


Resumos III Jornada de Iniciação Científica 

 

COIC – UNISANTOS - 2008 

 

2 

III Jornada de iniciação científica  - UNISANTOS 
 

Tema: Meio Ambiente, Porto e Sustentabilidade 
 
 
 

Com muito orgulho e satisfação, o COIC realiza a III Jornada de Iniciação Científica a fim 
de divulgar os resultados dos bolsistas do Programa. O tema escolhido espelha as tendências da 
pesquisa na Universidade em todas as áreas do conhecimento, que tem como foco questões relativas 
ao Meio Ambiente, à sustentabilidade das atividades humanas ou, ainda, relacionadas à temática do 
Porto. A definição dessas tendências, por sua vez, demonstra um amadurecimento do Programa de 
Iniciação Científica dentro da pesquisa realizada no âmbito da Universidade. O evento conta com a 
participação de quarenta e três trabalhos, selecionados de acordo com os critérios de qualidade 
estabelecidos pelo regimento interno do COIC. 

Vale lembrar que o PROIN- Programa Institucional de Iniciação Científica da Universidade 
Católica de Santos foi criado em 2004 para proporcionar uma oportunidade de formação científica 
aos alunos da graduação, despertar talentos para as atividades de pesquisa e fortalecer os projetos de 
pesquisa realizados dentro da Universidade, a partir da participação de alunos bolsistas nas 
diferentes áreas de conhecimento.  No mesmo ano, criou-se o COIC – Comitê de Iniciação 
Científica a fim de gerenciar o PROIN, obedecendo-se as recomendações estabelecidas na 
resolução normativa do CNPq – RN 015/2004, recentemente atualizada pela RN 017/2006.  

Em 2005 consolidou-se a primeira fase de implantação do PROIN com a participação de 
vinte e cinco alunos com bolsas de pesquisa institucional da UNISANTOS e outros ainda com 
auxílios provenientes de agências de fomento. Em dezembro daquele ano realizou-se a I Jornada de 
Iniciação Científica da instituição, que teve como tema “Em busca da formação de pesquisadores” e 
propiciou a apresentação dos resultados obtidos naquela etapa. No ano de 2006, o Programa 
conquistou a concessão de uma quota de dez bolsas de iniciação científica pelo CNPq, havendo 
também a ampliação do número de bolsas institucionais da UNISANTOS. Em 2007, a II Jornada de 
Iniciação Científica propiciou a apresentação dos trabalhos dos quarenta bolsistas da Instituição. O 
tema, espelhando linhas de pesquisa desenvolvidas na Universidade, foi “Ambiente, Saúde e 
Sociedade”. O espaço conquistado pelo PROIN na Instituição consolidou-se suas atividades 
acrescem qualidade aos cursos de graduação, aos programas de mestrado e à pesquisa na 
Universidade de maneira geral.  

Espera-se que a III Jornada de Iniciação Científica da UNISANTOS propicie a troca de 
informações e experiências entre os participantes e siga estimulando a formação de novos talentos 
para a pesquisa científica. 

Finalmente, é importante agradecer a dedicação e solidariedade da equipe envolvida na 
realização do evento: a Pró-reitoria Acadêmica, os membros do COIC, os funcionários, docentes, 
orientadores e alunos. 

 
 

Ana Maria de Oliveira Nusdeo 
Coordenadora do Comitê Institucional de Pesquisa 
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RESUMO 1. 
 

DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA DE MONITORAÇÃO PASSIVA E 
INTEGRADA, PARA A DETERMINAÇÃO DE RADÔNIO EM ÁGUAS, UTILIZANDO A 

TÉCNICA DO REGISTRO DE TRAÇOS NUCLEARES EM PLÁSTICO 
POLICARBONATO PCLIGHT (DUROLON) 

 
Ana Akácia Alves Barbosa (Aluno) 

Adilson L. Marques (Orientador) 
 

Universidade Católica de Santos 
 
 
O gás radônio (222Rn) é um elemento radioativo natural, oriundo do decaimento radioativo do Rádio 
(226Ra). O conhecimento do teor deste gás em compartimentos fechados é importante do ponto de 
vista de Proteção Radiológica, para a população de um modo geral.  
O objetivo deste projeto é o desenvolvimento de uma metodologia, para determinação da 
concentração de radônio (Bq/m3), utilizando a técnica do registro de traços nucleares de partículas 
alfa em detectores sólidos (SSNTDs), em  policarbonato Durolon, também conhecido como 
PCLIGHT. A técnica consiste em expor os filmes detectores plásticos em um dispositivo apropriado 
ao gás radônio presente em amostras de água por um período de 30 dias. Após a irradiação, os 
filmes são revelados em uma solução própria (PEW) a 70oC por 90 minutos, para ampliação dos 
traços alfa. Em seguida, efetua-se a contagem dos traços em microscópio óptico acoplado a uma 
câmera de vídeo com aumento médio de 816 vezes. A partir do desenvolvimento da técnica, será 
possível determinar a concentração de radônio, em diferentes tipos de amostras de água da região da 
Baixada Santista. 
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RESUMO 2. 
 

OBTENÇÃO DE PREPARADO ENZIMÁTICO DE PSILOCYBE CASTANELLA CCB444 
E SUA CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUIMICA 

 
Paulo Marques Pierry (aluno) 

Adriana Florentino de Souza Leoni (orientadora) 
Kátia Maria Gomes Machado (colaboradora) 

 
Grupo de Pesquisa: Fisiologia e Biotecnologia de Fungos Basidiomicetos 

Universidade Católica de Santos 
 
Lacases, oxidorredutases contendo cobre, são produzidas pela maioria dos fungos basidiomicetos na 
forma de isoenzimas. A molécula de lacase é uma glicoproteína dimérica ou tetramérica, que 
usualmente contém quatro átomos de cobre por monômero. Existem mais de 60 tipos de lacases 
isoladas de diversos organismos. Lacases são empregadas em vários processos industriais como, por 
exemplo, na deslignificação de tecidos vegetais, na produção de etanol e como componentes de 
biossensores, e no tratamento de efluentes industriais. Lacases produzidas por Psilocybe castanella 
CCB444 estão envolvidas na descoloração de corantes têxteis da classe dos reativos. Diversos 
fatores (pH, temperatura, agitação e tempo de reação) podem influenciar nessa atividade de 
descoloração de corantes e efluentes artificiais. Alguns trabalhos utilizam a enzima purificada ou 
mesmo concentrada por precipitação. Este projeto tem como objetivos produzir um preparado 
enzimático, avaliar sua capacidade de descolorir efluente têxtil, as técnicas de secagem e 
congelamento para concentrar a enzima e alguns parâmetros de reação. O fungo foi crescido em 
meio sintético basal e com 5 dias foi obtido o extrato enzimático. A secagem foi feita em estufa por 
24h a 30°C e o congelamento foi realizado em freezer convencional também por 24h. A 
precipitação foi com sulfato de amônio a 90% seguida de diálise. Com este preparado enzimático 
foram realizados os ensaios de descoloração do efluente artificial. Diversos fatores foram avaliados 
como o tempo da reação, temperatura, pH, agitação, adição de mediador (H2O2) e presença de 
NaCl. A técnica de secagem resultou em perda total de atividade. O congelamento não interferiu na 
atividade. O melhor tempo de reação foi com 2 horas a 28°C sendo obtida descoloração de 47,2%. 
O pH de atividade máxima foi 4.7, enquanto agitação (125 e 200 rpm) não influenciou na atividade 
de descoloração. A enzima mostrou grande estabilidade à temperatura na faixa entre 10°C e 70°C, 
com queda brusca a 80°C. Adição de peróxido não influenciou na atividade de descoloração. A 
enzima também foi estável a altas concentrações de sal. Dessa forma, foi evidenciada a capacidade 
da lacase de P. castanella em degradar efluentes têxteis na ausência de mediadores, sendo possível 
caracterizar as melhores condições para a reação de descoloração. 
 
Bolsista IC-PROIN 
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RESUMO 3. 
 

PRODUÇÃO DE BIOMASSA DE BANANA VERDE 
 

Cláudia Beneton Luques (aluna) 
Elizabete Lourenço da Costa (orientadora) 

 
Universidade Católica de Santos 

 
A banana é uma fruta cultivada em muitos países das regiões tropicais e subtropicais do planeta. 
Apesar da produção em larga escala, o Brasil, exporta menos de 1%, um dos problemas que 
dificultam a exportação é a dificuldade em atingir os padrões de qualidade exigidos pelo mercado 
consumidor e perdas pós-colheita, estimada em 40%. Uma das alternativas para minimizar as 
perdas é a obtenção de biomassa pela utilização dos frutos inadequados para comercialização. Este 
subproduto é muito versátil para a produção de derivados, por possuir componentes funcionais 
como o amido resistente, que tem comportamento similar ao das fibras solúveis. Dentro desse 
enfoque, este trabalho teve como objetivo a produção e caracterização centesimal da biomassa de 
banana verde tradicional, bem como da integral, produzida com polpa e casca, e utilizando apenas a 
casca. Para isso, os frutos verdes foram submetidos cocção sob pressão, seguida de remoção das 
cascas. As diferentes biomassas foram preparadas em processador de alimentos doméstico, 
envasadas em recipiente de vidro. As análises constaram da determinação da umidade pelo método 
de secagem em estufa a 105ºC, cinzas por incineração em mufla a 550ºC, lipídeos por extração a 
frio e a proteína pelo método de Kjeldhal. Os carboidratos foram determinados por diferença. Como 
resultado verificou-se a obtenção de três biomassas, sendo a integral e só polpa as de coloração 
mais clara. A biomassa integral apresentou 82,05±0,14% de umidade, 0,83±0,011% de cinzas, 
0,71±0,017% de proteína, 0,024±0,0027% de lipídeos e 16,17±0,22% de carboidratos, enquanto 
que a biomassa da polpa apresentou 76,72±0,76% de umidade, 0,79±0,072% de cinzas, 
0,79±0,048% de proteína, 0,22±0,070% de lipídeos e 21,88±0,12% de carboidratos, e a biomassa da 
casca apresentou 91,29±0,12%, 0,79±0,04%, 0,58±0,018%, 0,56±0,014% e 6,83±0,034%, 
respectivamente. Ainda se faz necessário um estudo da estabilidade e segurança microbiológica do 
produto, para as condições de processo utilizadas.  
 
Bolsista IC-PROIN 
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RESUMO 4. 
 

CITOGENÉTICA DE ANFÍBIOS ANUROS NEOTROPICAIS 
 

Michel Moraes Soane (aluno) 
Flávio Baldisseri (orientador) 

 
Instituto de Pesquisas Científicas – Universidade Católica de Santos 

 
No decorrer de sua evolução, as espécies sofrem alterações quantitativas e qualitativas em seu 
material genético conferindo-lhes diferentes graus de adaptabilidade. A citogenética é uma 
ferramenta de estudo largamente empregada para a caracterização genética em nível cromossômico 
e tem sido utilizada na construção de hipóteses filogenéticas. Incursões às áreas florestadas do 
litoral do Estado de São Paulo têm revelado uma destacável anurofauna, que carece de estudos 
citogenéticos extensivos, sendo este o principal objetivo desta pesquisa.  Foram coletados 
indivíduos de 28 espécies em áreas dos municípios de Santos, São Vicente, Guarujá e Bertioga. 
Preparações citológicas foram produzidas através das técnicas de esmagamento e suspensão celular, 
com variações no tipo, concentração e tempo de exposição às soluções hipotônicas e de colchicina. 
A caracterização cariotípica foi feita pela técnica de coloração convencional com Giemsa.  Outro 
objetivo deste projeto foi o estabelecimento do cultivo de linfócitos, visando o aumento de 
metáfases disponíveis para diferentes técnicas citogenéticas utilizando exemplares de Leptodactylus 

ocellatus e Bokermannohyla cf circumdata. As lâminas produzidas foram analisadas quanto a 
presença e qualidade das metáfases.  Cariótipos foram montados para as análises citogenéticas. Os 
melhores resultados foram obtidos através da técnica de esmagamento, com 3 horas de colchicina 
1% e 15 minutos de hipotonização em água destilada gelada. L. ocellatus apresentou número 
cromossômico de 2n=22, B. cf circumdata de 2n=24, Cycloramphus cf boraceienses de 2n=24 e 
Physalaemus atlanticus de 2n=22. Obteve-se crescimento linfocitário satisfatório nos testes com L. 

ocellatus, porém não se obteve metáfases aptas à análise cariotípica. Futuramente, serão aplicadas 
as técnicas de marcação de RONs com nitrato de prata e de detecção de heterocromatina 
constitutiva, bem como proceder-se-á a otimização e padronização da cultura linfocítica. 
 
Financiamento: Biota Fapesp Proc. 01/13341-3 
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RESUMO 5. 
 

