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PREFÁCIO

IX JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
E TECNOLÓGICA - III JORNADA DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA DO ENSINO MÉDIO

TEMA:  TECNOLOGIAS SOCIAIS E INOVAÇÃO

A IX Jornada de Iniciação Científica e Tecnológica e a III Jornada de Iniciação Científica do 
Ensino Médio, realizadas no ano de 2014, foram organizadas pelo Comitê Institucional de Iniciação 
Científica, órgão do Instituto de Pesquisa Científica e Tecnológica (IPECI) da Universidade Católica 
de Santos. O objetivo central do evento foi o de fomentar, ampliar e discutir os projetos de pesquisa 
concluídos de alunos de Graduação e de Ensino Médio e os que estão em desenvolvimento na Católica 
de Santos.

O tema no qual nos debruçamos na Jornada versou sobre “Tecnologias Sociais e Inovação”. Com-
preendemos por Tecnologias Sociais o desenvolvimento de técnicas, saberes (científicos e populares) e 
soluções voltadas para a inclusão social. Diferentemente das tecnologias voltadas para o mercado, as 
tecnologias sociais, antes do lucro, visam a ampliação de valores como a cidadania participativa, o de-
senvolvimento sustentável e a educação universal de qualidade.

Partindo deste conjunto de valores nos debruçamos sobre os resultados produzidos pelos discentes 
de graduação e ensino médio em sua iniciação, em seus primeiros passos, no universo da pesquisa cien-
tífica lastreada, especialmente, na ética, no humanismo e com atenção redobrada sobre os fenômenos 
sociais da contemporaneidade. O nosso Programa de Iniciação Científica (PROIN) oportuniza, desde 
2005, que os alunos de graduação da instituição possam desenvolver suas potencialidades ao extrapolar 
o universo da sala de aula ao vivenciarem a universidade em suas três dimensões centrais: o ensino, a 
pesquisa e a extensão.

Contudo, as pesquisas científicas e tecnológicas na Universidade Católica de Santos não se res-
tringem ao âmbito local e institucional, pelo contrário, elas contam com reconhecimento de órgãos de 
fomento federais como o CNPq, cujas cotas de bolsas concedidas (PIBIC e PIBIT) confirmam a vocação 
pesquisadora da Universidade.

Prova disso são os alunos egressos de Iniciação Científica que ingressam nos programas de mes-
trado da universidade e de outras importantes instituições de ensino superior do país. Tal movimento 
mostra que os objetivos da Iniciação Científica, que visam formar profissionais qualificados e vocacio-
nados para a produção científica, estão sendo atingidos.

Parte dos nossos esforços de ampliação do alcance da universidade e, sobretudo, para fomentar a 
pesquisa científica e tecnológica para além dos muros da instituição ficam claramente visíveis em nossa 
relação com o Ensino Médio. Nosso objetivo é promover a pesquisa desde a educação básica até a pós-
graduação. O Programa de Iniciação Científica do Ensino Médio teve início em 2012, contando com 
a parceria da escola Liceu Santista, ligada a Sociedade Visconde de São Leopoldo – mantenedora da 
Universidade – e da Escola Estadual Primo Ferreira. 

No ano de 2014, o programa foi ampliado e somaram-se alunos de mais duas escolas estaduais da 



cidade de Santos: EE Marques de São Vicente e EE Prof. Suetônio Bittencourt Jr. Além da participação 
de discentes das escolas de ensino regular firmou-se também uma parceria com a Escola Técnica Estadu-
al Aristóteles Ferreira. Com apoio do CNPq, são distribuídas, anualmente, 4 bolsas (PIBIC-EM) aos alu-
nos das escolas públicas mais 25 bolsas financiadas pela Universidade Católica de Santos (PROIN-EM).

Os resultados de nossas pesquisas, reflexões e serviços prestados a comunidade podem ser aprecia-
dos nas páginas que se seguem. Entretanto, não podemos nos furtar de agradecer a dedicação, empenho 
e incentivo dados pelo Reitor da Universidade Católica de Santos, Prof. Me. Marcos Medina Leite, 
pelos Pró-Reitores, em especial ao Pró-Reitor de Pesquisa, Prof. Dr. Marcelo Lamy e a toda equipe do 
COIC/IPECI que não mediram esforços para a realização da Jornada.

Prof. Dr. Cesar Agenor Fernandes da Silva

Profª. Drª. Ana Elena Salvi

Prof. Dr. Tulio Nakazato da Cunha

Profª. Drª. Verônica Altef Barros

Membros do Comitê Institucional de Iniciação Científica 
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RESUMO 1

ADSORÇÃO DE SULFATO DE COBRE PELA FIBRA DO COCO

Adriane Araujo / Gustavo Brito (bolsistas voluntários)

Prof. Dr. João Eduardo Addad (orientador)

Instituição: Universidade Católica de Santos

Curso: Engenharia Ambiental

Introdução: A contaminação por metais de água e efluentes é um problema ambiental de primeira 
ordem. Metais se diferenciam de outros contaminantes tóxicos por não serem degradáveis e apresenta-
rem potencial de acumulação nos tecidos de organismos, sofrendo concentração na cadeia alimentar. 
Em sistemas de filtragem típicos de água, residenciais ou em tratamentos para potabilização, resinas de 
troca iônica e carvão ativado são opções comuns de remoção de metais. Entretanto, materiais alterna-
tivos podem ser utilizados para remoção de metais através de processos de adsorção. Muitos resíduos 
agrícolas têm o potencial de serem utilizados como adsorventes de baixo custo. Entre estes materiais, 
a fibra de coco se apresenta como uma possibilidade ambientalmente amigável. Objetivos: Levantar o 
potencial da utilização de fibra de coco como adsorvedor de sulfato de cobre em meio líquido. Metodo-
logia: Um reator contendo fibra de coco em seu interior foi construído e as amostras de água contami-
nada com sulfato de cobre (concentração inicial: 8 mg/L) passaram por ele por tempos determinados: 5, 
10, 15, e 20 minutos e posteriormente a absorbância foi medida no equipamento de absorção atômica. 
Resultados: Até o momento a curva padrão do sulfato de cobre foi obtida e as amostras estão sendo 
testadas no reator com concentrações e tempos variáveis. Conclusão: Espera-se confirmar a capacidade 
da fibra de coco de adsorver de contaminantes e estabelecer o tempo ideal de permanência da amostra 
dentro do reator. 

