CURSO DE RELAÇÕES PÚBLICAS NA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DE SANTOS..............................................................................................................39



Resumo 23

APLICAÇÃO DE HIDROLISADO PROTEÍCO DE PESCADO EM FORMULAÇÃO 
ALIMENTAR.................................................................................................................................40

Resumo 24

BIODEGRADAÇÃO DE HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS POLICICLÍCOS 
(HAPS) POR BACTÉRIAS ISOLADAS DE AMBIENTES CONTAMINADOS POR 
PETRÓLEO....................................................................................................................................41

Resumo 25

POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA: AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE VIDA E 
ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE........................................................................................43

Resumo 26

OS IMPACTOS DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL..................................................................44

Resumo 27

A FORMAÇÃO DO BAILARINO: UM ESTUDO EM FILOSOFIA E DANÇA....................45

Resumo 28

O PROCESSO DE SELEÇÃO DE PATRIMÔNIOS DA HUMANIDADE E O 40º ANIVERSÁRIO 
DA CONVENÇÃO PARA A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO MUNDIAL E DA LISTA 
DO PATRIMÔNIO MUNDIAL: O PAPEL DO BRASIL COMO PAÍS SIGNATÁRIO E O 
ESTUDO DE CASO DO ENGENHO SÃO JORGE DOS ERASMOS......................................47

Resumo 29

VARIAÇÃO NA MORFOLOGIA ALAR DA BORBOLETA  ANARTIA AMATHEA 
ROESELIA E SUAS IMPLICAÇÕES ECOLÓGICAS E EVOLUTIVAS...................................48

Resumo 30

A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NA ATUAÇÂO ESTATAL EM FAVOR 
DOS MORADORES DE RUA E AS TRANSFORMAÇÕES DECORRENTES NO MEIO 
AMBIENTE ARTIFICIAL............................................................................................................49

Resumo 31

DO TITANIC 1912 AO COSTA CONCÓRDIA 2012. SEGURANÇA E TRANSPORTE, 
UMA EVOLUÇÃO?.......................................................................................................................50

Resumo 32

ENERGIA ELÉTRICA E SANEAMENTO NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO 
PAULO: UM DESAFIO.................................................................................................................51

Resumo 33

UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTI-HIPERTENSIVOS POR HIPERTENSOS 
RESIDENTES NO MUNICÍPÍO DE PRAIA GRANDE – SÃO PAULO................................52

Resumo 34

O PAPEL DO BANCO DE SEMENTES NO SOLO DA REGIÃO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA 
JURÉIA-ITATINS EM PERUÍBE/SP...........................................................................................54



Resumo 35

FACILIDADES DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO ENTRE INSTITUIÇÕES 
E JUNTO AO PÚBLICO, NOS TRABALHOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 
AMBIENTAIS................................................................................................................................55

Resumo 36

ANÁLISE DA DEMANDA E DAS ROTAS NO MERCADO DE CABOTAGEM NO 
BRASIL...........................................................................................................................................56

Resumo 37

SÍNTESE DE UM SIMBIÓTICO DO VALSARTAN E UM DOADOR DE ÓXIDO NÍTRICO 
COM POTENCIAL ATIVIDADE VASODILATADORA..........................................................57

Resumo 38

A PARTICIPAÇÃO DO PSICÓLOGO NAS EQUIPES DA DEFESA CIVIL EM SITUAÇÕES 
DE EMERGÊNCIA E DESASTRES: INTERVENÇAO E PREVENÇÃO..................................58

Resumo 39

LEVANTAMENTO DOS PROJETOS DE CULTIVO DE PLANTAS MEDICINAIS 
DESENVOLVIDOS NO BRASIL.................................................................................................60

Resumo 40

O ENSINO COLETIVO DE INSTRUMENTOS DE CORDA. SANTOS: DESTAQUES E 
PERSPECTIVAS............................................................................................................................61

Resumo 41

DESENVOLVIMENTO DE NHOQUE DE INHAME COM ADIÇÃO DE FARINHA DE 
LINHAÇA......................................................................................................................................62

Resumo 42

A INSTRUÇÃO PÚBLICA EM SANTOS ATRAVÉS DAS FONTES PRIMÁRIAS NO INÍCIO 
DA PRIMEIRA REPÚBLICA (1889-1910)..................................................................................63

Resumo 43

AÇÃO CICATRIZANTE PÓS-CIRÚRGICA DE GEL A BASE DE EXTRATO 
SOLENOSTEMON SCUTELLARIOIDES (L.) CODD..............................................................64

Resumo 44

LINGUAGENS DIFERENCIADAS: O CINEMA E AS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS 
NAS AULAS DE GEOGRAFIA....................................................................................................65

Resumo 45

O USO DAS REDES SOCIAIS PARA A DIVULGAÇÃO SOBRE O USO CORRETO DE 
MEDICAMENTOS PARA OS JOVENS......................................................................................66

Resumo 46

ELABORAÇÃO DE GLOSSÁRIOS BILÍNGUES DE EXPRESSÕES IDIOMÁTICAS 
RETIRADAS DE SERIADOS.......................................................................................................67



Resumo 47

TRIAGEM SOBRE O USO DE TABACO, ÁLCOOL E SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS POR 
ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO........................................................................................68

Resumo 48

A DIVULGAÇÃO DO USO CORRETO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DE REDES 
SOCIAIS.........................................................................................................................................69

Resumo 49

OBTENÇÃO DE HIDROLISADOS PRO TEICOS PARA APLICAÇÃO NA 
ÁREA DA COSMETOL OGIA ............................................................................................70

Resumo 50

USO DE ENTEROBACTER SP., ISOLADA DE AMOSTRA AMBIENTAL, PARA A 
BIOSSORÇÃO DE COBRE..........................................................................................................71

Resumo 51

OBTENÇÃO DE HIDROLISADOS PROTEICOS PARA APLICAÇÃO NA ÁREA DA 
COSMETOLOGIA........................................................................................................................72

Resumo 52

ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE BACTÉRIAS COM POTENCIAL PARA 
BIORREMEDIAÇÃO DE COBRE..............................................................................................73

Resumo 53

PROJETOS DE FILTROS PASSIVOS UTILIZANDO COMPONENTES 
PASSIVOS.......................................................................................................................................74

Resumo 54

O CINEMA E AS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS NAS AULAS DE 
GEOGRAFIA.................................................................................................................................75

Resumo 55

USO DE Klebsiella sp., ISOLADA DE AMOSTRA AMBIENTAL, PARA A BIOSSORÇÃO 
DE COBRE.....................................................................................................................................76

Resumo 56

OBTENÇÃO DE HIDROLISADOS PROTEICOS PARA APLICAÇÃO NA ÁREA DA 
COSMETOLOGIA........................................................................................................................77

Resumo 57

TRIAGEM SOBRE O USO DE TABACO, ÁLCOOL E SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS POR 
ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO........................................................................................78

Resumo 58

2 BROKE GIRLS: ELEMENTOS DE IDEOLOGIA E DE DOMINAÇÃO 
SOCIAL..........................................................................................................................................79

Resumo 59

PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO DE UM FÁRMACO ANÁLOGO DA 



INDOMETACINA COM DOADOR DE ÓXIDO NÍTRICO....................................................81

Resumo 60

SKINS: ELEMENTOS DE IDEOLOGIA E DE DOMINAÇÃO SOCIAL.................................83

Resumo 61

ELABORAÇÃO DE GLOSSÁRIOS BILÍNGUES DE EXPRESSÕES IDIOMÁTICAS 
RETIRADAS DE SERIADOS.......................................................................................................85

Resumo 62

O ESTUDO DE CASO E ANÁLISE DE PROJETOS A PARTIR DO ACERVO ARQUITETÔNICO 
DE OSWALDO CORRÊA GONÇALVES: A TIPOLOGIA DOS EDIFÍCIOS SESC/SENAC 
EXECUTADOS, 1957-1960...........................................................................................................86

ÍNDICE ALFABÉTICO DE AUTORES........................................................................................87



VIII Jornada de Iniciação Científica e II Jornada de Iniciação Científica do Ensino Medio - 2014 11

PREFÁCIO

VIII JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
E II JORNADA DE INCIAÇÃO CIENTÍFICA DO ENSINO 

MÉDIO 

TEMA: CIÊNCIA PARA A CIDADANIA

O Comitê de Iniciação Científica – COIC, órgão do Insituto de Pesquisas Científicas e Tecno-
lógicas – IPECI, realizou em 2013 a VIII Jornada de Iniciação Científica da Universidade Católica de 
Santos e a II Jornada e Iniciação Científica para o Ensino Médio da Universidade Católica de Santos 
com o Tema “Ciência para a Cidadania”. Nesse evento anual divulga-se o resultado do Programa de 

Iniciação Científica dessa Universidade, bem como posteriormente publica-se o livro dos resumos dos 
trabalhos apresentados. Desde 2005, o Programa tem demonstrado sua grande capacidade de atuação 
ampliando suas quotas de Bolsas rapidamente. No ano de 2006, o Programa conquistou a concessão 

de uma quota de 10 bolsas de Iniciação Científica pelo CNPq, havendo também a ampliação do 
número de bolsas institucionais da UNISANTOS. Em 2011, o PROIN/COIC passou a integrar o 

Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas – IPECI, o que veio favorecer apoio e infraestrutura 
compatíveis com a importância que a Iniciação Científica representa para a qualidade do processo de 
formação dos alunos da UNISANTOS, dispondo do envolvimento dos docentes dos cursos de gradu-
ação e de pós-graduação, promovendo, assim, a integração desejável no âmbito da Universidade. Em 

2011, foi criado o Programa Institucional de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação – PROITI com 
cinco bolsas, em 2012, aumentamos a contrapartida para dez bolsas. Nesse mesmo ano iniciou-se o 
Programa Institucional de Iniciação Científica para o Ensino Médio - PROIN-EM, com uma contra-
partida institucional de vinte bolsas e cinco bolsas do CNPq (PIBIC-EM). Em 2013, fomos contem-
plados com cinco bolsas PIBITI. Cabe ressaltar que muitos dos alunos iniciados na pesquisa através 
do PROIN cursaram ou estão cursando pós-graduação stricto sensu nos Mestrados da UNISANTOS 
e nas principais universidades brasileiras, confirmando, assim, os objetivos da iniciação científica em 
relação à produção de recursos humanos qualificados para o desenvolvimento da ciência e da tecno-
logia no país.  A iniciativa da UNISANTOS tem sido reconhecida através do incremento das bolsas 
do PIBITI e do PIBIC, sejam as destinadas aos alunos de graduação, sejam as destinadas aos alunos 
do Ensino Médio das escolas parceiras. Não podemos deixar de agradecer a participação das Escolas 
Parceiras cuja cooperação nos permite enriquecer a Iniciação Científica para o Ensino Médio, bem 
como descobrir novas vocações para a pesquisa. O desafio é o de continuar a formar novas gerações 
de pesquisadores com ética e competência colocando a ciência a serviço do desenvolvimento de uma 

sociedade brasileira mais justa e igualitária e, ao mesmo tempo, incentivar os alunos do Ensino Médio 
a adentrarem no mundo do conhecimento científico.  É com satisfação que apresentamos os resulta-
dos da VIII Jornada de IC e II Jornada de IC/EM, e esperamos que a divulgação dos trabalhos dos 
alunos e orientadores, propicie a todos a oportunidade de dar continuidade a profícuos debates. 

Finalmente, agradecemos com gratidão a dedicação e solidariedade da equipe envolvida na realiza-
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ção do evento: o apoio dos diretores do IPECI, da Reitoria, dos membros do COIC, dos funcionários 
do IPECI, docentes, orientadores e alunos, sem os quais este evento não alcançaria os resultados espe-
rados. 

 Santos, 21 de maio de 2014 

 Prof. Dr. Marcelo Lamy
Comitê Institucional de Iniciação Científica - COIC
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RESUMO 1.

PRODUÇÃO DE LACASE POR PLEUROTUS OSTREATUS
EM SISTEMA DE FERMENTAÇÃO SEMISÓLIDA

Adriana Sanches da Silva (aluna – bolsista UNISANTOS/PROIN)

Profa. Dra. Kátia Maria Gomes Machado (orientadora)

Universidade Católica de Santos - Curso de Engenharia Ambiental

Introdução: Fungos basidiomicetos ligninolíticos são produtores de várias enzimas de interesse 
comercial, como as lacases e peroxidases. Estas enzimas são capazes de degradar uma grande variedade 
de compostos orgânicos poluentes, tornando-as interessante do ponto de vista biotecnológico. Diferen-
tes estratégias são avaliadas para reduzir custos do processo de produção destas enzimas, seja no nível 
operacional, seja na manipulação das condições de cultivo, uma vez que o sistema ligninolítico é extre-
mamente dependente delas. Objetivo: Avaliar a possibilidade de exclusão da etapa de esterilização por 
autoclavação do sistema de cultivo semisólido constituído por sementes de uva e solução mineral para 
produção de lacase por Pleurotus Ostreatus. Metodologia: Foram usados frascos de 250 mL contendo 
15 gramas do sistema de cultivo (semente de uva seca, triturada e umedecida com solução mineral), 
não autoclavados. Como inóculo, foram usados 5 discos do crescimento do fungo (Ø de 7 mm ) em 
meio sólido sabouraud. Controles foram feitos, com sistema autoclavado e com sistema não inoculado 
e não autoclavado. A incubação dos frascos foi a 25 °C e o experimento foi realizado em triplicata. A 
extração enzimática foi realizada com tampão acetato de sódio 50 mM, pH 4,5, na proporção de 1:3 
(w/v). Após homogeneização (200 rpm, 60 min.), o material foi filtrado. Extrato enzimático foi usado 
para determinação das atividades de lacases e RBBR-oxidases (ensaios padronizados: substratos ABTS 
e corante Azul Brilhante de Remazol R, respectivamente). Resultados: Foi observado o crescimento de 
diferentes fungos mitospóricos nos frascos não autoclavados. No entanto, no 21º dia foi possível obser-
var que P. ostreatus conseguiu colonizar todo o sistema de cultivo não esterilizado. A determinação das 
atividades enzimáticas confirmou o sucesso do P. ostreatus em colonizar o sistema de cultivo mesmo 
com a presença de fungos mitospóricos. Além disto, no 14º dia de cultivo foi observada no sistema não 
esterilizado atividade de lacase cerca de 2 vezes maior que aquela obtida no sistema esterilizado (696,2 
± 57,3 U/L e 335,0 ± 88,7 U/L, respectivamente). Conclusão: Os resultados evidenciam a possibili-
dade de eliminar a etapa de esterilização do sistema de cultivo, com redução significativa no custo do 
processo. Evidenciam, ainda, que a competição com fungos mitospóricos pode ser um estimulo para a 
produção de atividade de lacase por P. Ostreatus.

Palavras-chave: Lacase, P. ostreatus, autoclavação, esterilização, semente de uva.
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RESUMO 2

A HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS NA GESTÃO DO 
PE. WALDEMAR VALLE MARTINS (1986-1990)

Aline Ribeiro dos Santos (aluna - Bolsista Unisantos/Pibic)

Profa. Dra. Maria Apparecida Franco Pereira (orientadora)

Laboratório de Informação Arquivo e Memória da Educação-LIAME/curso-Psicologia 

Introdução: Este estudo é resultado de processo de iniciação cientifica do IPECI, vinculado ao 
Projeto Memória da Escola do grupo de pesquisa LIAME- Laboratório de Informação Arquivo e Me-
mória da Educação, que faz parte do Mestrado em Educação da UNISANTOS. Objetivos: Caracterizar 
a composição do primeiro grupo de vice-reitores: acadêmico, administrativo, e comunitário; conhecer 
a carta de princípios da Universidade Católica de Santos, dentro do ideal da Igreja como educadora; 
identificar os cursos que compuseram a primeira gestão da Universidade (dimensão de ensino) e os 
órgãos que desenvolveram a pesquisa e a extensão na Universidade. Metodologia: Levantamento de 
documentação da instituição: atas de reuniões da reitoria e de seus órgãos, regimento interno; reporta-
gens; boletins e jornais da instituição. Foi feita a aplicação de questionários de entrevista a doze pessoas, 
ex-alunos, professores da Universidade, amigos e colegas de trabalho e levantamento da iconografia e 
consulta ao acervo pessoal de Waldemar Valle Martins. Resultados: A Unisantos foi reconhecida como 
Universidade durante a gestão de Waldemar Valle Martins, a data desse reconhecimento foi dia 06 de 
fevereiro de 1986. W.V.M foi o primeiro reitor da Unisantos, e ele junto com outras pessoas trouxeram 
grandes conquistas para a Universidade. Durante a sua gestão foram aprovados vários cursos importan-
tes, como por exemplo, os cursos de Engenharia Civil, Farmácia, Bioquímica, em meados de 1988. Du-
rante o período em que Waldemar Valle Martins foi reitor foram criados também os Conselhos de En-
sino e Pesquisa (CEPE) o Conselho Universitário (CONSU), e a Editora Universitária Leopoldianum.
Conclusão: A primeira Gestão da Unisantos desempenhou um papel importante e fundamental para 
que a Universidade se concretizasse e conquistasse o nome tão respeitado que possui até hoje. Muito se 
labutou para que a Instituição nunca se desviasse dos seus princípios, da sua missão e de seus valores 
voltados sempre para o lado cristão. E com o tripé de Ensino, Pesquisa e Extensão. Com base em todo o 
material de pesquisa levantado, é possível perceber que o Pe. Waldemar Valle Martins tinha como obje-
tivo não apenas formar profissionais capacitados para as diversas áreas, mas sim formar cidadãos capazes 
de atuar na sociedade com honestidade dignidade, tendo consciência do seu papel enquanto cidadão. 

Palavras-chave: Waldemar Valle Martins; missão da Universidade Católica de Santos; educação 
cristã humanística e compromisso social.  
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RESUMO 3

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE YAMADAZYMA SCOLYTI PARA A 
BIODEGRADAÇÃO DE GASOLINA 

Aline Saturnino Souto (aluna – bolsista CNPq / UniSantos/Proin)

Profa. Dra. Kátia Maria Gomes Machado (orientadora)

Universidade Católica de Santos - UniSantos

Curso de Ciências Biológicas, Universidade Católica de Santos

Elen Aquino Perpetuo (Colaboradora - Universidade Católica de Santos e Centro de Capacitação e Pesquisa em 

Meio Ambiente - CEPEMA, Universidade de São Paulo, USP).

Carlos Augusto Rosa (Colaborador - Departamento de Microbiologia, Universidade Federal de Minas Gerais, 

UFMG).

Introdução: A poluição de ambientes terrestres e aquáticos pelos hidrocarbonetos do petróleo 
acarreta graves consequências para a saúde humana e demais seres vivos. Diferentes estratégias de bior-
remediação vêm sendo empregadas para a descontaminação de ambientes contaminados com hidro-
carbonetos de petróleo, inclusive no Brasil, pela Petrobras. Pelo papel que desempenham na natureza, 
é crescente o interesse na bioprospecção de microrganismos capazes de degradar petróleo e seus deri-
vados. Estudo anterior do nosso grupo de pesquisa resultou no isolamento de 202 microrganismos de 
solo de manguezal, por meio da técnica de enriquecimento. Deste total, cinco leveduras mostraram 
potencial degradativo para três petroderivados (gasolina, óleo diesel e óleo de motor), determinado por 
ensaio qualitativo com o indicador redox 2,6-diclorofenol-indofenol (DCPIP). Objetivos: O presente 
trabalho teve como objetivos identificar taxonomicamente estas leveduras e iniciar estudo quantitativo 
da degradação de petroderivados por Yamadazyma scolyti. Metodologia: As leveduras foram identifica-
das em nível de espécie pelo sequenciamento da região D1/D2 da subunidade maior do gene rRNA. 
Crescimento foi determinado no intervalo de 144 horas pela leitura da absorbância a 600nm, durante 
cultivo da levedura em meio líquido sintético acrescido de 2,5%; 5,0%; 7,5% e 10% de gasolina comer-
cial, como única fonte de carbono. Controle foi feito com glicose 4%. Resultados: As leveduras foram 
identificadas como Galactomyces geotrichum, Yamadazyma scolyti, Candida palmioleophila, Candida 
tropicalis e Candida catenulata. Com glicose como única fonte de carbono, crescimento máximo de Y. 
scolyti ocorreu em 120 horas (abs = 1,3), quando teve inicio a fase estacionária de crescimento. Presença 
de 2,5% e 5% de gasolina resultou em estímulo de 46% do crescimento de Y. scolyti. Porem, nenhum 
crescimento da levedura foi observado nas concentrações de 7,5% e 10% de gasolina, evidenciando o 
efeito tóxico deste petroderivado. Confirmação da capacidade de Y. scolyti de degradar gasolina está 
sendo realizada por meio de cromatografia gasosa (GC/MS).

Palavras-chave: Biorremediação, levedura, petroderivados.
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RESUMO 4

AS RELAÇÕES EXTERIORES DA ALEMANHA NAZISTA ANTES DA 2ª 
GUERRA MUNDIAL (1933-1939)

Ana Carolina Ribeiro Barbosa Ramos (aluna - bolsista UniSantos/Proin)

Prof. Dr. Rodrigo Christofoletti (orientador)

Universidade Católica de Santos - UniSantos

Introdução: Há 80 anos, mais precisamente no dia 30 de Janeiro de 1933, o mundo e principal-
mente a Alemanha assistiam a ascensão daquele que se considerava o Messias da nova geração, Adolf 
Hitler.Para os germânicos que vivenciavam o momento, aquilo que estava ocorrendo era considerada a 
possibilidade que seu país tinha de sair de sua situação caótica de crise para se tornar novamente, como 
havia ocorrido durante todo o começo do século XX, se tornar uma potencia da Europa, ou até mesmo 
do mundo. O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães (NSDAP) promovia discursos 
inflamados de Hitler que trazia esperança àqueles que escutavam. Ao colocar a culpa da crise alemã nos 
judeus, bolcheviques e principalmente no Tratado de Versalhes, o futuro Führer mostrava a todos que a 
solução dos problemas era possuir uma atitude agressiva em todos os âmbitos internos e externos. E foi 
o que ocorreu. Objetivos: Estudar de que forma as relações exteriores lideradas por Adolf Hitler antes 
da Segunda Guerra Mundial ocorreram. Metodologia: Foram utilizados documentos da época como 
filmes de propaganda, escritos de historiadores sobre o tema, impressões e comentários de pessoas que 
presenciaram e vivenciaram tudo de perto, livros de especialistas sobre o assunto. Resultados: O revan-
chismo foi gerado com a assinatura do  Tratado de Versalhes  em  1919 pela Alemanha. O tratado trou-
xe além do revanchismo, a perda de diversos territórios e a humilhação internacional. Assim que Hitler 
entrou no poder, ele almejou colocar todo o seu discurso em prática. Discurso esse que tinha como base  
a anexação de diversos Estados que eram considerados por ele, da Alemanha por direito, ou em suas pa-
lavras, espaços vitais. Mas, Hitler viu que a Alemanha se encontrava, do ponto de vista bélico e militar, 
impotente para enfrentar qualquer conflito que aparecesse no caminho. Para melhorar a moral do país, 
Hitler proferiu o Discurso da Paz (1933) como uma forma alusiva de mostrar que os seus interesses eram 
pacíficos. No entanto, assim que ele conseguiu credibilidade dentro e fora da Alemanha, as relações 
exteriores germânica definitivamente começou. O rompimento com o Versalhes marcou o seu início. 
O primeiro país a ser anexado foi a Áustria, movimento esse denominado Anschuluss. Em seguida veio 
a anexação da Tchecoslováquia que teve como o motivo, a crise dos Sudetos, quase provocando uma 
nova guerra mundial. No caso polonês, a anexação só ocorreu no começo da Segunda Guerra Mundial, 
graças ao apoio soviétivo através da assinatura de um tratado de não agressão. Para dar credibilidade 
as anexações e para evitar possíveis contra-ataques, Hitler promoveu alianças com países considerados 
potencias na época. As mais marcantes foram aquelas promovidas entre a Itália e o Japão, Estados tota-
litários como a Alemanha. Até mesmo com o grande rival da Alemanha, URSS foi feita uma aliança.
Conclusão: Durante o governo de Hitler, o Führer da Alemanha, as relações exteriores alemães se 
basearam na conquista de territórios adjacentes e almejados que eram considerados, assim como ele 
mesmo afirmou, espaços vitais para o império Alemão. Por isso, essas relações deveriam ser muito bem 
pensadas para que não parecesse o que realmente eram, conquistas de território a todo o custo para 
aumentar o ego de uma nação que acabava de sair de uma profunda depressão. O rompimento com o 
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Tratado de Versalhes permitiu que a Alemanha desenvolvesse um arsenal bélico que possibilitou junto 
com os outros fatores, a anexação da Áustria, da Tchecoslováquia e da Polônia.

Palavras-chave: Hitler, anexação, alianças.
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RESUMO 5

A OBRIGATORIEDADE E A CONCRETIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL NO ENSINO SUPERIOR

Bruno Yogui Shimabukuro (aluno – bolsista PIBIC/CNPq)

Prof. Dr. Marcelo Lamy (orientador)

Universidade Católica de Santos - UniSantos

Regimes e Tutelas Constitucionais, Ambientais e Internacionais / Curso de Direito

Introdução: Este estudo é resultado do projeto de Iniciação Científica desenvolvido na linha de 
pesquisa “Educação para a Ciência e para o Direito”, do grupo de pesquisa “Regimes e Tutelas Cons-
titucionais, Ambientais e Internacionais”, o qual é vinculado ao Programa de Mestrado e Doutorado 
em Direito da Universidade Católica de Santos. Objetivos: Identificar os dispositivos normativos que 
tratam da obrigatoriedade da educação ambiental no ensino superior; descobrir se essas normas são 
aplicadas na grade curricular dos cursos do ensino superior de Santos/SP. Metodologia: Na fase ini-
cial, realizamos levantamento bibliográfico, especialmente dos textos legais, pertinentes ao projeto; na 
segunda fase, pesquisa de campo, consistente em entrevistas com coordenadores de cursos do ensino 
superior da região, dos diversos ramos do conhecimento. Resultados: A Política Nacional do Meio Am-
biente, Lei nº 6.938/81, previa como um de seus princípios a educação ambiental em todos os níveis 
de ensino. Em 1988, a Constituição Federal, em seu artigo 225, § 1º, inciso VI, incumbiu ao Poder 
Público o dever de promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino. Posteriormente, a Lei 
nº 9.795, de 1999, que instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental, reforçou o dever das ins-
tituições de ensino superior. O “Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação Presencial e à Dis-
tância”, datado de maio de 2012, utilizado pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 
(SINAES), traz entre os seus requisitos legais e normativos: “Há integração da educação ambiental às 
disciplinas do curso de modo transversal, contínuo e permanente?”. Todos os coordenadores de curso 
de ensino superior entrevistados afirmaram que a educação ambiental foi agregada à grade curricular 
de forma transversal. Conclusão: A obrigatoriedade da presença da educação ambiental no ensino supe-
rior é fruto de mandamento constitucional, que foi regulamentado por leis posteriores. Tanto o Poder 
Público como as próprias instituições de ensino são responsáveis pela inserção da dimensão ambiental 
no conteúdo ministrado aos cursos de graduação. A formalização da educação ambiental nos cursos 
superiores da região é efetiva.