DESCOLORAÇÃO DE EFLUENTE TÊXTIL ARTIFICIAL POR LACASE  
DE TRAMETES VILLOSA CCB176 

 
Celso Santi Junior (aluno) 

Kátia M. G. Machado (Orientadora). 
Adriana F. de Souza (Colaboradora) 

 
Universidade Católica de Santos 

 
Existe grande interesse comercial nas lacases, pois estas enzimas são empregadas em vários 
processos industriais. Lacases produzidas pelo fungo Trametes villosa CCB176 degradam corantes 
têxteis da classe dos reativos e, portanto é interessante sua obtenção na forma comercial. Este 
trabalho teve como objetivos: (i) avaliar a secagem e o congelamento como métodos para obtenção 
de preparado enzimático contendo lacases, e (ii) Avaliar o efeito de diferentes parâmetros (agitação, 
pH, temperatura, peróxido de hidrogênio e cloreto de sódio) na descoloração de efluente têxtil pelo 
preparado enzimático. Foram empregados frascos de 250ml com 50ml de meio sintético e 3 discos 
do crescimento do fungo em agar batata como inóculo. Atividade de lacase foi determinada pela 
oxidação do ABTS (420nm). Extrato enzimático foi obtido após 15 dias. Foi avaliado o efeito do 
congelamento e da secagem a 30ºC por 48h. Foi obtido o preparado enzimático contendo lacase por 
adição de sulfato de amônio 90%. Para avaliação da agitação foi usado shaker com temperatura de 
28ºC; para pH empregou-se tampão citrato-fosfato (2,5 a 5,8) e fosfato de sódio (6,9 e 8,0); o efeito 
da temperatura foi avaliado na faixa de 10 a 80ºC; as concentrações de peróxido de hidrogênio e 
cloreto de sódio variaram de 0,5 a 10,0mM e 10 a 300mM, respectivamente. O congelamento 
aumentou a atividade específica de lacase, já a secagem reduziu 100% da atividade. O preparado 
enzimático foi capaz de descolorir 60% do efluente artificial (100g NaCL, 1g corante Cibacron 
vermelho FN-2BL, 1g corante Cibacron azul brilhante H-GR e 100ml de umectante comercial 
Goldwet Ne 0,05% por litro) durante 24h, com 57% com 2 horas de incubação. Agitação de 125 e 
200rpm não apresentaram efeito na descoloração em relação à condição estacionária. A 
descoloração se manteve estável na faixa de pH de 2,5 a 5,8, decaindo substancialmente a partir de 
pH 6,9. A faixa de temperatura de 20 a 70ºC não influenciou na descoloração do efluente, com 
decréscimo apenas nas temperaturas de 10 e 80ºC. A concentração de 1,0mM de peróxido de 
hidrogênio aumentou a descoloração relativa do efluente em 7%, as demais não influenciaram a 
descoloração. As concentrações de cloreto de sódio também não influenciaram a descoloração do 
efluente. Os resultados obtidos evidenciam o potencial biotecnológico da preparação enzimática 
contendo lacase obtida de T. villosa, capaz de degradar efluente têxtil contendo corantes do grupo 
dos reativos, sob diferentes parâmetros de reação. 
 
Bolsista IC-PIBIC/CNPq 
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RESUMO 6. 
 

REDUÇÃO DA COR DE EFLUENTE TÊXTIL POR MICROALGAS 
 

Ana Paula S. de Souza (aluna) 
Kátia M. G. Machado (orientadora) 

Oscar José Sallée Barreto (colaborador) 
 

Grupo de Pesquisa: Fisiologia e Biotecnologia de Fungos Basidiomicetos 
Universidade Católica de Santos 

 
As microalgas são indicadas para recuperação de ambientes contaminados, pois são capazes de 
degradar, transformar ou adsorver poluentes. A geração de conhecimentos para a aplicação 
biotecnológica de microalgas é fundamental em razão da mitigação de impactos negativos. Este 
trabalho tem como objetivo avaliar o potencial de cinco microalgas quanto a redução da cor de 
efluente têxtil sintético, visando subsidiar o desenvolvimento de tecnologias com menores custos. 
Chlorella sp., Chlorella minutissima, Dunaliella tertiolecta (Classe Chlorophyceae), Thalassiosira 

pseudonana e Chaetoceros calcitrans (Classe Bacillariophyceae), provenientes do Laboratório de 
Maricultura do Instituto de Pesca, Santos, foram mantidas por repiques semanais, 25ºC ± 3ºC, com 
fotoperíodo 12/12. As cepas foram cultivadas em 150ml de água do mar (salinidade 30) enriquecida 
com meio de cultura. Para realização da cinética de crescimento, o repique das algas foi feito em 
intervalos regulares de 5 dias, aumentando-se o volume do inóculo para 150ml, 500ml e 1000ml. 
Contagem foi feita por meio de hemacitômetro por 15 dias. Espectro de absorção do efluente têxtil 
sintético (1g L-1 corante Azul Brillhante Drimarene, 1g L-1 Vermelho Drimarene, 100g L-1 NaCl, 
pH 8,0) revelou absorbância máxima a 540nm. Cinética de remoção da cor do efluente foi feita 
empregando as mesmas condições de cultivo descritas anteriormente, na presença do efluente 
sintético. Os experimentos foram feitos em triplicata. Alíquotas foram centrifugadas e a leitura feita 
a 540nm e 650nm. Para cálculo da porcentagem de remoção da cor foram empregados controles 
abióticos (frascos não inoculados). Maior biomassa foi obtida no 5º e 9º dia para diatomáceas e 
clorofíceas, respectivamente. T. pseudonana não foi capaz de remover a cor do efluente; em 24 
horas, C. minutissima e D. tertiolecta removeram 8% e Chlorella sp. 13%. Evidenciou-se que a 
remoção da cor do efluente pelas algas foi devida à adsorção dos corantes. Os resultados mostraram 
que, durante o crescimento (sistema in vivo), as microalgas avaliadas não foram eficientes para 
remoção da cor de efluentes. Provavelmente melhores resultados serão obtidos empregando-se 
biomassa morta, devido ao mecanismo de remoção da cor ser a adsorção. 
 
Bolsista IC-PROIN 
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RESUMO 7. 
 

DESCOLORAÇÃO DE EFLUENTE TEXTIL COM RBBR POR EXTRATOS OBTIDOS DO 
CULTIVO DE Pleurotus ostreatus CCB010 e Peniophora cinerea CCB204 EM 

DIFERENTES FONTES DE NITROGÊNIO 
 

Felipe Osório dos Santos (aluno) 
Kátia Maria Gomes Machado (orientadora) 

Letícia Zavarize Correia (aluna) 
Sérgio L. Moreira Neto (colaborador) 

 
Grupo de Pesquisa: Fisiologia e Biotecnologia de Fungos Basidiomicetos 

Universidade Católica de Santos 
 
A indústria têxtil gera efluentes contendo corantes reativos que, quando não tratados 
adequadamente, causam poluição nos cursos d'água onde são despejados. Extratos enzimáticos de 
Pleurotus ostreatus CCB010 e Peniophora cinerea CCB204 foram anteriormente avaliados e 
demonstraram reduzir a cor de efluente contendo o corante RBBR, sendo que os extratos obtidos 
após cultivo em condição deficiente de nitrogênio foram mais eficientes na descoloração do que 
extratos obtidos em suficiência de nitrogênio. O presente estudo avaliou a descoloração in vitro de 
efluente artificial (100 g  l-1 de NaCl, 2 g l-1 de RBBR e pH 9,0) em duas fontes de nitrogênio, em 
concentração considerada deficiente nutricional: tartarato de amônia (1,2 mM e 2,4 mM) e extrato 
de levedura (EL) (50mg e 100mg), visando otimizar a descoloração por extratos obtidos destes 
fungos. Os fungos foram cultivados em frascos de 250ml contendo 50ml do meio sintético. Após 7 
dias de crescimento, o cultivo foi filtrado e o extrato enzimático livre de micélio utilizado para 
descoloração. 5 ml da solução de efluente têxtil foi adicionada ao extrato enzimático e, após 24 
horas, feita a leitura da absorbância a 590nm. A porcentagem de descoloração foi determinada: % 
de descoloração = (A0 – A) x 100/A0, sendo A0 = absorbância do controle abiótico e A = 
absorbância do meio após 24 horas de descoloração pelo extrato fúngico. Extratos enzimáticos 
obtidos do cultivo de P. ostreatus em meio com EL foram mais eficientes em descolorir o efluente 
(50mg EL = 19,0% descoloração; 100mg EL = 17,2%) do que extratos obtidos em cultivo com 
tartarato de amônia (1,2 mM = 7,5% descoloração; 2,4 mM = 10,4%). O cultivo em EL por P. 

cinerea também promoveu maior eficiencia na descoloração do efluente, porém, não houve 
diferença siginificativa entre os tratamentos avaliados (50mg EL = 60,4% descoloração; 100mg EL 
= 58,6%; 1,2 mM = 53,2%; 2,4 mM = 57,0%). Como bem descrito na literatura, a deficiencia em 
nitrogênio induz a expressão de enzimas ligninolíticas e, consequentemente, o extrato contém maior 
atividade enzimática capaz de atuar na descoloração de corantes. O presente estudo concluiu que 
para maior descoloração do efluente deve-se utilizar extratos enzimáticos destes fungos cultivado 
com EL à 50mg l-1. 
 
Bolsista IC-PROIN 
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RESUMO 8. 
 

QUALIDADE HIGIÊNICO-SANITÁRIA DE QUIOSQUES  
DA ORLA DAS PRAIAS DE SANTOS 

 
Amanda Bonfim Galian (aluna) 

Mariana I. B. Penatti (aluna) 
Jesiel Mendes dos Santos (aluna) 

 
Elizabete Lourenço da Costa (orientadora) 
Rosângela Bampa Schattan (colaboradora) 

 
Universidade Católica de Santos 

 
Os quiosques são estabelecimentos localizados na orla da praia destinados ao comércio de 
alimentos. No Brasil é comum o desenvolvimento desta atividade por pessoas sem a capacitação 
adequada, representando risco da ocorrência de Enfermidades Transmitidas por Alimentos (ETA). 
Desta forma, o estudo visou avaliar as condições higiênico-sanitárias de quatro quiosques, pela 
coleta de amostras de lanche, esfregaço da mão de manipulador e da tábua utilizada no preparo de 
alimentos, para pesquisa de bactérias mesófilas (BM), coliformes fecais (CF), bolores e leveduras 
(BL.), Staphylococcus sp. (S) e S. aureus (SA), e pesquisa de parasitas. Também foi aplicado o 
check list baseado na RDC 216, a fim de classificar as condições sanitárias do local. Como 
resultado observou-se em duas amostras de sanduíches altas contagens de BM (1,03x104 a 
4,46x105UFC/g), BL (3,21x103 a 2,83x104UFC/g), CF (1,5x102 a 2,4x103NMP/g) e de S 

(3,7x103UFC/g) em uma amostra. Em duas amostras das mãos observou-se alta contagem de BM 
(2,5x103 e 2,0x104UFC/g) e CF (1,5x102 e 2,4x103NMP/g), assim como em duas tábuas, (6,1x103 e 
1,15x105 UFC/g para BM) e (1,1x104 a 2,4x104NMP/g para CF). Numa amostra de mãos verificou-
se a presença de SA (3,25x102UFC/g). Em relação às análises parasitárias foi encontrado em uma 
amostra de sanduíche cistos de Trichiuris trichura, e de Giardia duodenalis em uma tábua e mão, 
além de cistos de coccídeos em tábua. Através do check-list constatou-se 30,9% a 45,6% de 
conformidade, o que determina como ruim a classificação dos quiosques. Dentre os itens não 
conformes destacaram-se irregularidades pela não utilização de produtos saneantes e inexistência de 
Manual de Boas Práticas. Os microrganismos e parasitas encontrados indicam risco potencial para o 
desenvolvimento de ETA e ocorrência de contaminação fecal direta nos alimentos, mãos e 
superfícies que entram em contato com os alimentos, havendo a necessidade de treinamento, para 
capacitação dos manipuladores e estímulo a mudanças positivas no seu comportamento. 
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RESUMO 9. 
 