Palavras-chave: adsorção; cobre; coco.
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RESUMO 2

QUANTIFICAÇÃO DA DEGRADAÇÃO DE PETRODERIVADOS POR 
LEVEDURAS

Aline Saturnino Souto (Bolsista-PROITI)

Profª Drª Kátia Maria Gomes Machado (orientadora)

Instituição: Universidade Católica de Santos

Curso: Ciências Biológicas

Intodução: Por assimilarem petróleo e petroderivados como fonte de carbono ou de energia, os 
microrganismos vêm se apresentando como poderosa alternativa aos métodos convencionais de trata-
mento. Faz-se necessário conhecer o potencial de microrganismos autóctones de ambientes estuarinos 
de degradar petroderivados. OBJETIVOS: O objetivo principal deste trabalho foi avaliar a degradação 
de gasolina e BTX por leveduras selecionadas previamente: Yamadazyma scolyti, Candida palmioleo-
phila e Candida catenulata. METODOLOGIA: Foram usados frascos de 250ml contendo 100ml de 
meio líquido sintético e diferentes concentrações (2,5%, 5,0% e 10%) de gasolina e 30mg/L de uma 
mistura de benzeno, tolueno e xileno (BTX). O controle foi feito com 4% de glicose. Os frascos foram 
mantidos em agitação (200rpm), 28°C. O crescimento das leveduras foi determinado por espectrofoto-
metria (600nm) nos intervalos de 24, 120,168, 216, 288 e 384 h. A degradação foi analisada em croma-
tógrafo a gás acoplado ao espectrômetro de massa. RESULTADOS: No meio controle, Y. scolyti  teve 
aumento da biomassa de 0,33 em 24h e crescimento máximo de 0,47 em 384h. Nas concentrações de 
2,5% e 5,0% de gasolina foram observadas absorbâncias de 0,32 e 0,33 em 24h e 0,46 e 0,44 em 384h, 
respectivamente. Já na concentração de 10% constatou-se crescimento de 0,39 em 24h e o máximo de 
crescimento (abs=0,41) ocorreu em 216 h. Com BTX como única fonte de carbono, foram obtidas as 
absorbâncias de 0,29 em 24h e 0,39 em 384h. No meio controle, foi obtido para C. palmioleophila 
crescimento de 0,62 em 24h e máximo de crescimento (abs=3,09) em 168h. Com 2,5% de gasolina o 
crescimento máximo desta espécie ocorreu em 288h (abs=4,74). Nas concentrações de 5% e 10% de 
gasolina, o aumento máximo da biomassa desta levedura foi de 3,48 e 1,23 em 384h. Na presença de 
BTX não houve crescimento de C. palmioleophila. CONCLUSÃO: Foi possível verificar que na presen-
ça de gasolina as leveduras cresceram e, consequentemente, degradaram a gasolina. C. palmioleophila 
mostrou-se sensível aos compostos BTX, provavelmente devido à sua maior toxicidade em relação à 
gasolina. Y. scolyti conseguiu assimilar os BTX como fonte de carbono. Os resultados de cromatografia 
ainda serão analisados o que irá permitir a confirmação da capacidade de degradação das leveduras.

Palavras-chave: Biorremediação; leveduras; petroderivados.
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RESUMO 3

JOVENS UNIVERSITÁRIOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE, NA 
CIDADE DE SANTOS

Amanda Machado Moraes – Pibic/CNPQ

Profa. Dra. Ivanise Monfredini (orientadora)

Instituição: Universidade Católica de Santos

Curso: Psicologia

Introdução: Esta pesquisa está circunscrita ao estudo da relação entre as condições de vulnerabilidade 
do jovem, e o acesso ao ensino superior, na cidade de Santos. Jovens que ocupam posições mais baixas 
no mundo social, definidas pela posse de capitais econômicos, sociais e culturais, segundo pesquisas 
teóricas que dão suporte para o desenvolvimento deste trabalho. A fundamentação teórica, situada 
na área das ciências sociais, tem por base, pesquisas a respeito da definição de jovem, vulnerabilidade 
social, e conta também com mapeamento da área considerada vulnerável na cidade de Santos, assim 
como pesquisas relacionadas à educação, condições de acesso do jovem ao ensino superior, e instituições 
que oferecem esse tipo de formação. Trata-se de um estudo relacionado a jovens alunos de cursos de 
graduação de universidades particulares e públicas, situadas na cidade de Santos, que se encontram em 
condições de vulnerabilidade e conseguem, de alguma forma, acessar o ensino superior. O problema da 
investigação decorre do aumento da inserção de jovens ao ensino superior que ocupam posições mais 
baixas na camada social. Para isso muitos têm utilizado da criação de estratégias de programas federais 
de ações afirmativas, como o Programa Universidade para Todos (Prouni), Financiamento Estudantil 
(Fies), cotas públicas em vestibulares, além de, obviamente conseguirem o acesso através da própria 
excelência escolar, a esse nível de ensino, diferenciando-se, sobremaneira, do perfil da camada social a 
que estes estão inseridos. Pretendemos caracterizar a situação desses jovens universitários em condições 
de vulnerabilidade na baixada santista, em especifico, na cidade de Santos, inseridos em programas 
governamentais e/ou que utilizam financiamentos e bolsas de estudos oferecidos diretamente pelas 
instituições de ensino, para acesso e permanência no ensino superior público ou privado (PROUNI, 
FIES, Cotas, bolsas institucionais, etc.). Sendo assim, e como decorrência do problema deste trabalho, 
faz-se relevante analisar sobre a busca e inserção do jovem vulnerável no ensino superior, quanto a: 
sua trajetória escolar até chegar a universidade; estratégias (familiares, pessoais, etc.) de aprendizado e 
apoio durante a formação básica e universitária; condição financeira, trabalho, emprego, transporte, 
alimentação e saúde, antes e depois do ingresso na universidade; vivências familiares, culturais e de 
lazer antes e depois de ingressar na universidade. As desigualdades sociais, expressas na posição ocupada 
pelo aluno no espaço social e nas suas relações com o processo de escolarização serão investigadas 
com vistas a caracterizar os jovens universitários da cidade de Santos, em condição de vulnerabilidade. 
Objetivos: Este trabalho tem por finalidade pesquisar e caracterizar a situação de jovens universitários 
em condições de vulnerabilidade na baixada santista, em especifico, na cidade de Santos, inseridos 
em programas governamentais e/ou que utilizam financiamentos e bolsas de estudos oferecidos 
diretamente pelas instituições de ensino, para acesso e permanência no ensino superior público 
ou privado (PROUNI, FIES, Cotas, bolsas institucionais, etc.). Metodologia: A pesquisa, de caráter 
qualitativo, é desenvolvida em duas fases. A primeira consta de levantamento bibliográfico sobre jovens 
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universitários, vulnerabilidade social, e ensino superior. A segunda, constará de entrevistas abertas com 
jovens universitários em condição de vulnerabilidade. Por tratar-se de pesquisa em andamento, a fase 
1 encontra-se finalizada, O que se pretende é dar continuidade ao estudo com a realização da fase 2 de 
entrevistas.