Palavras-chave: educação, ambiental, ensino, superior.
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RESUMO 6

PROJETO DE UM TRANSMISSOR UWB PARA MODULAÇÃO DE PULSO

Caio Vinícius dos Santos Francisco (aluno - bolsista UniSantos/Pibic)

Prof. Dr. Luiz Carlos Moreira (orientador)

Universidade Católica de Santos - UniSantos

Instituto de Pesquisa Científica – IPECI / Curso de Engenharia Elétrica

Introdução: Este estudo está relacionado ao projeto de pesquisa na área de radares, intitulado Mi-
crowave Integrated Phased-array transmitter in Silicon (Transmissor de Microondas em Ajuste de Fase, 
Circuito Integrado de Silício) desenvolvido no Instituto de Tecnologia da California por Abbas Komi-
jani em 2006. Objetivos: Projetar, implementar e caracterizar um protótipo de um circuito integrado 
Phased-Array para sistemas UWB no processo 0,13mm da tecnologia CMOS para aplicações automo-
tivas. Para este projeto há diversas razões que estão apoiadas fortemente em quarto razões: a primeira 
esta embasada nas vantagens e desvantagens do UWB; segunda, nas aplicações promissoras; a terceira 
esta embasada nos projetos anteriores, realizados, ou seja, no que foi feito no passado e que poderá ser 
útil para dar continuidade neste projeto. Por fim, a quarta é as aplicações dos circuitos Phased-Array 
como radar. Metodologia: Na primeira etapa, foi realizado um intenso estudo bibliográfico sobre siste-
mas UWB, transmissores e tempos de atraso de circuitos inversores em diversos processos tais como: 
130nm, 180nm e 350nm. Com isso, se obtem a base para seguir com fundamentos para a próxima eta-
pa.Na segunda etapa foi feita a escolha da tecnologia que foi estudada na primeira etapa e o projeto de 
simulação do transmissor UWB fazendo uso modulação OOK – On-Off-Keying no simulador elétrico 
(LTSpice) da Linear Technologies. Na terceira etapa, pretendemos realizar um intenso estudo bibliográ-
fico do circuito completo utilizando os dados obtidos da segunda etapa. Na quarta etapa será realizado 
projeto e simulação do circuito transmissor UWB para modulação de pulso. Cabe ainda, lembrar ou 
ressaltar, que nas etapas de projeto, realizamos simulação e re-simulação. Por fim, a metodologia de 
execução do projeto. Conclusão: O projeto do circuito PPM-Pulse Position Modulation em Phase Array 
utilizando o processo 130nm da tecnologia CMOS com sucesso. As simulações finais mostram que os 
resultados simulados atingiram as expectativas propostas, ou seja, obtivemos uma freqüência de opera-
ção de 3,5GHZ que está de acordo com a máscara exigida pela norma da FCC dos EUA. No entanto, é 
necessário o estudo de novas técnicas de RF-Radio Frequency para melhorar o desempenho.

Palavras-chave: Transmissor UWB, radar.
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RESUMO 7

EFEITO DA PRESENÇA DE COLÔNIA DE AZTECA ALFARI (FORMICIDADE: 
DOLICHODERINAE) SOBRE INSETOS FITÓFAGOS VISITANTES DE 

CECROPIA PACHYSTACHIA (CECROPIACEAE)

Camila Morais Canavese (aluno – bolsista PIBIC)

Prof. Dr. Ronaldo Bastos Francini (orientador)

Universidade Católica de Santos – UniSantos

Centro de Ciências Exatas, Artes e Humanidades- Curso de Ciências Biológicas

Introdução: As relações entre insetos e plantas estão entre uma das interações ecológicas mais bem 
compreendidas na bilogia moderna, insetos como formigas desenvolveram uma serie de relações com 
outros organismos. Neste trabalho foi avaliado a interação entre formigas do gênero Azteca que coloni-
zam plantas do gênero Cecropia e outras formigas que visitam a planta. Objetivos: Testar a hipótese de 
que plantas de C. pachystachia que não foram colonizadas pela formiga A.alfari são visitadas por outras 
espécies de formigas ou insetos fitófagos; e se formigas de outras espécies ou da espécie A.alfari, mas 
de colonias diferentes, colocadas sobre folhas de plantas de C. pachystachia colonizadas pela formiga 
A.alfari são expulsas por estas. Metodologia: As amostras foram feitas em exemplares encontradas na 
Estrada do Vale e do Rio Quilombo, em Santos (área continental) e na Av. Marginal (paralena a Rod. Pe 
Manoel da Nóbrega), em paria Grande. A observação de cada exemplar foi realizada durante 5 minutos 
e a planta teve algumas de suas características morfológicas medida. As formigas encontradas nas plan-
tas foram coletados para identificação que feita em laboratório com o auxilio de uma lupa e a chaves 
disponíveis. Resultados: Foram amostradas 25 plantas de Cecropia pachystachia; E foram encontradas, 
além de formigas da espécie Azteca alfari, formigas de seis outros gêneros, além de larvas de Coleoptera 
e Lepidoptera.  Observa-se que dezessete das plantas de C. pachystachia amostradas eram colonizadas 
por formigas A. alfari. Sendo que a maioria apresentava apenas formigas A. alfari e em apenas duas foi 
observado a presença de outros insetos fitófagos, além das A. alfari. Das doze plantas que não eram 
colonizadas por Azteca, em cinco havia a presença de outros insetos fitófagos, em quando em sete, não 
havia presença de nenhum outro inseto fitófago. Sobre o comportamento das colônias Azteca alfari 
em relação a outros insetos fitófagos, Foi feito apenas um teste, depositanto cerca de 5 formigas de um 
colônia em outra colônia de Azteca alfari, onde a colônia reagiu de maneira extremamente agressiva, 
matando formigas invasoras. Contudo esse experimento ainda deveria ser repetido, para que aja um 
nível de certeza de 95%. Conclusão: As colônias de Azteca alfari parecem ser extremamente vantajoso 
para as plantas de C. pachystachia, já que muitas larvas podem se alimentar de suas folhas, fazendo com 
que a planta perda uma quantidade importante de área foliar fotossintetizante. Deste modo ausência de 
colônias por A. alfari em plantas de Cecropia parece possibilitar a presença de diversos outros insetos 
filófagos, e sua presença parece inibir outros insetos. Contudo deveria-se ser feito mais testes para a 
agressividade das colônias de A. alfari e amostrar mais plantas, para poder afirmar, se de fato, a presença 
inibe ou não outros insetos filófagos.

Palavras-chave: Azteca alfari, Cecropia pachystachia, interaçao ecológica.
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RESUMO 8

PATRIMÔNIO MUNDIAL DA UNESCO E AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS: 
UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A GEOGRAFIA POLÍTICA 

CONTEMPORÂNEA

Daniel Cesar da Paixão de Souza (aluno - bolsista UniSantos/Proin)

Profa. Dra. Renata Barrocas (orientadora)

Universidade Católica de Santos – UniSantos

Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Saúde – Curso de Relações Internacionais

Introdução: Este estudo é resultado de um projeto de Iniciação Científica com fomento da Uni-
versidade Católica de Santos,  cuja proposta é estudar a distribuição do patrimônio natural na esfera 
nacional e internacional, destacando  os meios de tombamento que a UNESCO utiliza nos países 
membros. Objetivos: Apresentamos os critérios para o tombamento de um patrimônio natural, espe-
cificando como ocorreu o processo de sua criação na UNESCO.  Apenas em 1977 as Diretrizes Ope-
racionais  permitiram as primeiras inscrições do patrimônio natural – que deveria apresentar um valor 
excepcional universal do ponto de vista cientifico, estético e ecológico. Os países que se inscreveram 
e ainda pretendem fazê-lo devem se enquadrar nestas Diretrizes. Metodologia: a pesquisa descreve-se, 
bibliográfica, quali e quantitativa, por compreender os valores que a Organização das Nações Unidas 
(UNESCO) e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) instauram na repre-
sentação de um bem cultural. Resultados: a pesquisa relatou a preponderância do reconhecimento 
de algumas culturas frente a outras, como exemplo o continente europeu e asiático que detêm maior 
quantidade de bens contemplados pela UNESCO. Enquanto o continente latino americano detém 
um dos menores índices de patrimônios tombados pela organização, com exceção dos Estados Unidos. 
Conclusão: Discutiu-se nessa pesquisa o conceito de patrimônio mundial na esfera cultural e natural. 
Na esfera cultural o conceito de patrimônio tem referência histórica, religiosa, dentre outras. Já na esfe-
ra natural configura-se pelos recursos naturais e também pela memória coletiva, como forma de conser-
vação. Na questão geopolítica, embora com novas adesões, ainda há contemplação aos países centrais 
indicando uma preferência desleal das equipes que selecionam os territórios que recebem a chancela 
da UNESCO. Aguardamos que novos estudos sejam realizados e apresentem uma nova geopolítica da 
distribuição dos patrimônios naturais pelo mundo.

Palavras-chave: meio ambiente, cultura, relações internacionais.
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RESUMO 9

A PROTEÇÃO JURÍDICA DA FUNÇÃO ECOLÓGICA DAS ÁREAS DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE: EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL E 

RETROCESSOS LEGISLATIVOS.

Diéssica Taís Silva (aluna - bolsista UniSantos/Proin)

Profa. Dra. Norma Sueli Padilha (orientadora)

Universidade Católica de Santos – UniSantos - Curso de Direito

Introdução: Vivemos em uma sociedade de risco, onde a qualidade do meio ambiente deve ser 
preservada, pois constitui suporte de vida e está intimamente ligada a ideia de continuidade e de futuro. 
Nesse sentido, a APP é verdadeiro instituto de proteção ás teias da vida e, portanto, extremamente impor-
tante para a manutenção do equilíbrio ecológico. Triste é perceber, no entanto, que esse equilíbrio se vê 
inconvenientemente ameaçado pelas atividades humanas e por uma visão, muitas vezes, antropocêntrica 
do legislador brasileiro. Objetivos: buscar as bases fundantes da excelência do instituto jurídico APPs; 
analisar a reforma do Código Florestal; e demonstrar a evolução jurisprudencial dos últimos tempos, nos 
Tribunais Superiores (inclusive no STJ), da implementação do instituto jurídico da APP diante da Cons-
tituição Federal. Metodologia: A exploração inicial do trabalho científico ocorreu através de levanta-
mento bibliográfico (com pesquisas e análise de textos) e do estudo do art. 225, da Constituição Federal. 
Posteriormente, as pesquisas desenvolvidas buscaram analisar comparativamente os Códigos Florestais 
de 1965, revogado, e o atual, de 2012. Em um segundo momento, as pesquisas foram direcionadas para 
um levantamento jurisprudencial nos Tribunais Superiores que possibilitasse evidenciar a ocorrência 
ou não de um possível avanço na tutela ambiental a partir do instituto jurídico das APPs. Resultados: 
Na análise comparativa da Lei 4.771/65 e da Lei 12.651/12, conclui-se que, indubitavelmente, a pressão 
por parte do setor agrário é que instigou a reforma do Código Florestal, que, é importante frisar, desca-
racterizou o instituto jurídico das APPs em muitos dispositivos. Isso significa, sem dúvida alguma, um 
grande retrocesso socioambiental, tendo em vista a importância do instituto para o equilíbrio ambiental 
e as consequências que provavelmente decorrerão da redução das áreas antes tuteladas. Com o levanta-
mento jurisprudencial, a conclusão em que se chegou é que a atuação do Poder Judiciário tem sido es-
sencial para consubstanciar o previsto constitucionalmente sem violar quaisquer direitos, através do uso, 
logicamente, dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além dos princípios ambientais 
propriamente ditos, como os da precaução e da prevenção. Conclusão: Ao contrário do que exige vários 
tratados ratificados pelo Brasil e da própria tutela assegurada pela Constituição no art. 225, o Código 
Florestal, infundadamente, modificou de forma in pejus o direito ao meio ambiente equilibrado, que, 
é importante ressaltar, trata-se de um direito fundamental da pessoa humana, essencial para a garantia 
do mínimo existencial. Com isso, a dignidade da pessoa humana foi notadamente afrontada no novo 
Código Florestal, o que configura a inconstitucionalidade comissiva do ato legislativo. Todavia, o Poder 
Judiciário, em suas decisões, jamais deve perder de vista a garantia constitucional assegurada no art. 225, 
pois a ele é dado a missão de efetivar os direitos fundamentais. É preciso, ainda, que as pessoas se tor-
nem conscientes da gravidade dos problemas ambientais. Somente isso poderá desafogar o Judiciário 
e impedir atos legislativos e administrativos como esse (da reforma do Código Florestal), que afronta 
individual e coletivamente o direito fundamental de todos à uma vida digna e sadia.

Palavras-chave: APP; Código Florestal; Direitos fundamentais; Proibição de retrocesso socioambiental.
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RESUMO 10

A PRODUÇÃO DA ARQUITETURA MODERNA NA CIDADE DE SANTOS 
ATRAVÉS DA REVISTA ACRÓPOLE

Driélle dos Santos Lima (aluna - bolsista UniSantos/Proiti)

Prof. Apoena Amaral Almeida (orientador)

Universidade Católica de Santos – UniSantos

Arquitetura e Urbanismo

Introdução: Este estudo é um resultado parcial de Iniciação Científica vinculado ao curso de Ar-
quitetura e Urbanismo, do núcleo de Comunicação e Artes da UNISANTOS. Objetivo: Apresentar a 
pluralidade arquitetônica moderna produzida na cidade de Santos, através das publicações da revista 
Acrópole – um dos periódicos nacionais mais importantes especializados em arquitetura – ,onde serão 
analisados e inventariados os projetos, afim de sustentar a importância da cidade no cenário da arqui-
tetura moderna brasileira. Metodologia: pesquisa documental, onde se tem como fonte a revista Acró-
pole, assim partir de um levantamento se catalogam as edições relacionadas à cidade de Santos, onde 
serão analisados somente os projetos arquitetônicos de caráter moderno.  Resultados: Como resultados 
parciais, o levantamento de todas as edições da revista Acrópole relacionados a Santos, permitiu perce-
ber a importância da cidade dentro do cenário da arquitetura moderna paulista, assim como a evolução 
da cidade com a construção da via Anchieta, do turismo à beira mar, e principalmente a inauguração 
da Prodesan, fato este marcante que possibilitou a construção de diversos edifícios marcantes na cidade.
Conclusão: De acordo com os resultados parciais obtidos, ou seja, o levantamento de todas as obras de 
Santos, é possível concluir que a cidade possui uma rica e diversificada arquitetura de diversos estilos 
arquitetônicos. Assim, o objeto de estudo, a arquitetura moderna, possui grande produção no período 
estudado e um elevado número de publicações na revista Acrópole, sendo este um importante periódi-
co brasileiro especializado em arquitetura, e um dos únicos acessos de publicação do período.

Palavras chave: Santos. Arquitetura Moderna. revista Acrópole.
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RESUMO 11

SANTA MARIA: A HISTÓRIA DE UM BAIRRO EM TRANSFORMAÇÃO NA 
CIDADE DE SANTOS E SUAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS

Edson Rossetti Alves (aluno - bolsista UniSantos/Proin)

Profa. Dra. Maria Apparecida Franco Pereira (orientadora)

Universidade Católica de Santos - UniSantos

Centro de Ciências Exatas, Artes e Humanidades

Introdução: este estudo faz parte do processo de Iniciação Científica do IPECI de Universidade 
Católica de Santos, e está vinculado ao projeto “Memória da Escola” - que considera a inserção da insti-
tuição escolar no entorno social - do Grupo de Pesquisa LIAME do Mestrado em Educação. Objetivos: 
Através da iniciação ao trabalho científico, pretendeu-se: estudar a origem do bairro Santa Maria, os 
principais momentos de sua história, caracterizando o bairro no século XX; a sua composição geográfica 
, os limites do bairro,  as principais etapas de transformação e expansão;   seus primeiros moradores   e 
caracterizar a economia, os afazeres, a arquitetura e as principais instituições de Santa Maria, destacan-
do-se as educacionais. Metodologia: pesquisa documental no acervo da Fundação Arquivo e Memória 
de Santos, na Regional da Zona Noroeste e das imobiliárias que lotearam o bairro. Foram consultados 
os setores de obras da Prefeitura (Secretaria de Desenvolvimento Urbano e PRODESAN); o acervo de 
iconografia da Fundação Arquivo e Memória. Resultados: Até o momento há dados levantados sobre 
a história do bairro, as etapas de urbanização, os seus limites e o levantamento de algumas instituições 
como a Escola Waldery de Almeida, a Associação de Melhoramentos do Santa Maria e a Igreja Santa 
Margarida Maria. Faltam completar estudos sobre as outras instituições como o colégio Benevenuto Ma-
dureira e o levantamento, sobre a economia, os afazeres a arquitetura do bairro Santa Maria. Conclu-
são: o começo do povoamento do bairro já está claro. Foi com a ação do proprietário de todas as terras, 
este era João Antunes do Santos, dono de grande gado para abate, que foi um líder nas campanhas de 
caráter filantrópico em Santos. A Imobiliária Santa Maria foi responsável pelo loteamento do bairro, 
também a área na qual está inserida uma das principais ruas do bairro, Maria Patrícia, e também A Es-
cola Waldery de Almeida. A paróquia Santa Margarida Maria foi criada em 1977 pelo bispo diocesano, 
dom David Picão, e hoje tem jurisdição não só pelo bairro do Santa Maria, mas também sob o Jardim 
São Manoel e Piratininga e entrada de Santos pela via Anchieta. A Associação de Melhoramentos do 
Bairro Jardim Santa Maria foi criada em 19 de fevereiro de 1959 por vinte e nove membros e tem por 
fim especial contribuir para a resolução de problemas e melhoramentos do bairro.

Palavras-chave: Santa Maria; urbanização e instituições importantes para o progresso.
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RESUMO 12

A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NA PREVENÇÃO DE SITUAÇÕES DE EMER-
GÊNCIAS E DESASTRES: CONHECENDO A PERCEPÇÃO DE RISCO DA 

POPULAÇÃO

Eliane Cristina de Azevedo (aluno - UniSantos/Proin)

Profa. Dra. Maria Izabel Calil Stamato (Orientadora)

Profa. Me. Flávia Henriques (Co-Orientadora)

Universidade Católica de Santos - UniSantos

Curso de Psicologia

Introdução: Este resumo apresenta os resultados parciais do Projeto de Iniciação Científica Co-
nhecendo a percepção de risco da população, vinculado ao Projeto de Pesquisa A atuação do Psicólogo 
na prevenção de situações de Emergências e Desastres, desenvolvido pelo Grupo de Estudos e Pesquisas 
em Psicologia em Emergências e Desastres do Curso de Psicologia da Universidade Católica de Santos. 
Objetivos: Investigar a percepção de risco da população que mora em áreas vulneráveis a desastres dos 
municípios de Santos, São Vicente, Cubatão e Guarujá, por estes terem interface com o Porto de San-
tos e apresentarem os maiores índices destas situações na Região Metropolitana da Baixada Santista. 
Contribuir para o desenvolvimento de estratégias e programas de prevenção à ocorrência de desastres 
e emergências, por meio da conscientização da população sobre a noção de risco relacionada aos lo-
cais e condições de moradia. Metodologia: pesquisa quanti-qualitativa, de natureza investigativa, com 
levantamento de Escolas Públicas localizadas em áreas de risco de inundação, deslizamento e erosão 
das cidades acima citadas, e aplicação de questionários eletrônicos individuais, com questões fechadas e 
abertas, em 05 das escolas levantadas, a 100 alunos (20 em cada escola) na faixa etária de 14 a 16 anos. 
Os sujeitos serão definidos por meio e sorteio entre os que concordarem em participar e forem devida-
mente autorizados pelos pais ou responsáveis. Resultados Parciais: Levantamento e localização geográ-
fica de 202 escolas situadas nas proximidades de áreas de risco. Definição das que atendem os critérios 
da pesquisa relativos à delimitação das áreas de risco e à faixa etária dos sujeitos, totalizando 50 escolas. 
Escolha aleatória, com base no tipo de risco, de 05 escolas - 02 em Cubatão, 01 em Santos, 01 em São 
Vicente e 01 em Guarujá -, na proporção de 10% do número total, onde será realizada a pesquisa de 
campo. Conclusão: A pesquisa de campo encontra-se em processo de aprovação pelo Comitê de Ética, 
para posterior contato com as escolas e escolha dos sujeitos com os quais serão colhidos os dados, por 
isso o estudo ainda não apresenta resultados conclusivos.

Palavras-chave: Percepção de Risco - Psicologia em Emergências e Desastres - Prevenção.
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RESUMO 13

ACEITAÇÃO SENSORIAL E ANÁLISE DO EFEITO HIPOGLICEMIANTE 
DE MASSA ALIMENTÍCIA PRODUZIDA COM A FARINHA DA CASCA DO 

MARACUJÁ

Etiene Valéria de Aguiar (aluna - bolsista Pibic/CNPq)

Profa. Dra. Elizabete Lourenço da Costa (orientadora)

Universidade Católica de Santos - UniSantos

Introdução: Em geral o consumo de alimentos ricos em carboidratos não disponíveis proporciona 
uma melhora na tolerância à glicose, dentro deste enfoque, a utilização da casca do maracujá vem sendo 
aplicada no diabetes por seu elevado conteúdo de fibras solúveis. Objetivo: avaliar a aceitação sensorial 
e resposta glicêmica de massas formuladas com farinha da casca do maracujá (FCM). Metodologia: 
Duas massas tipo talharim foram processadas, uma contendo 25% e outra 35% de FCM e adminis-
tradas para 130 provadores não treinados para realização do teste sensorial afetivo. A formulação de 
melhor aceitação foi selecionada para pesquisa da resposta glicêmica, onde 20 voluntários saudáveis 
receberam o equivalente a 50g de carboidrato. A glicose foi medida nos períodos pré prandial e pós 
prandial (30, 60 e 120 minutos). Resultados: A formulação contendo 25% da FM foi selecionada para 
o teste de resposta glicêmica, por sua melhor aceitação sensorial, comparada à formulação contendo 
35% de FM, com nota 5,5±2,0 para a impressão global, e média de atitude de compra mais elevada que 
a observada para a formulação controle (sem FM). A glicemia basal do grupo experimental foi de 93,1 ± 
5,31 mg/dL, enquanto que a do grupo controle foi de 90,55 ± 8,95 mg/dL. Trinta minutos após o con-
sumo a glicemia média dos voluntários do grupo experimental foi de 97,0 ± 9,8 mg/dL, mantendo-se 
constante até 120 minutos após o consumo. Esses valores foram significativamente mais baixos do que 
as médias de glicemia aferidas no grupo controle após 30 minutos (p=0,0003) e 60 minutos (p=0,0018), 
onde esse grupo apresentou um incremento médio de 19,8 ± 10,16 mg/dL e de 17,8 ± 14,49 mg/dL, 
respectivamente.

Palavras-chave: Glicemia, casca de maracujá, massa alimentícia.
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RESUMO 14

BIODEGRADAÇÃO DE EFLUENTES FENÓLICOS POR UM CONSÓRCIO 
MICROBIANO

Felipe Silva de Santana (aluno - bolsista UniSantos/Proin)

Dra. Elen Aquino Perpetuo (orientadora)

Universidade Católica de Santos - UniSantos

Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas – IPECI / Curso de Química Tecnológica

Introdução: A  biorremediação tem sido alvo de diversos estudos a fim de acelerar o processo de 
descontaminação de efluentes com menor custo e dano ambiental. Nesse contexto, este trabalho visa o 
estudo de um consórcio microbiano de bactérias  isoladas de ambientes contaminados com petroderiva-
dos, para a biodegradação dos contaminantes fenólicos (fenol, meta- e orto-cresóis) presentes em efluen-
tes de refinarias de petróleo. Objetivos: Neste projeto, propomos o estudo de um consórcio microbia-
no composto pelas espécies Klebsiella sp., Serratia sp., Pseudomonas sp. e Pandoraea sp, previamente  
isoladas, para a biodegradação de um efluente fenólico. Estas espécies quando testadas como culturas 
puras, demonstraram  alta capacidade de biodegradar  estes contaminantes fenólicos. Metodologia: 
Micro-organismos: Foram utilizadas as espécies bacterianas Klebsiella sp., Serratia sp., Pseudomonas sp. 
e Pandoraea sp.  na forma de consórcio microbiano. Degradação de fenóis: As bactérias selecionadas 
foram inoculadas em frascos de 50 ml contendo 40 ml de efluente fenólico adicionado de sais minerais. 
Os frascos foram submetidos à agitação de 200 rpm (shaker Marconi, modelo MA 830, série 0118957) 
a 28ºC. A degradação dos fenóis pelo consórcio microbiano foi monitorada pelo crescimento celular 
medido em espectrofotômetro (600nm) e  pelo consumo dos compostos analisados em cromatografia 
líquida (HPLC). Resultados: As linhagens das bactérias (Klebsiella sp., Serratia sp., Pseudomonas sp. 
e Pandoraea sp.) que recebemos do CEPEMA foram previamente cultivadas em meio mínimo mineral 
+ 400 ppm de fenol. Destes cultivos, foram retirados para novo inóculo um volume correspondente a 
absorbância de 0,025 (λ=600 nm), totalizando uma absorbância de 0,10 no total.  À este novo inóculo, 
foram adicionados 40 mL do efluente fenólico (contendo 400 ppm de fenóis) adicionado de sais, sendo 
este ensaio incubado em shaker  a 200 rpm e 28ºC. Amostras foram retiradas ao longo do tempo e ana-
lisadas quanto ao crescimento celular por espectrofotômetro (600 nm) e  consumo dos compostos por 
cromatografica líquida. Estas análises foram monitoradas por 14 dias. O consórcio microbiano foi capaz 
de degradar todos os compostos fenólicos existentes no efluente (fenol, o-cresol e m-cresol) com muita 
eficiência – consumo de 400 ppm de compostos fenólicos em 12 dias. Conclusão: Ao final do ensaio de 
biodegradação, as culturas celulares do consórcio microbiano foram plaqueadas em meio mínimo + 400 
ppm fenol. Constatamos que apenas as bactérias dos gêneros Pseudomonas sp. e Pandoraea sp. sobre-
viveram ao ensaio, ou seja, mostraram-se suficientemente competidoras, capazes de habitar e trabalhar 
em conjunto num mesmo ambiente. Esta informação é de grande importância para um processo real de 
biorremediação, uma vez que estas linhagens provavelmente suportariam as condições adversas e seriam 
capazes de promover a biodegradação dos compostos, mesmo na presença de outros micro-organismos.