INVESTIGAÇÃO DO TEOR DE URÂNIO EM SEDIMENTOS DA REGIÃO DO 
ESTUÁRIO DE SANTOS E SÃO VICNTE - SP 

 
Ricardo Augusto Massarico Serafim (aluno) 

Luiz Paulo Geraldo(Orientador) 
 

Instituto de Pesquisas Científicas- IPECI 
Universidade Católica de Santos 

 
O Urânio é um metal pesado radiotóxico encontrado usualmente a níveis de traços (ppm) em 
diversos tipos de materiais de uso tecnológico e industrial. Seu acúmulo no meio ambiente 
representa um risco potencial do ponto de vista de saúde pública. Desta forma é importante o 
conhecimento do teor deste metal em amostras ambientais de uma forma geral. Este trabalho teve 
por objetivo investigar os teores de urânio em amostras de sedimentos da região do estuário de 
Santos e São Vicente. A técnica empregada foi a do registro de traços de fissão nuclear em um 
plástico policarbonato denominado PCLIGHT (DUROLON). As amostras de sedimentos, no 
laboratório, passaram por um processo de secagem, trituração e triagem (malha de 63µm). Em 
seguida, uma massa em torno de 40 mg da amostra de solo, foi digerida com água régia (3 HCl :1 
HNO3) a quente e diluída com solução de HNO3 2% até obter 25mL de solução. Uma alíquota de 
10µl desta solução foi depositada sobre o filme PCLIGHT juntamente com 5µl de um agente anti-
estático Cyastat (5% m/m) (“dry method”). Após a evaporação das gotas, empregando-se uma 
lâmpada infra-vermelha, adicionou-se uma película fina de Colódio (acetato de isoamila + colódio 
elástico) sobre o depósito para a proteção do mesmo contra agentes externos. Em seguida, os 
depósistos foram irradiados junto ao núcleo do reator nuclear do IPEN  IEA-R1(3,5MW) para 
induzir a reação de fissão com nêutrons térmicos nos núcleos de 235U. Simultaneamente com as 
amostras em estudo, foi irradiada uma amostra padrão (IAEA-314), com teor de urânio conhecido, 
certificada pela Agência Internacional de Energia Atômica. Após as irradiações, os filmes plásticos 
passaram por um processo de revelação química utilizando uma solução de NaOH 6,0 N, por um 
período de tempo em torno de 60 minutos e à 60°C, para ampliação dos traços ou furos produzidos 
pelos fragmentos de fissão. Os traços foram contados com o auxílio de um microscópio óptico 
acoplado á uma câmara de vídeo e à um microcomputador PC. O teor de urânio nas amostras 
analisadas variou entre 3,80 ± 0,72 e 18,0 ± 1,2 ppm. Estes resultados foram comparados com 
valores divulgados na literatura para sedimentos coletados em ambientes similares aos deste 
trabalho 
 
Bolsista IC-PROIN 
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RESUMO 10. 
 

DETERMINAÇÃO DO TEOR DE URÂNIO EM AMOSTRAS DE SOLOS DA REGIÃO 
ESTUARINA DE SANTOS E SÃO VICENTE. 

 
 

Bianca Aloise Maneira Corrêa (aluna) 
Luiz Paulo Geraldo (orientador) 

 
Instituto de Pesquisas Científicas – IPECI 

Universidade Católica de Santos 
 
 
Nas últimas décadas, uma atenção especial tem sido dada ao controle dos materiais radioativos de 
ocorrência natural, em particular o urânio, devido à expansão das indústrias de fertilizantes e usinas 
termoelétricas a carvão em vários países. O conhecimento do teor deste metal em amostras 
biológicas e ambientais é, portanto, importante do ponto de vista de Proteção Radiológica para a 
população de uma forma geral. O objetivo deste trabalho foi determinar o teor de urânio em 
amostras de solo da região estuarina de Santos e São Vicente, utilizando a técnica do registro de 
traços de fissão em detectores de traços nucleares de estado sólido (Solid State Nuclear Tracks 
Detectors – SSNTD), empregando o plástico sintético PCLIGHT. As amostras de solos foram 
coletadas nos municípios de Santos, São Vicente, Guarujá (Vicente de Carvalho), Bertioga e 
Cubatão. No laboratório, passaram por um processo de preparo que consistiu na secagem, 
trituração, triagem, digestão ácida a quente e diluição volumétrica.  A amostra final foi obtida 
utilizando o método a seco (“dry method”), onde 10 µL da solução confeccionada com 40 mg de 
solos e 5µL de um agente anti-estático foram depositados sobre o detector PCLIGHT e evaporados. 
Em seguida, aplicou-se uma película extremamente fina (em torno de 20µg/cm2) de colódio para 
proteção do depósito. Os detectores foram irradiados em um fluxo de nêutrons térmicos do reator 
nuclear IEA-R1 (3,5 MW) e em seguida passaram por uma revelação química adequada para 
ampliação dos traços de fissão. A contagem destes traços ou furos foi feita utilizando um 
microscópio óptico acoplado á uma câmara de vídeo. Para determinar a concentração de urânio nas 
amostras em estudo, utilizou-se como padrão de referência uma amostra de solo certificada pela 
Agência Internacional de Energia Atômica. A concentração de urânio das amostras analisadas 
variou no intervalo de 3,21 ± 0,63 a 11,4 ± 1,1, com um valor médio de 6,3 ± 3,2. Os resultados 
foram comparados com valores divulgados na literatura por outros autores. 
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RESUMO 11. 
 

MEDIDAS DAS CONCENTRAÇÕES DE MERCÚRIO EM ÁGUAS FLUVIAIS DA 
REGIÃO ESTUARINA DE SANTOS E SÃO VICENTE 

 
Natanael Dante Segretti (aluno) 

Fabiana Henriques dos Santos (colaboradora) 
Luiz Paulo Geraldo (orientador) 

 
Instituto de Pesquisas Científicas – IPECI – Universidade Católica de Santos 

 
A região estuarina de Santos e São Vicente tem sido alvo de emissões de produtos tóxicos sólidos, 
entre os quais os metais pesados, pelos esgotos domésticos, indústrias petroquímicas, siderúrgicas, 
fertilizantes entre outras existentes na região. Sabe-se que o leito de rios (sedimentos) constitui-se 
no maior depósito de metais pesados em ambientes aquáticos. Entretanto, também pode ocorrer um 
aumento apreciável do teor destes metais nas águas, tornando-se, portanto, um outro importante 
indicador do nível de poluição deste compartimento ambiental. Este trabalho visa investigar a 
concentração de mercúrio nas águas de diversos rios desta região, e seus possíveis efeitos na saúde 
da população local. As amostras de águas foram coletadas a uma profundidade aproximadamente de 
50 cm da superfície, em diversos rios desta região estuarina, utilizando frascos de polietileno de 1 
L. No laboratório, as amostras foram aciduladas com 5 mL de HNO3 P.A. concentrado e 
armazenadas à uma temperatura em torno de 4 oC. Para análises, 150 mL de cada amostra, passou 
por um processo de digestão ácida, à uma temperatura próxima de 90 oC, até a evaporação quase 
que completa. Em seguida o resíduo foi filtrado e diluído até a marca em um balão volumétrico de 
25 mL. Os teores de Hg nas amostras foram determinados, em triplicata, utilizando um 
Espectrômetro de Absorção Atômica em conjunto com um gerador de hidretos metálicos a frio 
(MS-10). Os valores preliminares obtidos para as amostras de águas variaram no intervalo entre 
(0,80 ± 0,17) a (212,0 ± 6,6)µg/L. Estes resultados são comparados com informações divulgadas na 
literatura por outros autores e discutidos em termos dos limites máximos recomendados pelas 
agências de saúde. 
 
 
Financiamento: PROIN/UNISANTOS  
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RESUMO 12. 
 

ESPÉCIES DE Candida ISOLADAS DE INFECÇÕES SISTÊMICAS DE HOSPITAIS DA 
BAIXADA SANTISTA, SÃO PAULO 

 
Patrícia Bevilaqua (aluna) 

Maria Cecília Bianchi Soares (orientadora) 
 

Curso de Farmácia e Bioquímica, Universidade Católica de Santos 
 
Nas últimas décadas, as infecções hospitalares fúngicas, ganharam maior destaque, devido 
principalmente à vulnerabilidade do paciente, que, se por um lado tem a vida prolongada por 
técnicas e procedimentos médicos avançados, por outro, técnicas invasivas propiciam a colonização 
e infecção por microrganismos oportunistas que podem expressar seu potencial patogênico 
causando quadros graves e óbito nesses pacientes. Diversos estudos verificaram que a maioria das 
infecções hospitalares fúngicas é causada por leveduras do gênero Candida. O objetivo desse estudo 
foi verificar quais espécies de Candida, são mais freqüentes em nossa região e determinar a 
produção de fosfolipase como fator de virulência nos isolados. Os isolados de Candida foram 
obtidos de amostras de hemocultura de pacientes internados em hospitais da região e identificados 
avaliando-se as características micromorfológicas através de técnica de microcultivo em agar 
fubá/tween 80 e assimilação de fontes de carbono (auxanograma), utilizando-se conjunto comercial 
API 20CAUX (BioMérieux). Para determinação de fosfolipase semeou-se os isolados em meio de 
cultura contendo gema de ovo. 221 hemoculturas para fungos de pacientes de hospitais da região 
foram analisadas no Instituto Adolfo Lutz de Santos, no período de janeiro de 2000 a maio de 2007. 
32 (14,5%) foram positivas para diferentes espécies fúngicas. C. albicans foi isolada em 12 
amostras, representando 37,5% dos isolados, C. parapsilosis, em 13 (40,5%), C. famata, 2 (6%), C. 

tropicalis, 1 (3%) e Candida sp, 2 (6%). Atividade fosfolipásica foi verificada somente entre os 
isolados de C. albicans. C. parapsilosis, foi a espécie mais freqüente, comprovando sua importância 
como patógeno nosocomial. Esta espécie é freqüentemente isolada da pele do paciente e de pessoal 
de enfermagem e caracteriza-se por produzir extensos biofilmes em superfícies plásticas, sendo 
muito associada a infecções sistêmicas cuja porta de entrada é o uso de cateteres. 
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RESUMO 13. 
 

FORMIGAS EM FLORES DE ASCLEPIAS CURASSAVICA (ASCLEPIADACEAE) NO 
VALE DO RIO QUILOMBO: PARASITAS OU MUTUALISTAS? 

 
Mariana Azevedo Rabelo (aluna) 

Ronaldo Bastos Francini (orientador) 
 

Curso de Ciências Biológicas, Universidade Católica de Santos 
 
O trabalho em desenvolvimento tem o objetivo de encontrar possíveis padrões espaciais e temporais 
da presença de formigas nas flores de Asclepias curassavica em um ambiente ruderal no Vale do 
Rio Quilombo, Santos, SP.  A presença das espécies de formigas nas flores será relacionada com a 
obtenção do recurso néctar.  Para isso, flores com e sem formigas serão observadas para verificar o 
papel destas sobre potenciais polinizadores.  Também serão feitos experimentos para verificar se as 
flores colocadas no solo são visitadas por outras espécies de formigas.  Duas idas à área detectaram 
a presença de 105 plantas distribuídas em 12 grupos (64 plantas) em 29 de março  e em 11 grupos 
(43) em 27 de maio de 2008.  A menor quantidade de plantas floridas é devida parcialmente a 
fenologia de floração e ao corte intensivo das bordas.  Os dois maiores grupos de plantas estavam 
nos segmentos 8400-8500m (36) e 1600-1700m (22).  A altura das plantas variou entre 38cm e 
213cm e o número de folhas entre 1 e 33.  O número de flores por planta variou entre 1 e 26 sendo 
que as formigas estiveram presentes em 41 plantas (39%).  Foram encontradas 9 espécies de 
formigas dos gêneros Pseudomyrmex (Psedomyrmicinae; 11%), Camponotus, Brachymyrmex 
(Formicinae; 22%), Dorymyrmex (Dolichoderinae; 11%), Acromyrmex, Crematogaster, 
Wasmannia, Pheidole e Cyphomyrmex (Myrmicinae; 56%).  As espécies mais freqüentes foram 
Dorymyrmex sp. 1 (37%) e Pheidole sp.1 (18%). 
 
Bolsista IC-PROIN 
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RESUMO 14. 
 

ESTUDO DA MORTALIDADE POR NEOPLASIA MALIGNA DO ESTÔMAGO NA 
REGIÃO METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA (1980-2005) 

 
Patrícia Mello Valente (aluno) 

Wilson Sabino (orientador) 
 

Universidade Católica de Santos 
 
Dos 58 milhões de mortes que foram registradas no mundo no ano de 2005, 7,6 milhões (13%) se 
devem ao câncer. Dentre os cânceres que mais contribuem para essa mortalidade encontra-se o 
câncer de estômago (quase 1 milhão de mortes anuais). Fatores casuais foram ligados ao 
desenvolvimento deste, como estilo de vida com poucas condições de boa saúde e exposição a 
agentes carcinogênicos ambientais e à infecção. Com isso, o presente estudo tem como objetivo 
avaliar os coeficientes de mortalidade por neoplasia maligna do estômago nos municípios de Santos 
(STOS), São Vicente (SV), Cubatão (CBT) e Guarujá (GRJ) no período de 1980 a 2005. Esta 
investigação foi realizada por meio de um desenho descritivo de mortalidade. As variáveis de 
estudo utilizadas foram: sexo, ano de óbito, causa básica de falecimento e município de residência. 
Incluiu-se com a finalidade de estudo comparativo, dados da Região Metropolitana da Baixada 
Santista (RMBS), Estado de São Paulo (ESP) e Brasil (BR). Os resultados demonstraram que no 
ano de 2005, a neoplasia maligna do estômago demonstrou maior coeficiente de mortalidade 
específico (CME), em ordem decrescente nos municípios de SV, CBT, GRJ e STOS. Ainda, através 
da análise da tendência geral nota-se que, dentre todos os locais abordados, apenas SV não 
demonstrou uma redução estatisticamente significativa da mortalidade. Enfim conclui-se que 
durante a evolução proposta, STOS foi o único que apresentou valores de CME menores do que 
todos os locais de comparação (RMBS, ESP e BR), SV apresentou CME apenas maior que a RMBS 
e os municípios de CBT e GRJ propiciaram CME sempre acima de todos os locais de comparação.  
 