Palavras-Chave: Vulnerabilidade; Jovem
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RESUMO 4

MUDANÇAS EM SANTOS POR MEIO DE UM OLHAR PRELIMINAR SOBRE 
O TRABALHO DO ESCRAVO URBANO (1850-1888)

Anelly Moreira Silveira 

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

Instituição: Universidade Católica de Santos

Curso: História

Introdução: O presente texto é resultado de pesquisas que estão em andamento sobre os escravos 
urbanos de Santos. Trabalhamos com documentação de censos e recenseamentos municipais, maços de 
população, livros de testamento e enterramento, jornais do século XIX, que norteiam toda a pesquisa 
baseada na demografia histórica escrava no período de 1850 a 1880. Objetivos: Nosso objetivo tem 
como base um pequeno levantamento do panorama da escravidão urbana em Santos, analisando cada 
fator que contribuiu para o avanço econômico da cidade. Metodologia: Nossa metodologia tem como 
base a historiografia dos escravos urbanos do Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador, devido a pouca 
produção acerca da temática dos escravos urbanos em Santos. A consulta dos maços de população e 
recenseamento tem como objetivo entender a funcionalidade dessa dinâmica a partir do momento que 
os escravistas declaravam o número de cativos em seus domicílios. Resultados: Como resultados par-
ciais, notamos que mesmo com as leis Eusébio de Queiroz, Ventre Livre e a Lei dos Sexagenários, San-
tos teve um crescimento significativo da sua população escrava. No ano de 1828 Santos possuía 2.348 
cativos registrados e, no ano de 1854, esse número para 3.189 cativos. Somente no ano de 1872, que a 
população escrava entra em queda com 1.606 escravos declarados. Considerações: Portanto, com base 
na documentação que analisamos, notamos que a maioria dos escravos eram passados de testamentos 
para testamentos, ou seja, a ‘propriedade escrava’ era transferida na mesma família, deixando claro o 
crescimento declarado no próprio recenseamento. 

Palavras-chave: Santos; escravidão urbana;
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RESUMO 5

UM TRONO À ESPERA: A EDUCAÇÃO DA PRINCESA DONA ISABEL 
CRISTINA PARA O TERCEIRO REINADO

Angela Bonard Micci Borges de Campos

Profª. Drª. Maria Apparecida Franco Pereira (orientadora)

Instituição: Universidade Católica de Santos

Curso: História

 

Introdução: A Princesa D. Isabel Cristina foi uma das nove mulheres que, no século XIX, estive-
ram à frente do governo de seus países, segundo Roderick Barman (2005). Entretanto, pouco se tratou, 
até recentemente, sobre sua educação para governar. A presente pesquisa tem como tema, a educação 
recebida pela Princesa D. Isabel Cristina, herdeira presuntiva do Império do Brasil e sua preparação 
para assumir o trono como imperatriz, num terceiro reinado. Objetivos: O estudo ora apresentado pro-
põe-se a observar a educação proporcionada à Princesa, considerando, dentro do contexto de gênero, as 
diferenças da educação direcionada a homens e mulheres e para qual finalidade e destino estava voltada 
cada qual, bem como, a condição feminina em meados do século XIX. Através dos objetivos propostos, 
procura-se responder a questão que moveu a idéia central da pesquisa: estaria Dona Isabel Cristina apta 
para exercer as funções políticas que o cargo de chefe da nação lhe apresentaria? Metodologia: Para a 
elaboração e fundamentação dessa pesquisa, foram realizadas leituras de biografias da Princesa Isabel, 
especialmente a obra de Roderick Barman, Princesa Isabel do Brasil: gênero e poder no século XIX, 
como também teses e dissertações, para o conhecimento dos trabalhos já elaborados sobre o tema. Da 
documentação disponível sobre a Princesa Isabel, foram consultados, sua correspondência particular e 
a de seus pais, bilhetes, fontes iconográficas, boletins e o acervo Papéis Relativos à Educação das Prin-
cesas, documentos esses, pertencentes ao Arquivo do Grão Pará, sob custódia do Arquivo Histórico 
do Museu Imperial de Petrópolis. Resultados: Como nos mostram as pesquisas realizadas, desde cedo, 
D. Pedro II preocupou-se em proporcionar uma excelente e variada educação para as suas filhas, mos-
trando a rígida rotina de lições e aulas. Revelou ainda, o cuidado com que D. Pedro II acompanhava o 
progresso da aprendizagem e o conteúdo ministrados pelos mestres da Princesa, cobrando dela o com-
promisso das tarefas e das leituras. Considerações: Com esse estudo, conclui-se que, Dona Isabel teve 
uma educação muito além do que era o comum às mulheres de sua época e até mesmo “igual a que se 
dá aos homens”, segundo seu pai, o Imperador D. Pedro II.  

Palavras-Chave: História do Brasil Império; Educação; Princesa D. Isabel Cristina.
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RESUMO 6

AVALIAÇÃO DO PLANO ÉTICO DOS ADOLESCENTES 

Atani de Souza Monte (voluntária)

Profª Drª Denise DÁurea Tardeli (orientadora)