Palavras-chave: fenol; biorremediação; consórcio
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RESUMO 15

TUBERCULOSE NO SISTEMA PRISIONAL: AVALIAÇÃO DO IMPACTO DO 
DIAGNÓSTICO E DO TRATAMENTO PARA O DETENTO

Flávia Rodrigues da Silva (aluna - bolsista UniSantos/PIBIC-CNPq)

Profª. Drª. Rosa Maria Ferreiro Pinto (orientadora)

Universidade Católica de Santos - UniSantos

Núcleo de Estudos e Pesquisas em Saúde Coletiva – NEPEC / Curso de Psicologia

Introdução: O presente estudo está associado ao projeto de pesquisa intitulado TUBERCULOSE 
NO SISTEMA PRISIONAL: avaliação do tratamento diretamente observado, em desenvolvimento 
pela Profa. MS. Luzana M. Bernardes, do Curso de Enfermagem em parceria com o NEPEC – Núcleo 
de Estudos e Pesquisas em Educação em Saúde Coletiva do Programa de Mestrado em Saúde Coletiva 
da Unisantos. Objetivos: Avaliar o impacto do diagnóstico e do tratamento da tuberculose em detentos 
do Centro de Detenção Provisória Dr. Luiz Cesar Lacerda de São Vicente/SP.a) Avaliar os aspectos 
psicológicos (emocionais) que podem influenciar na adesão do detento ao tratamento da TB; b) Conhe-
cer como se realiza o tratamento da TB no sistema prisional. Metodologia: Optou-se por desenvolver 
uma pesquisa qualitativa, de natureza compreensiva e explicativa em relação ao fenômeno estudado. 
O local do estudo foi o Centro de Detenção Provisória Dr. Luiz Cesar de Lacerda de São Vicente/SP, 
pertencente à Coordenadoria das Unidades Prisionais da Região do Vale do Paraíba e Litoral.Os su-
jeitos foram os detentos com diagnóstico de TB e em tratamento na unidade prisional, de acordo com 
as informações da direção desta. O instrumento foi a entrevista com roteiro, agendada previamente 
com o CDP. Resultados: O estudo foi realizado com quatro detentos que estavam em tratamento da 
Tuberculose e já haviam saído do isolamento. Dos quatro entrevistados apenas em um a doença foi 
acometida em outro local que não o pulmão. Os detentos compreendem a importância, transpõem as 
barreiras das dificuldades e permanecem no tratamento. A solidariedade aparece como forma de sobre-
vivência, tendo em vista que se não cuidarem uns dos outros, as probabilidades de contagio poderão 
ser maiores. O medo de morrer e o enfrentamento a este medo surgiram, devido ao fato de estarem em 
vulnerabilidade, devido às condições estruturais, médicas e pela incerta do diagnostico. Conclusão: A 
tuberculose continua sendo uma doença desconhecida e estigmatizada também pela população carcerá-
ria. Os detentos, quando questionados relação à forma de contagio da doença, nenhum deles souberam 
informar com precisão, evidenciando a falta de informação e inclusive a defasagem do sistema em não 
oferecer orientação de saúde aos detentos. Assim o impacto do diagnóstico é sempre forte nos detentos. 
Na ótica dos detentos o aspecto mais doloroso refere-se ao período após o isolamento, pois por mais que 
anseiem retornar com o convívio normal e retomar as atividades cotidianas, os companheiros passam 
a estigmatizar.

Palavras-chave: tuberculose; diagnóstico, tratamento.



VIII Jornada de Iniciação Científica e II Jornada de Iniciação Científica do Ensino Medio - 2014

VIII Jornada de Iniciação Científica e II Jornada de Iniciação Científica do Ensino Medio

29

RESUMO 16

DE CAIXEIROS A MAGISTRADOS: UM ESTUDO DA FORMAÇÃO E 
COMPOSIÇÃO DA ELITE SANTISTA DA SEGUNDA METADE DO SÉCULO 

XIX (1850-1892)

Gilvan Leite de Oliveira (aluno-bolsista UNISANTOS /PROIN) 

Prof. Dr. Cesar Agenor Fernandes da Silva (orientador)

Universidade Católica de Santos – UNISANTOS

Centro de Ciências Exatas, Artes e Humanidades – Curso de História

Introdução: A apresentação deste resumo, cujo título remete à conclusão do percurso da inves-
tigação, abrange os resultados finais de minha pesquisa de Iniciação Científica denominada “A elite 
da cidade de Santos: um estudo de sua formação e composição (1870-1900)”, vinculada ao projeto de 
pesquisa “Fronteiras transitórias: o processo de construção histórico da Baixada Santista (1870-1896), 
financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPQ. Objetivos: 
Identificar a formação e composição da elite da cidade de Santos na segunda metade do século XIX; 
inventariar elementos biográficos individuais para compor uma biografia coletiva desse agrupamento 
social. Metodologia: Execução de pesquisa documental e historiográfica, de natureza qualitativa, cuja 
primeira etapa se propôs a mapear a evolução econômica da Vila e posterior Cidade de Santos e do gru-
po profissional dos comerciantes atuantes no seu espaço no decorrer do século XIX; a segunda etapa, 
utilizando-se do método prosopográfico (construção de biografias coletivas), consistiu no levantamento 
das características mais marcantes e significativas de 115 (cento e quinze) indivíduos que atuaram den-
tro de um período de mais de setenta anos (aproximadamente 1850-1920) entre os séculos XIX e XX. 
Após várias triagens –  baseadas em critérios elaborados através dos parâmetros do projeto de pesquisa 
e dos documentos analisados – cheguei a 50 (cinquenta) casos que poderiam ser enquadrados no grupo 
social qualificado como a elite da cidade de Santos da segunda metade do século XIX. A partir daí, foi-
me possível arrolar os elementos biográficos individuais para a elaboração do esboço de sua biografia 
coletiva. Resultados: Os resultados aos quais cheguei demonstraram as  características mais marcantes 
do agrupamento social qualificado como a elite da cidade de Santos.  Sua composição profissional é 
formada, na maior parte dos casos, por comerciantes ligados ao ramo cafeeiro, ocupando os profissio-
nais liberais destaque menor no universo do grupo. A atuação desses 50 (cinquenta) indivíduos ocorreu 
na maior parte do período estudado. Eram, na totalidade, do sexo masculino e, na sua maior parte, 
nascidos em Santos, católicos, possuidores de nível superior e proprietários. A dimensão do seu poder 
era perceptível pelo exercício dos cargos políticos e das funções públicas mais importantes da cidade, 
quase que restritas somente ao pequeno grupo. Esta condição lhes proporcionava prestígio, estendido a 
outras funções sociais como a benemerência e o mecenato. As origens desse grupo social são mercantis 
e estão localizadas no fim do século XVIII quando se desenvolveu a produção de açúcar no interior da 
Capitania de São Paulo, escoada através do Porto da Vila de Santos, produção que criou uma infraes-
trutura comercial mínima para o desenvolvimento do comércio cafeeiro, principal ramo de atividade 
da elite da cidade de Santos a partir da segunda metade do século XIX. Conclusão: A elite atuante na 
Cidade de Santos durante a segunda metade do século XIX teve suas origens no comércio que se desen-
volveu a partir do final do século XVIII. A manutenção do seu poder econômico e de seus interesses 
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ocorria através da ocupação de funções públicas e políticas no espaço da cidade, o que, por outro lado, 
contribuía para o reforço do seu status e prestígio perante outros membros da sociedade do período.

Palavras-chaves: elite, classe dominante, burguesia mercantil, Santos, poder político, poder econô-
mico, privilégio social.
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RESUMO 17

IDENTIFICAÇÃO DOS TIPOS DE POROSIDADE E DE HETEROGENEIDADES 
EM MICROESCALA NOS DEPÓSITOS FLUVIAIS DA FORMAÇÃO 

VARZINHA, GRUPO GUARITAS (CAMBRIANO, RS)

Guilherme Gyenge Doria Grunthal (aluno – bolsista CNPq/PIBIC)

Profa. Dra Liliane Janikian (orientadora)

 André Marconato (colaborador - Doutorando do Insituto de Geociências da USP); Prof. Dr. Renato Paes de Almei-

da (colaborador - Instituto de Geociências da USP)

Universidade Católica de Santos - UniSantos

Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas – IPECI / Curso de Engenharia de Petróleo

Introdução: Este trabalho é resultado da Iniciação Científica realizada no Instituto de Pesquisas 
Científicas e Tecnológicas, Universidade Católica de Santos. Intitulado Identificação dos Tipos de 
Porosidade e de Heterogeneidades em Microescala nos Depósitos Fluviais da Formação Varzinha, Gru-
po Guaritas (Cambriano, RS). Objetivos: Este trabalho teve como objetivo identificar e caracterizar 
a maturidade e a textura e a porosidade de amostras representativas de cada fácies que compõem um 
depósito fluvial, e sua posterior comparação com as fácies sedimentares, para a caracterização das si-
milaridades e/ou diferenças existentes entre cada uma das fácies estudadas e a geração/preservação da 
porosidade. A pesquisa envolveu a caracterização petrográfica de plugues coletados em um afloramento 
do Grupo Guaritas, de idade Cambriana, da Bacia Camaquã (Marconato et al., 2009; Almeida et al., 
2009, 2010). Metodologia: A análise de porosidade envolveu a caracterização petrográfica das lâminas 
representativas de cada fácies, estimando a quantidade total de poros em relação ao restante da amos-
tra. A análise da maturidade textural seguiu o modelo de Folk (1974), o qual classifica a maturidade 
baseando-se na quantidade de matriz, seleção granulométrica e esfericidade dos grãos presentes nas 
amostras. Foram utilizadas doze amostras dos afloramentos pertencentes ao Grupo Guaritas, Sub-bacia 
Camaquã Central (Fragoso-Cesar et al., 2000). As amostras estudadas são representativas de quatro 
sistemas deposicionais, interpretados por Marconato et al. (2009) como: sistemas de Leques Aluviais, 
depósitos de Dunas Eólicas e Interdunas associadas e depósitos Fluviais de Rios Entrelaçados. As aná-
lises das lâminas envolveram principalmente o reconhecimento dos tipos de porosidade e a estimativa 
de sua porcentagem, bem como o reconhecimento do grau de compactação e maturidade. Resultados: 
As amostras representantes das fáceis interpretadas como leques aluviais apresentaram variabilidade em 
relação a porosidade, devido ao fato de pertencerem a níveis distintos do afloramento, considerando a 
possível ocorrência de eventos diagenéticos que promoveram a cimentação dos poros ou dissolução par-
cial dos grãos de forma distinta. Uma amostra apresentava porosidade de aproximadamente 3%, com-
pondo porosidade primária intraclastos, além da presença de porosidade secundária (intraclastos) com 
cerca de 2%. A outra amostra apresentou 10% de porosidade primária interclasto e 10% secundária 
intraclastos, por dossolução parcial dos grãos. Quanto às amostras pertencentes aos sistemas interpre-
tados como Depósitos de Dunas Eólicas, todas apresentaram porosidade semelhante, abrangendo de 
10-15 % do volume total da amostra. A porosidade primária (interclastos) apresenta-se em média 20% 
maior do que a porosidade secundária (intraclastos). Apenas duas amostras apresentaram cimentação 
preenchendo quase toda a porosidade, restando apenas menos de 1% de porosidade secundária. Nos 
depósitos interpretados como interdunas, foram observadas forte cimentação carbonática fazendo com 
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que a porosidade restante seja apenas secundária (do tipo intraclástica), perfazendo menos do que 1%. 
Apenas uma amostra apresentou um volume de porosidade de cerca de 15%, sem cimentação carbo-
nática, apenas cimentação de ferro. A fácies correspondente ao sistema fluvial entrelaçado apresentou 
uma porosidade inferior a 1% devido à presença de cimento carbonático preenchendo toda porosidade 
primária, restando apenas porosidade secundária intraclastos.

Palavras-chave: Depósitos de Dunas Eólicas, Interdunas, Leques Aluviais e Fluvial Entrelaçado; 
Formação Varzinha; Grupo Guaritas; Heterogeneidades em Microescala; Porosidade.
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RESUMO 18

TRIAGEM SOBRE O USO DE TABACO, ÁLCOOL E SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS 
POR ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS

Guilherme Siqueira Ferreira Ferro (aluno - bolsista UniSantos/Proin)

Profª Me. Paula Carpes Victório (orientadora)

Universidade Católica de Santos - UniSantos

Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas – IPECI

Introdução: Segundo os dados publicados no Relatório Mundial de Drogas de 2012, cerca de 230 
milhões de pessoas, 1 em cada 20 pessoas, fizeram uso de alguma substância ilícita em 2010. O proble-
ma fica maior ainda, quando temos que 1 em cada 100 mortes entre pessoas adultas é devido ao uso de 
drogas ilícitas. Entretanto os padrões observados do consumo de álcool ao redor do mundo mostram 
que cada vez mais cedo as pessoas estão fazendo uso dessa substância. No Brasil o consumo exagerado 
de álcool e tabaco, por jovens, ganhou força devido aos anúncios publicitários, que associam o uso des-
sas substâncias a uma vida agitada de prazer, sucesso financeiro e sexual e coisas que são atrativas para 
esse público jovem. O período no qual o jovem inicia os estudos em uma universidade transforma-se 
em um momento de liberdade, devido ao pensamento de que não será mais necessária uma supervisão 
familiar. Isso contribui para a vulnerabilidade desses jovens, quanto ao uso dessas substâncias. Segun-
do dados da Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas (SENAD), 48,7% dos jovens universitários 
abordados em um levantamento a nível nacional, relatam já ter feito uso de alguma substância ilícita 
na vida. O grande problema na utilização destas substâncias é que muitas delas levam a farmacodepen-
dência, e em certo momento o SNC acaba se tornando dependente e sua ausência pode gerar alterações 
psíquicas, distúrbios comportamentais e síndrome de abstinência. Objetivos: Adquirir conhecimento 
técnico científico sobre Toxicologia, realizar uma revisão bibliográfica sobre o cenário atual no uso 
de substâncias licitas e ilícitas, fazer uma triagem do uso de tabaco, álcool e substâncias ilícitas, tais 
como: cannabis, cocaína/crack, anfetaminas/ecstase, solventes inalantes, alucinógenos e depressores 
por estudantes universitários através da aplicação de um questionário de autopreenchimento proposto 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS).  Metodologia: O conhecimento técnico científico sobre 
Toxicologia se dá através de aulas expositivas, discussão em grupo sobre temas propostos nas aulas, em 
vídeos e através de artigos. Será realizada uma revisão bibliográfica a fim de traçar um panorama global 
e nacional sobre o uso dessas substancias, tal como fazer uma breve introdução teórica sobre a farma-
cocinética e farmacodinâmica das substancias abordadas no questionário. O questionário, proposto 
pela OMS, será aplicado na Universidade Católica de Santos para os estudantes de todos os cursos de 
graduação e tecnologia, de modo que estes permaneçam anônimos e aborda informações sobre o uso 
na vida e nos últimos 3 meses das seguintes substâncias: álcool, tabaco, maconha, alucinógenos, cocaí-
na, anfetaminas, solventes orgânicos, tranquilizantes ansiolíticos, opiáceos, sedativos e barbitúricos. O 
questionário também apresenta questões sobre alterações na saúde observadas pelo próprio usuário, 
se algum parente/familiar estava ciente sobre o uso de tais substâncias e fatores motivacionais ao uso. 
Dados como sexo, faixa etária e estado civil também foram abordados a fim de traçar um perfil do usu-
ário. Resultados: Segundo dados do SENAD, maconha (26,1%), inalantes e solventes (20,4%), cocaína 
(7,7%) e alucinógenos (7,6%) são as substancias ilícitas mais utilizadas por estudantes universitários, 
porém, quando comparados com o álcool e tabaco vemos que esse percentual é ainda maior 86,2% e 
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46,7%, respectivamente. Outro levantamento realizado pelo SENAD aponta um aumento no consumo 
dessas substancias de 5,7% para o álcool e 3,9% para o tabaco no período de 2001 para 2005. O consu-
mo dessas substâncias inicia-se na faixa de 15,3 anos e a média para o consumo regular de álcool já é de 
17,3 anos. Os padrões de consumo observados pela OMS apontam para um aumento de consumo das 
substâncias avaliadas. O questionário ainda será aplicado com os estudantes da Universidade Católica 
de Santos, entretanto é esperado que os resultados tenham uma correlação com os dados observados a 
nível nacional.

Palavras-chave: álcool, questionário, tabaco, substâncias ilícitas 
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RESUMO 19

O TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL E SUA APLICAÇÃO NO BRASIL

Iarima Soares Turtera (aluna - bolsista UniSantos/Proin)

Prof. Dr. George Augusto Niaradi (orientador)

Universidade Católica de Santos - UniSantos

Centro de Ciências Sociais Aplicadas / Curso de Relações Internacionais

Introdução: Esta pesquisa trata da aplicação do Tribunal Penal internacional num possível caso 
Brasileiro, em especial a época da Ditadura Militar brasileira, que é muito discutida mesmo hoje, mais 
de 40 anos depois, através da Comissão da Verdade e sua repulsa pela lei da Anistia. Preocupou-se tam-
bém com a relação do Estado Brasileiro com o Estatuto de Roma, o princípio da complementaridade e 
as terríveis infrações aos Direitos Humanos da época. Sendo assim, o caso escolhido para a simulação 
desta aplicação foi o do o C.el Carlos Alberto Brilhante Ustra, ex chefe da  DOI-CODI do II Exército, 
um dos órgãos de repressão política durante a Ditadura, e reconhecido pela Justiça Brasileira como um 
torturador da época. Objetivos: Pretendeu-se, nesta pesquisa, estudar o Tribunal Penal Internacional 
e investigar sua aplicação e influência diante da Constituição Brasileira, tal como sua relevância para 
o país e sua população, tendo em vista os direitos humanos. Assim como estudar qual seria o papel 
da corte e o papel do país num eventual processo destinado a um nacional brasileiro, simulando um 
julgamento nesta situação e, acima de tudo, preocupando-se com a Constituição Brasileira, o Direito 
Internacional e a proteção aos direitos humanos. Metodologia: Levantamento bibliográfico de dou-
trina, jurisprudência e de direito comparado, mediante acesso direto às fontes primárias (legislação) 
e secundárias sobre o tema, como matérias e entrevistas feitas pela Comissão Nacional da Verdade.; 
ademais,  foram coligidos casos práticos já denunciados no Tribunal Penal Internacional que serviriam 
de referência ao direito brasileiro na aceitação da competência deste órgão jurisdicional internacional.
Resultados: Através de análises de depoimentos e entrevistas feitas à Comissão Nacional da Verdade, 
e acima de tudo, tendo como base o Estatuto de Roma, que rege o Tribunal Penal Internacional, o 
resultado obtido nesta pesquisa foi que, no caso brasileiro da Ditadura Militar, em especial no que 
se diz respeito ao Coronel Ustra, poderia sim ser solicitado um julgamento por parte do Tribunal em 
questão. Segundo o texto do Estatuto, C.el Carlos Alberto Brilhante Ustra, poderia responder pelos 
seguintes crimes previstos:  crimes contra a humanidade (assassinato - artigo 7 (1)(a); tortura - artigo (1)
(f); perseguição de um grupo ou coletividade identificável em si fundada em motivos políticos (1)(h) e 
desaparecimento forçado de pessoas (1)(i)). Conclusão: Levando em consideração o fato de que o Brasil 
é signatário do Estatuto de Roma, se o caso do Coronel Ustra fosse levado e aceitado pela corte, caso o 
país não demonstrasse interesse ou capacidade de julgar o réu, segundo o princípio da complementarie-
dade, o Tribunal Penal Internacional poderia, tomar parte do caso, aplicar sua jurisdição e até mesmo 
condenar o torturador brasileiro. 

Palavras-chave: direito, ditadura, internacional 
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RESUMO 20

CARACTERIZAÇÃO MORFOLOGIA DE PLÂNTULAS DE MATA TROPICAL 
DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DA JURÉIA-ITATINS.

Igor Lopes de Santana (aluno de Ciências Biológicas - UniSantos)

Pesq. Claudio de Moura (Instituto Florestal)

Profa. Dra. Maria Luiza D. Villar (UniSantos)

Introdução: A Mata Atlântica é uma das florestas tropicais pluviais brasileiras mais conhecidas 
devido a sua alta taxa de endemismo. Entretanto hoje apresenta somente 7,5% de sua vegetação 
original. A Estação Ecológica Jureia-Itatins (EEJI) caracteriza-se como um dos fragmentos melhor 
protegidos e preservados. Espécies arbóreas nativas têm sido objeto de grande interesse, em função de 
sua importância na recomposição de ambientes alterados por várias formas e níveis de degradação. A 
plântula dessas espécies podem revelar muito sobre a dinâmica de colonização e desenvolvimento de uma 
floresta. Objetivo: este trabalho teve como objetivo classificar e descrever a germinação e a morfologia 
de plântulas de espécies arbóreas nativas de uma área de Mata Atlântica na Estação Ecológica da Juréia - 
Itatins em Peruíbe.  Metodologia: Foram feitas coletas sazonais, de frutos e sementes, nas proximidades 
da administração da EEJI durante um ano. Para o experimento de germinação utilizou-se a Câmara 
de Germinação, em condições de luz e escuro constante à 25ºC; e vasos com solo adubado na Casa 
de Vegetação. No decimo quarto dia as sementes germinadas na luz constante foram transferidas para 
vasos com solo adubado. A partir deste período foram realizadas coleta de indivíduos, quinzenalmente, 
para caracterização morfológica da plântula. A caracterização morfológica foi feita utilizando o auxílio 
da literatura. Estas espécies forma devidamente excitadas e herborizadas. Durante o período do 
experimento foram coletadas sete morfoespecies das quais duas foram escolhidas, Tabebuia obtusifolia 
e Eriotheca candolleana. A germinação dessas plantas é fanerocotiledonar e epígina.  A Tabebuia 
obtusifolia apresenta cotilédone foliáceo e Eriotheca candolleana cotilédones de reserva. Umas das 
características mais marcantes dessas duas espécies foram que Tabebuia obtusifolia já apresentava as 
folhas do indivíduo adulto desde seu primeiro par de folhas não cotiledonar enquanto Eriotheca 
candolleana não apresentou folhas semelhantes ao adulto da espécie. Todos os traços morfológicos da 
plântula são caracteres decisivos para o estabelecimento da espécie no meio ambiente. Há uma tendência 
a esses serem perdidos ou mantidos rapidamente para a futura geração de árvores.  As características de 
Tabebuia obtusifolia indicam que, esta, teria dificuldade em sobreviver no sub-bosque, pois depende de 
uma melhor qualidade de luz para seu crescimento e estabelecimento, enquanto Eriotheca candolleana 
sobreviveria mais facilmente à sombra do sub-bosque, graças as suas reservas cotiledonares.

Palavras-chave: Plântulas, Juréia-Itatins, germinação, crescimento.
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RESUMO 21

DIQUE DA VILA GILDA: AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE DE PRODUÇÃO DE 
HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL SOBRE A ÁGUA

João Guilherme Marques (aluno - bolsista PROITI/UniSantos)

Prof. Dr. José Marques Carriço (orientador)

Universidade Católica de Santos - UniSantos

Introdução: O Dique da Vila Gilda, situado na Zona Noroeste de Santos, é uma das maiores fave-
las com ocupação sobre a água, no Brasil, com mais de três mil famílias vivendo em palafitas, em con-
dições extremamente precárias, do ponto de vista socioambiental. Este assentamento vem sendo objeto 
de um projeto municipal de reurbanização, desde a década de 1990. Contudo, a solução adotada é a 
criação de um aterro sobre o canal do dique, para realocação de parte das palafitas removidas da maré, 
juntamente com a consolidação de parte das moradias construídas sobre o dique propriamente dito. 
Assim, há duas décadas as famílias que vivem em palafitas vêm sendo removidas. Contudo, o controle 
da ocupação sobre a água não é eficaz e muitas ocupações voltaram a ocorrer de forma precária, sem 
que o número de moradias em palafitas, sem infraestrutura adequada, tenha efetivamente sido reduzi-
do. Neste cenário, além do aperfeiçoamento do controle da ocupação, é pertinente o estudo de novas 
tipologias arquitetônicas, em especial baseadas em experiências realizadas na Holanda, com produção 
de residências flutuantes, dotadas de infraestrutura urbana adequada. Também é importante verificar 
se existem experiências semelhantes no Brasil e qual a viabilidade de adaptar estes modelos para o 
caso em questão. Objetivos: Avaliar a pertinência de desenvolvimento de projetos de urbanização de 
assentamentos precários, com produção de Habitação de Interesse Social (HIS) sobre a água, no Rio do 
Bugre, no assentamento Dique da Vila Gilda, situado na Zona Noroeste, em Santos, com base em expe-
riências do Brasil e especialmente da Holanda. Pesquisar a viabilidade de uso da superfície da água para 
produção de HIS flutuantes e, com os resultados obtidos no projeto, contribuir para soluções social e 
ambientalmente mais sustentáveis. Metodologia: Conhecer e estudar a produção de casas flutuantes e 
infraestrutura urbana, no Brasil e na Holanda. Realizar entrevistas com pelo menos cinco moradores 
e se apropriar de custos e técnicas construtivas, juntamente com registros fotográficos, durante uma 
visitação a um trecho da Área do Dique da Vila Gilda. Reunir informações realizando um fichamento a 
partir de literatura técnica e científica. Contatar e entrevistar pesquisadores do Brasil e do exterior, por 
meio da rede mundial de computadores e órgãos públicos envolvidos com o projeto habitacional em 
execução nesta área. Resultados: Todos os estudos relataram a urgente necessidade de uma solução para 
os problemas do Dique da Vila Gilda, e que essas questões não são recentes e já vêm sendo discutidas 
por alguns autores que chegaram até a elaborar propostas de intervenções para amenizar aos poucos es-
ses problemas. Praticamente o total da superfície do Dique encontra-se ocupado e cada vez mais satura-
do devido ao intenso adensamento de habitações irregulares sobre a crista do aterro hidráulico e sobre 
as áreas posteriormente aterradas do antigo canal que ainda não foram reurbanizadas. Um alto número 
de moradias sobre a água, em tipologia de palafitas, avança sobre os Rios dos Bugres e Casqueiro, ao 
longo de passarelas de madeira, gerando uma ocupação extremamente precária do ponto de vista socio-
ambiental, causando impactos ao rico ecossistema dos manguezais. Essa situação predominante nessa 
área é o reflexo de um cenário que envolve toda a área central da RMBS, caracterizada por ocupações 
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desordenadas nas áreas desprezadas pelo mercado imobiliário. Com a pesquisa ainda em andamento, 
estão sendo estudados projetos de Casas-Flutuantes utilizados em Amsterdam, tanto na concepção do 
projeto e técnicas construtivas, quanto os custos de materiais visando avaliar a viabilidade da produção 
de Habitação de Interesse Social sobre a água, como uma forma de amenizar as problemáticas do Dique.
Conclusão: Espera-se avaliar parcialmente a substituição dessas áreas invadidas sobre o mangue por HIS 
flutuantes autossustentáveis permanentes levando em conta o uso de materiais de baixo custo, com a in-
tenção de criar melhores condições de vida para os habitantes e facilitar o acesso de saneamento básico 
e infraestrutura, reforçando a cultura da população local que vive sobre as águas.