Bolsista IC-PROIN 



Resumos III Jornada de Iniciação Científica 

 

COIC – UNISANTOS - 2008 

 

17 

RESUMO 15. 

 
ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE EXTRATO DE CASTANHA-DO-BRASIL 

 
Luis Filipe de Oliveira Figliolino (aluno) 

Andréa Pittelli Boiago Gollücke (orientadora) 
 

Curso de Nutrição - Universidade Católica de Santos 
 

A castanha-do-Brasil é uma importante semente para o país, pois minimiza a devastação de matas 
nativas e, em termos nutricionais, contém alto teor de selênio com ação antioxidante. Os objetivos 
deste estudo são elaborar o extrato da castanha-do-Brasil; determinar quantidades e rendimento de 
nutrientes; identificar compostos orgânicos ligados ao selênio, preparar formulações do extrato com 
diferentes ingredientes e avaliar a aceitação sensorial do extrato e dos produtos formulados. Na 
primeira parte do estudo, foram testadas diferentes proporções para produção do extrato: 1:2, 1:4 e 
1:8 (castanha:água) e foram elaboradas formulações para as bebidas.  Os extratos foram obtidos por 
trituração (3 minutos) com água à temperatura de 75ºC e em seguida foram submetidos à 
pasteurização a 70º C por 20 minutos. Os ingredientes testados foram: açúcar, mel, polpa de frutas, 
achocolatado e essências. Os resultados apontaram que o extrato elaborado na proporção 1:2 
apresentou consistência inapropriada para produção de bebida. O extrato 1:8 apresentou o melhor 
rendimento e consistência mais apropriada. O extrato puro apresentou coloração branca e sabor 
agradável, porém gosto residual indesejável. Para solucionar este aspecto, foram adicionados, com 
êxito, 15mL de mel e 5 gotas de essência de baunilha. Para a preparação de formulações, foram 
adicionadas polpas de frutas a 100mL do extrato e 5 g de açúcar. Duas formulações de bebidas com 
9g de polpa de goiaba/100mL ou 11g de polpa de uva/100mL apresentaram consistência desejável, 
coloração atraente e sabor agradável, com redução do gosto e aroma residual de castanha. Concluiu-
se que o extrato na proporção 1:8 apresentou o melhor rendimento e consistência para preparação 
de formulações e que as bebidas formuladas com açúcar e polpas de goiaba ou uva apresentaram 
sabor e cor agradáveis. A segunda parte do estudo quantificará os macronutrientes no extrato e 
testará sensorialmente (teste de aceitação) as formulações apresentadas. 
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RESUMO 16. 
 

ESTUDO DA MORTALIDADE POR NEOPLASIA MALIGNA DA MAMA  
NA POPULAÇÃO FEMININA DA REGIÃO  

METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA 
 

Regiane Célia Machado (aluno) 
Wilson Sabino (orientador) 

 
Curso de Psicologia, Universidade Católica de Santos 

 
 

A neoplasia da mama é apontada como a segunda neoplasia mais freqüente em mulheres do mundo 
todo, inclusive, é a mais comum em países desenvolvidos como os Estados Unidos e vários países 
europeus. No Brasil, nas duas últimas décadas do século XX, vem apresentando substancial 
crescimento, causando importante número de falecimentos. Objetivo: Avaliar os coeficientes de 
mortalidade por neoplasias malignas da mama feminina nos municípios de Santos, São Vicente, 
Cubatão e Guarujá entre o período de 1980 a 2005. Método: Esta investigação foi realizada por 
meio de um desenho descritivo de mortalidade. Para controlar o viés associado a estas análises 
empregou-se a população-padrão européia. As variáveis de estudo utilizadas foram: sexo, causa 
básica de falecimento e município de residência. Incluiu-se com a finalidade de estudo comparativo, 
a Região Metropolitana da Baixada Santista,  o Estado de São Paulo e Brasil. Resultados: Dentre 
os municípios estudados, Santos apresenta maior coeficiente de mortalidade específico para a 
neoplasia maligna da mama feminina (35,4/100.000 mulheres), seguido por Cubatão (32,9/100.000 
mulheres). Observou-se, ainda, um aumento médio da taxa de mortalidade estatisticamente 
significativo em Santos, com 0,25 por 100.000 mulheres / ano, no Estado de São Paulo, com 0,19 
por 100.000 mulheres / ano e no Brasil, com 0,21 por 100.000 mulheres / ano. Conclusão: Os 
coeficientes de mortalidade por essa neoplasia nos municípios de Santos e Cubatão apresentaram-se 
maiores, sobretudo quando comparados à Região Metropolitana da Baixada Santista, Estado de São 
Paulo e Brasil. Sendo assim, é possível que vários fatores de risco possam estar interagindo na 
região de estudo. Deste modo, faz-se necessário em futuros trabalhos, a relação de possíveis fatores 
que possam desencadear o alto índice de falecimento por esta neoplasia da população feminina em 
questão.  
 
Bolsista IC-PROIN 
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RESUMO 17. 
 

A EXPERIÊNCIA DO MERCADO DE CRÉDITOS DE CARBONO  
NO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
Flávia Martins da Silva (aluna) 

Ana Maria de Oliveira  Nusdeo (orientadora) 
 

Universidade Católica de Santos 
 
O estudo foi realizado durante 12 meses na cidade de Santos e São Paulo, com o propósito de 
discutir o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo e o Mercado de Créditos de Carbono verificando 
suas oportunidades a partir do projeto certificado – Aterro Bandeirante. Atualmente os projetos de 
MDL e créditos de carbono, tem sido destaque mundial, pois são considerados como forma de 
estabilização dos gases do efeito estufa e a redução do aquecimento global. A pesquisa consistiu 
em: 1) levantamento bibliográfico incluindo análise de livros, artigos científicos, dissertações e 
teses que vêm sido publicadas, 2) análise de Convenções e Tratados Internacionais e 3) Estudo de 
um caso real de um projeto de MDL (Mecanismo de Desenvolvimento Limpo), que é um dos 
instrumentos de flexibilização estabelecidos pelo Protocolo de Quioto, com o objetivo de facilitar à 
consecução das metas de redução de emissão de gases de efeito estufa. Primeiramente houve a 
necessidade de se estudar a criação do mercado de crédito de carbono, que foi instituído pelo 
Protocolo de Quioto, depois o sistema de certificação de projetos de MDL para se obter créditos de 
carbono, que podem, depois de aprovados, serem negociados em Bolsa de Valores. No caso 
escolhido para estudo - Aterro Bandeirantes, o maior do Brasil, localizado no km 26 da Rodovia 
Bandeirantes na Região de Perus em São Paulo -  desenvolveu-se um Projeto que resultou na 
instalação da empresa Biogás que mantém uma usina termelétrica que capta a energia do lixo e a 
direciona para o uso da população local de Perus. Os créditos foram negociados em setembro de 
2007 na BMF (Bolsa de Mercadorias e Futuro) para um banco belgo-holandês por cerca de R$34 
milhões de reais. 
 
Bolsista IC-PROIN 
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RESUMO 18. 
 

COMÉRCIO DE EMISSÕES DE POLUENTES EM REGIÕES SATURADAS. ESTUDO 
DE CASO NO PÓLO INDUSTRIAL DE CUBATÃO 

 
Merielli Ribeiro Santos da Silva (aluna) 

Ana Maria de Oliveira Nusdeo (orientadora) 
 

Universidade Católica de Santos 
 

O presente projeto tem como objetivo analisar a aplicação do Decreto Estadual nº 50.753/06 quanto 
à comercialização de créditos de emissões de poluentes pelas empresas situadas no Pólo Industrial 
de Cubatão, como exemplo de instrumento econômico no Direito Ambiental. O trabalho se 
desenvolveu a partir de estudos bibliográficos e entrevistas, com os seguintes resultados: 
Inicialmente, estudou-se a natureza e disciplina jurídica do licenciamento ambiental. Trata-se de 
autorização concedida para a instalação ou ampliação de atividades potencialmente poluidoras em 
áreas saturadas ou em vias de saturação. A autorização se desdobra em três licenças: Prévia, para o 
planejamento da atividade a ser exercida; de Instalação, que possibilita o início da implementação 
do empreendimento; e de Operação, que autoriza o início das atividades, todas com prazo de 
validade determinado, o que gera a necessidade de sua revisão periódica. No ato do licenciamento e 
de sua renovação, são estabelecidos padrões de operação e controle de problemas ambientais. O 
Decreto 50.753/06, que regulamentou o Decreto 8.469/07, estabeleceu a necessidade de que a 
concessão ou renovação da licença em áreas saturadas defina metas de redução de emissão de 
poluentes, que deverão ser obedecidas pelo empreendedor ao longo de sua vigência. Tal decreto 
teve sua redação alterada pelo Decreto 52.649/07, que ampliou a classificação das regiões saturadas 
em razão do grau de severidade, estabeleceu regras especiais para certas modalidades de 
licenciamento ambiental e os meios de fomentação dos mecanismos de geração de créditos e 
compensação, a fim de desenvolver efetivamente o mercado de emissões. 
 As entrevistas realizadas com o engenheiro da CETESB de Cubatão em agosto de 2007 e 
maio de 2008 mostram que, apesar da possibilidade de criação de mercado de emissões, a partir do 
programa de redução trazido pelo Decreto Estadual nº 50.753/06, esta oportunidade não vem sendo 
aproveitada pelos empreendedores, que no momento da renovação de suas licenças, optam por 
utilizar os créditos gerados com as reduções para a ampliação do próprio empreendimento.  Em 
conclusão, observa-se que a tentativa de implantação desse comércio de emissões, atrelado ao 
licenciamento ambiental e às metas de redução da poluição, não foi até o presente momento, bem 
sucedida.  
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RESUMO 19. 
 

POLUIÇÃO NA ZONA COSTEIRA E A LEI DE CRIMES AMBIENTAIS 
 

Marco Antonio da Silva (aluno) 
Cristiane Derani (orientadora) 

 
Curso de Direito – Universidade Católica de Santos 

 
Hodiernamente, a zona costeira, além de conservar sua importância urbanística e política por causa 
dos mais de quinhentos municípios litorâneos, entre eles muitas capitais de estados-membros, tem 
também imensurável importância econômica e logística; importância esta que se demonstra 
imprescindível para a “saúde financeira” de nosso país, dos estados federados, dos municípios 
litorâneos e até mesmo daqueles que se encontram em suas adjacências, já que há um alto 
desenvolvimento industrial, uma potencialização da capacidade de exportação através dos portos e a 
capitalização de recursos por meio da exploração turística. 
Em razão dessa realidade, o direito se impõe como instrumento essencial para conservação e defesa 
da zona costeira. A lei 9605/98 (Lei de Crimes Ambientais) refere-se às poluições que possam 
causar danos à saúde humana, à mortandade de animais, ao impedimento ou simples dificuldade do 
uso público das praias, entre outras disposições.  
Nosso trabalho analisa a sustentabilidade da zona costeira; os conflitos interpretativos que ocorrem 
pela imprecisão dos tipos penais da referida lei; as competências administrativas, legislativas e 
judicantes, relacionadas à proteção ambiental e focaliza filosoficamente a relação indissociável do 
homem com a natureza. 
Desta feita, analisamos o tipo penal incriminador do art. 54 da lei 9605/98, visando identificar seu 
conteúdo material e as condições de sua aplicação. A poluição que prejudica ou impede o uso 
público das praias é apenada e reclama fiscalização, assim como a sanção estatal. 
O Estado é tutor da Zona Costeira, que é um bem coletivo e patrimônio nacional, segundo o art. 
225, § 4º da CF, competindo a União gerenciá-la e legislar sobre os temas inerentes a ela. A 
metodologia para efetuação desta pesquisa abrange a consulta às doutrinas jurídicas, legislação e 
jurisprudência. Quanto aos resultados obtidos e à conclusão, verificamos a importância da Lei 
9605/98, que é uma inovação legislativa idônea para o combate ao poluidor, padecendo o Estado de 
otimizar seus instrumentos fiscalizadores para que os infringentes das normas penais-ambientais 
possam ser apenados na forma da lei. 
 
Financiamento: Bolsa IC PIBIC/CNPq 
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RESUMO 20. 
 

OS DETERMINANTES DOS PREÇOS DOS IMÓVEIS NO MUNICÍPIO DE SANTOS 
 

Caio Rodriguez Antunes Corrêa (aluno) 
Daniel Arias Vazquez (orientador) 

 
Universidade Católica de Santos 

 
A pesquisa analisa o comportamento do mercado de imóveis novos em Santos e busca identificar os 
determinantes que afetam o preço de venda destes imóveis. A partir de dados colhidos em 
imobiliárias, construtoras e dos próprios corretores de plantão nas construções é possível verificar 
quais são os itens que os empreendimentos estão ofertando para atrair compradores e a influência 
dos mesmos no preço do metro-quadrado do imóvel. Entre os possíveis determinantes deste preço, 
serão testados a localização do imóvel, medida através da proximidade com regiões de comércio e 
lazer, principalmente a praia, e também o perfil sócio-econômico do território, o padrão do imóvel, 
constituído pela área útil, quantidade apartamentos por andar, quantidade de dormitórios e de 
banheiros, garagem privativa, área de lazer. Após traçar o perfil dos empreendimentos e seu preço 
por metro-quadrado, pretende-se investigar os incentivos existentes para a oferta deste tipo de 
imóvel através de entrevistas com informantes qualificados, as hipóteses passam pela questão da 
alteração na legislação de regulação do uso e ocupação do solo no município, pelas expectativas de 
atração de investimentos na área de petróleo e gás e também pela política de financiamento 
habitacional. O desenvolvimento desta pesquisa prevê quatro etapas: levantamento bibliográfico, 
coleta de dados, modelo estatístico e realização de entrevistas. Dessa forma, será possível fazer uma 
análise do mercado de imóveis em Santos da forma como ele se apresenta atualmente, comparando 
as políticas públicas de habitação para a população de baixa renda com o crescente número de 
lançamentos de médio a alto padrão. 
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RESUMO 21. 
 