Instituição: Universidade Católica de Santos

Curso: Psicologia

Introdução: Tradicionalmente caracterizada por um período de transição no desenvolvimento 
humano, em que o indivíduo se modifica tanto física quanto psicologicamente, a adolescência é marca-
da com a inserção em um contexto social, representado pelo mundo adulto. OBJETIVOS: O objetivo 
principal desta pesquisa é a compreensão das personalidades jovens e sua relação com os valores éticos 
importantes para a inserção na sociedade, tendo como problematização, a avaliação  do projeto de vida 
do adolescente voltado para um plano ético e solidário. Ou seja, quais são os valores importantes aos 
adolescentes na construção de seus projetos de vida? METODOLOGIA: Foi desenvolvido com cerca de 
150 adolescentes, meninos e meninas, escolarizados, de escolas públicas e privadas da Baixada Santista. 
A metodologia da pesquisa compreendeu a aplicação de um questionário de perfil, um questionário 
sobre o propósito de vida baseado nos estudos de William Damon e um questionário de avaliação do 
plano ético elaborado por Yves de La Taille e Elizabeth Harkot-de-La-Taille. O corpo teórico da pesquisa 
se insere na área da Psicologia Moral, na teoria de Erik Erikson e Lawrence Kohlberg, nos estudos de 
William Damon, Josep Maria Puig e Yves de La Taille, além dos estudos e pesquisas sobre a adolescência 
e o desenvolvimento humano. RESULTADOS: A análise dos dados coletados no questionário de perfil 
nos permite afirmar, resumidamente, que cerca de 66% do total de adolescentes entrevistados frequen-
temente ou quase sempre sustentam aquilo em que acreditam (conforme uma das perguntas do ques-
tionário) ao passo em que 12%, raramente sustentam aquilo em que acreditam ou não responderam. 
Outro dado importante: cerca de 31% afirmaram sentir-se frequentemente em controle de suas vidas e 
de seus futuros, ao passo em que cerca de 12% raramente sentem-se em controle ou não responderam. 
Por meio da análise dos dados coletados no questionário de propósito constatou-se que 87% afirmaram 
possuir objetivos e metas diversas para o futuro; contudo, 59,6 % nada declararam ou responderam 
desconhecer o que devem fazer para alcançá-los, demonstrando possível falta de atividade ou interesse 
que possa dar sentido e direção às suas vidas. CONSIDERAÇÕES: Diante disso, podemos dizer que a 
adolescência é o momento da vida em que o jovem sente a necessidade de uma inserção e participação 
social mais ampla. Ele é compelido interna e externamente a ampliar seu contexto social, a inserir-se 
no mundo do trabalho e a buscar relações afetivas mais íntimas. Podemos então, explorar a ideia do 
adolescente como ser ativo e participativo nas questões de ordem política e cultural, capaz de atuar no 
mundo profissional, projetar-se na construção de seu futuro e da sociedade em si. Neste sentido, o seu 
plano de vida, e constituição de valores são elementos essenciais na construção de sua personalidade.

Palavras-Chave: adolescência; valores; personalidade;
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RESUMO 7

REVISÃO DE LITERATURA SOBRE DOR CRÔNICA EM BASES DE DADOS 
NACIONAIS E DA AMÉRICA LATINA 

Bárbara Paiva Rocha (aluna)

Prof. Dra. Denise Martin Coviello (orientadora)

Instituição: Universidade Católica de Santos

Curso: Psicologia

Introdução: A dor é definida pela Associação Internacional para o Estudo da Dor (International 
Association for the Study of Pain, 1979) como uma experiência sensorial e emocional desagradável, 
descrita em termos de uma lesão tecidual real, ou potencial. Sua experiência é subjetiva e os indivíduos 
tendem a descrevê-la a partir de suas experiências anteriores. Sarti (2001) sugere que, ao cuidar da dor, 
se busque um olhar no sentido de se ter em conta que ela se estabelece simbolicamente. Tendo, por-
tanto, um significado para quem a experimenta. Objetivos: Este estudo teve por objetivo realizar uma 
revisão de literatura sobre o tema da dor crônica em bases de dados nacionais e da América Latina. Me-
todologia: Foi realizada uma análise crítica das publicações científicas sobre o tema proposto, buscando 
uma compreensão mais abrangente sobre como a dor crônica vem sendo abordada nas diversas áreas 
do conhecimento e no plano das políticas públicas de atenção aos pacientes que vivem esta experiência. 
Foram realizadas buscas por meio da palavra chave: dor crônica, nas bases de dados: Lilacs, Scielo, Peri-
ódicos Capes e Bireme, no período de 1990 a 2014. Na base de dados Lilacs após a utilização de filtros, 
foram identificados 18 artigos. A busca na base de dados Scielo contou com 52 artigos, entre eles optou-
se por excluir aqueles que eram focados somente em terapêutica medicamentosa ou restringiam a dor a 
determinada localização anatômica. No banco de periódicos da Capes utilizando o filtro “dor crônica” 
o resultado foi de 65 artigos, em língua portuguesa e espanhola (foram excluídos os artigos em inglês). 
Resultados: Os resulados demonstram que a perspectiva dos pacientes portadores de dor crônica cons-
titui-se em um assunto pouco explorado no meio cientifico, fazendo-se necessário uma abordagem que 
possa dar voz ao paciente portador de dor crônica, com um levantamento que reproduza a experiência 
vivenciada em seu cotidiano. Considerações: Verifica-se a necessidade da realização de novos estudos 
sobre dor crônica como uma construção psíquica e sociocultural e não somente biológica. Pesquisas 
que problematizem as questões culturais relacionadas à dor crônica poderão melhor colaborar para o 
reconhecimento de sua importância na elaboração de políticas públicas efetivas.

Palavras-Chave: dor crônica; revisão de literatura, cultura.
 



IX Jornada de Iniciação Científica e III Jornada de Iniciação Científica do Ensino Medio - 2014

IX Jornada de Iniciação Científica e III Jornada de Iniciação Científica do Ensino Medio

21

RESUMO 8

RELAÇÕES ENTRE A DOUTRINA MONROE E O PENSAMENTO DO GENE-
RAL GOLBERY: O SÉCULO XIX ESTADUNIDENSE E O BRASIL DO SÉCULO 

XX

Bernardo Futuro Rodrigues Hazan (aluno – bolsista UniSantos/Proin)

Prof. Ms. Caio Martins Bugiato (orientador)

Instituição: Universidade Católica de Santos

Curso: Relações Internacionais

Introdução: O século XIX foi um período de grande desenvolvimento para os Estados Unidos, 
que tiveram sua política externa pautada pela Doutrina Monroe. Esse desenvolvimento da hegemonia 
americana culminará com a vitória da Segunda Guerra Mundial e a divisão do mundo em dois polos 
de influência, o que é conhecido como a Guerra Fria. Dentro da lógica de funcionamento desta, o Ge-
neral Golbery do Couto e Silva justificou ideologicamente a tomada de poder realizada pelos militares 
em 1964. Objetivos: Compreender como a Doutrina Monroe, paradigma de ação em política externa 
americana, influenciou o pensamento do General Golbery do Couto e Silva. Metodologia: Análise 
bibliográfica de obras selecionadas do General Golbery, de bibliografia especializada sobre a Doutrina 
Monroe e de discursos oficiais do presidente James Monroe e contextualização histórica dos objetos 
de estudo. Resultados: A doutrina norte-americana é essencialmente pragmática, contudo a influên-
cia exercida no pensador brasileiro foi, principalmente, ideológica: haveria pretensa confluência de 
interesses em um Ocidente cristão, democrático e baseado no conhecimento científico. Considerações 
finais: Discursos ideológicos sobre certa confluência de interesses podem, de fato, disfarçar conflitos 
essenciais, de modo a servirem aos interesses da parte dominante.