Palavras-chave: Dique, HIS flutuantes, viabilidade.
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RESUMO 22

AS RELAÇÕES PÚBLICAS NA BAIXADA SANTISTA: SUBSÍDIOS PARA O 
RESGATE HISTÓRICO DA MEMÓRIA DO CURSO DE RELAÇÕES PÚBLICAS 

NA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS

Larissa Cervera (aluna - bolsista UniSantos/Proin)

Prof. Me. Wellington Teixeira Lisboa (orientador)

Universidade Católica de Santos - UniSantos

Introdução: Este estudo é o resultado final de uma pesquisa que tem como objetivo registrar a 
história das Relações Públicas na Baixada Santista, sob o enfoque particular da criação do bacharelado 
nesta área na Universidade Católica de Santos. Objetivo: Resgatar a memória das Relações Públicas 
na Baixada Santista a partir da análise dos contextos sócio-históricos e econômicos decisivos à implan-
tação do primeiro curso superior nesta região, ofertado pela Unisantos. Metodologia: Caracteriza-se 
como bibliográfica e contextual, em sua primeira parte; e pesquisa de campo qualitativa, com apoio de 
entrevistas em profundidade junto a profissionais da UniSantos que vivenciaram o período de criação 
do curso. Resultados: A atividade de Relações Públicas no Brasil teve início em 1914, com a criação de 
um departamento voltado para essa área na empresa The São Paulo Tramway Light and Power Co. Vale 
frisar que, somente numa sociedade democrática, onde a opinião pública assume papel preponderante 
no processo político, há a devida importância a esta atividade profissional (PINHO, 2008). No entanto, 
no Brasil, em todo o seu passado do período colonial, do Império e da Primeira República, nunca hou-
ve, efetivamente, a possibilidade de comunicação ou troca de informações de interesse comum entre os 
diversos níveis da hierarquia social, no que se referem a governos, organizações e os cidadãos (TORRES, 
2005). Sendo assim, as Relações Públicas inseriram-se nas condições sociopolíticas brasileiras de forma 
a serem utilizadas como técnica de comunicação a serviço de interesses antidemocráticos. Na primeira 
metade do século 20 houve a lenta construção da profissão no País, sendo que apenas após 1950 surgi-
ram entidades de classe e instituições com o intuito de ensinar e difundir a área, contribuindo para o 
desenvolvimento acadêmico e profissional. O primeiro curso superior data de 1966, na Universidade de 
São Paulo, seguindo-se a inserção deste curso em outras instituições, como na Pontifícia Universidade 
Católica de Rio Grande do Sul e na Universidade Metodista de São Paulo. A Faculdade de Comunica-
ção de Santos, da Unisantos, implantou esse curso em 1974, tendo em vista que a Comunicação Social 
e, em particular, a comunicação organizacional já despontava como prática recorrente, sobretudo, em 
função da dinâmica industrial em Cubatão e com a expansão do Porto de Santos. Conclusão: O ensino 
das Relações Públicas na Unisantos surgiu de uma necessidade econômica de ordem nacional e regio-
nal, com a abertura do mercado para o desenvolvimento do País, com a vinda de multinacionais, e com 
o aquecimento econômico da Baixada Santista na segunda metade do século XX.

Palavras-chave: Baixada Santista, História, Relações Públicas, Universidade Católica de Santos.
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RESUMO 23

APLICAÇÃO DE HIDROLISADO PROTEÍCO DE PESCADO EM 
FORMULAÇÃO ALIMENTAR

Letícia Gomes Souza (aluna - bolsista UniSantos)

Profa. Dra. Elizabete Lourenço Da Costa (orientadora)

Universidade Católica de Santos - UniSantos

Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas – IPECI / Curso de Nutrição

Introdução: Este estudo é resultado de Iniciação Científica parte de um projeto financiado pela 
FINEP utilizando a infraestrutura da empresa Hexalab Consultoria em Análises Químicas Ltda. e 
vinculado ao Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas – IPECI da UNISANTOS. Objetivos: 
Obter um hidrolisado enzimático de pescado utilizando como matéria-prima o resíduo da filetagem 
da corvina (Micropogonias furnieri), determinar a atividade inibitória da Enzima Conversora da 
Angiotensina (ECA), incorporar este hidrolisado em formulação alimentar e verificar sua aceitação 
sensorial. Metodologia: Pesquisa experimental, através de aplicação de hidrólise realizada com resíduo 
da filetagem de corvina (Micropogonias furnieri), produção de formulação alimentar tipo caldo 
com auxílio da empresa Biorigin, sendo utilizado o hidrolisado e Teste de aceitação sensorial no 
Laboratório de Gastronomia e Nutrição, sendo selecionados 31 adultos jovens, de maneira aleatória 
entre os alunos, professores e funcionários da Universidade Católica Santos, envolvendo pessoas 
com idade entre 18 e 45 anos. Resultados: A reação de hidrólise enzimática foi realizada em escala 
piloto no Laboratório de Nutrição e Gastronomia. Como resultado o grau de hidrólise médio de três 
processamentos foi de 14,74±0,24%, consistindo em um produto com grau de hidrólise intermediária, 
as massas de pescado cozido corresponderam a 7,07 Kg, 4,73 Kg e 20,3 Kg nas hidrólises 1, 2 e 3, 
respectivamente. O hidrolisado obtido foi congelado até o momento da formulação do caldo, contendo 
ervas e legumes desidratados. Esta formulação teve seu teor de sódio reduzido em 40%, comparado às 
formulas comerciais. O produto formulado neste trabalho apresentou um perfil sensorial regular, onde 
o sabor foi o atributo de menor nota de acordo com a escala Hedônica, provavelmente devido ao sabor 
amargo característico de hidrolisados proteicos, sendo difícil de ser mascarado. No entanto 32,3% dos 
provadores gostaram do produto, atribuindo nota igual ou superior a 6, e quanto à intenção de compra 
19,3% dos provadores indicaram que talvez comprariam o produto e 22,5% possivelmente comprariam. 
Conclusão: A possibilidade da adição de ingredientes bioativos é outra possibilidade inovadora na 
manipulação de sopas desidratadas, visto que seu consumo já está associado a uma alimentação saudável 
e ao mesmo tempo prática. Deste modo, a adição do pescado hidrolisado com atividade inibitória da 
ECA pode implicar em um alimento funcional de grande utilidade para portadores de hipertensão 
leve, sendo necessário ainda um desenvolvimento que mascare de modo significativo o sabor residual 
amargo proveniente do hidrolisado proteico.

Palavras-chave: Inibição da ECA, resíduo de pescado, alimentos funcionais.
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RESUMO 24

BIODEGRADAÇÃO DE HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS 
POLICICLÍCOS (HAPS) POR BACTÉRIAS ISOLADAS DE AMBIENTES 

CONTAMINADOS POR PETRÓLEO

Letícia Oliveira Bispo Cardoso (aluna - bolsista UniSantos/Proin)

Dra. Elen Aquino Perpétuo (orientadora)

Universidade Católica de Santos – UniSantos

Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas – IPECI / Curso de Química Tecnológica

Introdução: Este projeto visa avaliar a biodegração de compostos aromáticos policíclicos (HAPs), 
presentes nos mais diversos petroderivados. Apesar destes compostos serem altamente tóxicos, ainda 
assim são gerados em grande quantidade principalmente pela indústria petroquímica, e a sua liberação 
acaba resultando na contaminação dos ecossistemas naturais. Além disso, os HAPs e seus derivados 
são compostos reconhecidamente mutagênicos e carcinogênicos, estando associados ao aumento da 
incidência de câncer. Objetivos: Avaliar a capacidade de biodegradação dos HAPs por uma linhagem 
de Achromobacter sp.. Essa linhagem bacteriana foi previamente isolada de ambiente contaminado 
da zona industrial de Cubatão – SP, e apresentou alta capacidade em degradar compostos fenólicos 
contendo um anel benzênico sem a formação de intermediários, o que nos garante um processo mais 
rápido. Metodologia: Nos ensaios de biodegradação de HAPs, foram utilizados os compostos antraceno 
e fenantreno como contaminantes modelo. Uma vez que estes compostos são pouco solúveis em água, 
aumentamos a biodisponibilidade dos HAPs no meio aquoso através da sua diluição em diferentes 
solventes orgânicos. Foram testados os seguintes: acetona, etanol e metanol. Comprovamos que o que 
apresentou melhor resultado foi a acetona, não formando precipitado. Sendo assim, depois de solubili-
zados, os HAPs foram inseridos no meio aquoso em diferentes concentrações. A degradação dos HAPs 
foi realizada através do inóculo de Achromobacter sp. em tubos falcon de 40 mL, contendo uma solu-
ção de meio mínimo mineral e diferentes concentrações de antraceno e fenantreno. O ensaio foi manti-
do em shaker a 200 rpm e 28ºC.  A biodegradação foi monitorada pelo crescimento celular medido em 
espectrofotômetro (Abs 600nm) e pelo consumo dos compostos analisados em cromatografia líquida 
(HPLC). Resultados: O crescimento das bactérias foi previamente estimulado em meio mínimo conten-
do um anel benzênico como fonte de carbono (fenol) e quando as células atingiram a fase exponencial 
de crescimento (Abs = 0,6), o ensaio oficial foi montado com as concentrações adequadas de antraceno 
e fenantreno. O consumo dos compostos foi monitorado através de ensaio durante 21 dias. No início 
do ensaio, a concentração de antraceno era de 70 ppm, enquanto que a de fenantreno era de 44 ppm. 
Após duas semanas, todo o fenantreno já havia sido degradado, restando apenas 4 ppm. Em relação 
ao antraceno, sua concentração foi reduzida a 3 ppm somente após  21 dias de ensaio. Estes resultados 
podem ser explicados porque mesmo estes compostos apresentando o mesmo número de anéis aromá-
ticos, o anel central do fenantreno é muito mais reativo que o do antraceno, e permite que suas ligações 
intramoleculares sejam rompidas com mais facilidade. Além disso, a concentração inicial de fenantreno 
no ensaio foi 37% menor, em relação ao antraceno, o que também pode explicar a biodegradação mais 
rápida. Conclusão: O processo de biodegradação de HAPs por Achromobacter sp. mostrou-se um pro-
cesso efetivo nas condições testadas. O tempo gasto para que houvesse a total biodegradação pode ser 
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explicado devido à toxicidade e complexidade estrutural dos compostos. No entanto, as condições de 
biodegradação ainda podem ser melhoradas.

Palavras-chave: HAPs; biodegradação; Achromobacter sp



VIII Jornada de Iniciação Científica e II Jornada de Iniciação Científica do Ensino Medio - 2014

VIII Jornada de Iniciação Científica e II Jornada de Iniciação Científica do Ensino Medio

43

RESUMO 25

POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA: AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE 
VIDA E ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Liliam das Graças de Moraes Barreto (aluna - bolsista PIBIC/CNPq)

Profa. Dra. Rosa Maria Ferreiro Pinto (orientadora)

Universidade Católica de Santos - UniSantos

Núcleo de Estudos e Pesquisas em Condições Sociais e Saúde Coletiva – NEPEC / Curso de Serviço Social

Introdução: Apesar das diferentes causas para a rua ser adotada como moradia seus moradores parti-
lham de histórias de exclusão  e, por motivos diversos, lhe são negados seus direitos para sua sobrevivência. 
Em relação à saúde a importância do acesso desses pacientes e sua adesão ao tratamento proposto é mais 
um problema pois é difícil ocorrer estas duas situações quando o foco são pessoas em vulnerabilidade so-
cial. A rotina dos serviços de saúde, burocracia para o agendamento e exigência de documentos dificultam 
o acesso dessa população aos serviços, além das características dos moradores de rua como sujeira e mau 
cheiro, produzirem dificuldades no atendimento. Objetivos: Este estudo teve como principal objetivo 
conhecer a história de vida  de moradores de rua e como se dá o acesso aos serviços de saúde e como 
objetivos específicos: a) Conhecer os motivos que levaram os indivíduos à situação de moradores de rua; 
b) Conhecer as principais doenças que acometem os moradores de rua e as condições de tratamento. 
Metodologia: Para este estudo optou-se por desenvolver uma pesquisa qualitativa. O instrumento foi a 
entrevista com roteiro que abordou aspectos do passado, do presente e do futuro do sujeito. As entrevis-
tas foram gravadas em áudio, após a assinatura do TCLE, conforme Resolução nº 196/96 do Conselho 
Nacional de Saúde. Resultados: Foram entrevistados 03 moradores em situação de rua. Faixa etária entre 
30 e 59 anos. O tempo de permanência nas ruas variou entre 02 e 06 anos. Dois eram do sexo masculino 
e uma do feminino. O motivo que os levou a morar na rua foi: uso de drogas; alcoolismo e desavenças 
familiares. Todos possuíam família, mas segundo eles, a família não quer saber deles. O mais jovem disse 
não ter contato com a família há mais de cinco anos. Dois são viúvos e um é solteiro. Um é natural de São 
Vicente/SP, outro da Bahia e o outro do Rio de Janeiro. Um tem ensino fundamental completo e os dou-
tros dois ensino fundamental incompleto.  Para sobreviverem nas ruas utilizam os recursos de ONGs e de 
restaurantes que doam a comida. Para a higiene dois deles utilizam os serviços públicos na região do Cais 
de Santos e o outro não mencionou. Para sobreviverem fazem bicos ou catam latinhas. Todos já passaram 
por serviços públicos, mas segundo eles não resolveram seu problema. Em relação à saúde, dois afirmaram 
terem problemas de pressão: um tem pressão alta e ou outro afirmou que tem Hipotensão (pressão baixa). 
Todos afirmaram ter tido as doenças referidas após viver nas ruas. Um deles afirmou ter tido Tuberculose e 
ter feito o tratamento no posto de saúde de São Vicente onde retirava os medicamentos e fez o tratamento 
por seis meses. Os demais afirmaram retirar os medicamentos no posto de saúde localizado à Rua Silva 
Jardim. Quando necessitam vão ao pronto socorro central, embora tenham dificuldade de atendimento 
por não terem endereço fixo. Conclusão: A presente pesquisa apresentou um recorte do modo de viver 
nas ruas, mas mesmo diante das dificuldades cotidianas, ainda não perderam as esperanças de recuperar 
suas vidas perdidas. A ausência e o desprezo da família é um motivo de tristeza e resignação pela situação 
em que se encontram, pois todos foram abandonados por suas famílias. As principais causas de viverem 
nas ruas foram: desavenças familiares e uso de drogas lícitas e ilícitas. 

Palavras-chave: população em situação de rua; saúde; acesso aos serviços de saúde.
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RESUMO 26

OS IMPACTOS DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL

Luana dos Santos Oliveira (aluna - bolsista UniSantos/Proin/CNPq)

Profa. Dra. Norma Sueli Padilha (orientadora)

Universidade Católica de Santos - UniSantos

Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas – IPECI / Curso de Direito

 Introdução: Este estudo é resultado de Iniciação Científica vinculada ao projeto intitulado Im-
pactos do Novo Código Florestal em desenvolvimento pelo CNPq – Conselho Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico - vinculado ao Programa de Iniciação Científica da UNISANTOS. 
Objetivos: Avaliar o novo Código Florestal e os inúmeros princípios constitucionais ambientais inob-
servados em face dele, bem como os mecanismos ambientais efetivados e as mudanças das normas, a 
fim de constatar se a implantação do novo modelo de legislação se caracterizou em favor do desenvolvi-
mento sustentável e para que vertente caminha o mesmo. Metodologia: Revisão bibliográfica e norma-
tiva sobre o tema e análise crítica sobre os problemas gerados pelo novo Código Florestal. Resultados: 
Um ano após a publicação do novo Código Florestal, denota-se que as alterações das normas ambientais 
flexibilizaram amplamente a norma anterior, principalmente no que diz respeito a redução das áreas de 
proteção permanente (APPs) e das reservas legais. Ademais, a legislação trouxe uma série de medidas 
que ainda não foram regulamentadas e implantadas na prática. Neste contexto, vale ressaltar que o 
atual código estabeleceu a obrigação de todos os produtores brasileiros realizarem o CAR – Cadastro 
Ambiental Rural, considerado um meio para facilitar as políticas de planejamento do meio ambiente, 
visando aumentar o monitoramento e o combate ao desmatamento e outros crimes ambientais. Em 
contrapartida, o que se verifica até a presente data são problemas na regulamentação do mesmo, uma 
vez que ainda não foi colocado em prática em todos Estados. Ademais, fez-se necessária a criação de um 
Observatório do Código Florestal para regulamentar a aplicação da nova Lei, com enfoque na elabo-
ração de uma matriz indicadora que possa avaliar quantitativa e qualitativamente a implementação do 
CAR nos Estados. Conclusão: A atual legislação tentou se adequar a realidade brasileira, uma vez que 
houve incentivo da regularização ambiental, apesar de até o momento não ser considerada plenamente 
eficaz, com o reforço ao combate ao desmatamento ilegal. Em contrapartida, o interesse das futuras 
gerações, bem como os seus direitos positivados na forma de norma constitucional, foram totalmente ig-
norados frente a anistia do passivo ambiental de aproximadamente 40 milhões de hectares de cerrados 
e florestas desmatadas ilegalmente antes de julho de 2008. Diante dos inúmeros dispositivos que até o 
presente momento não tiveram eficácia, conclui-se que a participação da sociedade, a transparência, o 
monitoramento e o controle social em torno da implementação da Lei são fundamentais, depreenden-
do, desta forma, a necessidade de zelar pelo cumprimento das normas florestais, de forma que estas, 
poderão restar, no devido tempo, prestigiadas e fortalecidas. 

Palavras-chave: código florestal – meio ambiente – desenvolvimento sustentável.
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RESUMO 27

A FORMAÇÃO DO BAILARINO: UM ESTUDO EM FILOSOFIA E DANÇA

Marcela Gomes Moura Ribeiro

Profa. Dra. Daniela Taibo Ribeiro Xisto (orientadora)

Universidade Católica de Santos - UniSantos

Introdução: A temática desta pesquisa, que reúne estudos em Filosofia e Dança, é a questão da 
importância da formação humanista e estética dos bailarinos, visto serem eles os produtores e transmis-
sores dessa arte, uma vez que os professores são também bailarinos. Tendo presente o atual cenário de 
formação de bailarinos, percebe-se a necessidade de uma formação ampla e interdisciplinar, que abranja 
além do ensino-aprendizado da técnica, a constituição da subjetividade do bailarino como uma pessoa 
integral. Uma formação que o torne capaz de interpretar e não apenas de reproduzir as obras, condição 
desde a qual se faz capaz de criar e transmitir às outras gerações de bailarinos uma nova forma de “fazer” 
e de “pensar” a Dança. A problemática deste estudo desdobra-se no seguinte contexto de pesquisa e 
análise interpretativa: no âmbito da Filosofia tem como base os conceitos do filósofo alemão Martin 
Heidegger; e por parte da dança os conceitos do francês, Jean-Georges Noverre e o brasileiro, Klauss 
Vianna. Do âmbito filosófico, parte-se da analítica da estrutura existencial, em que Heidegger explicita 
sua conceituação de homem como Dasein, ser-no-mundo, ente mundano. Enquanto que os conceitos 
próprios da dança são dados por Noverre – ballet de ação (dança que fala à alma, que expressa as paixões 
humanas, sobretudo através da expressão facial); e Klauss Vianna – ‘dar corpo’ (desconstrução do corpo 
existente influenciado pelo mundo externo, para a construção de um novo corpo capaz de produzir seus 
próprios gestos) e ‘forças opostas’ (paralelo entre o movimento do universo e do nosso corpo: “O ritmo 
do universo é composto de expansão e recolhimento. [...] é do conflito que surge o movimento” VIAN-
NA, 2005). Objetivos: Este projeto tem como objetivo, a partir da realização de uma pesquisa teórica 
que aproxima o estudo de Filosofia e Dança, compreender as grandes linhas do processo de formação 
do bailarino, tentando verificar por que o que se tem realizado neste âmbito, até o presente momento, 
demonstra-se em grande medida não satisfatório no que diz respeito à indissociabilidade entre técnica e 
estética, denotando necessidade de atenção, problematização e mesmo de mudança na forma de realizar 
e, sobretudo, de pensar a Dança. Nota-se, atualmente, que os bailarinos preocupam-se demasiadamente 
com a quantidade dos movimentos e com a sua perfeição técnica, esquecendo que o ballet (Dança) não 
é apenas o movimento pelo movimento, uma simples imitação com maneirismos sem sentido; é algo 
muito mais amplo, que não encontra finalidade apenas no deslumbramento momentâneo causado 
por movimentos extremamente complicados. Todo e qualquer ballet, como obra de arte, comunica 
algo a alguém, e o bailarino é o meio para essa comunicação. O bailarino deve compreender o que está 
dançando para poder transmitir o ‘mundo’ que a obra quer por em obra, quer comunicar aos seus 
espectadores. Metodologia: Pesquisa teórica, eminentemente bibliográfica, efetuada mediante leitura, 
análise interpretativa e documentação das fontes de pesquisas. Resultados: A partir de cruzamentos en-
tre as referidas conceituações propostas pelos interlocutores deste estudo, é corroborada a importância 
de uma educação estética durante o período de estudo dos futuros bailarinos, tanto para que possam 
compreender como uma obra de arte é produzida, como para poderem constituir-se como artistas.
Conclusão: A partir da pesquisa realizada percebe-se que dentre todos os componentes curriculares da 
formação do bailarino, o “Processo Criativo” se destaca como sendo um dos caminhos para um desen-
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volvimento artístico pleno. 

Palavras-chave: processo criativo, formação do bailarino, filosofia, dança.
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RESUMO 28

O PROCESSO DE SELEÇÃO DE PATRIMÔNIOS DA HUMANIDADE E O 40º 
ANIVERSÁRIO DA CONVENÇÃO PARA A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO 

MUNDIAL E DA LISTA DO PATRIMÔNIO MUNDIAL: O PAPEL DO BRASIL 
COMO PAÍS SIGNATÁRIO E O ESTUDO DE CASO DO ENGENHO SÃO 

JORGE DOS ERASMOS

Maria Clara Cezar de Andrade (aluna – bolsista UniSantos/Proin)

Prof. Dr. Rodrigo Christofoletti (orientador)

Universidade Católica de Santos – UniSantos

Introdução: A ideia do presente estudo se deu em razão da comemoração dos 40 anos da Convenção 
para a Proteção do Patrimônio Mundial e da Lista do Patrimônio Mundial, em 2012, tendo a finalidade 
de inventariar o processo de seleção dos patrimônios da humanidade e as efetivas mudanças que tais docu-
mentos possibilitaram nestes quarenta anos. Objetivos: Fazer um breve histórico a respeito das cartas pa-
trimoniais, até o advento da Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial e da Lista do Patrimônio 
Mundial, focos de nosso estudo; detalhada análise destes documentos e das efetivas mudanças que ambos 
proporcionaram desde 1972, ano em que foram criados; o papel do Brasil como país signatário, observan-
do-se que, em comparação com outros países, o Brasil possui poucos bens históricos e culturais classifica-
dos como patrimônios da humanidade; e analisar o caso do Engenho São Jorge dos Erasmos, que ainda 
não se encontra na Lista do Patrimônio Mundial, para verificar se nesta poderia figurar. Metodologia: 
O estudo detalhado dos referidos documentos, assim como a análise de bibliografia e legislação vigente 
sobre o tema. Em se tratando do estudo de caso do Engenho São Jorge dos Erasmos, necessário um breve 
estudo sobre seu histórico e função, além de elencar os critérios utilizados para seleção de patrimônios da 
humanidade, para verificar se estes correspondem às condições deste patrimônio histórico. Resultados: 
A preocupação em relação à necessidade de se preservar patrimônios históricos se tornou mais evidente 
a partir do século XX, com o advento das cartas patrimoniais, que são documentos internacionais que 
estabelecem princípios e formas de proteção ao patrimônio. A UNESCO tem se mostrado uma importan-
te auxiliadora na preservação do patrimônio, em âmbito internacional, especialmente no que se refere à 
criação de cartas patrimoniais. A Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial deu origem à Lista 
do Patrimônio Mundial, sendo que os países signatários passaram a inscrever seus patrimônios históricos/
naturais que considerassem mais relevantes, a fim de que estes fossem inseridos na lista e se tornassem 
patrimônios da humanidade. Os critérios de seleção são os de autenticidade e integridade, devendo o can-
didato possuir valor universal excepcional. Atualmente, o Brasil possui 19 patrimônios listados. Pelos estu-
dos de tais critérios de seleção, verificamos que o Engenho São Jorge dos Erasmos poderia figurar na Lista 
do Patrimônio Mundial. Conclusão: As cartas patrimoniais refletem a mentalidade presente na época em 
que foram redigidas, tratando de diferentes aspectos de proteção ao patrimônio. Entende-se, assim, que 
o advento de uma nova carta não faz com que, necessariamente, as já existentes sejam revogadas. Sobre o 
estudo de caso, concluímos que o Engenho São Jorge dos Erasmos, primeiro engenho de açúcar do país, 
seria um bom candidato para figurar na Lista do Patrimônio Mundial. 