PROCESSOS FORMATIVOS A DISTÂNCIA NA LICENCIATURA 
 

Milena Mara Gomes de Sousa (aluna) 
Irene Jeanete Lemos Gilberto (orientadora) 

 
Universidade Católica de Santos 

 
Esta pesquisa teve como objetivo investigar processos interativos de ensino-aprendizagem com o 
uso de tecnologias na modalidade a distância no curso de pedagogia, com vistas a compreender as 
potencialidades das ferramentas contidas nas propostas de ensino presencial e seu papel 
emancipador na formação dos alunos. Partindo do conceito de Boaventura Santos sobre o 
conhecimento emancipador, conceito esse que pressupõe a reciprocidade, a solidariedade e a 
participação entre os sujeitos, a pesquisa buscou investigar o lugar ocupado pelas tecnologias de 
suporte digital na formação inicial, suas possibilidades e limites, tendo em vista também os desafios 
oferecidos pela modalidade de ensino a distância. Tomou como amostra, professores e alunos do 
Curso de Pedagogia que se utilizam das ferramentas e da tecnologia do ensino a distância, e, por 
meio de questionários e entrevistas semi-estruturadas, buscou mapear os modos de interação entre 
os sujeitos e como ocorre a integração com os conteúdos oferecidos nas modalidades a distância e 
presencial.    
 
Bolsista IC-PROIN 
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RESUMO 22. 
 

TRANSFORMAÇÕES NO TRABALHO E IMPACTO NA VIDA  
DOS ESTIVADORES DO PORTO DE SANTOS 

 
Érica da Silva Lima (aluno) 

João Carlos Gomes (orientador) 
 

Universidade Católica de Santos 
 
A pesquisa, inserida no projeto intitulado “Reestruturação Produtiva, Relações de Trabalho e 
Identidade Operária na História do Porto de Santos”, tem como objetivo analisar os impactos da 
reestruturação produtiva na vida dos Estivadores do Porto de Santos, com a promulgação da Lei de 
Modernização dos Portos, N.º8630, de 25 de fevereiro de 1993. Através da categoria do Trabalho, 
com foco de estudo da cultura e da identidade operária pretende-se investigar como as identidades 
constituídas pela tradição e pelos costumes são impactadas pelas relações de trabalho em 
transformação. O trabalho, iniciado em março de 2008, utilizando a metodologia da pesquisa 
bibliográfica e da legislação portuária Brasileira, pretende analisar as alterações institucionais e os 
impactos da multifuncionalidade do trabalho na vida dos Estivadores, com a finalidade de conhecer 
suas especificidades e por aí confrontá-las com outras experiências vividas, possibilitando uma 
compreensão mais profunda sobre a lógica das adesões e resistências que hoje, ainda, se 
apresentam. Os Capítulos V e VI, da Lei 8630/93, determinam, dentre outras medidas, que os 
operadores portuários devem constituir, em cada porto organizado, um órgão de gestão de mão-de-
obra do trabalho portuário (OGMO), tendo como finalidade administrar todo o controle do mercado 
de trabalho avulso e não-avulso, na qual os Estivadores devem adequar-se aos processos de 
modernização com o intuito de elevar a produtividade, para tanto, a multifuncionalidade do trabalho 
deve ser intensa, baseado em novas formas de contratação, totalmente estranhas às tradicionais em 
que foram educados onde detinham o controle do seu trabalho e sua produtividade estava 
condicionada aos seus ganhos. 
 
Bolsista IC-PROIN 
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RESUMO 23. 
 

TRANSFORMAÇÕES NOS MODERNOS PORTOS MUNDIAIS E NOS BRASILEIROS: A 
EXPERIÊNCIA NO PORTO DE SANTOS 

 
Evelyn Santo de Lima (aluna) 
João Carlos Gomes (orientador) 

 
Universidade Católica de Santos 

 
A pesquisa tem como objetivo analisar as transformações institucionais, tecnológicas e do trabalho 
ocorridas nos portos mundiais, e nos portos Brasileiros relacionando similaridades e diferenças, 
buscando identificá-las na experiência do Porto de Santos. O trabalho, iniciado em março de 2007, 
utilizando a metodologia de pesquisa bibliográfica busca aplicar seus objetivos específicos em 
como estava estruturado o Estado em relação aos portos e como se constituíam as relações de 
trabalho entre os mesmos a ponto de procurar esclarecer o impacto das mudanças na vida do 
trabalhador portuário, verificar  como e quando ocorreram as privatizações em portos estrangeiros a 
fim de possibilitar conclusões ao processo brasileiro e caracterizar as transformações nas regiões 
portuárias pesquisadas. Como resultados verifica-se que o processo de modernização 
impossibilitado pelo Estado do final do século XX foi impulsionado pelo setor privado na totalidade 
ou em algumas atividades portuárias em todos os portos estudados, cada um seguindo uma política 
de privatização para melhor adequação de suas realidades. Quanto ao impacto na vida dos 
trabalhadores, que os tornaram sujeitos ao desemprego e a precarização de vida, devido 
determinadas atividades serem suprimidas pela tecnologia e modificadas por questões 
institucionais, demonstra similaridades entre os portos, ainda que, cada um possua seu diferencial 
entre as negociações de capital-trabalho dentro do processo de reestruturação produtiva que ocorreu 
e ocorre no setor portuário. 
  
Bolsista IC-PROIN 
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RESUMO 24. 
 

ANÁLISE ECONÔMICA, FINANCEIRA, SOCIAL E AMBIENTAL  
DE EMPRESAS LOCALIZADAS NA REGIÃO METROPOLITANA DA  

BAIXADA SANTISTA E A IMPORTÂNCIA DA EVIDENCIAÇÃO 
 NOS INFORMES CONTÁBEIS E FINANCEIROS 

 
Raíssa Paro Orlandi (aluna) 

João Eduardo Prudêncio Tinoco (orientador) 
 

Curso de Ciências Contábeis – Universidade Católica de Santos 
 
O objetivo desta pesquisa, que se encontra em andamento, iniciada em março/08, é, de analisar e 
avaliar o desempenho econômico, financeiro, social e ambiental de empresas que operam na Região 
Metropolitana da Baixada Santista, bem como o papel que a Contabilidade e a Administração 
Financeira desempenham nesse contexto e qual seu nível de responsabilidade nessa tarefa de 
melhor prover os usuários de suas informações contábeis, financeiras, sociais e ambientais, 
pertinentes ao tema da sustentabilidade, especialmente a humana. Adotou-se uma metodologia tri-
dimensional, ou seja, uma revisão bibliográfica do tema, tanto de estudos nacionais como 
internacionais, além da análise documental dos demonstrativos contábeis, econômicos, financeiros e 
sócio-ambientais das empresas pesquisadas. Essas informações serão complementadas com 
entrevistas junto a executivos dessas empresas e entidades, bem como a participação em seminários 
técnicos especializados, especialmente os realizados pela APIMEC – Associação de Analistas e 
Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais, dentre outras instituições.  As empresas 
escolhidas para análise foram: Alemoa S/A - Imóveis e Participações, CODESP, Cosan S/A, 
Deicmar S/A, Fertimport S/A, Grupo Rodrimar S/A, Libra Terminais S/A, Petróleo Brasileiro S/A, 
Santos Brasil S/A, Teaçu Armazenagens Gerais S/A, Vopak Brasil S/A e Usinas Siderúrgicas de 
Minas Gerais S/A. Como resultado preliminar está-se elaborando artigo para apresentar ao V 
Simpósio Internacional de Gestão de Negócios em Ambiente Portuário-SINAP, da Unisantos,  a 
realizar-se em outubro/08. Esse evidencia aspectos socioambientais de 3 empresas, sendo uma do 
Complexo Industrial de Cubatão e duas que operam no Porto de Santos. Para janeiro/09 prevê-se 
apresentar artigos no 6º Congresso USP de Iniciação Científica em Contabilidade, abrangendo 
aspectos contábeis e financeiros e outro tratando de evidenciação socioambiental de empresas que 
operam na RMBS. 
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RESUMO 25. 
 

O DESENVOLVIMENTO MORAL NO ADOLESCENTE VITIMIZADO 
UMA ABORDAGEM PIAGETIANA POR MEIO DOS CONTOS DE FADA 

 
Danielle Kepe de Souza Pinto (aluna) 
Luana Carramillo Going (orientadora) 

Marcelo Marques de Oliveira (colaborador voluntário) 
 

Curso de Psicologia, Universidade Católica de Santos 
 
O termo moral configura o conjunto das normas para o agir específico ou concreto do ser humano. 
Jean Piaget aprofunda a temática ao afirmar que a essência de toda a moralidade consiste no 
respeito que o indivíduo sente por tais regras. Pesquisas em psicologia confirmam que indivíduos 
vitimizados sofrem conseqüências tanto na esfera física, quanto afetiva e psicológica. Isso atenta 
para a necessidade de um estudo que contemple a construção da moralidade nesse público. 
OBJETIVO: Verificar de que modo se dá a construção da moralidade em grupo de adolescentes 
vítimas de violência, atendidos pelo Programa Sentinela – São Vicente. MÉTODO: Com base nos 
trabalhos de Carramillo-Going na elaboração de seu doutorado (2000) e tendo como fundamentação 
teórica Piaget, buscou-se, por meio de uma pesquisa exploratória, uma análise de um grupo 
composto por seis adolescentes na faixa etária de 12 aos 14 anos. Utilizou-se como instrumento 
levantamento dos prontuários dos adolescentes, pré-teste onde três dilemas morais foram abordados 
e cinco contos de fadas versão Irmãos Grimm, se verificou o tipo de julgamento e punição que os 
sujeitos aplicavam as situações das narrativas, além da proposta de uma clarificação de valores 
baseado nos conceitos de Puig, que pudesse colaborar para a formação desses cidadãos. 
RESULTADOS: Apenas se constataram resultados preliminares. A história da violência marcada 
na vida de cada adolescente foi estudada e realizou-se uma análise discursiva de como os 
adolescentes se posicionaram frente às situações que os contos apresentavam, e seus 
posicionamentos após a clarificação. Por demandar um cuidado maior a análise qualitativa demanda 
um período mais extenso de estudo. CONCLUSÃO: Até a etapa desenvolvida observa-se nos 
adolescentes um histórico trágico, marcado por diferentes modos de violência e histórias 
significativas. Sente-se a necessidade, no momento, de uma extensão quanto ao prazo do projeto 
para que haja uma análise dos dados de modo mais minucioso. 
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RESUMO 26. 
 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS PROFESSORES  
FORMADORES SOBRE O TRABALHO DOCENTE E O  

PROCESSO DE PROFISSIONALIZAÇÃO 
 

Letícia Aguiar Simões Amaro (aluna) 
Maria de Fátima Barbosa Abdalla (orientadora) 

 
Universidade Católica de Santos 

 
Este trabalho, desenvolvido no âmbito do Projeto Integrado ao Centro Internacional de Estudos em 
Representações Sociais e Subjetividade na Área da Educação/CIERS, teve como objetivo central 
identificar elementos para compreender as representações sociais dos professores formadores a 
respeito do trabalho docente frente ao processo de profissionalização. Parte de duas questões-
problema: quais são as representações dos professores formadores sobre o trabalho docente frente 
ao seu processo de profissionalização? E como enfrentam as condições de trabalho no interior de 
suas instituições, respondendo às múltiplas exigências que lhe são colocadas em seu cotidiano? A 
pesquisa de abordagem qualitativa desenvolve-se em uma universidade comunitária e confessional 
da baixada santista, tendo como sujeitos professores formadores de diferentes Cursos de 
Licenciatura. Como procedimentos metodológicos, utilizamos, em uma primeira fase, um 
questionário composto por questões fechadas, abertas e de evocação. Na segunda fase, foram 
realizadas entrevistas semi-estruturadas com sete destes professores aprofundando a temática. 
Como resultados parciais, acentua-se que o professor formador: 1º acredita em seu trabalho e no 
“tipo de formação”; 2º segue modelos e/ou referências (pertença social); 3º está consciente de sua 
função, reconhecendo o “poder” (ilusório) que possui; 4º sente-se “reconhecido” como profissional. 
Mas, por outro lado, os resultados indicam, também: 1º a desvalorização profissional; 2º a 
intensificação do trabalho docente devido ao aumento das funções e da ampliação das jornadas de 
trabalho; 3º uma perspectiva administrativa e burocrática; 4º a instituição de novas formas de 
regulação e controle. 
 