Palavras-chave: Regime militar; Doutrina Monroe; Golbery do Couto e Silva.
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RESUMO 9

EDUCAÇÃO MUSICAL E CONTEMPORANEIDADE: UM ESTUDO SOBRE 
AS CONTRIBUIÇÕES PARA A EDUCAÇÃO MUSICAL A PARTIR DOS EDU-
CADORES HANS JOACHIM KOELLREUTTER, MURRAY SCHAFER E ÉMILE 

JAQUES DALCROZE

Bruna Marinho de Almeida (aluno - bolsista UniSantos/Proin)

Prof. Dr. Antonio Eduardo Santos (orientador)

Instituição: Universidade Católica de Santos

Curso: Licenciatura em Música

Introdução: Diante das inúmeras mudanças ocorridas na sociedade, nas artes e na ciência em 
meados do século XIX e XX, o ensino de música sofre uma grande mudança. Os pedagogos da música 
inovam seus pensamentos sobre a educação musical. Segundo Marisa Fonterrada,’’os educadores mu-
sicais do século XX constituem-se pioneiros no ensino de música’’. A música tornou-se cada vez mais 
importante e consequentemente, conquistou espaço dentro das escolas regulares exigindo novos pensa-
mentos para o ensino. As grandes transformações ocorridas nas artes e nas ciências, influenciam muito 
os pedagogos da música no século XX, e analisando seus pensamentos, torna-se claro que a música está 
claramente presente como o principal motivo da proposta ou apenas integrando os conteúdos e estra-
tégias para o ensino. No século XX vemos surgir, em pouco tempo, músicos preocupados com o ensino 
de música, e por fim, comprometendo-se com o mesmo. Dentre muitos, destaca-se o educador musical 
Émile Jaques Dalcroze.,(1865-1950), que para essa pesquisa, pela sua persistência e sua penetração no 
Brasil, ainda que pouco reconhecida, recebeu seu reconhecimento pela criação de um método de edu-
cação musical baseado na movimentação corporal e na habilidade da escuta para desenvolvimento do 
ritmo, e, em consequência, uma melhor performance para instrumentistas. Os elementos que o moti-
varam a criar o método da Rítmica, encontra-se em suas observações enquanto professor de Solfejo no 
Conservatório de Genebra. Jaques-Dalcroze, concluiu que a formação dos músicos não estava completa 
mesmo alcançando a finalização do curso em instrumento no Conservatório. Constatou a dificuldade 
de seus alunos para cantar obedecendo aos influxos rítmicos das melodias, mas não por incapacida-
de, apenas porque os músculos da região vocal não respondiam aos estímulos propostos na música. 
Objetivos: O presente trabalho teve como objetivo pesquisar o desenvolvimento da educação musical 
a partir do século XX e as possíveis contribuições dos principais educadores da época. Metodologia: 
Levantamento bibliográfico, investigação histórica e análise das pedagogias e contribuições dos educa-
dores para a educação musical. Curtas aplicações com alunos do ensino fundamental. Resultados: De 
acordo com as pesquisas realizadas, a contribuições dos educadores para a educação musical, que ainda 
são utilizada atualmente, foram as seguintes: com o educador H. J. Koellreutter, veio a improvisação 
musical partindo de instrumentos à objetos inusitados. Com o educador M.Schafer, veio a importân-
cia da escuta, muito afetada devido o desenvolvimento industrial. E com o educador Dalcroze, veio o 
movimento para o aprendizado, com a justificativa de que a criança somente aprende vivenciando. A 
partir das aplicações, observamos um bom desenvolvimento intelectual, ritmo e criativo. As crianças 
não são mais as mesmas depois dos experimentos e treinamentos realizados que foram marcantes em 
suas vidas. Considerações finais: A educação musical deve proporcionar aos educandos oportunidades 
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de descobertas sobre si mesmo e de sua capacidade criadora. A partir da segunda metade do século xx, 
o conceito de educação coletiva tornou-se mais presente, o que proporcionou maiores socializações e 
possibilidades dentro da sala de aula. O educador deve preocupar-se em atualizar-se de acordo com os 
avanços tecnológicos e metodológicos e com o surgimento de novas metodologias para excelência no 
trabalho e consequentemente, no desenvolvimento infantil. A educação deve proporcionar vivências, 
neste caso, musicais, porém o conceito de vivências musicais não se restringe à tocar um instrumento ou 
cantar, a música é realizada de diversas formas e torna-se , por isso, uma grande aliada na transformação 
positiva do educando.

Palavras-chave: educação musical; contemporaneidade;métodos
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RESUMO 10

CONDIÇÕES AMBIENTAIS QUE DETERMINAM A PRESENÇA DO LÍQUEN 
CRYPTOTHECIA RUBROCINCTA (EHRENB.) G. THOR (ASCOMYCOTA: 

ARTHONIOMYCETES: ARTHONIACEAE)

Bruna Nunes Cró de Almeida (aluna bolsista PIBIC-CNPQ)

Prof. Dr. Ronaldo Bastos Francini (orientador)

Instituição: Universidade Católica de Santos

Curso: Ciências Biológicas

Introdução: Os líquens são associações entre micobiontes (representado pelos fungos) entre 95 e 
98%, e fotobiontes (representado pelas algas ou cianobactérias), onde se mantém uma relação de escra-
vagismo ou mais comumente parasitismo controlado entre ambos. Os liquens são afetados por diversos 
fatores ambientais e possuem alta sensibilidade a poluentes quando encontrados em ambientes urba-
no-industrial. Objetivo: Este projeto teve como intuito correlacionar à presença do líquen Crypothecia 
rubrocincta em diferentes locais da Baixada Santista e outras áreas da Serra do Mar com as condições 
ambientais de cada local propondo uma hipótese para explicar os padrões encontrados e verificar a 
viabilidade dessa espécie como bioindicador. Metodologia: Para realizar a pesquisa, foi utilizada a me-
todologia de amostragem em árvores (forófitos) selecionadas que apresentavam a espécie em questão. 
Cada forófito foi identificado através de números sequenciais sendo de 1 a aproximadamente 300. 
Para facilitar essas identificações utilizou-se também o registro fotográfico. Para calcular a área de cada 
líquen utilizou-se o programa IMAGEJ. Resultados: No total, foram observados 23 forófitos contendo 
aproximadamente 300 amostras de liquens e uma parede rochosa com mais de 19 amostras. O tamanho 
do líquen de cada amostra variou entre um mínimo de 0,47 mm² e um máximo de 9.132.77 mm².Con-
clusão: Esses resultados nos fazem pensar que provavelmente pelas altas taxas de liberação de compos-
tos químicos por veículos automotores não seja conveniente à colonização dessas comunidades nesses 
forófitos. Neste caso, podendo ser considerado como algum tipo de reposta ambiental desses líquens. 