Palavras-chave: Patrimônios da Humanidade; Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial; 
Lista do Patrimônio Mundial; Brasil; Engenho São Jorge dos Erasmos.
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RESUMO 29

VARIAÇÃO NA MORFOLOGIA ALAR DA BORBOLETA ANARTIA AMA-
THEA ROESELIA E SUAS IMPLICAÇÕES ECOLÓGICAS E EVOLUTIVAS

Maria Sylvia Cerávolo (aluna - bolsista PIBIC/CNPq)

Prof. Dr. Ronaldo Bastos Francini (orientador)

Universidade Católica de Santos - UniSantos

Curso de Ciências Biológicas

Introdução: As asas das borboletas são estruturas que possibilitam seu deslocamento e suas formas 
e cores são resultados do processo de seleção natural. A borboleta Anartia amathea roeselia, que foi 
estudada neste trabalho, é encontrada com frequência em qualquer época do ano no Vale do Rio 
Quilombo na área Continental de Santos, SP. Os adultos têm capacidade de distinguir a cor vermelha 
que parece ser importante no processo de acasalamento. Objetivos: O trabalho no laboratório teve 
como objetivo a descrição e quantificação das diferenças na morfologia alar das amostras coletadas em 
2009 e 2010 ao longo da estrada que acompanha o Rio Quilombo testando a hipótese de que, nessa 
espécie, não há restrição ao fluxo gênico ao longo da estrada. Adicionalmente, foram feitas observações 
dos adultos no campo para observar sua atividade de voo. Metodologia: Em laboratório, as amostras 
desidratadas em estufa, coletadas de maio a julho de 2009 e de março a abril de 2010 em vários pontos 
da estrada de acesso à represa de captação de água da antiga Companhia Siderúrgica Paulista (COSIPA), 
atualmente USIMINAS, de coordenadas 23°51’35”S- 46°21’01”W e 23°49’18”S-46°18’37”W, na 
região do Vale do Rio Quilombo, foram analisadas para o sexo e as frequências das manchas de cada 
exemplar.Resultados: Não houve diferença significativa na razão-sexual em 2009, mas houve em 2010. 
Em 2009 e 2010, machos e fêmeas, mostraram variações significativas entre as frequências das quatro 
principais manchas estudadas neste trabalho em vários segmentos da estrada do Vale do Rio Quilombo. 
Conclusão: As diferenças observadas indicam que, nesta espécie comum na área de estudo, existem 
barreiras ecológicas que impedem a troca gênica entre os indivíduos da população.

Palavras-chave: fluxo gênico, Anartia amathea roeselia, Vale do Rio Quilombo.
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RESUMO 30

A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NA ATUAÇÂO ESTATAL 
EM FAVOR DOS MORADORES DE RUA E AS TRANSFORMAÇÕES 

DECORRENTES NO MEIO AMBIENTE ARTIFICIAL

Marina Pilon de Moraes (aluna - bolsista UniSantos/Proin)

Profa. Me. Josieni Pereira de Barros (orientadora)

Universidade Católica de Santos - UniSantos Curso de Direito

Introdução: A Iniciação Científica constituiu-se como instrumento de investigação da temática so-
bre a atuação estatal e social nas políticas públicas para moradores de rua e quais os impactos destas ao 
serem aplicadas na sociedade. Objetivos: Conceituar as políticas públicas, identificar os direitos sociais 
inerentes à aplicação destas políticas, os mecanismos utilizados pela sociedade e pelo Estado para con-
cretizar as políticas públicas, ongs, Conselhos Municipais e Secretarias e as Audiências Públicas, as in-
tervenções no meio ambiente natural e artificial e a implantação das Zonas Especiais de Interesse Social 
(ZEIS). Metodologia: Pesquisa documental e explicativa, baseada na construção conceitual dos temas 
abordados e posteriormente na sua concretização na esfera social. Resultados: Não há políticas públi-
cas ou atuação social capazes de suprir as necessidades da população de rua. A atuação estatal limita-se 
aos programas municipais, que em algumas hipóteses contam com a colaboração do Governo Federal, 
como os centros POP instalados em algumas cidades, as audiências públicas constituem como um 
mecanismo de participação da população para se manifestar sobre os seus direitos, porém, não surtem 
o efeito desejado, como mudanças na atuação municipal.  A população, entretanto, insurge neste con-
texto como o mecanismo de maior atuação, por intermédio das ONGS que acolhem e proporcionam o 
resgate da dignidade desta população ao oferecer alimentação, estudo, recolocação no mercado de tra-
balho e cultura. Por fim, os mecanismos jurídicos são satisfatórios, entretanto, falta-lhes coercibilidade 
e maior interesse do Poder Público ao realizá-lo, por intermédio das ZEIS, uma das formas de atuação 
que poderia ser concretizada. Conclusão: A Carta Magna prescreve em seu teor os principais direitos 
sociais essenciais para a vida digna de qualquer pessoa, mesmo aquelas que não se adequam ao conceito 
de cidadão, como a população de rua, porém, os mecanismos para que estes direitos transcendam a 
esfera social são limitados e pouco conhecidos pela população. Por quanto, o Estado estabelece políticas 
que atendem insatisfatoriamente a esta população, ensejando a incidência de sua atuação de modo mais 
eficaz, como ao estabelecer as ZEIS a esta população, amenizando um dos problemas tratados.

Palavras-chave: População de Rua, Políticas Públicas e Sociedade.
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RESUMO 31

DO TITANIC 1912 AO COSTA CONCÓRDIA 2012.  SEGURANÇA E 
TRANSPORTE, UMA EVOLUÇÃO?

Michely dos Santos Neto (aluna – bolsista UniSantos/PIBIC)

Profa. Dra. Eliane Maria Octaviano Martins (orientadora)

Universidade Católica de Santos - UniSantos

Introdução: Este projeto constituiu em abordar as leis que regulamentam os acidentes marítimos 
de transatlânticos, envolvendo passageiros. Fazendo uma relação com o naufrágio do Titanic e agora, 
do Costa Concórdia, tendo como norteador as normas adotadas para evitá-los. Objetivos: Conhecer 
as normas de segurança na navegação e proporcionar um maior entendimento sobre como é tratada a 
segurança aos passageiros de navios transatlânticos; Relacionar e identificar os erros dos naufrágios do 
Titanic e Costa Concórdia; Analisar o que mudou e se houve redução de acidentes, desde a primeira 
entrada em vigor da SOLAS até as dos dias de hoje; e Verificar se todos os procedimentos de segurança 
são eficazmente cumpridos e se o Costa Concórdia os adotou. Metodologia: O estudo foi desenvolvido 
com base no método de pesquisa bibliográfica, constituindo no levantamento de documentos e exposi-
ção de normas e orientações de especialistas, organizando e harmonizando os pontos de vista existentes 
e divergentes. Resultados: Pelas pesquisas e relatórios foram observados que após o naufrágio do Tita-
nic, 1912, abriram discussões e uma atenção maior para a segurança na navegação. Após esse acidente 
foi aprovada a Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar (SOLAS), em 1914, 
que até os dias de hoje, passou por várias reformas e alterações. Não somente tratados internacionais fo-
ram criados, mas como também um órgão especializado IMO e introdução de vários equipamentos de 
alta tecnologia e precisão. Conclusão: Com a adoção dessas normas e controle pelas agências especiali-
zadas, como demonstra no relatório da Allianz (Safety and Shipping Review 2013), houve uma redução 
significativa no número de acidentes relacionados a navios de passageiros. Mas mesmo nesse cenário, 
não foi possível evitar o naufrágio do navio Costa Concórdia, 2012, que se deu por “erro humano”.

Palavras-Chave: Acidentes marítimos, passageiros, SOLAS, Costa Concórdia.
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RESUMO 32

ENERGIA ELÉTRICA E SANEAMENTO NA REGIÃO METROPOLITANA DE 
SÃO PAULO: UM DESAFIO

Milton Corrêa Neto (aluno - bolsista UniSantos/CNPq)

Profa. Dra. Maria Luiza Machado Granziera (orientadora)

Universidade Católica de Santos – UniSantos Curso de Direito 

Introdução: Este estudo de Iniciação Científica está vinculado ao grupo de pesquisa Energia e 
Meio Ambiente do Curso, Doutorado e Mestrado de Direito da UNISANTOS. Objetivos: tecer o 
histórico das ocorrências relativas ao Sistema Billings-Henry Borden, com a análise das normas legais 
aplicáveis, e a verificação das competências e responsabilidades sobre a qualidade da água na Região 
Metropolitana de São Paulo. Metodologia: pesquisa desenvolvida mediante a consulta bibliográfica e 
entrevista com técnicos de entidades relacionadas com a operação do sistema Billings - Henry Borden.
Resultados: O Projeto Serra idealizado pelo Engenheiro Norte Americano Asa Billings na década de 
20, resultou na construção do Reservatório Billings, e a Usina Hidrelétrica Henry Borden, na época 
projeto muito inovador, pois consistia no aproveitamento da vertente de 728 metros da Serra do Mar, 
para produção de energia. O projeto também resultou na Retificação do Rio Pinheiros e na Constru-
ção de 2 usinas elevatórias que se situam no mesmo Rio, que além de gerar energia cumprem a função 
de bombear as águas do para o Reservatório Billings. Durante as décadas, o crescimento desordenado 
da Região Metropolitana de São Paulo e a pouca preocupação com saneamento basico, ocasionou na 
poluição dos recursos hídricos da Região. Já na década de 90, inicio-se a preocupação com despoluição 
desses recursos com o Projeto Tiete, e posteriormente já no séc. XXI, o Projeto de Despoluição do Rio 
Pinheiros pelo Método de Flotação (em 2011, o governo do Estado anunciou que desistiu do método 
mas não de despoluir o Rio), mas mesmo com estes projetos, até hoje não houve um comprometimento 
sério por parte do Estado com a questão. Conclusão: Embora haja movimentação por parte do Estado 
no sentido de viabilizar os recursos hídricos na Região Metropolitana de São Paulo, não há ainda um 
comprometimento serio, uma atitude que possa solucionar definitivamente a questão.    

Palavras-chave: Saneamento, Billings, Henry Borden, São Paulo
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RESUMO 33

UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTI-HIPERTENSIVOS POR 
HIPERTENSOS RESIDENTES NO MUNICÍPÍO DE PRAIA GRANDE – 

SÃO PAULO

Murilo Médici Batista Andrade (aluno - bolsista Pibic/CNPQ)

Profa. Dra. Aylene Bousquat (orientadora)

Universidade Católica de Santos - UniSantos

Grupo de Estudos e Pesquisa em Políticas de Saúde – GEPPS / Pós Graduação em Saúde Coletiva

Introdução: Este estudo é resultado de Iniciação Científica vinculada ao projeto intitulado Mix 
Público Privado na utilização de serviços de saúde em regiões metropolitanas em desenvolvimento 
pelo GEEPS – Grupo de Estudos e Pesquisa em Políticas de Saúde - vinculado ao Programa de Mes-
trado e Doutorado em Saúde Coletiva da UNISANTOS. Objetivos: Analisar o uso de medicamentos 
anti-hipertensivos na população de Praia Grande – São Paulo, bem como avaliar sua adequação aos 
protocolos terapêuticos vigentes. Metodologia: Foi realizado um inquérito de base populacional no 
município de Praia Grande no Estado de São Paulo, em 2013. Os questionários foram aplicados através 
de netbooks em sistema operacional elaborado especificamente para esta pesquisa. O recordatório do 
uso de medicamentos abrangeu os últimos 15 dias. Foram sorteados 800 domicílios distribuídos em 40 
setores censitários, já com cálculo das perdas e recusas o número estimado de domicílios entrevistados 
foi de 659. Foram realizadas análises uni e bivariadas e foi assumido p<0.05 para critério de associação 
estatisticamente significante. Os anti-hipertensivos utilizados foram comparados com as diretrizes do 
Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Cardiologia para saber se estavam compatíveis com 
o preconizado. Resultados: Foram entrevistadas 1702 pessoas em 659 domicílios, destas foram sele-
cionados 1276 (75%) adultos maiores ou iguais há 20 anos. Deste total 249 (19,5%) são hipertensos 
auto referidos; 159 (66,2%) são mulheres e 81 (22,8%) são homens, a idade verificada foi 107 (44,6%) 
com 20 a 59 anos e 133 (55,4%) possuem mais de 60 anos. 196 (81,6%) possuem cobertura PSF; nove 
participantes não responderam a essas questões. Com relação ao dado de saúde dos hipertensos, 177 
(71,1%) possuem diagnóstico há mais de cinco anos, 65,1% destes diagnósticos foram realizados pelo 
Clínico Geral e 64% no setor público. O medicamento mais consumido foi o Captopril (24,5%), segui-
do da Hidroclorotiazida sigla com 22,9% e a Losartana com 17,3%. Com relação à adequação destes 
medicamentos encontramos que a Monoterapia foi usada por 84 pacientes e 81 (96,4%) pessoas em 
uso está compatível com as Diretrizes. 88 pessoas estão com associação sendo que 38 (43%) adequado 
às duas diretrizes, 24 (27%) adequado à somente uma e 36 (30%) não adequados a nenhuma diretriz. 
Com relação às análises bivariadas, vimos que a relação do Programa de Saúde da Família (PSF) com o 
diagnóstico foi estatisticamente significativo já que morar em área com PSF levou ao maior percentual 
de diagnóstico de hipertensão, houve associação significativa com as mulheres com o diagnóstico, pois 
elas além de serem cuidadoras da casa e estarem em constante contato com a saúde da família elas têm 
maiores necessidades de saúde, devido a sua condição biológica, assim elas acessam mais os serviços de 
saúde. Houve significância da idade com o diagnóstico, este dado já é esperado, pois quanto maior a 
idade pior a condição de saúde. Não houve relação estatística significante do diagnóstico com o plano 
de saúde (p>0,05). 230 pessoas foram orientadas para dieta sem sal, porém 208 seguiram a orientação; 
das 194 que receberam orientação para atividade física somente 90 a seguiram; para regime/dieta das 
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149 somente 67 seguiram estes rumos e finalmente, das 232 que receberam orientação de medicamen-
tos 226 seguiram as orientações. Isso demonstra à necessidade de incentivo maior as práticas preven-
tivas na cidade. Conclusão: Observa-se a importância da hipertensão para a saúde da população bem 
como para o serviço público de saúde, pois este deve se curvar diante dela para propor e programar 
políticas públicas mais racionais e eficazes. Os dados foram compatíveis com estudos já realizados no 
campo da saúde coletiva em outras regiões brasileiras.

Palavras-chave: Farmacoepidemiologia, Hipertensão, Uso de medicamentos.



VIII Jornada de Iniciação Científica e II Jornada de Iniciação Científica do Ensino Medio

VIII Jornada de Iniciação Científica e II Jornada de Iniciação Científica do Ensino Medio - 2014 54

RESUMO 34

O PAPEL DO BANCO DE SEMENTES NO SOLO DA REGIÃO DA ESTAÇÃO 
ECOLÓGICA JURÉIA-ITATINS EM PERUÍBE/SP

Nataly Gardona (aluna graduanda em Eng. Ambiental)

Pesq. Cláudio de Moura (pesquisador Instituto Florestal)

Profa. Drª Maria Luiza D. Villar (orientadora)

Universidade Católica de Santos - UniSantos

Introdução: Banco de sementes é definido como sendo o estoque de sementes viáveis existentes 
no solo, da superfície às camadas mais profundas, em uma determinada área e em um dado momento. 
Ao longo das estações do ano a composição do banco de sementes varia. O banco de sementes do solo 
auxilia na compreensão da dinâmica de regeneração das espécies que o compõem. Estes estudos aumen-
tam as chances de sucesso de projetos de reflorestamento para áreas impactadas. Objetivo: Descrever 
a composição do banco de sementes viáveis e possível identificação das plântulas, durante as estações 
de verão e outono em áreas da Mata Atlântica da Estação Ecológica da Juréia – Itatins em Peruíbe/SP.
Metodologia: Foram realizadas três coletas no local, em cada área coletou-se três repetições de amostras 
de solo, que foram armazenadas em sacos plásticos pretos e transportadas para a casa de vegetação da 
Universidade Católica de Santos. O material coletado foi distribuído em bandejas plásticas. Para cada 
coleta foram montadas três bandejas de solo contendo três litros de solo. Durante aproximadamente 
três meses a germinação das sementes nas bandejas foi acompanhada. As plântulas foram transferidas 
para vasos e mantidas na casa de vegetação onde foram analisadas e, quando possível, identificadas pelo 
pesquisador Cláudio de Moura. Resultados: No período estudado (verão e outono) foram identificadas 
7 morfoespécies. As famílias dessas plântulas são Chlorathaceae, Euphorbiaceae, Cunoniaceae, Cype-
raceae, Marantaceae e Cannabaceae. Das plântulas identificadas a que apresentou maior quantidade 
emergentes nas duas estações foi o Cyperus sp da família Cyperaceae. Na última contagem, realizada 
no 100ª dia, as médias finais do número de plântulas emergentes da estação verão e outono foram 19 
e 25, respectivamente.

Palavras-chave: Banco de sementes, Mata Atlântica, Estação Ecológica Juréia-Itatins.
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RESUMO 35

FACILIDADES DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO ENTRE INSTITUIÇÕES 
E JUNTO AO PÚBLICO, NOS TRABALHOS DE GERENCIAMENTO DE 

RISCOS AMBIENTAIS

Paloma Nataly Andrade Fontes Santos (Aluna - bolsista CNPq)

Prof. Dr. Icaro Aronovich da Cunha (Orientador)

Universidade Católica de Santos – UniSantos

Centro de Ciências Exatas, Artes e Humanidades -  Curso: Engenharia Ambiental

Introdução: A Baixada Santista conta com várias situações em que operam instalações perigosas. A 
preparação para emergências demanda colaboração entre diversas agências, que devem dispor de meio 
facilitador para a troca e disponibilização de informações sobre planos e técnicas, experiências e meto-
dologias, bem como para abrigar o registro dos trabalhos de preparação dos planos, e inclusive platafor-
mas de apoio ao monitoramento de situações. O projeto teve como foco desenvolver meios eletrônicos 
de apoio à coordenação  multi institucional de planos de gerenciamento de riscos na região.Objetivos: 
O objetivo geral do trabalho é dar apoio por meio de suporte informacional (site), à coordenação dos 
planos de gerenciamento de riscos ambientais. Os objetivos específicos são: a) Fazer a ponte para que 
haja a circulação e a troca de informações entre as instituições envolvidas no gerenciamento de riscos 
ambientais na Baixada Santista; e b) Criar um canal de acesso a esse conteúdo para toda a população 
diretamente relacionada e o desenvolvimento do conceito do site onde ficarão disponíveis as informa-
ções de interesse. Metodologia: Revisão bibliográfica; participação em reuniões, seminários com espe-
cialistas; visitas em sites com conteúdo semelhante ; observações das necessidades nesse setor; estudos 
de manuais disponíveis; implementação adequada da ferramenta eletrônica. Resultados: Na revisão 
bibliográfica foram evidenciados alguns pontos fundamentais para organizar e desenvolver o trabalho: 
a) Conhecer os dois tipos de riscos: naturais e o tecnológicos ; b) Identificar os perigos; c) Entender 
como funciona a equação de risco: R=∑.Fi.ci onde: fi = frequência de ocorrência do evento i; ci= con-
sequência  associada (Serpa, 2000). O risco pode ser calculado usando-se esta razão entre a frequência e 
a consequência. O gerenciamento tem a finalidade de reduzir os riscos. Os plano de emergência fazem 
parte das medidas de  redução das consequências. Conclusão: As funções necessárias para o novo site 
estão de acordo com a demanda, atendendo ao objetivo e metas do projeto, podendo ser alimentado 
com manuais, documentos, mapas, esquemas de emergências regionais, imagens, vídeos  e tudo o que 
a população, pesquisadores e outros usuários precisam, podendo fazer a utilização de todo o material. 
Também disponibiliza um aplicativo que mostra as condições do tempo e clima, em tempo real, facili-
tando a preparação das pessoas para possíveis acidentes naturais. A execução do site conseguiu alcançar 
todas as metas de acordo com os objetivos planejados. O Site esta no ar, porem em fase de testes, pois 
é material do TCC do aluno Gabriel Teixeira orientado pelo professor Ciro Cirne Trindade, mesma 
instituição de ensino, no curso de Ciências da Computação. Disponível em: http://www.ambport.tk/ 

Palavras-chave: gerenciamento de risco, plano de emergência, baixada santista, comunicação.
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RESUMO 36

ANÁLISE DA DEMANDA E DAS ROTAS NO MERCADO DE CABOTAGEM 
NO BRASIL

Raphaella Lousada Lapachinske (aluna - bolsista UniSantos/Proin)

Prof. Dr. Paulo Costacurta de Sá Porto (orientador)

Universidade Católica de Santos - UniSantos

Introdução: O mercado de cabotagem no Brasil está entrando em uma nova fase. Depois de es-
tagnado durante vários anos, a perspectiva de crescimento e diversificação da movimentação de cargas 
neste modal é grande. Há vários aspectos favoráveis a este tipo de modal no Brasil: a extensão costa 
marítima e fluvial que pode ser utilizado, o menor preço relativo de frete, o menor índice de avarias de 
carga, o mínimo risco de roubo de carga, menor impacto ambiental, maior eficiência e maior contri-
buição para o descongestionamento das malha viárias e rodoviárias das cidades. Objetivo: Realizar um 
diagnóstico detalhado do mercado de cabotagem no Brasil, tanto marítima quanto fluvial. Utilizando 
as experiências europeia e italiana como “benchmark”, o projeto visa desenvolver para o setor: 1) Análi-
se da oferta e demanda; 2) Avaliação das rotas; 3) Estudo de caso – carne suína e de frango refrigeradas; 
4) Análise das políticas públicas; 5) Análise da viabilidade técnica e econômico-financeira de um serviço 
regular de transporte por cabotagem no Brasil; 6) Estudo de caso- viabilidade na implantação do serviço 
regular de cabotagem através de modelos matemáticos. Metodologia: Avaliação das fontes primárias de 
dados para o setor de transporte no Brasil (em especial, o setor marítimo), avaliação dos fluxos de trans-
porte, e avaliação das características dos portos marítimos e fluviais; modelos matemáticos para estimar 
os aumentos de demanda, rotas, navios e portos por transporte devido a alavancagem do setor; análise 
de dados de usuários atuais e potenciais do mercado de cabotagem; análise custo-benefício e análise 
econômico-financeira das principais rotas de transporte marítimo de cabotagem. Resultados: As princi-
pais rotas mais utilizadas no Brasil, que são disponíveis e economicamente viáveis para as empresas são: 
Santos-Salvador-Manaus; Santos-Rio de Janeiro-Suape-Fortaleza-Manaus; Rio Grande-São Francisco do 
Sul- Paranaguá-Santos-Suape-Fortaleza-Itaqui; Rio Grande-São Francisco do Sul-Rio de Janeiro-Vitória-
Salvador-Fortaleza-Itaqui. Conclusão: Para a alavancagem da cabotagem no Brasil há a necessidade de 
adequação do transporte com mais vantagens competitivas relacionadas a valores de fretes, segurança 
da carga (sinistros), remover o excesso de burocracia e a lentidão na liberação das cargas, procedimentos 
operacionais da Receita Federal e vinculação do Siscomex carga e legislação, que abrange aspectos como 
encargos com tripulação, dificuldades de afretamento de embarcações estrangeiras, controles aduanei-
ros, dificuldades de ressarcimento da AFRMM e desenvolvimento da indústria naval. 

Palavras-chave: demanda, rotas, cabotagem.
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RESUMO 37

SÍNTESE DE UM SIMBIÓTICO DO VALSARTAN E UM DOADOR DE ÓXIDO 
NÍTRICO COM POTENCIAL ATIVIDADE VASODILATADORA

Rayssa Fanny Franco (aluna – bolsista Unisantos/Proiti)

Prof. Dr. Antonio José Calixto de Souza (orientador)

Universidade Católica de Santos

Introdução: Este estudo é resultado de iniciação científica produzido no Instituto de Pesquisas 
Científicas e Tecnológicas – Ipeci da Universidade Católica de Santos. Objetivo: Apresentar uma pro-
posta de obtenção de um simbiótico do Valsartan com um doador de óxido nítrico (furoxano) com a 
finalidade de agir como um potencial fármaco com ação vasodilatadora. Propor uma rota sintética con-
sistente para a execução deste projeto químico-farmacêutico. Utilizar como materiais de partida o pró-
prio Valsartan e o ácido 4-amino-3-nitro-benzóico. Metodologia: Levantamento bibliográfico para um 
direcionamento metodológico juntamente com pesquisa experimental. Resultados: Foram feitos vários 
testes que mostraram que a obtenção do éster não teve um resultado satisfatório. Por outro lado, como 
foram observados diversos problemas na execução da rota para ter acesso ao éster, optamos por inserir 
ao projeto uma rota sintética alternativa, onde se usaria um espassante para unir as duas moléculas 
alvos, o benzofuroxano  e o valsartan, com a utilização de etilenoglicol como molécula que promoveria 
esta hidridação agindo como um espassante, o que de fato pareceu mais promissor. Conclusão: Como 
justificativa para as dificuldades na obtenção do álcool podemos citar a condição do reagente utilizado 
para a reação, o hidreto de lítio e alumínio (LiAlH4), por estar armazenado a muito tempo, pode estar 
parcialmente deteriorado, o que pode ter acarretado uma baixa reação do valsartan. É necessário anali-
sar esse fato, repetindo a reação de redução com o uso de um reagente em melhores condições, e reali-
zar a análise por Espectrometria de Massa (EM), para evidenciar de forma mais qualificada a presença 
do álcool nas amostras purificadas por cromatografia em coluna. Como uma alternativa à redução do 
valsartan, pensou-se em unir as moléculas deste com o benzofuroxano utilizando um espassante, caso 
a redução do valsartan não se torne uma boa alternativa quanto ao seu rendimento, e evidenciar a sua 
preparação por EM, para verificar a efetividade deste processo.

Palavras-Chave: Valsartan, Benzofuroxano, Simbiótico.
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RESUMO 38

A PARTICIPAÇÃO DO PSICÓLOGO NAS EQUIPES DA DEFESA CIVIL 
EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E DESASTRES: INTERVENÇAO E 

PREVENÇÃO.