Financiamento: CNPq/PIBIC 
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RESUMO 27. 
 

O ENSINO DE GEOGRAFIA COMO PRÁTICA EMANCIPATÓRIA PARA INCLUSÃO E 
PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

 
Fernanda Rodrigues da Silva Damaceno (aluna) 

Nereide Saviani (orientadora) 
 

Universidade Católica de Santos 
 

Como integrante da pesquisa coletiva Currículo e Avaliação em Instituições Educacionais da 

Baixada Santista, coordenada pela Professora Doutora Nereide Saviani, do Mestrado em Educação, 
o presente estudo, ainda em curso, aborda a forma como o ensino de Geografia é ministrado em 
escolas da rede pública municipal de São Vicente / SP. Por acreditar ser impossível investigar o 
ensino de geografia sem pesquisar sua proposta curricular, esta foi a porta de entrada para a 
discussão do tema. A geografia tem como uma de suas funções desenvolver o senso crítico do 
cidadão, capacitando-o a dominar e utilizar seu espaço na sociedade. Sua importância reside não 
simplesmente no fornecimento de elementos para a descrição do mundo, mas também para a 
compreensão e reflexão visando à sua transformação, o que só se pode conseguir mediante um 
ensino crítico e comprometido, ministrado com responsabilidade e profissionalismo e utilizando-se 
dos instrumentos adequados. O objetivo deste trabalho é estudar se o modo como o currículo de 
geografia é desenvolvido contempla os objetivos práticos e concretos da disciplina. Foi realizado 
mapeamento das escolas municipais de Santos e São Vicente que participaram da Prova Brasil de 
2005, sendo selecionadas duas unidades da periferia de São Vicente (segundo critérios de 
localização e do público atendido) para entrevistas com gestores e professores de Geografia. Nas 
entrevistas já realizadas, registram-se dificuldades e desafios relacionados a vários fatores, entre 
eles as condições sociais, econômicas e psicológicas dos alunos; porém, há, em ambas, expressiva 
colaboração entre a escola e a comunidade, o que, segundo os gestores, constitui fator primário para 
o efetivo e organizado funcionamento da escola.  
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RESUMO 28. 
 

ANÁLISE DAS NORMAS JURÍDICAS DE PROTEÇÃO E GESTÃO DA 
BIODIVERSIDADE AQUÁTICA 

 
Beatriz Márcia Braga Pedron (aluna) 

Solange Teles da Silva (orientadora) 
 

Universidade Católica de Santos 
 
É difícil estimar com certeza o número de espécies nos ecossistemas aquáticos continentais, pois há 
inúmeras dificuldades para a obtenção desses dados, tais como o número de bacias hidrográficas 
jamais inventariadas; a insuficiêcia dos números de pesquisadore na infra-estrutura necessária para 
amostragens; o reduzido números de inventários efetuados; a dispersão das informações que 
freqüentemente são de difícil acesso e a necessidade de revisão taxonômica para vários grupos. 
Apesar disto, é possível afirmar que as águas continentais brasileiras apresentam enorme 
significado global em termos de biodiversidade, pois elas são extremamente ricas, por exemplo, em 
determinadas algas, e nelas encontra-se o maior número de peixes de água doces. 
Há evidências de ameaças aos ecossistemas aquáticos que colocam em risco a sua biodiversidade e 
entre as principais causas da perda direta da biodiversidade estão, por exemplo, as seguintes: 
poluição, construção de barragens, pesca sem limites e introdução de espécies. Em termos de 
iniciativa legislativa, foi apresentado no plenário da Câmara dos Deputados o Projeto de Lei n. 
1254/07 que estabelece uma política de preservação da biodiversidade aquática, incentivar a 
exploração sustentável dos seus recursos, promover a educação ambiental para a conservação do 
bioma, fazer uso de pesquisa para o fomento de formas de reposição e perpetuação de espécies 
aquáticas. 
Essa temática, entretanto, deve ser analisada sob o prisma da pluralidade dos espaços normativos, já 
que o Brasil possui 74 bacias transfronteiriças. Nesse sentido o estudo das normas jurídicas de 
proteção e gestão da biodiversidade aquática tem como foco a evolução dos princípios e regras de 
direito internacional aplicável em matéria de poluição transfronteiriças e preservação ambiental que 
testemunham uma modificação das relações entre os Estados.  
 
Financiamento: CNPq. 
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RESUMO 29. 
 

A SEGURANÇA GLOBAL EM RELAÇÃO ÀS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS TÓXICAS E O 
PAPEL DO DIREITO AMBIENTAL INTERNACIONAL 

 
Mariana Alves Loyo (aluno) 

Solange Teles da Silva (orientador) 
 

Curso de Direito – Universidade Católica de Santos 
 
Se, por um lado o desenvolvimento de tecnologias que colocaram no mercado produtos químicos 
trouxe consigo a possibilidade de lidar com determinadas doenças e permitir a melhoria de 
condições de vida da população, por outro lado, ocorreu igualmente uma multiplicação dos riscos e 
das ameaças à saúde humana e ao meio ambiente, pois uma parte desses compostos químicos 
apresenta grau de toxicidade que demanda uma gestão segura. Assim, a gestão ambiental de tais 
produtos químicos tóxicos passou a demandar não apenas uma regulação doméstica, mas a adoção 
de padrões internacionais. Nesse sentido, o presente projeto de pesquisa tem como objetivo realizar 
uma análise do papel do direito ambiental internacional em busca de uma segurança global em 
relação às substâncias químicas tóxicas, notadamente através da análise dos instrumentos adotados 
pelas Convenções da Basiléia, sobre Movimento Transfronteriço de Resíduos Perigosos, a 
Convenção de Roterdã sobre o Procedimento de Consentimento Prévio Informado para o Comércio 
Internacional de Certas Substâncias Químicas e Agrotóxicos e a Convenção de sobre os Poluentes 
Orgânicos Persistentes (POPs), destacando-se as obrigações assumidas pelo Brasil para a 
implementação de tais mecanismos. Nesta Primeira Etapa, foram identificados o objeto de cada 
uma das convenções e os instrumentos adotados para reforçar a segurança química. 
Buscou-se analisar se os instrumentos do direito ambiental atendem a lógica da precaução e 
segurança. 
 
Bolsista IC-PROIN 



Resumos III Jornada de Iniciação Científica 

 

COIC – UNISANTOS - 2008 

 

32 

RESUMO 30. 
 

CONTRIBUIÇÕES DO MESTRADO EM EDUCAÇÃO 
PARA A PRÁTICA DE GESTÃO DE UMA DIRETORA DE ESCOLA PÚBLICA 

 
Silvana Santiago Viana (aluna) 

Sueli Mazzilli (orientadora) 
 

Mestrado em Educação - Universidade Católica de Santos 
 
A pesquisa em pauta foi desenvolvida no grupo de pesquisa “Formação de professores: políticas e 
práticas institucionais”, do Mestrado em Educação, coordenado pela orientadora deste estudo e 
certificado pela instituição junto ao CNPq. Parte-se da premissa que a idéia de Administração 
Escolar, enquanto um sistema hierárquico que atribui aos gestores a tarefa de implementar e 
controlar decisões elaboradas em instâncias externas à própria escola (Secretarias e gabinetes), vem 
sendo ultrapassada com a adoção da concepção de gestão democrática da educação e da escola, que 
supõe a participação dos segmentos envolvidos nos processos decisórios e avaliativos, atribuindo 
um novo papel aos gestores. Considerando a tendência crescente de profissionais que ocupam 
cargos de gestão educacional em buscar formação em nível pós-graduado, esta investigação teve 
por objetivo conhecer e analisar as práticas inovadoras introduzidas por uma gestora de escola 
pública no cotidiano de sua escola, que podem ser identificadas como resultantes da formação no 
Programa de Pós-graduação em Educação. O sujeito desta investigação foi a Diretora de uma escola 
estadual localizada no bairro de Caruara, no município de Bertioga. A metodologia adotada 
orientou-se por uma abordagem qualitativa e valeu-se, para a coleta de dados, de procedimentos 
como: análise documental, para conhecer o histórico da instituição e processos de planejamento 
escolar; entrevistas com a Diretora buscando identificar problemas e expectativas em relação ao 
cargo que ocupa e as contribuições do mestrado em educação para o aprimoramento de sua prática 
como gestora; e observações de campo, que permitiram conhecer a escola e seu contexto. Ao final 
deste estudo é possível identificar como contribuições do Mestrado em Educação para a prática 
desta gestora: a) o aprendizado sobre concepções de gestão decorrente da pesquisa realizada no 
Mestrado; b) a adoção da lógica da pesquisa para conhecer e lidar com os problemas do cotidiano 
da escola e compreender melhor as especificidades de cada setor e segmento dentro da escola; c) 
criatividade na implementação de práticas inovadoras que possibilitam a participação da 
comunidade interna e externa nas atividades da escola. 
 
Bolsista IC-PIBIC/CNPq 
 



Resumos III Jornada de Iniciação Científica 

 

COIC – UNISANTOS - 2008 

 

33 

RESUMO 31. 
 

O TRATADO DE COOPERAÇÃO AMAZÔNICA E O ACESSO AOS RECURSOS 
GENÉTICOS DA FLORESTA AMAZÔNICA 

 
Vanderléia Moreira Dionízio (aluna) 

Vladimir Magalhães (orientador) 
 

Centro de Ciências Jurídicas, Universidade Católica de Santos 
 

Trata-se de um estudo comparativo do tratamento jurídico garantidor do acesso previamente 
consentido aos recursos biológicos (recursos genéticos inclusos) e conhecimentos tradicionais a eles 
associados, assim com a repartição dos benefícios econômicos, científicos e tecnológicos 
resultantes de seu uso nos países signatários do Tratado de Cooperação Amazônica (TCA): Brasil, 
Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. 
Após esta análise, discorre-se sobre as vantagens e a importância de se criar um sistema único de 
acesso à biodiversidade e conhecimentos tradicionais a ela associados. Fez-se uso de extensa 
bibliografia e legislação dos países obtidos em seus respectivos sítios eletrônicos oficiais. 
A conclusão dá-se em forma de sugestão de inclusão de artigo no TCA, cogente a todos os países 
membros. Inferiu-se que o TCA, convertido em 1995 em Organização, é também um elo importante 
na proteção da Floresta Amazônica a unir os países acima mencionados. Debatê-lo, seria de grande 
relevância nacional em um momento em que há tanta polêmica em torno da emissão de dióxido de 
carbono e do desmatamento da Floresta. 
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 RESUMO 32. 
 

EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MULHERES NO  
CENTRO INTERNACIONAL DE DISPUTAS SOBRE INVESTIMENTOS (ICSID). 

 

Fernanda Souza Mendes (aluno) 
José Augusto Fontoura Costa (orientador) 

 
Universidade Católica de Santos 

 
Evolução da participação de mulheres nas arbitragens do ICSID a partir dos dados a respeito de 
indicações para árbitros singulares, tribunais e participação em comitês ad hoc de revisão 
disponíveis no sítio de Internet do Centro Internacional para a Solução de Disputas sobre 
Investimentos (ICSID) e dos perfis acadêmicos e profissionais levantados na Internet, levando em 
conta as noções de carreira, lócus e capital social como desenvolvidos por Dezalay e Garth a partir 
das categorias de Pierre Bourdieu, bem como da noção de cooperação sob condições de anarquia de 
Robert Axelrod. A arbitragem é reconhecida como um meio importante para resolução de disputas 
internacionais que envolvam o setor privado, os Estados e as organizações internacionais.  
Com a necessidade de proporcionar uma alternativa confiável para dirimir conflitos legais surgidos 
do relacionamento entre empresas privadas e Estados de diferentes nacionalidades foi criado o 
Centro Internacional de Disputas sobre Investimentos (ICSID), tornando-se a principal instituição 
para a resolução de controvérsias entre investidor e Estado. Compreender como são selecionados os 
árbitros do ICSID, no sentido de compreender qual a influência do gênero para a formação desse 
perfil, identificando tanto as diferenças de nomeações ao longo do tempo, quanto se há e quais são 
as diferenças entre os perfis dos árbitros homens e mulheres.A coleta dos dados será feita pela 
Internet, utilizando o sítio oficial do Banco Mundial,sítios dos escritórios, universidades ou 
quaisquer outras instituições a que os árbitros estejam vinculados. 
A ficha de perfis será estruturada a partir de dimensões relevantes para a escolha dos árbitros, 
conforme os padrões indicados por Dezalay e Garth. 
Tem-se observado o fortalecimento das mulheres em posições expressivas na história da arbitragem 
e, em particular, no ICSID. A indicação de mulheres para arbitragens vem crescendo 
significativamente na última década e é importante verificar como essa variação se deu tomando por 
base quais foram as mulheres indicadas para arbitragens do ICSID.Considerando o número de 
indicações, foi observado que entre os dez principais árbitros do ICSID, há, na atualidade, duas 
mulheres:Gabrielle Kaufmann-Kohler, advogada suíça que lidera o ranking e Brigitte Stern, 
professora da Universidade Paris I, Sorbonne. 
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 RESUMO 33. 
 