Palavras-chave: líquens; Cryptothecia rubrocincta; Ecologia de populações
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RESUMO 11

VISIBILIDADE TENSIONADA: POSICIONAMENTOS ORGANIZACIONAIS 
E GESTÃO DOS RELACIONAMENTOS NO CONTEXTO DO ATIVISMO 

DIGITAL

Carolina dos Santos Ferreira (aluna-bolsista PIBIC-CNPq)

Prof. Me. Wellington Teixeira Lisboa (orientador)

Instituição: Universidade Católica de Santos 

Curso: Relações Públicas

Introdução: Vivemos em uma época ambientada pelas mídias, tanto em seu caráter infraestru-
tural, como através da cultura midiática. Esta pesquisa visa compreender as práticas de ativismo na 
internet, com foco nos prosumers da marca Ades e os conteúdos produzidos por eles no YouTube, 
frente à problemática do caso de adulteração no conteúdo do suco sabor maçã. Objetivos: a) Estudar as 
formas como os ativistas mobilizam-se frente a problemas de postura organizacional; b) Compreender a 
dinâmica do ativismo na internet; c) Entender a ação de prosumidores nas redes digitais. Métodos: ba-
seia-se em duas partes interdependentes: revisão da bibliografia sobre os temas centrais a esta pesquisa, 
como ativismo, ciberespaço, novas tecnologias da comunicação; análise qualitativa de vídeos postados 
no Youtube, em que será explorada a forma como os prosumers ativistas da marca Ades lidaram com a 
falha no produto e como se mobilizaram frente a esse acontecimento. Resultados: A pesquisa de campo 
se constitui de uma busca na plataforma YouTube do termo: Ades de maçã, que gerou 691 resultados, 
no mês de maio de 2014. Desses resultados, analisamos os primeiros 60 vídeos. Classificamos os resulta-
dos em: Relatos pessoais: são os que os próprios consumidores relatam e fazem demonstração de como 
encontraram o suco. Encenação: vídeos com roteiros em que os consumidores montam uma estrutura 
e assumem papeis para demonstrar sua indignação. Montagens com recursos midiáticos: montagens 
em que os consumidores utilizam-se de recursos da mídia, com cenas e personagens já existentes. Mon-
tagens específicas: montagens com a embalagem do suco em outras versões, envolve criação de perso-
nagens próprios. Jornalísticos: matérias que foram ao ar no canal do YouTube para tratar da crise da 
marca. Institucionais: vídeos institucionais ou promocionais da própria marca. Sem vínculo: quando os 
donos de canais no YouTube utilizaram o termo ‘ades de maçã’ como descrição de um vídeo, no entan-
to, sem possuir vínculo nenhum com o caso. Conclusões:  Existem diferentes formas de se manifestar 
na internet e o YouTube é uma plataforma que oferece muitos recursos para isso, os atores comuns da 
sociedade podem criar seus próprios canais e ganhar visibilidade. As manifestações do caso Ades de 
maçã mostram a diversidade que o ciberespaço oferece para os ativistas e para os prosumidores.

Palavras-chave: Ativismo digital; Relações Públicas; Imagem
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RESUMO 12

POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA: GESTANTES USUÁRIAS DE DROGAS 
E ADESÃO AO PRÉ NATAL

Catarine Rodrigues Pires (aluna-bolsista PROIN)

Profª Joice Maria Pacheco Antonio Fagundes (orientadora)

Instituição: Universidade Católica de Santos

Curso: Enfermagem

Introdução: A gestante em dependência química seja de drogas lícitas ou ilícitas proporciona 
fatores que interferem na qualidade do desenvolvimento da gestação; estes variam desde informações 
genéticas, predisposição para patologias e outras complicações na gestação. É considerada uma gestante 
de alto risco, pois o uso abusivo de álcool e drogas durante a gravidez, potencializam as consequências 
na vida do feto, além de dificultar seu acesso aos serviços de saúde. A relevância deste estudo está am-
parada pelo crescente número de usuários de substancias ilícitas e a situação de rua que se encontram. 
Objetivo: Conhecer as gestantes ou mulheres que tiveram filhos entre 2012 a 2013 em situação de rua 
e seus modos de vida, suas condições de saúde/doença e seu acesso aos serviços de saúde bem como a 
adesão ao pré-natal. Isto permitirá o delineamento do perfil das gestantes com dependência química, 
bem como idade, escolaridade, estrutura familiar, situação de trabalho, meios de subsistência e locais 
onde vivem. Conhecer a trajetória de vida da gestante em situação de rua na cidade de Santos/SP e os 
fatores que o levaram a viver na rua; Avaliar a percepção de riscos, necessidades e emoções do morador 
de rua; Compreender as principais causas de adesão, descontinuidade e abandono do pré natal. Para 
alcançar o proposto foi escolhido um estudo descritivo exploratório com abordagem qualitativa, para 
que permita o acompanhamento e análise das gestantes com dependência química. Metodologia: Os 
sujeitos da pesquisa serão três gestantes ou mulheres que tiveram filhos, em dependência de substâncias 
químicas lícitas ou ilícitas e em situação de rua inclusas ou não no sistema de pré-natal do Município 
de Santos. A abordagem será feita após mapeamento nas ruas da cidade de Santos-SP Os critérios de es-
colha dos sujeitos serão: Mulher maior de 18 anos de idade; Estar gravida ou ter tido filho entre janeiro 
de 2012 e dezembro 2013.Estar na rua há pelo menos 06 (seis) meses; Ser dependente de substâncias 
química lícitas e/ou ilícitas; Os critérios de exclusão são: Portadores de doenças mentais com muita 
dificuldade de expressão; Gestantes em estágios muito avançados de drogadição sem possibilidade de 
expressão. Não aceitação para participar da pesquisa e recusar-se a assinar o TECLE. O instrumento a 
ser utilizado será a entrevista com roteiro, visando captar os modos de vida e a relação saúde/doença 
desses sujeitos.  As entrevistas serão gravadas em áudio e posteriormente transcritas. A realização das 
entrevistas será sempre em dupla de pesquisadores, dada à natureza da pesquisa (locais) e da população 
estudada. Os dados serão analisados a partir dos eixos referenciais que surgirem da empiria os quais 
darão vigor à discussão dos resultados.