Sara Cianelli dos Anjos (aluna - bolsista UniSantos/Proin/CNPq)

Profa. Dra. Maria Izabel Calil Stamato (orientadora)

Universidade Católica de Santos - UniSantos

Curso de Psicologia

Introdução: Esse projeto está vínculado à Pesquisa Atuação do Psicólogo em Situações de 
Emergências e Desastres: Intervenção e Prevenção, desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa em Psicologia 
em Emergências e Desastres do Curso de Psicologia. Surgiu em função da necessidade de estudar a 
atuação do psicólogo junto às demandas relacionadas ao sofrimento psíquico gerado pelas situações de 
emergências e desastres. Alinha-se ao investimento recente da psicologia em pesquisas e propostas de 
atuação dirigidas aos indivíduos afetados, direta ou indiretamente, pelos desastres, em conjunto com 
equipes interdisciplinares que atuam nessas situações. Objetivos: Conhecer a atuação do psicólogo 
junto à Defesa Civil, sua participação na equipe e o que se espera dele, investigando a representação 
social que os demais profissionais têm sobre o trabalho do psicólogo nestas situações. Fortalecer a 
contribuição da psicologia no processo de intervenção e prevenção em situações de emergências e 
desastres. Metodologia: A presente pesquisa tem como base metodológica a abordagem qualitativa, 
com levantamento de dados junto a cinco coordenadores e técnicos dos órgãos de Defesa Civil dos 
municípios de Santos, São Vicente, Cubatão e Guarujá, que integram a Região Metropolitana da 
Baixada Santista, têm interface com o Porto de Santos e apresentam maior incidência de ocorrência 
destas situações. Os dados foram obtidos por meio de entrevistas semi-estruturadas, envolvendo 
questões objetivas relacionadas à identificação dos entrevistados (idade, escolarização, profissão e 
função no órgão de Defesa Civil) e perguntas abertas sobre a existência de psicólogo nas equipes, a 
necessidade deste profissional, a visão sobre o trabalho deste na intervenção e na prevenção, como são 
acionados os profissionais quando há necessidade de seu trabalho, as relações estabelecidas na atuação 
conjunta. Os dados obtidos nas entrevistas foram sistematizados, organizados e analisados tendo como 
norte a Psicologia Social, com foco na teoria de representação social. Resultados: A Defesa Civil é 
o órgão responsável por coordenar as ações das equipes das Prefeituras no atendimento às vítimas e 
monitoramento das áreas atingidas, imediatamente após a ocorrência de emergências e desastres. O 
órgão não conta de forma direta com psicólogos, e aciona as equipes de saúde e assistência social das 
Prefeituras, principalmente os assistentes sociais, quando há necessidade da atuação destes. O trabalho 
do psicólogo junto à Defesa Civil é: atuar com a equipe que faz o atendimento das emergências; atender as 
pessoas afetas por um desastre, quando são deslocadas para um abrigo provisório; e auxiliar na prevenção 
quanto à percepção de risco da população. Na opinião dos sujeitos entrevistados, a relação da Defesa 
Civil com o profissional de psicologia é necessária, porque a equipe do órgão não tem conhecimento 
técnico suficiente para entender se determinado caso é demanda do psicólogo ou do assistente social, 
e seu trabalho é de apoio aos psicólogos no resgate da autoestima das famílias, podendo até participar 
de grupos de terapia comunitária. Para as equipes da Defesa Civil, o conhecimento da psicologia é 
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básico para se trabalhar em uma comunidade, pois o psicólogo sabe lidar com a população de forma 
diferenciada dos outros profissionais, por ter o olhar do cuidado emocional da vítima. Apesar disso, 
na prática, os psicólogos só são acionados em extrema necessidade, pois primeiramente são acionados 
os assistentes sociais. Conclusão: Embora estudos, pesquisas e profissionais confirmem a necessidade 
da atuação dos psicólogos em situações de emergências e desastres, a pesquisa constatou a ausência dos 
mesmos nas equipes de Defesa Civil dos municípios estudados. As condições emocionais decorrentes 
do  stress vivenciado pelas pessoas afetadas, assim como o desgaste físico e psicológico dos profissionais 
que atuam diretamente e por vezes muitas horas continuadas nestas situações, impõem a necessidade da 
atuação do profissional de psicologia no sentido de fortalecer emocionalmente atingidos e profissionais.

Palavras-chave: Atuação do psicólogo na Defesa Civil. Psicologia em Emergências e Desastres. 
Intervenção e Prevenção.
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RESUMO 39

LEVANTAMENTO DOS PROJETOS DE CULTIVO DE PLANTAS MEDICINAIS 
DESENVOLVIDOS NO BRASIL

Tábitha Cristina Mendes de França (aluno - bolsista UniSantos/Proin)

Profa. Me. Marlene Rosimar da Silva Vieira (orientadora)

Universidade Católica de Santos - UniSantos

Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Saúde, Universidade Católica de Santos - SP

Introdução: Buscar uma retomada das tradições, resgatando e valorizando a cultura popular no 
que se refere à utilização de plantas medicinais e também facilitar o acesso das pessoas carentes aos 
medicamentos. Estes foram os preceitos que incentivaram, em 1983, o farmacêutico Francisco José de 
Abreu Matos, professor da Universidade Federal do Ceará, a desenvolver um projeto que ficou conheci-
do como Farmácia Viva. Atualmente, muitos projetos semelhantes a este já foram implantados no país.
Objetivos: O objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento dos projetos de cultivo de plantas me-
dicinais desenvolvidos no país. Metodologia: O levantamento foi realizado através de pesquisa na web 
utilizando a ferramenta de busca Google, Google Acadêmico e Scielo. As palavras utilizadas foram Far-
mácia Viva, Plantas Medicinais, Horta Medicinal, Erva Medicinal, Horto Medicinal e Jardim Botânico. 
Foi realizada uma busca exaustiva durante o período de janeiro a abril de 2013. Resultados: Foram 
encontrados 64 projetos de cultivo de plantas medicinais, sendo 51% em instituições não educacionais 
e 49% em educacionais. Destas, 35% ligadas a universidades  e 14% são escolas de ensino fundamental 
e médio . A região sudeste é a que mais apresenta este tipo de iniciativa (33%), seguidas pelas regiões sul 
(24%), nordeste (22%), norte (11%) e centro-oeste (10%). Quanto à finalidade a maioria faz o cultivo 
de plantas medicinais para consumo, ensino e pesquisa (46%) e os demais são para ensino e pesquisa 
(27%) e consumo exclusivamente (27%). Foram citadas 113 espécies de plantas medicinais, sendo a me-
lissa (16%) e o alecrim (16%) os mais cultivados. Apesar da importância da participação do profissional 
Farmacêutico em projetos desta natureza observou-se, nas instituições que relataram o envolvimento 
do Farmacêutico em apenas 38% dos projetos analisados. O cultivo de plantas medicinais, através dos 
projetos Farmácias Vivas, é uma estratégia de educação em saúde, porém o profissional Farmacêutico 
não está ainda totalmente inserido.  Conclusão: Segundo o documento elaborado pela Federação Far-
macêutica Internacional (FIP), sob os auspícios da Organização Mundial da Saúde (OMS), denominado 
Boas Práticas de Farmácia, “a missão da prática farmacêutica consiste em administrar medicamentos 
e outros produtos e serviços para o cuidado da saúde, e ajudar as pessoas e a sociedade a utilizá-los da 
melhor maneira possível”. Apesar da importância da participação do profissional Farmacêutico em 
projetos desta natureza o cultivo de plantas medicinais, através dos projetos Farmácias Vivas, é uma es-
tratégia de educação em saúde, porém o profissional Farmacêutico não está ainda totalmente inserido.  

Palavras-chave: Farmácia Viva, Plantas Medicinais, Horta Medicinal, Erva Medicinal, Horto Me-
dicinal e Jardim Botânico.
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RESUMO 40

O ENSINO COLETIVO DE INSTRUMENTOS DE CORDA. SANTOS: 
DESTAQUES E PERSPECTIVAS 

Talita Vidal dos Santos (aluna bolsista Unisantos/Proin)

Prof. Dr. Antonio Eduardo Santos (orientador)

Universidade Católica Unisantos – Unisantos

Introdução: Este estudo, é um resultado de pesquisa de Iniciação Científica tomando por base 
projetos de ensino coletivo de música na cidade de Santos SP, objetivando a analise do ensino coletivo 
de instrumentos de arco considerando que a disciplina Musica não se encontrava  no currículo escolar.
Assim sendo, estes Projetos Culturais tomam pra si a responsabilidade do ensino musical nos polos 
municipais em que atuam. Objetivo: Promover a reflexão sobre os projetos de ensino coletivo de música 
existentes na cidade de Santos, tomando como referência os seguintes projetos: Acordes para Cordas 
do Instituto Pão de Açúcar de Desenvolvimento Humano e o Projeto Guri, ONG do Estado de São 
Paulo. A partir de uma analise dos métodos utilizados pelas Instituições pesquisadas, refletimos sobre 
as metodologias aplicadas e seus resultados, buscando assim entender a efetividade destas instituições 
e sua importância no ensino musical e a formação de novos músicos. Metodologia: Procedemos a 
Pesquisa de campo, através de entrevistas com ex-alunos de ambos os projetos que hoje atuam como 
músicos da Orquestra Sinfônica Municipal de Santos e com educadores musicais na cidade. A partir 
destes dados, fizemos uma analise metodológica dos projetos políticos pedagógicos de ambos projetos 
e sua atuação nos pólos assistidos. Resultados: A maioria dos alunos egressos destes projetos busca a 
profissionalização em cidades onde o mercado de trabalho é propício, pois o município de Santos, em 
que pese sua importancia e dimensão econômica por ser o maior porto da América Latina, não dispõe 
de estrutura adequada para incentivar o progresso daqueles que pretendem seguir carreira musical. Em 
nosso trabalho de campo concluímos que na Orquestra Sinfonica Municipal de Santos atuam como 
músicos, um flautista, um violinista e um contrabaixista, ex- alunos do Projeto Guri, além de dois violi-
nistas, um violoncelista, ex- alunos do Pão de Açúcar. Conclusão: Nossa proposta referente à pesquisa e 
as informações obtidas foi a de ressaltar a necessidade da implantação de uma estrutura pedagógico mu-
sical na cidade de Santos, para que os alunos destes projetos possam dar continuidade aos seus estudos 
tornarem-se músicos e consequentemente, futuros multiplicadores de ensino de música de qualidade 
com atuação permanente no município, influindo na Baixada Paulista. .  

Palavras-chave: Musicalização, projetos culturais, ensino coletivo, instrumentos de corda.
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RESUMO 41

DESENVOLVIMENTO DE NHOQUE DE INHAME COM ADIÇÃO DE 
FARINHA DE LINHAÇA

Thairiny Vanessa dos Santos Tibúrcio (aluna - bolsista PROIN)

Profa. Dra. Renata Doratioto Albano (orientadora)

Universidade Católica de Santos – UniSantos

Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Saúde - CCSAS

Introdução: Projeto de Iniciação Científica onde estão sendo desenvolvidas e analisadas formula-
ções de nhoque de inhame com adição de farinha de linhaça com e sem adição de glúten. Objetivos: 
Elaborar uma massa de nhoque com propriedades funcionais promovendo benefícios à saúde do con-
sumidor; desenvolver um produto inovador e saudável; realizar análise sensorial do produto; analisar 
microorganismos e as propriedades organolépticas do nhoque; produzir um molho com maior dispo-
nibilidade de nutrientes diferente dos tradicionais. Metodologia: As formulações do nhoque foram 
desenvolvidas no Laboratório de Nutrição e Gastronomia da UniSantos, onde foram contempladas 
proporções diferenciadas de farinha de linhaça e farinha de trigo ou farinha com amido modificado 
(sem glúten). A análise sensorial da formulação com farinha de trigo foi realizada pelas participantes 
do grupo de atendimento nutricional proporcionado pelo Ambulatório de Nutrição da própria uni-
versidade. A contagem de bactérias mesófilas totais, bolores e leveduras foram contabilizados a partir 
da inoculação em ágar PDA fundido e estabilizado à 50°C para a formulação com e sem glúten. Re-
sultados: Foram desenvolvidas três formulações com a farinha de trigo aliadas a farinha de linhaça nas 
proporções 50/50, 65/35 e 75/25 e perante as características sensoriais optou-se pela porcentagem de 
65%. Após a análise sensorial, o produto obteve 85% de aceitação. Quanto às bactérias e os bolores 
e leveduras do nhoque com farinha de trigo chegou-se ao resultado de 3x10²UFC/g e 20x10²UFC/g, 
respectivamente; e para a formulação com amido modificado obteve-se 4x10²UFC/g para bactérias e 
3,4x10²UFC/g para bolores e leveduras. Conclusão: O nhoque de linhaça com inhame foi elaborado 
através da associação de ingredientes até o ponto ideal, sendo utilizada a farinha de linhaça dourada e a 
farinha de trigo ou a farinha com amido modificado que em harmonia conferem propriedades diferen-
tes em analogia ao nhoque convencional, de acordo com a análise sensorial o resultado final da massa 
alimentícia foi satisfatório em relação às características organolépticas. Quanto a contagem de bactérias 
mesófilas, bolores e leveduras, o resultado estava dentro do esperado, dando destaque para a quantida-
de elevada de bolores e leveduras na preparação com amido modificado, que pode explicar-se pelo fato 
de estarem mais  presentes em formulações de produtos amiláceos.  

Palavras-chave: Nhoque, inhame, linhaça.
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RESUMO 42

A INSTRUÇÃO PÚBLICA EM SANTOS ATRAVÉS DAS FONTES PRIMÁRIAS 
NO INÍCIO DA PRIMEIRA REPÚBLICA (1889-1910)

Verônica Teruya (aluna - bolsista UniSantos/PIBIC)

Profa. Dra. Maria Apparecida Franco Pereira (Orientadora)

Universidade Católica de Santos – UNISANTOS

Laboratório de Informação, Arquivo e Memória da Educação – LIAME 

Mestrado em Educação

Introdução: A tradição diz que o poder público municipal santista sempre deu importância ao 
ensino primário. O estudo sobre a atuação do Estado, através das práticas educativas, revela a realização 
de um projeto civilizatório que tem seu início ainda no Império. Portanto, ir aos documentos fontes do 
período da Intendência(1890-1907) será de capital importância para os estudos da História da Educação 
e história da cidade. Objetivos: O objetivo principal deste projeto de iniciação à pesquisa científica, 
através de metodologia histórica, é o manuseio e o trato de fontes primárias,sobre o tema, através do 
levantamento do material da Instrução Pública em Santos, no início da República (1889-1910), quando 
o poder republicano se organizava. Para tal teve-se- em vista : 1) Levantar a documentação sobre a ins-
trução pública em Santos no aspecto geral, constante na Fundação Arquivo e Memória, 2) Mapeamento 
e identificação sua e localização, 3) Identificar os inspetores literários, os professores e os diretores, .4) 
Elencar dados sobre a clientela escolar e a sua frequência, 5)Observar os aspectos da cultura escolar, 
como ideais, métodos de aprendizagem, conteúdos escolares, materiais utilizados. Metodologia: A me-
todologia utilizada é a histórica que ,parte inicialmente do levantamento de documentação do perío-
do no Fundo Intendência, da Câmara Municipal. Tais como livro de Atas, relatórios do Intendente, 
ofícios, requerimentos, mapas diários, boletins, termos de exames, recibos na FAMS. Essa pesquisa foi 
também completada fontes bibliográficas referentes à história de Santos do período. Resultados: Foi 
possível fazer o levantamento de Instrução Pública, no entanto não encontramos todos os relatórios do 
recorte do objeto da pesquisa,e documentação do Fundo Intendência está em processo de organização, 
dificultando a pesquisa. Foi possível fazer o mapeamento das escolas isoladas, grupos escolares e dos 
professores, assim como os inspetores literários. Foram identificados os inspetores literários, professores 
e diretores da escolas e grupos escolares. Assim como levantar a frequência dos alunos nas escolas publi-
cas e particulares de Santos.Por meio das leituras bibliográficas e do levantamento de fontes primárias, 
no início da República percebe-se que, pouco era investido na instrução pública, segundo consta nos 
relatórios as autoridades reclamavam da falta de grupos escolares ou locais para servirem de escola. Foi 
possível localizar as cartilhas e os livros que eram utilizados nas escolas de Santos. Conclusão: Durante 
a pesquisa foram encontrada dificuldades por conta da falta de documentação, porem em momentos 
encontramos documentos inéditos que contêm muitas informações, outra dificuldade foi a leitura feita 
dos documentos manuscritos do período. 

Palavras-chave: Instrução Pública, Santos, República
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RESUMO 43

AÇÃO CICATRIZANTE PÓS-CIRÚRGICA DE GEL A BASE DE EXTRATO  
Solenostemon scutellarioides (L.) Codd 

Vitor Rodrigues Marcondes do Amaral (aluno - bolsista UniSantos/Proin)

Prof. Dr. Cleber Ferrão Corrêa  (orientador)

Universidade Católica de Santos - UniSantos

Ciências da Saúde (Farmácia e Botânica)

Instituto de Pesquisas Científicas e tecnológicas (IPECI)

Introdução: Em levantamentos etnobotânicos realizados pela Universidade Católica de Santos, 
verificou-se que diferentes comunidades da Baixada Santista fazem uso de uma planta que chamavam 
de arnica (Arnica montana L.), usando-a macerada para estimular a cicatrização de ferimentos e na 
recuperação de hematomas . No entanto, a planta que a população dizia ser arnica se mostrava muito 
diferente da verdadeira, apesar de apresentar os mesmos bons resultados. Por esta razão, são importan-
tes os levantamentos etnobotânicos que buscam informações a partir do conhecimento de diferentes 
povos e etnias. O conhecimento popular pode orientar a pesquisa de novas substâncias e, além disso, o 
Brasil é o país com o maior número de espécies vegetais no mundo e a pesquisa de novos fármacos deve 
ser orientada a partir da prospecção de drogas de origem vegetal. Objetivos: O objetivo desta pesquisa 
é identificar a planta e avaliar a sua suposta ação cicatrizante preconizada pelas muitas comunidades 
entrevistadas, visando o aprofundamento do conhecimento sobre esta espécie ao seguir uma sequên-
cia: 1-Produção de material vegetal de Solenostemon scutellarioides (L.) Codd em casa de vegetação a 
partir de matrizes, 2-Preparo de extrato vegetal obtido por percolação hidroalcoólica e glicólica, 3-In-
corporação do extrato vegetal em gel de carbopol , 4-Teste do gel com extrato incorporado em ratos de 
biotério.Metodologia: Pesquisa qualitativa, de natureza compreensiva explicativa, através da aplicação 
de material obtido do extrato vegetal da planta estudada. Resultados Parciais: A pesquisa ainda em 
andamento revelou as prováveis estruturas que possam conter o princípio ativo da planta estudada, 
também demonstrando uma boa extração hidroalcóolica e glicólica com posterior incorporação destes 
mesmos em gel de carbopol onde será posteriormente testado para avaliação de sua pretendente ação 
cicatrizante. Conclusão: A pesquisa indica resultados favoráveis de acordo com o planejamento usado 
para realização do estudo da ação cicatrizante da planta.

Palavras-chave: carbopol, ação cicatrizante, extrato.
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RESUMO 44

LINGUAGENS DIFERENCIADAS: O CINEMA E AS HISTÓRIAS EM 
QUADRINHOS NAS AULAS DE GEOGRAFIA 

Hannah Avelar Santiago (IC/EM)

Profa. Dra. Renata Barrocas (Orientadora)

Universidade Católica de Santos – UniSantos

Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Saúde 

Introdução: Nesta pesquisa apresentamos duas propostas metodológicas que podemos relacionar 
com a Geografia - o uso de dois filmes e a construção de histórias em quadrinhos (HQ´s) - onde am-
bas colaboram com o desenvolvimento das habilidades e competências dos alunos do Ensino Médio. 
Para a aplicação do uso da linguagem cinematográfica escolhemos dois filmes brasileiros: A Marvada 
Carne (1985) e Bye-Bye Brasil (1979), pois possibilitam a conexão entre as categorias geográficas como 
a paisagem, o lugar, o território e a região contemplando a organização espacial brasileira. Objetivos: 
Nosso objetivo consiste na construção da HQ, a partir de mídia ou técnica selecionada pelos discentes, 
como forma de motivá-los no desenvolvimento do projeto. No ambiente escolar, especialmente no 
Ensino Médio, trabalhar com o cinema como fonte de informação é uma forma de  colaborar para 
que os  alunos se familiarizarem com esta linguagem e possam aplicá-la em trabalhos interdisciplinares.  
Metodologia: Através das leituras orientadas  os alunos elaboraram uma história em quadrinhos sobre 
os dois filmes. Embora com temáticas diferentes, discutem um período correlato da história do nosso 
país. A confecção de um material como a HQ colabora na compreensão das categorias geográficas além 
de estimular a criatividade e as aptidões. Resultados: Os alunos desenvolveram o material, dentro das 
adequações técnicas e, sobretudo, com a ludicidade que os quadrinhos permitem. Conclusão: Este 
projeto permitiu a constatação de que há uma interação imediata entre os alunos do Ensino Médio 
com o Cinema e as HQ´s. Esperamos que a metodologia desenvolvida desperte novas possibilidades de 
diálogo entre a Geografia, o cinema e a elaboração de quadrinhos.

Palavras-chave: Geografia, Histórias em Quadrinhos, Cinema.
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RESUMO 45

O USO DAS REDES SOCIAIS PARA A DIVULGAÇÃO SOBRE O USO 
CORRETO DE MEDICAMENTOS PARA OS JOVENS

Amanda Costa Benedito (aluna - bolsista UniSantos/CNPq)

Prof. Dr. Paulo Lorandi (orientador)

Universidade Católica de Santos - UniSantos

Centro de Informações sobre Medicamentos – CIM/ Curso de Farmácia e Jornalismo

Introdução: A proposta deste projeto é trazer informações necessárias de uma forma objetiva e de 
fácil compreensão, suprindo a falta de conhecimento da população leiga sobre o uso correto de medica-
mentos. A população jovem, apesar de não ser o principal usuário de medicamentos, de qualquer forma 
precisa ser orientada. Uma forma importante e eficaz nos dias de hoje são as redes sociais. Objetivos: 
Criar um meio de comunicação, por meio do uso das redes sociais, que transmita informações sem in-
fluência comercial com uma linguagem adequada ao público alvo. Metodologia: Em reuniões periódi-
cas, os alunos do programa de Iniciação Científica do Ensino Médio (Liceu Santista), atuam juntos aos 
alunos do curso de farmácia e jornalismo para a seleção de temas a serem discutidos, sob a orientação 
de professores. Os temas discutidos são estabelecidos de acordo com a necessidade da população. São 
feitas pesquisas em obras disponíveis na internet e analisados em conjunto. A partir daí são produzidos 
textos, que subdivididos são publicados em fanpage próprio no Facebook. Resultados: Foram produzi-
dos materiais sobre três temas (Anabolizantes e Suplementos; Contraceptivos; Obesidade.) que repercu-
tiram de forma positiva nas redes sociais. Houve um estímulo para que os alunos da escola participante 
acessassem a fanpage. Conclusão: A interação entre os alunos e os professores permitiu uma nova visão 
sobre o uso dos medicamentos e que foi apresentada nas redes sociais. O uso correto dos medicamentos 
é uma prática que necessita de conhecimento e, em muitas vezes, novos hábitos de saúde.

Palavras-chave: informação, medicamentos, redes sociais.
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RESUMO 46

ELABORAÇÃO DE GLOSSÁRIOS BILÍNGUES DE EXPRESSÕES 
IDIOMÁTICAS RETIRADAS DE SERIADOS

Ana Karoliny Gonçalves Pereira (aluna-bolsista UniSantos/Proin)

Prof. Me. José Martinho Gomes (Orientador)

Universidade Católica de Santos - UniSantos

Área: Linguística Aplicada (Terminologia Bilíngue)

Introdução: Expressões idiomáticas (ou idioms, em língua inglesa) são conjuntos de vocábulos ou 
expressões cujo sentido não se pode obter a partir de dedução literal de seus elementos individualmen-
te. Inclui gírias, expressões e jargões, fortemente marcados culturalmente, o que previsivelmente traz de-
safios à detecção de possível equivalente em outras línguas e contextos culturais. Este estudo, resultado 
de iniciação cientifica vinculado ao projeto de iniciação cientifica no ensino médio, tem como corpus 
roteiros de episódios da série televisiva Grey’s Anatomy, originalmente escritos em língua inglesa e que 
apresentam alta incidência desse fenômeno linguístico, juntamente com as legendas e as transcrições de 
dublagem no português. Objetivos: analisar os referidos roteiros para retirar as expressões idiomáticas 
e suas traduções nas duas vertentes da Tradução Audiovisual (TAV) e formular um glossário bilíngue 
com base nos pressupostos de Linguística de Corpus, Terminologia e Tradução. Metodologia: A partir 
da escolha do seriado e tendo como base os conceitos da pesquisa corpus-driven e corpus-based, seis 
episódios foram analisados e deles foram retirados as expressões idiomáticas do inglês e suas traduções 
equivalentes das legendas e da dublagem no português. Na sequência, entramos numa parte mais teó-
rica, onde o orientador nos propôs leituras de alguns textos, que nos ajudarão na nossa meta final: o 
glossário. Resultado esperado: A criação de um glossário a partir da análise das expressões, contendo: 
1) idiom em inglês e sua definição, 2) tradução mais próxima do português, 3) comentário sobre se a 
legenda proposta teria sido a melhor opção, 4) e, se necessário, apresentação de traduções alternativas 
com mais qualidade para as expressões idiomáticas no seriado. Conclusões parciais: Ao decorrer da 
pesquisa, descobrimos não só idioms, mas também expressões da área médica. Também mudei o meu 
conceito e descobri porque, em um filme ou serie, a legenda e a dublagem às vezes não correspondem 
ao que o personagem está falando. Muitas vezes, mesmo quando fazemos cursos de inglês, não sabemos 
traduzir um texto porque devemos saber mais do que as palavras e a gramática. Temos, também, que 
conhecer os idioms e as culturas anglófonas, entre outros aspectos. Por isso, agora no decorrer dessa 
pesquisa, conclui que são muito importantes e não deixam de ser mais científicos porque não usamos 
elementos químicos ou um laboratório. 