ADOLESCÊNCIA E QUALIDADE DE VIDA 
 

Mariama Souza Braga (aluna) 
Denise D'Áurea Tardeli (orientadora) 

 
Universidade Católica de Santos 

 
Esta investigação pretende aprofundar alguns aspectos da qualidade de vida de adolescentes a partir 
de fatores como a auto-estima, a percepção de controle, o apoio social percebido e os valores 
significativos. Análise das correlações entre os fatores que influem nos valores e na satisfação vital 
de aproximadamente 300 adolescentes escolarizados, de 12 a 15 anos. Discussão com os dados 
obtidos para explorar as relações entre os fatores de concordância ou discrepância das respostas dos 
questionários e escalas utilizadas. A revisão da literatura gira em torno de teorias da Psicologia 
Moral e do Desenvolvimento Humano, com autores como Piaget, Kohlberg, Puig, Camps, 
Hoffman, La Taille e Araújo. Palavras-chave: Adolescência. Valores. Qualidade de Vida. Satisfação 
vital. O presente estudo pretende explorar as relações entre determinados valores dos adolescentes 
sobre sua satisfação vital, sua satisfação com os diferentes âmbitos de sua vida, sua auto-estima, 
assim como a percepção de apoio social. Tudo isto é um marco geral de sua qualidade de vida. Os 
sujeitos: até então, com 192 adolescentes de ambos os sexos na faixa de 11 a 18 anos(devido as 
aplicações em sala de aula com faixa etária diversificada, por isso alteração) escolarizados – escolas 
públicas. Estão sendo utilizadas Escalas para apurar a percepção da qualidade de vida dos jovens. 
Os Procedimentos divergem em contato com escolas de Ensino Fundamental - 5ª a 8ª séries,  
adoção dos procedimentos éticos para a pesquisa com seres humanos, avaliação das escalas 
separadamente e também em correlação. A partir dos dados até então obtidos, foi possível verificar 
que os adolescentes realizam antecipações sobre seu futuro em diversos âmbito, mas suas 
satisfações para com os valores não correspondem a essas perspectivas de vida, já que reconhecem 
sua realidade com olhares já críticos. Pois diante da análise dos dados os adolescentes apesar de 
terem uma boa perspectiva quanto ao futuro, encontram-se com satisfações relativas a alguns 
valores e com uma Média Auto-Estima. Contudo, as representações que fazem de si no presente, a 
respeito de alguns aspectos tais como, a auto-estima, a percepção do apoio social recebido, os 
valores, as experiências passadas, a influência social de seu grupo e ainda outras percepções, 
opiniões, atitudes, representações e avaliações, estabelecem categorias que formarão a sua 
personalidade futura. Portanto, segundo Ulisses em 2007, p.136, é muito importante uma base 
sólida vinda da gestão escolar, políticas públicas e família para uma formação de projeto de vida 
satisfatória. 
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RESUMO 34. 
 

REVISÃO DE LITERATURA SOBRE A  
“FORMAÇÃO DA IDENTIDADE PESSOAL NA ADOLESCÊNCIA” 

  
Julio da Cruz Torres Junior (aluno) 

Maria Aznar-Farias (orientadora) 
 

Núcleo de Pesquisa “Carolina Bori”, Universidade Católica de Santos 
 
 
O presente trabalho tem como objetivo trazer uma revisão e discussão da produção teórica e prática 
dos estudos que vêm sendo realizados sobre o desenvolvimento da identidade pessoal, no período 
da adolescência. São analisados trabalhos que tratam dos enfoques teóricos e dos instrumentos 
utilizados na avaliação do processo de aquisição e estágios da identidade. Para tal, foram utilizados 
trabalhos indexados de várias bases de dados; estas se encontram em cinco portais (sites) diferentes. 
Os sites foram escolhidos de acordo com a reconhecida qualidade dos trabalhos que lá se encontram 
e pelo fato de serem muito utilizados no meio acadêmico atual, como fonte de pesquisa. Em todos 
os sites foram feitas pesquisas utilizando nove grupos de palavras-chave. Foi utilizado o operador 
booleano “e”, entre as palavras, para que os resultados obtidos fossem referentes às ocorrências que 
contivessem as três palavras, e não apenas uma ou duas delas. Dessa forma, foi possível obter uma 
visão geral dos trabalhos já feitos sobre o referido tema, finalizando por explicitar, numericamente, 
tais dados. Encontramos trabalhos que se tratavam, aparentemente, de artigos de nosso interesse por 
possuírem as três palavras-chave, mas que não serviam para a elucidação do tema proposto. Devido 
a esse fato, foram feitos três cortes, em três momentos diferentes, nos artigos encontrados: 
(a)inicialmente pelo título, depois (b)pelo resumo e o corte final (c)pelo conteúdo. O trabalho 
apresenta ainda uma análise crítica dessas publicações brasileiras, oferecendo ao leitor um 
panorama das atuais publicações sobre o tema. Este trabalho estabelece, essencialmente, uma ponte 
entre a necessidade de aprofundar os estudos sobre o desenvolvimento da identidade, 
principalmente no estágio da adolescência, e a produção científica na área, pois foi verificado que 
existem poucos trabalhos, nas bases de dados consultadas, que são algumas das principais do país, 
sobre o tema. 
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RESUMO 35. 
 

DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE EDUCAÇÃO NUTRICIONAL PARA 
ESCOLARES DO 7º.ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
Rita Cássia de Castro Portásio (aluno) 

Célia dos Santos Cabral (aluno) 
Claudia Ridel Juzwiak (orientadora) 

 
Universidade Católica de Santos 

 
A prevenção de doenças crônicas está relacionada a um estilo de vida saudável. A escola é o local 
ideal para o desenvolvimento de atividades de educação nutricional que capacitem o indivíduo a 
adotar hábitos alimentares saudáveis. O estudo teve como objetivo o desenvolvimento e 
implantação de projeto de Educação Nutricional para alunos do Ensino Fundamental. O projeto foi 
aplicado em duas classes do 7º ano de uma escola privada do Município de Santos.  O público-alvo 
totalizou 39 crianças com idade média de 12 anos, sendo 23 do sexo masculino. As atividades 
foram aplicadas semanalmente por 1 hora e 40 minutos, de março a novembro de 2007, totalizando 
53 horas. Para cada atividade foram determinados objetivos específicos. Os principais conteúdos 
programáticos foram: grupos de alimentos, nutrientes e suas funções, alimentação equilibrada e 
saúde e tamanho das porções.  Para sua aplicação foram selecionados o método e estratégias mais 
adequadas, dentre elas, exposições dialogadas, dinâmicas em grupo, dramatização, feira de ciências 
e jogos em nutrição. A avaliação diagnóstica foi realizada por meio de antropometria (peso, 
estatura, circunferência abdominal e dobras cutâneas) e inquérito dietético (Questionário de 
Freqüência Alimentar), a qual foi repetida ao final da intervenção. Ao longo do projeto foram 
realizadas avaliações sobre o conhecimento de nutrição e modificação da percepção sobre os 
alimentos. Os resultados indicam que 21% dos jovens reduziu seu conteúdo de gordura corporal; o 
consumo do número de porções de frutas, hortaliças, leguminosas e doces/gorduras foi adequado 
para 12%, 4%, 28% e 8% dos jovens no primeiro momento e para 20%, 8%, 52% e 16% após o 
projeto educativo. Houve modificação na percepção do tamanho das porções recomendadas. O 
presente estudo confirma a importância e eficácia da Educação Nutricional como parte do currículo 
escolar para a capacitação de adolescentes. 
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RESUMO 36. 
 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR  

QUESTÕES DA BALNEABILIDADE DAS PRAIAS. 

 

Tiago Salatino Zanardo (aluno) 
Cristiane Derani (orientador) 

 
Curso de Direito, Universidade Católica de Santos 

 

Os lançamentos de dejetos nos cursos de água causam a contaminação das praias e a conseqüente 
falta de recreação, entendida como contato direto e de longas horas; ajuda a aumentar a 
possibilidade de contaminação do homem. A balneabilidade das praias depende totalmente do 
saneamento básico. Assim, se não há saneamento em determinado lugar, não dá praia própria para 
uso, porque na água do mar poderá haver bactérias que serão transmitidas ao homem, afetando, 
assim, a sua saúde. Por isso, o Estado intervencionista criou mecanismos legais para a promoção da 
saúde pública, estabelecendo padrões de balneabilidade das praias e assegurando os benefícios do 
saneamento básico à totalidade da população. O trabalho visa analisar, em especial, as questões 
relacionadas a balneabilidade do município de Santos, identificando os problemas mais relevantes e 
traçando soluções mediatas ou imediatas, analisando o Plano diretor do referido município, a sua 
política de saneamento e o controle de balneabilidade. O não cumprimento das normas acarretará 
graves conseqüências ao meio ambiente e uma possível ação civil pública, que poderá ser proposta 
pelo Ministério Público, pelos danos causados ao meio ambiente. O saneamento é um instrumento, 
que deve ser usado como uma condição necessária a balneabilidade das praias, tendo em vista a 
propiciar o desenvolvimento sustentável e uma melhor qualidade de vida a todos. 
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RESUMO 37. 
 

PROJETO CRIANÇA CIDADÃ: CONTOS DE FADA 
 

Arthur Alexander Abrahão (aluno)  
Luana Carramillo-Going (orientadora) 

 
Universidade Católica de Santos 

 
  
A pesquisa teve como objetivo verificar como crianças de 8 a 10 anos julgam e punem situações de 
violência física vivida pelos personagens de um conto de fadas segundo a categorização de 
Kohlberg, também faz parte da pesquisa levantar se após um trabalho de clarificação de valores na 
construção da personalidade moral, fazendo uso de nove narrativas de contos nas versões dos 
Irmãos Grimm, por meio de uma discussão grupal se houve um  desenvolvimento  da autonomia 
moral nessas crianças. A pesquisa foi exploratória, que tem como objetivo proporcionar uma maior 
familiaridade com o problema tornando-o mais explicito e possibilitando a construção de hipóteses 
para futuras pesquisas. Como delineamento foi feito um estudo de campo que teve como 
característica focar uma comunidade de estudo. O levantamento de dados foi feito em uma escola 
pública e teve 28 crianças de 8 a 10 anos da comunidade divididas em dois grupos aleatoriamente. 
A analise mostra que após a clarificação de valores os números que se referem a “Consciência 
Objetiva” e “Consciência Subjetiva” sobem em quanto que a concentração de resposta que 
contemplam “Tortura e Morte” fica em 0%, o que demonstra a eficácia da clarificação de valores. 
Concluímos que a clarificação de valores em contos de fada leva sim a um desenvolvimento moral, 
porem este é um trabalho lento, mas que se feito de forma seqüencial pode sim vir a dar bons 
resultados. 
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RESUMO 38. 
 

A INFLUÊNCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ONU NA REGIÃO METROPOLITANA 
DA BAIXADA SANTISTA:OS OBJETIVOS DO MILÊNIO 

 
Rafael Louzano Moreira Ferreira (aluno) 

Gilberto Marcos Antonio Rodrigues (orientador) 
 

Curso de Direito - Universidade Católica de Santos 
 

O projeto consiste na pesquisa acerca do fenômeno da influência das políticas da Organização das 
Nações Unidas, especificamente dos Objetivos do Milênio, nas políticas públicas locais da Região 
Metropolitana da Baixada Santista. Os Objetivos do Milênio foram criados a partir da Declaração 
do Milênio. Esses Objetivos refletem a crescente preocupação mundial com a sustentabilidade do 
planeta e com os graves, e também crescentes, problemas que o atingem e buscam alvos para serem 
alcançados até o aludido ano de 2015, como objetivos de toda a humanidade. Uma grande inovação 
trazida pela Declaração do Milênio foi justamente em relação ao âmbito da cooperação, pois inclui 
como participantes pela busca do sucesso dela, a sociedade civil, organizações não-governamentais, 
empresas muti-nacionais, entes federativos dos Estados, entre outros. Ademais, quanto à sua 
sistemática, mais do que uma política pública comum, os Objetivos do Milênio podem também vir a 
ser uma importante ferramenta de planejamento, verificação de eficácia e análise de outras políticas 
públicas implementadas pelo poder local. O estudo, em um primeiro momento, tratou de abordar a 
Declaração e os Objetivos do Milênio, propriamente ditos. Foi explicada a inovadora sistemática 
dos Objetivos, os históricos e causas destes, a metodologia utilizada, bem como o modo como 
foram desenvolvimentos. Ainda houve um diagnóstico da atual situação global e nacional em que se 
encontra o cumprimento dos Objetivos e Metas. A seguir passou-se à análise da influência destes no 
investigou o tema através de entrevistas com os gestores do poder público local, das parcerias 
realizadas, da participação da sociedade e atores do terceiro setor. Até o presente momento do 
estudo, pôde-se concluir que muitas das Metas inseridas nos Objetivos não serão atingidas se não 
houver uma aceleração na busca desse cumprimento, através de um maior comprometimento e 
participação do poder local nesse sentido. 
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RESUMO 39. 
 