Palavras-chave: Gestantes; drogas; vulnerabilidade social.  
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RESUMO 13

ANÁLISE DE DOIS MÉTODOS DE CANTO BRASILEIROS E SUA  
EFICIÊNCIA EM GRUPO CORAL AMADOR NO INÍCIO DE SUA 

FORMAÇÃO

Cilene Nogueira Vaz (aluna-bolsista Proin)

Prof. Me. Ricardo Cardim de Cerqueira (orientador)

Instituição: Universidade Católica de Santos 

Curso: Licenciatura em Música

Introdução: Este projeto consistiu na criação de um coro dentro da Universidade Católica de 
Santos. O coro foi formado através de audições na Unisantos, e se constituiu de alunos de diversos cur-
sos, com conhecimento musical e de técnica vocal diversificados. Ao longo dos ensaios do coro foram 
aplicados exercícios propostos pelos métodos selecionados: Método de Canto Popular Brasileiro, de 
Marcos Leite, e Técnica Vocal para Coros, de Helena Wohl Coelho. Objetivos: desenvolver uma prática 
vocal coletiva através da aplicação de dois métodos de canto específicos, com o intuito de verificar sua 
aplicabilidade dentro de um grupo com diferentes níveis técnicos, sendo essa uma realidade bastante 
comum dentro de uma comunidade com ensino musical defasado. Metodologia: Dentro dos ensaios, 
que aconteceram uma vez por semana ao longo de dois meses e meio, houve uma organização para o 
desenvolvimento dos métodos, bem como para aquecimento vocal e para o estudo de repertório selecio-
nado e às vezes arranjado especificamente para o nível técnico desses participantes. Resultados: Através 
da aplicação dos métodos foi possível verificar o progresso e as dificuldades dos participantes/alunos, 
bem como a contribuição dos exercícios para o desenvolvimento técnico deles, porém, devido ao pouco 
tempo de ensaio – que aconteceram apenas nos meses de maio e metade do mês de junho – ainda há 
necessidade de continuação do estudo. 

Palavras-chave: Técnica de Canto; Método de Canto; Técnica vocal para coro amador.
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RESUMO 14

AVALIAÇÃO DO RISCO NUTRICIONAL DE IDOSOS EM SANTOS – SP

Daniela Pousada Azevedo (aluna-bolsista Proin/Unisantos)

Prof. Me. Cezar Henrique de Azevedo (orientador)

Instituição: Universidade Católica de Santos 

Curso:  Nutrição

Introdução: O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial e espera-se que em 2020 es-
pera-se o Brasil seja sexto país do mundo em número de idosos. Especificamente em Santos, há grande 
prevalência de idosos (cerca de 19% da população local). Entretanto, junto ao envelhecimento crescem 
os custos com a previdência social e programa de saúde pública. A promoção da saúde pode minimizar 
o impacto que o envelhecimento causa ao sistema de saúde haja vista que muitos idosos apresentam 
uma ou mais condições crônicas que poderiam ser melhoradas com uma nutrição adequada. Objetivos: 
Avaliar o risco nutricional de idosos no município de Santos- SP. Metodologia: Foi aplicado em uma 
amostra de idosos de ambos os sexos que esperavam uma consulta médica nas Unidades Básicas de 
Saúde em Santos o instrumento DETERMINE no modo formulário, cujo abordava características asso-
ciadas ao risco nutricional. A situação do avaliado foi baseada na somatória dos pontos obtidos em cada 
questão: 0 a 2 pontos (bom), 3 a 5 pontos (risco nutricional moderado), 6 ou mais pontos (alto risco 
nutricional) e também na classificação do seu IMC. Resultados: Participaram do estudo 88 idosos sen-
do 65 (73,9%) mulheres e 23 (26,1%) homens. Entre os participantes, 11,4% foram classificada como 
alto risco nutricional, 50% risco nutricional moderado e 38,6% encontravam-se com score inferior a 2. 
Dos indivíduos com alto risco nutricional, 80% eram idosos jovens entre 60-69 anos do sexo feminino 
e 60% estão com excesso de peso.  As questões com maior número de respostas positivas entre os idosos 
com risco moderado e alto risco nutricional foram: ter alguma doença de saúde que fez mudar o tipo 
ou a quantidade de comida ingerida e usar mais de 3 remédios diferentes por dia. Conclusão: O risco 
nutricional moderado dos idosos analisados em Santos é algo presente, dessa forma, é fundamental 
aumentar a consciência pública sobre a importância da boa nutrição e seu potencial na prevenção da 
desnutrição com a finalidade de melhorar a qualidade de vida dessa população.

Palavras-chave: Idoso; risco nutricional; Santos. 
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RESUMO 15

CONSUMO ALIMENTAR E GANHO PONDERAL DE PESO EM GESTANTES 
ATENDIDAS EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Drielli A. Mascarenhas, Thais S. Souza (alunas voluntárias).

Profª Me Valdete Lemes Stivanin (orientadora)

Instituição: Universidade Católica de Santos – Unisantos

Curso: Nutrição

Introdução: Uma nutrição adequada durante a gestação é fundamental para garantir a saúde da 
mãe e do bebê, minimizando os riscos gestacionais. Objetivo: Avaliar a adequação do consumo alimen-
tar e o ganho ponderal de peso em gestantes assistidas pelo programa de pré-natal em Unidade Básica 
de Saúde. Metodologia:  Os dados foram coletados durante o pré-natal das gestantes no período de mar-
ço a junho de 2014. Foi aplicado um questionário com perguntas estruturadas relacionadas à situação 
socioeconômica e demográficas. Foram coletados também dados antropométricos, consumo alimentar, 
de estilo de vida, doenças existentes e idade gestacional. As variáveis socioeconômicas e demográficas 
serão: idade, estado civil, renda familiar, escolaridade, ocupação. Para a coleta das práticas alimentares 
e de estilo de vida foi aplicado um Questionário de Frequência Alimentar, adaptado. Resultados: A 
amostra foi composta por 35 gestantes com média de idade de 25,8 anos, sendo a maioria amasiadas 
e com ensino médio completo, embora quase 30% eram Do Lar e iniciaram a gestação em estado de 
eutrofia. Em relação ao ganho ponderal das gestantes 34,28% tiveram ganho de peso insuficiente, resul-
tado similar tiveram às que ganharam peso adequado e 31,42% apresentaram ganho de peso excessivo. 
Quanto ao consumo alimentar de cada grupo de alimentos, a maioria das gestantes não consumiam 
adequadamente as porções diárias recomendadas. Conclusão: A maioria apresentou consumo alimen-
tar inadequado, o que pode justificar o ganho ponderal excessivo durante a gestação.