Palavras-chave: linguística de corpus, expressões idiomáticas (idioms), tradução, legendagem, du-
blagem, terminologia. 
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RESUMO 47

TRIAGEM SOBRE O USO DE TABACO, ÁLCOOL E SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS 
POR ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

Caio Aguiar (aluno – bolsista PIBIC/EM)

Mariana Lousada Medeiros (aluna - bolsista PIBIC/EM)

Profª Me. Paula Carpes Victório (orientadora)

Universidade Católica de Santos - UniSantos

 Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas – IPECI / Iniciação Científica - EM

Introdução: O uso de substâncias lícitas e ilícitas é uma situação que preocupa a sociedade por vá-
rias décadas. Geralmente essas substâncias são experimentadas  na adolescência e na maioria das vezes, 
acabam levando a pessoa à dependência. O uso dessas substâncias é mais comum em estudantes em 
idade escolar que as utilizam por motivos recreativos em encontros festivos ou mesmo como fator para 
esquecer problemas. Objetivos: Adquirir conhecimento técnico científico sobre Toxicologia, fazer uma 
análise do uso de tabaco, álcool e substâncias ilícitas, tais como: Cannabis, Cocaína/Crack, Anfetami-
nas/Ecstase, Solventes inalantes, Alucionógenos e depressores entre estudantes nas escolas no nível de 
Ensino Médio através da aplicação de um questionário de autopreenchimento proposto pela Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS). Metodologia: O conhecimento técnico científico sobre Toxicologia se dá 
através de slides, discussão em grupo sobre temas propostos nas aulas, em vídeos e através de artigos. O 
questionário, proposto pela OMS, será aplicado nas escolas Liceu Santista e E. E. Professor Primo Fer-
reira para os estudantes de ensino médio (n=500) de modo que estes permaneçam anônimos e aborda 
informações sobre o uso na vida e nos últimos 3 meses das seguintes substâncias: álcool, tabaco, maco-
nha, alucinógenos, cocaína, anfetaminas, solventes orgânicos, tranqüilizantes ansiolíticos, opiáceos, se-
dativos e barbitúricos. O questionário também apresenta questões sobre mudanças na saúde observadas 
pelo próprio indivíduo, se algum parente/familiar estava sabendo  do uso de tais substâncias e quais  
fatores motivaram tal ação. Informações como sexo, faixa etária e estado civil também foram abordados 
a fim de traçar um perfil do usuário. Resultados: Um folheto informativo está sendo desenvolvido com 
pontos centrais sobre os temas discutidos durante o Programa de Iniciação Científica- Ensino Médio 
para ser distribuídos nas escolas como medida educacional e preventiva ao uso de substâncias lícitas 
e ilícitas. Conclusão: É cada vez maior o número de jovens que fazem uso álcool, tabaco e substâncias 
ilícitas e que se tornam dependentes sendo essa uma importante questão de Saúde . Programas para 
prevenir e educar são necessários para combater esta triste realidade. 

Palavras-chave: álcool, questionário, tabaco, substâncias ilícitas 
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RESUMO 48

A DIVULGAÇÃO DO USO CORRETO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DE 
REDES SOCIAIS

Camilla Gonçalves da Costa (aluna - bolsista UniSantos/Proin)

Prof. Dr. Paulo Lorandi (orientador)

Universidade Católica de Santos - UniSantos

Centro de Informações sobre Medicamentos – CIM/ Curso de Farmácia e Jornalismo

Introdução: A proposta deste projeto é trazer, de uma maneira simples e objetiva, informações ne-
cessárias, suprindo a falta de conhecimento da população leiga sobre o uso racional de medicamentos. 
O foco desse estudo é atingir, principalmente, a população jovem. Apesar de esta, não ser o principal 
usuário de medicamentos, de qualquer forma precisa ser orientada e contamos com uma forma muito 
importante para levar essa informação: as redes sociais. Objetivos: Criar uma ligação com o público 
alvo por meio do uso das redes sociais, transmitindo informações sem influência comercial com uma 
linguagem adequada. Metodologia: Em reuniões periódicas, os alunos do programa de Iniciação Cien-
tífica do Ensino Médio (Liceu Santista), atuam juntos aos alunos do curso de farmácia e jornalismo 
para a seleção de temas a serem discutidos, sob a orientação de professores. Os temas discutidos são 
estabelecidos de acordo com a necessidade de informação da população. São feitas pesquisas em obras 
disponíveis na internet e analisados em conjunto. A partir daí são produzidos textos informativos, que 
subdivididos são publicados em fanpage próprio no Facebook. Resultados: Foram produzidos materiais 
sobre três temas (Anabolizantes e Suplementos; Contraceptivos; Obesidade.) que repercutiram de for-
ma positiva nas redes sociais. Houve um estímulo para que os alunos da escola participante acessassem 
a fanpage e contribuíssem para o desenvolvimento do projeto. Conclusão: A interação entre os alunos 
e os professores resultou em um melhor conhecimento sobre o uso racional dos medicamentos através 
dos estudos apresentados nas redes sociais. O uso correto dos medicamentos é uma prática que neces-
sita de conhecimento e, em muitas vezes, novos hábitos de saúde.

Palavras-chave: informação, medicamentos, redes sociais.
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RESUMO 49

OBTENÇÃO DE HIDROLISADOS PROTEICOS PARA APLICAÇÃO NA ÁREA 
DA COSMETOLOGIA

Catarina Almeida Muniz (aluno - bolsista UniSantos/PROITI)

Profa. Dra. Elizabete Lourenço da Costa (orientadora- hidrólise enzimática)

Profa. Dra. Elisabeth Brossi Sabia (orientadora- hidrólise enzimática)

Prof. Dr. Tulio Nakazato da Cunha (orientador- bases cosméticas)

Universidade Católica de Santos – UniSantos

Introdução: Este estudo é resultado de Iniciação Científica oferecido ao Liceu Santista pela ins-
tituição UNISANTOS com intuito de promover o desenvolvimento de jovens pesquisadores e cientis-
tas. Objetivos: Esse projeto tem por objetivo analisar a hidrólise da proteína do Soro de Leite (Whey 
Protein) com as enzimas Papaína e Protamex, e utilizar o hidrolisado na formulação de uma emulsão 
cosmética hidratante. Metodologia: Análise qualitativa comparativa, através do uso da proteína do Soro 
de Leite, com o nome comercial de Whey Protein, obtida da separação da caseína ou do processamento 
do queijo. Inicialmente a proteína foi hidrolisada com Papaína nas concentrações 1,5% e 5% em ba-
nho termostático a 40oC por 1h e a seguir o produto foi analisado qualitativamente com os reativos de 
Biureto e de Ninidrina. O experimento foi repetido com a enzima Protamex na concentração de 1,5%. 
Iniciou-se a preparação de algumas bases cosméticas, shampoo, gel e creme, de modo preliminar obser-
vou-se que o hidrolisado é compatível com a formulação, porém o estudo ainda está em andamento. 
Resultados: Conforme os resultados obtidos com o reativo de Biureto, verificamos que apenas a reação 
com Papaína na concentração 1,5% e Whey Protein foi eficaz. Observamos também que o reativo de 
Biureto definiu melhor as hidrólises do que o reativo de Ninidrina nos experimentos empregando 
Protamex. Conclusão: A partir dos resultados obtidos concluímos que a hidrólise obtida com a enzima 
Protamex foi mais relevante para posterior análise do efeito desse hidrolisado protéico na formulação 
das bases cosméticas.

Palavras-chave: Whey Protein, Papaína, Protamex, Biureto, Ninidrina e bases cosméticas.
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RESUMO 50

USO DE Enterobacter sp., ISOLADA DE AMOSTRA AMBIENTAL, PARA A 
BIOSSORÇÃO DE COBRE 

Gabrielle Nascimento Oliveira (aluna – bolsista UniSantos/ Proin) 

Dra. Elen Aquino Perpetuo (orientadora)

Universidade Católica de Santos – IPECI – Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas.

 Introdução: A poluição do meio ambiente por metais tóxicos é decorrente, em sua maior parte, 
das atividades antropogênicas produtoras de resíduos que, via de regra, são descartados diretamente em 
ambientes aquáticos ou no solo, sem prévio tratamento. Isto pode levar ao acúmulo de metais pesados 
e causar perdas econômicas, de biodiversidade, além de sérios riscos à saúde pública. Em ambientes 
altamente impactados, como na região estuarina da Baixada Santista-SP, é comum a presença de mi-
cro-organismos com capacidade para degradação de contaminantes e/ou biossorção de metais pesados, 
por exemplo. O uso destes micro-organismos para processos de biorremediação pode ser vantajoso prin-
cipalmente pelos baixos custos, quando comparado às técnicas físico-químicas atualmente empregadas 
no tratamento de efluentes contendo metais. Objetivos: Avaliar a capacidade de biossorção de cobre 
de uma linhagem de Enterobacter sp. resistente a CuCl2, isolada de amostra ambiental. Metodologia: 
Inicialmente, foram coletadas amostras de sedimento do mangue na região do Portinho (coordenadas: 
46° 24’ 13.16’’ 0) localizado na Praia Grande-SP. Estas amostras foram adequadamente identificadas, 
estocadas e utilizadas para o isolamento de micro-organismos. A linhagem isolada foi identificada como  
Enterobacter sp. e incubada em meio LB contendo diferentes concentrações de CuCl2 (100; 200; 300; 
400 e 500 ppm). O crescimento celular foi avaliado por espectrofotômetro (600 nm) e a capacidade de 
bissorver cobre por espectrofotômetro de absorção atômica. Resultados: Esta linhagem de Enterobacter 
sp. mostrou-se resistente a altas concentrações de cobre, sendo capaz de  retirar 70 ppm de cobre do 
meio aquoso em 14 dias. Conclusão: Os resultados obtidos sugerem que a linhagem de Enterobacter 
sp. isolada de amostra ambiental possui potencial para ser utilizada em processos de biorremediação de 
efluentes contendo cobre.

Palavras-chave: Enterobacter, cobre e biorremediação.
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RESUMO 51

OBTENÇÃO DE HIDROLISADOS PROTEICOS PARA APLICAÇÃO NA ÁREA 
DA COSMETOLOGIA

Giovani Cesar Taliani (aluno - bolsista UniSantos/PROITI)

Profa. Dra. Elizabete Lourenço da Costa (orientadora- hidrólise enzimática)

Profa. Dra. Elisabeth Brossi Sabia (orientadora-hidrólise enzimática)

Prof. Dr. Tulio Nakazato da Cunha (orientador- bases cosméticas)

Universidade Católica de Santos – UniSantos

Introdução: Este estudo é resultado de Iniciação Científica oferecido ao Liceu Santista pela insti-
tuição UNISANTOS com intuito de promover o desenvolvimento de jovens pesquisadores e cientistas.
Objetivos: Esse projeto tem por objetivo analisar a hidrólise da proteína Albumina com as enzimas Pa-
paína e Protamex, e a seguir utilizar o hidrolisado na formulação de uma emulsão cosmética hidratante.
Metodologia: Albumina que é derivada da hidrólise parcial do colágeno contido na clara do ovo, inicial-
mente foi hidrolisada com Papaína nas concentrações 1,5% e 5% em banho termostático a 40oC por 
1h e a seguir os produtos foram analisados qualitativamente com os reativos de Biureto e de Ninidrina. 
O experimento foi repetido com a enzima Protamex na concentração de 1,5%.Com os resultados obti-
dos pelas hidrolises, iniciou-se o preparo de algumas bases cosméticas, shampoo, gel e creme, de modo 
preliminar, observando-se que os hidrolisados são compatíveis com a formulação, porém o estudo ainda 
está em andamento. Resultados: Conforme os resultados obtidos com o reativo de Biureto, verificamos 
que a hidrolise com Papaína na concentração 1,5% não foi eficaz.Todavia, a hidrolise com Protamex 
1,5% definiu melhores resultados do que a papaína. Observamos também que o reativo de Biureto 
definiu melhor as hidrólises do que o reativo de Ninidrina nos experimentos empregando Protamex.
Conclusão: A partir dos resultados obtidos concluí-se que a hidrólise com a enzima Protamex foi mais 
relevante para posterior análise do efeito desse hidrolisado protéico na formulação das bases cosméticas.

Palavras-chave: Albumina, Papaína, Protamex, Biureto, Ninidrina e bases cosméticas.
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RESUMO 52

ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE BACTÉRIAS COM POTENCIAL PARA 
BIORREMEDIAÇÃO DE COBRE 

Helloyze Cunha Santos (aluna – bolsista UniSantos/Cnpq)

Dra. Elen Aquino Perpetuo (orientadora)

Universidade Católica de Santos – IPECI – Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas.

 Introdução: A contaminação de efluentes por metais pesados é motivo de preocupação por pro-
mover severos distúrbios aos organismos e ecossistemas. A poluição do meio ambiente por metais 
tóxicos é decorrente, em sua maior parte, das atividades antropogênicas produtoras de resíduos que, 
via de regra, são descartados diretamente em ambientes aquáticos ou no solo, sem prévio tratamento. 
Isto pode levar ao acúmulo de metais pesados e causar perdas econômicas, de biodiversidade, além de 
sérios riscos à saúde pública. Portanto, desenvolver metodologias para tratar efluentes contaminados 
é uma iniciativa indispensável para a sustentabilidade do planeta. Desse modo, a busca por processos 
remediadores que sejam economicamente viáveis e ecologicamente corretos tem se intensificado nos úl-
timos anos. Neste sentido, o uso de micro-organismos para biorremediação se mostra vantajoso princi-
palmente pelos baixos custos, quando comparado às técnicas físico-químicas atualmente empregadas no 
tratamento de efluentes contendo metais. Objetivos: Isolamento e identificação de bactérias resistentes 
a CuCl2 através da técnica de espectrometria de massas (MALDI-TOF-Biotyper, a partir de amostras 
ambientais. Metodologia: Inicialmente, foram coletadas amostras de sedimento do mangue na região 
do Portinho (coordenadas: 46° 24’ 13.16’’ 0) localizado na Praia Grande-SP. Estas amostras foram ade-
quadamente identificadas, estocadas e utilizadas para o isolamento de micro-organismos. A seleção de 
micro-organismos com potencial para biorremediação de cobre foi realizada através do inóculo de 2 g 
de sedimento em 10 mL de meio LB contendo 268 ppm de CuCl2 à 28°C e 200 rpm. Uma alíquota 
deste cultivo foi plaqueada em meio sólido de mesma composição. As bactérias isoladas em placas fo-
ram identificadas por espectrometria de massas (MALDI-TOF-Biotyper). Resultados: Dois gêneros de 
bactérias resistentes ao cobre foram identificadas pelo espectrômetro de massas MALDI-TOF-Biotyper. 
A comparação dos espectros obtidos com o banco de dados do equipamento, resultou na identificação 
dos gêneros Enterobacter sp. e Klebsiella sp. Conclusão: Por ser a região de coleta uma região altamente 
impactada com contaminantes, inclusive metais pesados, foi possível isolar bactérias resistentes e  com  
grande potencial para biorremediação de efluentes contendo cobre.

Palavras-chave: identificação; bactérias, cobre e biorremediação.
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RESUMO 53

PROJETOS DE FILTROS PASSIVOS UTILIZANDO COMPONENTES PASSIVOS 

Aluno colaborador: Felipe Henriques Paixão

Henrique Hotel Cruz

Prof. Dr. Luiz Carlos Moreira (orientador)

Universidade Católica de Santos - UniSantos

Introdução: Este estudo é resultado de Iniciação Científica vinculada ao projeto intitulado Projetos 
de indutores, transformadores e baluns planares no processo 130 nm da tecnologia CMOS. Atualmen-
te, estamos simulando filtros passivos para caracterizar o comportamento dos indutores, capacitores 
e resistores. Objetivos: Avaliar o comportamento de filtros passivos passa-alta e passa-baixa utilizando 
indutores, capacitores e resistores utilizando o simulador elétrico LTSpice. Metodologia: O desenvol-
vimento deste projeto terá 3 vertentes, que detalhamos a seguir: 1) Revisão bibliográfica exaustiva para 
identificar as técnicas existentes, análise das principais vantagens e problemas de cada técnica, e decisão 
de qual opção tomar para uma melhor simulação; 2) Desenvolvimento dos circuitos de geração e recep-
ção e aquisição dos sinais: refere ao desenvolvimento dos circuitos de geração, recepção e aquisição dos 
sinais na faixa de frequências requerida. Nesta etapa, começaremos a simular os filtros RC série, CR 
série, RL série e LR série. 3) Avaliar os resultados que corresponde a utilização na área da eletrônica.
Conclusão: Estes circuitos apresentaram um boa performance quando simulados no simulador eletrico 
LTSpice. Nas simulações avaliamos indutores de 1nH, capacitores de 1pF até 10pF com passos de 1pF. 
Também avaliamos o comportamento dos circuitos utilizando a analise AC e Transiente no LTSpice.

Palavras-chave: Filtros passivos, componentes passivos, indutores, capacitores, resistores, tecnologia 
CMOS



VIII Jornada de Iniciação Científica e II Jornada de Iniciação Científica do Ensino Medio - 2014

VIII Jornada de Iniciação Científica e II Jornada de Iniciação Científica do Ensino Medio

75

RESUMO 54

O CINEMA E AS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS NAS AULAS DE 
GEOGRAFIA 

Igor Buriola de Freitas (IC/EM)

Profa. Dra. Renata Barrocas (Orientadora)

Universidade Católica de Santos – UniSantos

Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Saúde 

Introdução: Nesta pesquisa apresentamos duas propostas metodológicas que podemos relacionar 
com a Geografia - o uso de dois filmes e a construção de histórias em quadrinhos (HQ´s) - onde am-
bas colaboram com o desenvolvimento das habilidades e competências dos alunos do Ensino Médio. 
Para a aplicação do uso da linguagem cinematográfica escolhemos dois filmes brasileiros: A Marvada 
Carne (1985) e Bye-Bye Brasil (1979), pois possibilitam a conexão entre as categorias geográficas como 
a paisagem, o lugar, o território e a região contemplando a organização espacial brasileira. Objetivos: 
Nosso objetivo consiste na construção da HQ, a partir de mídia ou técnica selecionada pelos discen-
tes, como forma de motivá-los no desenvolvimento do projeto. No ambiente escolar, especialmente 
no Ensino Médio, trabalhar com o cinema como fonte de informação é uma forma de colaborar para 
que os alunos se familiarizarem com esta linguagem e possam aplicá-la em trabalhos interdisciplinares.  
Metodologia: Através das leituras orientadas os alunos elaboraram uma história em quadrinhos sobre 
os dois filmes. Embora com temáticas diferentes, discutem um período correlato da história do nosso 
país. A confecção de um material como a HQ colabora na compreensão das categorias geográficas além 
de estimular a criatividade e as aptidões. Resultados: Os alunos desenvolveram o material, dentro das 
adequações técnicas e, sobretudo, com a ludicidade que os quadrinhos permitem. Conclusão: Este 
projeto permitiu a constatação de que há uma interação imediata entre os alunos do Ensino Médio 
com o Cinema e as HQ´s. Esperamos que a metodologia desenvolvida desperte novas possibilidades de 
diálogo entre a Geografia, o cinema e a elaboração de quadrinhos.

Palavras-chave: Geografia, Histórias em Quadrinhos, Cinema
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RESUMO 55

USO DE Klebsiella sp., ISOLADA DE AMOSTRA AMBIENTAL, PARA A 
BIOSSORÇÃO DE COBRE 

Luiza Rego Willens Silva (aluna – UniSantos/Proin)

Dra. Elen Aquino Perpetuo (orientadora)

Universidade Católica de Santos – IPECI – Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas.

 Introdução: A poluição do meio ambiente por metais tóxicos é decorrente, em sua maior parte, 
das atividades antropogênicas produtoras de resíduos que, via de regra, são descartados diretamente em 
ambientes aquáticos ou no solo, sem prévio tratamento. Isto pode levar ao acúmulo de metais pesados 
e causar perdas econômicas, de biodiversidade, além de sérios riscos à saúde pública. Em ambientes 
altamente impactados, como na região estuarina da Baixada Santista-SP, é comum a presença de micro
-organismos com capacidade para degradação de contaminantes e/ou biossorção de metais pesados, por 
exemplo. O uso destes micro-organismos para processos de  biorremediação pode ser vantajoso prin-
cipalmente pelos baixos custos, quando comparado às técnicas físico-químicas atualmente empregadas 
no tratamento de efluentes contendo metais. Objetivos: Avaliar a capacidade de biossorção de cobre 
de  uma linhagem de Klebsiella sp. resistente a CuCl2, isolada de amostra ambiental. Metodologia: 
Inicialmente, foram coletadas amostras de sedimento do mangue na região do Portinho (coordenadas: 
46° 24’ 13.16’’ 0) localizado na Praia Grande-SP. Estas amostras foram adequadamente identificadas, 
estocadas e utilizadas para o isolamento de micro-organismos. A linhagem isolada foi identificada como  
Klebsiella sp. e incubada em meio LB contendo diferentes concentrações de CuCl2 (100; 200; 300; 
400 e 500 ppm). O crescimento celular foi avaliado por espectrofotômetro (600 nm) e a capacidade de 
bissorver cobre por espectrofotômetro de absorção atômica. Resultados: Esta linhagem de Klebsiella sp. 
mostrou-se resistente a altas concentrações de cobre, sendo capaz de  retirar 43 ppm de cobre do meio 
aquoso em 14 dias. Conclusão: Os resultados obtidos sugerem que a linhagem de Klebsiella sp. isolada 
de amostra ambiental possui potencial para ser utilizada em processos de biorremediação de efluentes 
contendo cobre.

Palavras-chave: Klebsiella, cobre e biorremediação.
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RESUMO 56

OBTENÇÃO DE HIDROLISADOS PROTEICOS PARA APLICAÇÃO NA ÁREA 
DA COSMETOLOGIA

Marcela Mendes Nunes (aluno - bolsista UniSantos/PROITI)

Profa. Dra. Elizabete Lourenço da Costa (orientadora - hidrólise enzimática)

Profa. Dra. Elisabeth Brossi Sabia (orientadora - hidrólise enzimática)

Prof. Dr. Tulio Nakazato da Cunha (orientador - bases cosméticas)

Universidade Católica de Santos – UniSantos

Introdução: Este estudo é resultado de Iniciação Científica oferecido ao Liceu Santista pela insti-
tuição UNISANTOS com intuito de promover o desenvolvimento de jovens pesquisadores e cientistas.
Objetivos: Esse projeto tem por objetivo analisar a hidrólise da proteína Gelatina com as enzimas 
Papaína e Protamex, e a seguir utilizar o hidrolisado na formulação de uma emulsão cosmética hidra-
tante. Metodologia: Gelatina que é derivada da hidrólise parcial do colágeno contido em ossos e peles, 
podendo ser obtida a partir de rejeitos da pele do gado bovino, suíno e do pescado; Inicialmente essa 
proteína foi hidrolisada com Papaína nas concentrações 1,5% e 5% em banho termostático a 40oC por 
1h e a seguir os produtos foram analisados qualitativamente com os reativos de Biureto e de Ninidrina. 
O experimento foi repetido com a enzima Protamex na concentração de 1,5%. Iniciou-se a preparação 
de algumas bases cosméticas, shampoo, gel e creme, de modo preliminar observou-se que o hidrolisado 
é compatível com a formulação, porém o estudo ainda está em andamento. Resultados: Conforme o 
resultado obtido com o reativo de Biureto, verifica-se que apenas a reação com Papaína na concentração 
1,5% não foi tão eficaz. Observou-se também que o reativo de Biureto definiu melhor a hidrólise do 
que o reativo de Ninidrina no experimento, empregando a enzima Protamex. Conclusão: A partir dos 
resultados obtidos concluí-se que a hidrólise  com a enzima Protamex foi mais relevante para posterior 
análise do efeito desse hidrolisado protéico na formulação da emulsão cosmética.

Palavras-chave: Gelatina, Papaína, Protamex, Biureto, Ninidrina e bases cosméticas.
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RESUMO 57

TRIAGEM SOBRE O USO DE TABACO, ÁLCOOL E SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS 
POR ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

Mariana Lousada Medeiros (aluna - bolsista PIBIC/EM)

Profª Me. Paula Carpes Victório (orientadora)

Universidade Católica de Santos - UniSantos

 Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas – IPECI / Iniciação Científica - EM

Introdução: O uso de substâncias lícitas e ilícitas é um fato preocupante que assola a sociedade por 
várias décadas. As primeiras experimentações ocorrem na adolescência e na maioria das vezes, levam 
o indivíduo à dependência. O uso dessas substâncias é predominante em estudantes em idade escolar 
que as utilizam por motivos recreacionais em encontros festivos ou mesmo como fator para aumentar a 
performance nos estudos. Objetivos: Adquirir conhecimento técnico científico sobre Toxicologia, fazer 
uma triagem do uso de tabaco, álcool e substâncias ilícitas, tais como: cannabis, cocaína/crack, anfeta-
minas/ecstase, solventes inalantes, alucionógenos e depressores por estudantes nas escolas no nível de 
Ensino Médio através da aplicação de um questionário de autopreenchimento proposto pela Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS). Metodologia: O conhecimento técnico científico sobre Toxicologia se dá 
através de aulas expositivas, discussão em grupo sobre temas propostos nas aulas, em vídeos e através de 
artigos. O questionário, proposto pela OMS, será aplicado nas escolas Liceu Santista e E. E. Professor 
Primo Ferreira para os estudantes de ensino médio (n=500) de modo que estes permaneçam anônimos 
e aborda informações sobre o uso na vida e nos últimos 3 meses das seguintes substâncias: álcool, ta-
baco, maconha, alucinógenos, cocaína, anfetaminas, solventes orgânicos, tranqüilizantes ansiolíticos, 
opiáceos, sedativos e barbitúricos. O questionário também apresenta questões sobre alterações na saúde 
observadas pelo próprio usuário, se algum parente/familiar estava ciente sobre o uso de tais substâncias 
e fatores motivacionais ao uso. Dados como sexo, faixa etária e estado civil também foram abordados a 
fim de traçar um perfil do usuário. Resultados: Um folheto informativo está sendo desenvolvido com 
pontos centrais sobre os temas discutidos durante o Programa de Iniciação Científica- Ensino Médio 
para ser veiculado entre as escolas como medida educacional e preventiva ao uso de substâncias lícitas 
e ilícitas. Conclusão: É crescente o número de jovens que fazem uso álcool, tabaco e substâncias ilícitas 
e que se tornam dependentes sendo essa uma importante questão de Saúde Pública. Programas de pre-
venção e educação em saúde são necessários para minimizar tal realidade. 