A “ACADEMIA DE COMÉRCIO DE SANTOS” E  
SUA PRIMEIRA GERAÇÃO DE DOCENTES 

 
Anderson Manoel Caleffi (aluno) 

Marina Tucunduva Bittencourt Porto Vieira (orientadora) 
 

Curso de História - Universidade Católica de Santos 
 
A presente pesquisa está ligada ao LIAME – Laboratório de Informação, Arquivo e Memória da 

Educação, grupo de pesquisas do qual participam professores e alunos da graduação e pós-
graduação da Unisantos, e faz parte de uma das linhas de pesquisa do grupo: Educadores e 
Intelectuais da Educação de Santos que tem como um dos objetivos a confecção de uma 
Enciclopédia de Educadores de Santos. Este trabalho traz os primeiros resultados da pesquisa que 
vem sendo realizada, e reune informações sobre os educadores da Academia de Comércio de 
Santos, que atuaram desde sua fundação em 1907 até o ano de 1917. Esta Instituição teve por 
objetivo preparar para o exercício de toda uma gama de profissões e postos de trabalhos que 
surgiram com o crescimento da cidade e das exportações, pelo porto de Santos. A criação da 
Academia de Comércio foi resultado da mobilização de cidadãos e da Associação Comercial de 
Santos. O movimento republicano trouxe transformações políticas, sociais e novas formas de pensar 
a educação, entre elas a formação para o trabalho. A primeira geração de educadores que nela atuou 
muito contribuiu para a formação sócio-cultural da população, não apenas pela sua atuação nesta 
escola, mas também em outras frentes. Destacam-se o professor Tarquínio Silva, o médico Adolfo 
Porchat de Assis, o poeta e médico Martins Fontes e o pintor e historiador Benedito Calixto. Este 
trabalho almeja resgatar a memória desta Escola e de seus educadores, que foram importantes não 
só para a história educacional de Santos, mas também fundamentais na formação de várias gerações 
de profissionais, gestores, personalidades e da população em geral desta cidade, contribuindo de 
forma ímpar para a constituição sócio-cultural do povo santista. Estão sendo utilizadas fontes 
primárias, como Atas da Câmara Municipal de Santos e ofícios de autoridades da Instrução Pública, 
e também fontes secundárias como livros e jornais da época, consultados nos acervos de Santos e 
São Paulo. 
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RESUMO 40. 
 

PROFESSORES SANTISTAS NO BRASIL OITOCENTISTA 
 

Alcides Caetano da Silva Junior (aluno) 
Marina Tucunduva Bittencourt Porto Vieira (orientadora) 

 
Curso de História - Universidade Católica de Santos 

 
Esta comunicação apresenta os resultados parciais de uma pesquisa em andamento que visa 
identificar professores que atuaram em Santos nos anos de 1800 e localizar seu trabalho no contexto 
da época. Estão sendo analisados, como fontes primárias, principalmente os documentos existente 
na Fundação Arquivo e Memória de Santos e no Arquivo do Estado de São Paulo. Obras publicadas 
e almanaques também vêm fornecendo subsídios. A comunicação trará alguns dados já obtidos com 
relação à escolas, classes e professores de Santos na época, número e distribuição dos alunos, assim 
como o perfil de alguns professores e suas práticas pedagógicas e cotidianas. Durante praticamente 
todo o século XIX a cidade ocupava apenas uma pequena região junto ao porto, atualmente 
Valongo, Centro e Paquetá, na qual se misturavam residências e estabelecimentos comerciais e 
nesse meio coexistiam classes de primeiras letras e de gramática latina, públicas e particulares, 
masculinas, femininas e mistas. Essas classes foram sendo ampliadas à medida que a cidade 
começou seu processo de expansão chegando, no final do século, a um número considerável de 
classes que foram reunidas, em 1904, no primeiro Grupo Escolar da cidade. Alguns dos professores 
em estudo, como Antonio Manuel Fernandes e José de Azurara, atuaram em escolas particulares. 
Outros em escolas públicas, como o Padre Joaquim José de Santana. Havia também aqueles que 
atuavam nos dois setores, como Aprigio Carlos de Macedo e João de Carvalho Anta, e ainda 
aqueles com intensa atividade comercial portuária, atividade intrínseca à cidade, como o já citado 
João de Carvalho Anta, dono de armazém de sal, e Guilherme Déllius, editor da Revista 
Commercial, o primeiro jornal da cidade. Muitos desses professores, principalmente os 
contemporâneos às últimas décadas do século XIX, tiveram intensa atividade nas campanhas 
abolicionista e republicana que tanto caracterizaram a cidade naquele final de século, mostrando 
estarem, em sua maioria, ligados a setores progressistas e à intelectualidade local, que naquela 
época destacaram a cidade de Santos no contexto nacional. 
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RESUMO 41. 
 

ENCICLOPÉDIA DE EDUCADORES DE SANTOS 
 

Alcides Caetano da Silva Júnior (aluno) 
Anderson Manoel Caleffi (aluno) 

Marciano Gaudêncio Santana Júnior (aluno) 
Marina Tucunduva Bittencourt Porto Vieira (orientador) 

 
Curso de História - Universidade Católica de Santos 

 
Não é de hoje que se considera a educação como um dos fatores mais importantes para formação da 
sociedade e do caráter do indivíduo. Conhecer os educadores e intelectuais da educação em Santos é 
importante, pois foram eles que formaram profissionais, gestores, personalidades e população em 
geral por diversas gerações. A idéia desta pesquisa surgiu a partir de discussões do LIAME – 

Laboratório de Informação, Arquivo e Memória da Educação, grupo de pesquisas do qual fazem 
parte professores e alunos da graduação e pós-graduação da UniSantos e que tem por objetivo 
constituir o acervo de bens culturais sobre a História da Educação em Santos visando à criação do 
Museu da Memória Escolar deste município. Esta pesquisa faz parte da linha 2 do referido grupo: 
Educadores e Intelectuais da Educação de Santos. Este trabalho realiza pesquisa histórica com a 
finalidade de colher, organizar e disponibilizar informações sobre essas pessoas e suas produções, 
confeccionando verbetes que serão publicados em uma Enciclopédia de Educadores de Santos. 
Resgatar a História da Educação de Santos é resgatar a própria história regional, dada a influência 
que os professores tiveram sobre a construção da sociedade santista e formação cultural de sua 
população. Informações existem, porém dispersas. A intenção principal é reunir e catalogar esse 
material, tornando-o de fácil acesso para pesquisadores da nossa Universidade e de outras 
Instituições que se interessem por História Regional e por História da Educação. Está sendo 
realizada pesquisa histórico-documental em diversas instituições. Utilizam-se fontes primárias e 
também de fontes secundárias como jornais, livros e textos da época e também atuais. O material 
pesquisado é submetido à leitura, análise e interpretação e socializado com os outros membros do 
grupo. 
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RESUMO 42. 
 

PERFIL DE MULHERES CHEFES DE FAMÍLIA RESIDENTES NO CENTRO DA 
CIDADE DE SANTOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL 

 
Magda Lucia Novaes Silva (aluna) 

Rosa Maria Ferreiro Pinto (orientadora) 
 

Universidade Católica de Santos 

 

INTRODUÇÃO: Nas camadas mais pobres, as famílias chefiadas por mulheres são, em grande 
parte, associadas às situações de vulnerabilidade econômica, pois a mulher, como único membro 
adulto do domicílio é a sua provedora além de assumir as funções domésticas e o cuidado com os 
filhos, o que implica sua vinculação em trabalhos mal remunerados em tempo parcial ou 
intermitente gerando maiores dificuldades para garantir a subsistência da própria família. As 
mulheres não têm com quem dividir responsabilidades e partilhar dificuldades. Não raro, foram 
vítimas de violência doméstica em suas mais variadas vertentes. OBJETIVOS: a) levantar o perfil 
de mulheres provedoras de seus lares, residentes no centro de Santos; b) identificar os serviços da 
rede pública (saúde e assistência social) mais utilizados pelas mulheres para atender suas 
necessidades e de sua família. METODOLOGIA: pesquisa qualitativa de natureza compreensiva e 
explicativa. O universo foi a região central de Santos por ser a área de estudo do NEPEC. Os 
critérios de escolha dos sujeitos foram: mulheres chefes de famílias, residente na área central e com 
filhos. A entrevista foi o principal o instrumento. Foram realizadas cinco entrevistas gravadas e 
transcritas. Os dados coletados foram organizados para proceder-se sua análise e interpretação. 
RESULTADOS: a faixa etária foi de 28 a 53 anos. O número de pessoas (filhos e netos) sob a 
responsabilidade das mulheres foi de 7 (sete) pessoas. A faixa etária de filhos e netos está entre 3 
meses a 17 anos A escolaridade das mulheres varia entre 4ª série do ensino fundamental a 1º ano de 
curso superior. Residem entre 1 cômodo (cortiço) a 5 cômodos (casa de alvenaria subdividida com 
outras famílias). Em relação à saúde observou-se o seguinte quadro: uma em tratamento de 
tuberculose, mas os filhos estavam com as vacinas em dia e aparentemente saudáveis; uma com 
tumor de papiloma vírus e os filhos com verminose e uma das crianças apresentava laringotraqueite; 
uma com problemas graves de visão e hipertensão. As demais afirmaram não ter problemas de 
saúde. Quando necessitam de atendimento para si e para sua família procuram o pronto-socorro 
central e policlínicas. Apenas duas mulheres tem bolsa-famíla, as demais não estão inseridas em 
programas sociais. Algumas delas já foram prostitutas e uma delas é ex-presidiária. 
CONCLUSÕES: todas as mulheres e suas famílias residem em habitações precárias e geralmente 
subdivididas com outras famílias. A situação de higiene variou de família para família. Em 
algumas, a higiene dos cômodos e a condição de infra-estrutura das moradias podem ser 
consideradas de risco. Em outras, apesar de serem locais pequenos e divididos apresentaram boa 
organização e limpeza. Todas as entrevistadas mostraram cuidado com os filhos e netos, sempre 
preocupadas em oferecer melhor futuro para eles. Todas declaram que não pretendem ter um 
companheiro novamente, dedicam-se à família, sonham com a casa própria e sentem-se 
“guerreiras”.   
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RESUMO 43. 
 

CONDIÇÕES DE VIDA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM FAMÍLIAS CHEFIADAS 
POR MULHERES: ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DO VÍNCULO 

FAMILIAR 
 

Lúcia Silva de Almeida (aluna) 
Rosa Maria Ferreiro Pinto (orientadora) 

 
Universidade Católica de Santos 

 
INTRODUÇÃO: Nas últimas décadas o trabalho feminino vem assumindo a forma de trabalho 
assalariado, transformando a mulher em um contingente da classe trabalhadora. Pesquisa do IBGE 
constatou que em junho de 2005, em um universo de 21,9 milhões de pessoas economicamente 
ativa, os homens representavam 54,9% dessa população enquanto as mulheres 45,1%. Essa 
dinâmica traz à mulher uma nova realidade, que implica em melhorar a segurança financeira e 
equilibrar família e trabalho. Neste novo cenário, muitas mulheres se tornaram provedoras de seus 
lares, o que implica na fragilização dos vínculos familiares, pois seu tempo e energia são 
direcionados à sobrevivência de sua família. OBJETIVOS: a) conhecer como se processa a 
dinâmica familiar; b) conhecer as estratégias utilizadas pela família para construir e manter o 
vínculo familiar c) identificar fatores que favorecem ou não o fortalecimento de valores e as 
carências afetivas na relação mãe e filhos.    METODOLOGIA: pesquisa qualitativa de natureza 
compreensiva e explicativa. O universo foi a região central de Santos por ser a área de estudo do 
NEPEC. Os critérios de escolha dos sujeitos foram: mulheres chefes de famílias, residente na área 
central e com filhos. A entrevista foi o principal o instrumento. Foram realizadas três entrevistas 
gravadas e transcritas. Os dados coletados foram organizados para proceder-se sua análise e 
interpretação. RESULTADOS: nas famílias entrevistadas há indicadores de apego, com a 
existência de vínculo pessoal das mães para com os filhos e da avó para com os netos demonstrando 
que essas mulheres buscam superar suas próprias carências afetivas na sua história de vida. As 
famílias utilizam como estratégia de sobrevivência, além do trabalho, na maioria, informal, sua 
inscrição em várias entidades governamentais ou não, como no caso das cestas básicas para suprir a 
demanda imediata de alimentação, assim como a participação solidária de amigos e vizinhos e das 
ONGs que atuam na tentativa de prevenção de situações que trazem à tona a questão social.  
CONCLUSÕES: a resiliência das famílias diante das dificuldades vividas é revelada em seu 
cotidiano, é revelada em seus desejos, sonhos e perspectivas em relação ao seu futuro e dos filhos. 
Mesmo diante de situações desanimadoras e do enfrentamento de estresse contínuo diante da 
precariedade do emprego, habitação, alimentação e saúde, as mulheres entrevistadas demonstraram 
vitalidade e empenho para superar cenários adversos. 
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