Palavras-chave: álcool, questionário, tabaco, substâncias ilícitas 
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RESUMO 58

2 BROKE GIRLS: ELEMENTOS DE IDEOLOGIA E DE DOMINAÇÃO SOCIAL

Mariana Saraiva Bonito (aluna – Liceu Santista)

Professor Me. Fábio Cardoso Maimone (orientador)

Universidade Católica de Santos - UniSantos

Centro de Ciências Exatas, Artes e  Humanidades – Curso de Filosofia

Introdução: No mundo contemporâneo, as séries televisivas conseguiram extrema audiência e 
renome nos levando a estudá-las pela sua característica de veículo transmissor de ideias.  O referido 
estudo foi feito a partir do seriado 2 Broke Girl que trabalha em grande parte  na construção de perso-
nagens arquétipos; ou seja, a pesquisa procura analisar as diferentes personalidades que são apresenta-
das socialmente de acordo com os referenciais teóricos estudados. Objetivos: A pesquisa visa alertar o 
público da relevante quantidade de influências ideológicas presentes nos seriados veiculados pela mí-
dia. Ao final de todo o processo, pretende-se que sejamos capazes de assistir, ler ou escutar o que temos 
a disposição com um teor crítico, sabendo analisar o que é de fato, real e qual é a verdade “imposta” 
para a sociedade. O seriado em questão 2 Broke Girls possui temática relevante e a capacidade de nos 
trazer tópicos que muitas vezes não são abordados criticamente dentro da sociedade. Metodologia: Para 
viabilizar a pesquisa apresentada valemo-nos da análise “descritiva - exploratória”, fundamentada na 
investigação analítica de seriados que problematizam o ser jovem e suas escolhas e, para tanto, pauta-
mo-nos na revisão bibliográfica a partir da discussão e leitura de quatro autores, citados no referencial 
teórico deste trabalho,  e de grande importância no cenário nacional e internacional , no que se refere à 
questão das massas e da produção ideológica da subjetividade. Resultados: Utilizando destes conceitos 
para a formação de uma análise ideológica se deu o estudo do seriado em questão. O 2 Broke Girls é 
americano e conta a história de uma menina rica que acaba ficando pobre depois de seu pai ir para a 
cadeia por corrupção. Quando pobre se vê obrigada a achar um emprego e é nesse emprego, em uma 
lanchonete de baixa qualidade de Nova Iorque, que ela conhece Max, uma garota pobre com medo 
de crescer. De acordo com MARTINS, Maria e ARANHA, Maria (p. 37) “a ideologia se caracteriza 
pela naturalização, na medida em que são considerados naturais as situações que na verdade, são pro-
dutos da ação humana”, com isso, em 2 Broke Girls após apenas um dia de trabalho, Max já convida 
Caroline para dormir em sua casa. O convite é uma grande ideologia da amizade imediata, ninguém 
convida uma pessoa que mal conheceu para dormir em sua casa e ninguém aceita dormir na casa de 
um desconhecido.  A ideia de que o pobre não pode crescer fica clara quando elas finalmente acham 
sua loja, porém ela é em um lugar extremamente perigoso e imundo, cheio de ratos e em que ocorreu 
um assassinato. Elas ignoram tais fatos e reformam o lugar. Elas acabam tendo que vender o local por 
falta de clientes. Somente depois de muito tempo, depois de desistir do sonho de ter a loja de cupcakes, 
é que elas acham outro lugar. Igualmente imundo e somente uma janela para vender os cupcakes, mas 
é a sua esperança. Aquela velha luz no fim do túnel que a ideologia gosta tanto que acreditemos. A 
ideologia já começa pela caracterização dos personagens. Em 2 Broke Girls temos Caroline, uma garota 
rica cujo pai acaba de ir preso e perder todo o dinheiro da família, fazendo com que Caroline tenha de 
ir trabalhar em uma lanchonete qualquer, onde conhece Max, uma garota pobre que nunca conheceu 
o pai. Então Caroline descobre que Max faz deliciosos cupcakes e decide ajudá-la a vendê-los. Caroline 
acredita que pode vender, pois é estudada e sabe como vender as coisas, uma vez que já foi rica. Max 
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não espera crescer na vida, afinal, ela sabe que jamais irá conseguir. Ela acredita que não pode conseguir 
sucesso por te nascido pobre. Caroline é sempre apresentada como a menina que tem nojo de tudo e 
pura, nunca menciona obcenidades e fica horrorizada quando Max o faz. Max já é o oposto, obcenidade 
é seu nome do meio. Temos, então, a ideologia de que o rico é puro e o pobre é sujo, sem escrupúlos. 
Na lanchonete, trabalha junto com Oleg, um imigrante viciado em sexo, e Earl, um afro-descente. Seu 
chefe é Han Lee, um asiático baixo que sofre com as piadas sobre sua sexualidade - usando a ideologia 
de “todo asiático é igual, inclusive homens e mulheres”. E Sophia, uma vizinha loira e de corpo bem 
moldado que, apesar de ser rica, mora no mesmo bairro que as garotas e aparece trabalhando em raros 
episódios. 2 Broke Girls é um retrato da cultura norte-americana do século XXI, uma cultura na qual 
a maioria das pessoas gostaria de viver na riqueza. Logo, grande parte da graça se da ao fato de ambas 
as garotas serem falidas. Eles mostram o contraste entre a riqueza e a pobreza, sempre mostrando que a 
riqueza é muito mais apreciativa. Isso se da ao fato de que a classe dominante deste século são os ricos 
e, é essa classe que controla a ideologia. “As idéias da classe dominante são também as idéias predo-
minantes em cada época, ou seja, a classe que é a força material dominante da sociedade é também a 
força espiritual domiante.” (MARX apud BUZZI, 2002, p.144). De certa forma, a mídia tem a função 
de entreter, mas não se pode esquecer de seu poder de persuasão, pois é um veículo que transmite ideia. 
A partir desse ponto, cabe somente a nós os ouvintes, ter senso crítico e a capacidade de filtrar todas as 
informações que recebemos, para que no futuro não nos tornemos máquinas de reprodução em massa 
mais do que nos dias de hoje. A ideologia não apresenta uma válvula de escape, é rígida e consome os 
que nela acreditam ou foram condicionados a aceitá-la. Como tudo, este mundo, pode ser contestado, 
mas nunca modificado realmente, e é isso que difere a ideologia da teoria, que é uma explicação para 
os acontecimentos que podem ser facilmente contestados e modificados. Os teóricos têm o desejo de 
buscar uma reflexão para a verdade, já o Ideólogo simplesmente estabelece uma verdade, veja o que nos 
diz Buzzi (2002, p. 142) “A Ideologia ordena a sociedade não conforme a entidade social, mas conforme 
a subjetividade do grupo social hegêmone”. Conclusão: “O resultado é que a maior parte do chamado 
raciocínio humano consiste em descobrirmos argumentos para continuar a crer no que cremos” (CO-
TRIM, 1993, p. 62). Isso implica que as pessoas sejam facilmente manipuláveis, acostumem-se às novas 
ideias sem muito questioná-las, mas isso acontece, pois foi assim durante sua vida toda. Não existe um 
senso crítico afiado dentro da sociedade nos dias de hoje, não há revoluções ou pessoas inconformadas 
com as medidas da atualidade, não se luta mais por melhores condições. A racionalização não é mais 
frequentemente usada, porque as ideologias já existem. Não há mais a necessidade de explicar os fatos 
com uma base mais racional e crítica. Por isso, quando é realmente utilizada, é para forçar aqueles que 
não creem em certa ideologia a continuar crendo no que foi condicionado.

Palavras-chave: ideologia, seriado
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RESUMO 59

PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO DE UM FÁRMACO ANÁLOGO DA 
INDOMETACINA COM DOADOR DE ÓXIDO NÍTRICO

Muriel Pierry Garcia (aluna - bolsista PIBIC/EM)

Prof. Dr. Antonio José Calixto de Souza (orientador)

Universidade Católica de Santos - UniSantos

Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas – IPECI/Iniciação Científica - EM

Introdução: A artrite reumatóide (AR) é um distúrbio inflamatório sistêmico crônico que pode afetar 
muitos tecidos e órgãos – pele, vasos sangüíneos, coração, pulmões e músculos, mas ataca principalmente as 
articulações, produzindo uma sinovite proliferativa não-supurativa que, muitas vezes, evolui para destruição 
da cartilagem articular e anquilose das articulações. A terapia deste tipo de doença permanece empírica, 
nenhuma das intervenções terapêuticas é curativa, e por essa razão todas devem ser vistas como paliativas, 
visando aliviar os sinais e sintomas. O fármaco amplamente utilizado no tratamento destas doenças, em uso 
crônico, é a indometacina, pois é um dos mais potentes inibidores da cicloxigenase (COX), diminuindo os 
sintomas, como por exemplo, dor intensa e edema nas articulações desenvolvidos nestas enfermidades, por 
apresentar atividade antiinflamatória e analgésica. Porém, um de seus principais efeitos colaterais está relacio-
nado a inibição da COX-1 trazendo sérios problemas gastrointestinais, náuseas e vômitos e até sangramento 
gástrico e ulceração. Objetivos: O presente trabalho tem como objetivo sintetizar uma substância derivada 
da indometacina através da hibridação molecular utilizando este fármaco como protótipo associando a um 
doador de óxido nítrico (benzofuroxano), fazendo uso da química clássica fundamentada em trabalhos cien-
tíficos e livros texto da Química Orgânica e de conhecimentos biológicos para o desenvolvimento do estudo. 
Recentemente, novos derivados do antiinflamatório diclofenaco contendo heterociclos capazes de liberar 
NO foram sintetizados e testados.  As novas drogas demonstraram maior seletividade e menor agressão à 
mucosa gástrica que a droga original. Portanto o composto híbrido proposto no organismo teria ação antii-
nflamatória típica da indometacina e liberaria o precursor de NO podendo ser capaz de reduzir o potencial 
ulceragênico dos AINE clássicos, apresentando atividade vasodilatadora e capacidade de promover a prote-
ção da mucosa gástrica o que pode trazer muitos benefícios aos pacientes que fazem uso deste fármaco. Me-
todologia: A metodologia adotada à princípio foi o levantamento bibliográfico, com o intuito de assegurar 
a execução da nossa proposta. As referências científicas utilizadas consolidam a elaboração desta proposta, 
baseando-se em conceitos químicos, laboratoriais e farmacológicos. O presente trabalho propõe uma rota sin-
tética, com o objetivo de sintetizar uma substância análoga da indometacina que terá em sua estrutura uma 
substância doadora de NO (benzofuroxano) com a finalidade de reduzir os transtornos gastroinstestinais 
provocados por este fármaco em uso crônico, como nos casos das doenças reumáticas, desta forma possibili-
tando melhora na qualidade de vida destes pacientes.  

Resultados: Preparação do álcool derivado do Benzofuroxano (3) o doador de Óxido Nítrico 

--

(7) (8)

NaNO2

H2SO4/AcOH

0º

NaN3
tolueno/refluxo LiAlH4

(9)
(4)

(3)
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Conversão da Indometacina no Cloreto de Ácido (2)

Preparação do análogo desejado (1) através de hibridação molecular

 

Conclusão: Conforme a proposta sintética estabelecida acima foi efetivado até o momento a gera-
ção do composto 4 o benzofuroxano, o doador de óxido nítrico, fazendo uso do amino-ácido (7) que 
após geração do sal de diazônio (8) foi transformado in situ na azida (9), com o uso da Substituição 
Nucleofílica Aromática, fazendo uso da azida de sódio como agente nucleofílico, a azida (9) foi obtida 
com um rendimento de 80,45% e PF= 80 a 90ºC. Já a preparação do benzofuroxano (4), foi obtida 
por decomposição térmica da azida (9) em tolueno, onde (4) foi obtido com rendimento de 96,35% e 
PF= 118 a 125ºC. No presente momento estamos realizando a redução da função ácido carboxílico do 
benzofuroxano (4), para álcool primário, o que fornecerá o composto (3), precursor fundamental para 
a efetivação desta proposta, como mostrado na sequencia apresentada acima para a geração do híbrido 
molecular (1).

Palavras-chave: Indometacina; Óxido nítrico; Benzofuroxano; Doadores NO.
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(2) (3)

(1)

-

-
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RESUMO 60

SKINS: ELEMENTOS DE IDEOLOGIA E DE DOMINAÇÃO SOCIAL

Vivian Vizaco Costa (Curso: Ensino Médio – Liceu Santista)

Professor Me. Fábio Cardoso Maimone (orientador)

Curso/Centro: Filosofia/Centro de Ciências Exatas, Artes e Humanidades.

Introdução: No mundo contemporâneo, as séries televisivas conseguiram extrema audiência e 
renome nos levando a estudá-las pela sua característica de veículo transmissor de ideias. Uma das aná-
lises realizada foi com base no seriado Skins, de origem britânica, que se passa nos arredores de uma 
pequena cidade da Inglaterra. Existia uma ideia de sociedade conservadora e sem grandes escândalos 
que rodeava os jovens daquele local, porém, para os dias de hoje, esta se apresenta um tanto equivocada. 
Quebrando barreiras, Skins mostra uma realidade entre os adolescentes que deixa de ser antiquada e 
passa a ser libertadora. Tanto para os jovens, dentro daquela sociedade, quanto para os telespectadores. 
Possibilita que tratem de assuntos polêmicos com menor restrição e esta liberdade será foco de nossa 
atenção com o acompanhamento dos referencias teóricos. Objetivos: A referida pesquisa visa alertar o 
público da relevante quantidade de influências ideológicas presentes nos seriados de TV. Ao final de 
todo o processo, pretende-se que sejamos capazes de assistir, ler ou escutar o que temos a disposição com 
um teor crítico, sabendo analisar o que é de fato, real e qual é a verdade “imposta” para a sociedade. O 
seriado analisado Skins possui temática distinta e a capacidade de nos trazer tópicos que muitas vezes 
não são abordados criticamente dentro da sociedade. Metodologia: Para viabilizar a pesquisa apresenta-
da valemo-nos da análise “descritiva - exploratória”, fundamentada na investigação analítica de seriados 
que problematizam o ser jovem e suas escolhas e, para tanto, pautamo-nos na revisão bibliográfica a 
partir da discussão e leitura de quatro autores, citados no referencial teórico deste trabalho,  e de grande 
importância no cenário nacional e internacional , no que se refere à questão das massas e da produção 
ideológica da subjetividade. Resultados: Utilizando destes conceitos para a formação de uma análise 
ideológica se deu o estudo do seriado em questão. O Skins é um seriado de TV, originalmente britânico 
que conta a história de um grupo de jovens. Possui poucos episódios, geralmente um para cada inte-
grante do grupo, sendo eles um mais diferente que o outro. Esses jovens frequentam o Ensino Médio 
e suas rotinas não vão muito além de aulas, festas na maior parte do tempo e a manipulação de uma 
grande quantidade de drogas e álcool. São raros os episódios em que os integrantes estão inteiramente 
sóbrios. De acordo com MARTINS, Maria e ARANHA, Maria (p. 37) “a ideologia se caracteriza pela 
naturalização, na medida em que são considerados naturais as situações que na verdade, são produtos 
da ação humana”, com isso, em Skins, temos esses adolescentes consumindo bebidas alcoólicas e dro-
gas fortes com frequência. O que acaba por tornar esse gesto natural para todos o que assistem. Nesta 
mesma linha, se tem toda a ilusão de liberdade que o jovem pode possuir, apesar de terem entre 16 e 17 
anos são livres para fazerem o que bem desejarem. São poucas as vezes em que se nota a posição dos pais, 
mesmo porque, algumas situações nem lhes passam pela cabeça. Em Skins os esteriótipos adolescentes 
estão bem acentuados. A análise atestou que o personagem que dá início ao enredo se chama Tony, 
rapaz bonito e cheio de si, é colocado como o líder do grupo, faz tudo o que quer, pode-se dizer que ele 
é o “dono” do poder dentro do círculo de amizade, levando todos a pensarem que, se forem atraentes e 
egocêntricos, poderão passar por cima de tudo e de todos, assim como faz com Sid, colocado no papel 
de melhor amigo, passando a imagem de que todo rei precisa de um capacho, e esse nunca reclama, 



VIII Jornada de Iniciação Científica e II Jornada de Iniciação Científica do Ensino Medio

VIII Jornada de Iniciação Científica e II Jornada de Iniciação Científica do Ensino Medio - 2014 84

simplesmente aceita o que tem de fazer. Esse é o ponto mais evidente na relação dos dois. Por se tratar 
de um seriado com tema adolescente, não pode faltar um representante homossexual, por ser um termo 
muito abordado nos grupos jovens, e esse é Maxxie que se contrapõe a seu melhor amigo, Anwar, um 
mulçumano. Este último tem a função de tornar essa amizade um paradoxo. Por ser mulçumano não 
seria permitida a ingestão de drogas, álcool ou o contato com homossexuais, mas isso de fato aconte-
ce, o que nos remete ao conceito de “universalização” segundo MARTINS, Maria e ARANHA, Maria 
(p.37) “outra característica da ideologia á a universalização, pela qual os valores da classe dominante 
são estendidos à classe dominada”. O núcleo feminino da série é apresentado por apenas três garotas. 
Uma delas é Michele, que é colocada como a mais bonita do grupo e é também a namorada do Tony, 
assim formando o “poderoso” casal do grupo. Tony algumas vezes chega a implicar com Sid, pois sabe 
que esta também é apaixonada por Michele, mas apenas ele é páreo para ela. Todos esses pontos contri-
buem para uma alienação do público jovem, porque hoje em dia as mídias estão extremamente fortes 
quando se trata de transmitir a ideologia, que de modo geral é uma verdade imposta à sociedade para 
que seja venerada e seguida. Vejamos mais alguns exemplos, Chris é o último garoto do grupo, este foi 
abandonado pela família há pouco tempo e é o que mais faz uso de drogas ilícitas e de bebidas, pois 
não o faz somente na presença dos amigos ou em festas, mas assim que acorda tem que ter certeza de 
que qualquer tipo de entorpecente estará ao lado de sua cama. Isso tudo funciona como uma válvula 
de escape para sua agonia. Há, também, os que fazem de tudo para conseguir a atenção de sua família, 
esta é Cassie, que passa a maior parte do tempo em clínicas de reabilitação que tratam de transtornos 
alimentares. Ela faz isso por achar que assim seria o único jeito de fazer com que sua mãe lhe dê mais 
atenção do quepara seus namorados (futuros padrastos). De certa forma, a mídia tem a função de en-
treter, mas não se pode esquecer de seu poder de persuasão, pois é um veículo que transmite ideia. A 
partir desse ponto, cabe somente a nós os ouvintes, ter senso crítico e a capacidade de filtrar todas as 
informações que recebemos, para que no futuro não nos tornemos máquinas de reprodução em massa 
mais do que nos dias de hoje. A ideologia não apresenta uma válvula de escape, é rígida e consome os 
que nela acreditam ou foram condicionados a aceitá-la. Como tudo, este mundo, pode ser contestado, 
mas nunca modificado realmente, e é isso que difere a ideologia da teoria, que é uma explicação para 
os acontecimentos que podem ser facilmente contestados e modificados. Os teóricos têm o desejo de 
buscar uma reflexão para a verdade, já o Ideólogo simplesmente estabelece uma verdade, veja o que nos 
diz Buzzi (2002, p. 142) “A Ideologia ordena a sociedade não conforme a entidade social, mas conforme 
a subjetividade do grupo social hegêmone”. Considerações finais: “O resultado é que a maior parte do 
chamado raciocínio humano consiste em descobrirmos argumentos para continuar a crer no que cre-
mos” (COTRIM, 1993, p. 62). Isso implica que as pessoas sejam facilmente manipuláveis, acostumem-
se às novas ideias sem muito questioná-las, mas isso acontece, pois foi assim durante sua vida toda. Não 
existe um senso crítico afiado dentro da sociedade nos dias de hoje, não há revoluções ou pessoas incon-
formadas com as medidas da atualidade, não se luta mais por melhores condições. A racionalização não 
é mais frequentemente usada, porque as ideologias já existem. Não há mais a necessidade de explicar os 
fatos com uma base mais racional e crítica. Por isso, quando é realmente utilizada, é para forçar aqueles 
que não creem em certa ideologia a continuar crendo no que foi condicionado.

Palavras-chave: Ideologia, influência, repercussão, dominação.
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RESUMO 61

ELABORAÇÃO DE GLOSSÁRIOS BILÍNGUES DE EXPRESSÕES 
IDIOMÁTICAS RETIRADAS DE SERIADOS

Yohan di Pinto Trindade (orientando)

Prof. Me. José Martinho Gomes (orientador)

Universidade Católica de Santos – UNISANTOS

Área: Linguística Aplicada (Terminologia Bilíngue)

Introdução: Este estudo, resultado da Iniciação Científica do Ensino Médio, tem como corpus ro-
teiros de séries televisivas originalmente escritos em língua inglesa e que apresentam alta incidência de 
expressões idiomáticas, phrasal verbs e gírias. Expressões idiomáticas (ou idioms, em língua inglesa) são 
conjuntos de vocábulos ou expressões cujo sentido não se pode obter a partir da dedução literal de seus 
elementos individualmente. Incluem gírias, expressões e jargões, fortemente marcados culturalmente. 
Phrasal Verbs são verbos especiais presentes na língua inglesa, formados por um verbo juntamente com 
uma preposição, um advérbio ou palavras de outra classe gramatical. Na maioria das vezes, não podem 
ser traduzidos literalmente para outro idioma. Gírias (ou slang, na língua inglesa) são ocorrências lin-
guísticas de caráter popular, criadas e usadas por determinados grupos sociais ou profissionais para 
substituir termos ou conceitos oficiais.  Todos os fenômenos linguísticos trazem desafios à detecção de 
possíveis equivalentes em outras línguas e contextos culturais. Objetivos: 1) analisar roteiros do seriado 
televisivo americano Friends, assim como as legendas para a o português em suporte DVD; 2) retirar 
expressões idiomáticas, phrasal verbs e gírias do inglês para formular um glossário bilíngue com base 
nos pressupostos de Linguística de Corpus, Terminologia e Tradução; 3) avaliar quantitativa e quali-
tativamente as traduções formuladas pelo corpus, comparando-as com as definições dadas pelos dicio-
nários bilíngues Babylon Online Dictionary e Word Reference, e pelos tradutores automáticos online 
Bing Translator e Google Translate.  Metodologia: A partir da escolha do seriado e tendo como base os 
conceitos de pesquisa corpus-driven e corpus-based, os roteiros de cada episódio são analisados e deles 
são retiradas as expressões idiomáticas, os phrasal verbs e as gírias do inglês. Na sequência, será criado 
um glossário a partir da análise das expressões que contêm: 1) definição do idiom, phrasal verb ou gíria; 
2) tradução da legenda em português; 3) análise quantitativa e qualitativa dos dicionários e tradutores 
automáticos bilíngues utilizados. Resultados Esperados: 1) Conseguir um número representativo de ex-
pressões idiomáticas, phrasal verbs e gírias. 2) Constatar a qualidade dos referidos suportes linguísticos. 
3) Com isso, reavaliar a qualidade da tradução dos fenômenos linguísticos nas legendas. Conclusões 
parciais: Ao decorrer da pesquisa, foi descoberto que, não apenas os idioms, mas também os phrasal 
verbs e as gírias, apresentam desafios para sua tradução na língua, como visto no corpus analisado e nos 
dicionários e tradutores automáticos bilíngues utilizados. Tais elementos ou vocábulos contêm muitas 
vezes traduções pouco adequadas em virtude das limitações desses suportes.

Palavras-chave: linguística de corpus, idiom, tradução, phrasal verbs, gírias, legendagem.
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RESUMO 62

O ESTUDO DE CASO E ANÁLISE DE PROJETOS A PARTIR DO ACERVO AR-
QUITETÔNICO DE OSWALDO CORRÊA GONÇALVES: A TIPOLOGIA DOS 

EDIFÍCIOS SESC/SENAC EXECUTADOS, 1957-1960

Taynah Spinola Francisco (aluna - bolsista UniSantos/Proit)

Prof. Me. Apoena Amaral e Almeida (orientador)

Universidade Católica de Santos - UniSantos

Introdução: Este estudo é resultado de Iniciação Científica vinculada ao projeto intitulado, O 
estudo de caso e análise de projetos a partir do acervo arquitetônico de Oswaldo Corrêa Gonçalves: a 
tipologia dos edifícios SESC-SENAC executados, 1957-1960 em desenvolvimento pelo programa de bol-
sas do IPECI - Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas da UNISANTOS. Objetivos: Verificar 
e compreender a importância deste conjunto arquitetônico das edificações das entidades Sesc e Senac 
executadas pelo arquiteto Oswaldo Corrêa Gonçalves em Ribeirão Preto-SP, 1957; Marília-SP, 1958, 
com Ricardo Sievers e Rubens Carneiro Vianna; Bauru-SP, 1959, Santos, 1959 e São José do rio preto, 
1960;  no contexto da arquitetura moderna paulista, na trajetória do autor, sua relação com edifícios 
escolares e assim a partir desta inserção sócio histórica, analisar as semelhanças e as diferenças entre 
as soluções adotadas para os partidos arquitetônicos e execução dos projetos. Metodologia: Pesquisa 
qualitativa de estudo de caso, através de pesquisa bibliográfica, levantamento de acervo e análise de 
método projetual. Resultados: Os estudos elaborados evidenciaram a relação dos projetos das escolas 
SESC-SENAC feitos no final da década de 1960, com a consolidação da arquitetura moderna em São 
Paulo e no Brasil e assim superações daqueles padrões projetuais anteriormente estabelecidos, trazendo 
a arquitetura brasileira frente ao que ocorria de mais atual no mundo. Foram encontrados materiais em 
abundância, dos edifícios SESC-SENAC, publicados à época ou posteriormente em carater de estudo 
e levantamento, isso demosntra a importância dos projetos realizados por Oswaldo. Conclusão: Na 
década de 1940, o Brasil estava em um processo de urbanização, havia uma industrialização crescente 
que trazia mudanças no cenário das cidades e assim os comércios e serviços estavam expandindo. Este 
cenário encontrado provoca no setor de ensino, a necessidade de uma capacitação técnica e profissio-
nalizante voltadas ao ensino dos trabalhadores da indústria e do comércio e essa responsabilidade foi 
delegada às organizações dos três “S”, administradas e financiadas por associações industriais e comer-
ciais. O idealismo modernista por volta dos anos 50, no intuito de fazer surgir uma nova arquitetura 
que representasse os novos padrões sociais e culturais de uma sociedade recém-industrializada, vem de 
encontro com o que essas instituições gostariam de focalizar como imagem dos edifícios de suas escolas, 
dentro deste contexto o arquiteto Oswaldo Corrêa Gongalves tinha as ferramentas para ancorar tais 
ideais em sua interpretação arquitetônica.

Palavras-chave: Oswaldo Corrêa Golçanves, SESC-SENAC, arquitetura escolar.
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