Palavras chaves: gestação, consumo alimentar e ganho ponderal
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RESUMO 16

SANTA MARIA: A HISTÓRIA DE UM BAIRRO EM TRANSFORMAÇÃO NA 
CIDADE DE SANTOS

Edson Rossetti Alves 

Profª. Drª Maria Apparecida Franco Pereira (orientadora)

Instituição: Universidade Católica de Santos

Curso: História

Introdução: esta pesquisa faz parte do processo de Iniciação Científica do IPECI - Instituto de Pes-
quisas Científicas e Tecnológicas - da Universidade Católica de Santos, e está vinculada ao projeto “Me-
mória da Escola” - do Grupo de Pesquisa LIAME - do Mestrado em Educação, que valoriza o entorno 
social das instituições escolares. Objetivos: pretendeu-se: estudar a origem do bairro Santa Maria, carac-
terizando-o no século XX: a sua composição geográfica, os seus limites, as principais etapas de transfor-
mação e expansão; seus primeiros moradores, a economia e suas principais instituições, destacando-se 
as educacionais. Metodologia: utiliza a pesquisa histórico-documental no acervo da Fundação Arquivo 
e Memória de Santos, além de seu acervo iconográfico; e Hemeroteca Municipal Rodão Mendes Rosa. 
Foram também consultados os setores de obras da Prefeitura (Secretaria de Desenvolvimento Urbano). 
Resultados: Até o momento há dados coletados sobre a história do bairro, as etapas de urbanização, os 
seus limites e o levantamento de algumas instituições como a Unidade Municipal de Ensino Waldery 
de Almeida, a Associação de Melhoramentos do Santa Maria e a Igreja Santa Margarida Maria. Faltam 
completar estudos sobre as outras instituições como a Escola Estadual Benevenuto Madureira e o levan-
tamento, sobre a economia do bairro, pois os dados aparecem muito fragmentados. Conclusão: o local 
denominado Santa Maria, iniciou-se com sítios de grandes extensões entre eles Santa Maria e Saboó-
Guaçú. Mais tarde, grande parte das terras foram compradas por João Antunes dos Santos. Na segunda 
metade do século XIX, estabeleceu-se o antigo Matadouro Municipal. Aos poucos os funcionários do 
Matadouro passaram a estabelecer-se nas terras da redondeza. O bairro tem como via de acesso princi-
pal a avenida Nossa Senhora de Fátima, antes denominada “Caminho do Matadouro”. Na década de 
1950, a Imobiliária Santa Maria fez o loteamento da região onde se estabeleceram operários de outras 
regiões de Santos. No campo de suas instituições, destacam-se:  a Paróquia Santa Margarida Maria e a 
Associação de Melhoramentos do Bairro Jardim Santa Maria 

Palavras chave: Histórico do bairro Santa Maria; Matadouro Municipal; urbanização em Santos.
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RESUMO 17

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

POPULAÇÃO

Eliane Cristina de Azevedo (aluna-voluntária)

Profa. Dra. Maria Izabel Calil Stamato (orientadora)

Profa. Me. Flávia Henriques (co-orientadora)

Instituição: Universidade Católica de Santos 

Curso: Psicologia

Introdução: A pesquisa aprofunda o conhecimento sobre a contribuição da psicologia para o pro-
cesso de conscientização da população com referência à noção de risco, visando o desenvolvimento de 
estratégias e programas de intervenção e prevenção voltados à redução do sofrimento psíquico decor-
rente das perdas provocadas por estes eventos. Objetivo: Investigar a percepção de risco da população 
que mora em áreas vulneráveis a desastres, por meio do levantamento da representação social sobre 
situações de risco de alunos de escolas localizadas no entorno destas áreas, nos municípios de Santos, 
São Vicente, Cubatão e Guarujá. Metodologia e procedimentos: O levantamento das escolas a serem 
pesquisadas baseou-se em dados estatísticos disponibilizados no site da Agência Metropolitana da Bai-
xada Santista (AGEM), pelo Projeto PRIMAC (Programa Regional de Identificação e Monitoramento 
de Áreas Críticas de Inundações, Erosão e Deslizamentos). Estes dados, cruzados e integrados com 
informações da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, com a localização das escolas, que foi 
fornecida pelo Profº Paulo de Moraes da UniSantos, foram trabalhados com o auxílio da ferramenta 
Google Earth, e transpostos no editor de imagens Photoshop, gerando a localização das Escolas Munici-
pais e Estatuais situadas nas áreas de risco. Complementando, foi utilizado o critério de alunos entre 14 
e 16 anos dessas escolas. Foram definidas 05 escolas, 10% do total identificado, sendo 02 em Cubatão 
e 01 nos demais municípios - Santos, São Vicente e Guarujá. Os 100 sujeitos participantes, 20 de cada 
escola, responderam questionários eletrônicos nas escolas com perguntas fechadas e abertas. Após a 
coleta dos dados, as informações serão sistematizadas e tratadas pela metodologia de Análise Estatística 
e Implicativa (ASI), com utilização do software de Classificação Hierárquica Implicativa e Coesitiva 
(C.H.I.C.), e analisadas qualitativamente a partir da metodologia da Análise de Discurso da Psicologia 
Social, focada na teoria de representação social. Resultados: A pesquisa ainda não apresenta resultados 
por estar em fase de coleta de dados, prejudicada em função das férias escolares. Considerações finais: 
Entendemos que a análise dos dados fornecerá elementos para o planejamento de intervenções preven-
tivas junto às populações que vivem em área de risco.

Palavras-chave: Emergências e Desastres; percepção de risco.
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RESUMO 18

RESISTÊNCIA DE FUNGOS PRESENTES EM ÁREAS DE PROCESSAMENTO 
DE COBRE

Ellen Cristina Miranda Lacerda (bolsista PIBIC-CNPq)

Profª Drª Luciana Jandelli Gimenes (orientadora)

Instituição: Universidade Católica de Santos

Curso: Química tecnológica

Introdução: As atividades industriais, aliadas ao crescimento da população e das suas necessidades, 
causam grandes impactos ambientais, como a contaminação do meio ambiente por resíduos de proces-
sos industriais. Dentre eles, pode-se citar os metais pesados, tóxicos ao meio ambiente e aos organismos 
que neles vivem. Uma forma eficiente e rentável de se realizar a remediação de áreas contaminadas com 
metais pesados é a biorremediação, utilizando microrganismos, como bactérias e fungos, para reduzir, 
degradar ou tornar menos tóxicas essas substâncias. Objetivo: Este trabalho teve como objetivo avaliar o 
crescimento de cinco espécies de fungos isolados e identificados em cinco diferentes concentrações de 
cobre, provenientes de amostras ambientais (sedimento e água), de lagoas de rejeitos de minas de cobre 
situadas na região amazônica. Metodologia: As cinco espécies, Aspergillus fumigatus, Eupenicillium 
sheari, Nigrospora oryzae, Penicillium citrinum e Rhizopus microsporus, foram cultivadas em Placas de 
Petri contendo meio de cultura Batata – Dextrose - Agar (BDA) com cinco diferentes concentrações de 
Cloreto de Cobre (CuCl2), sendo elas 0,7 mM; 1,5 mM; 3,0 mM; 6,2 mM; 12, 5 mM, além da placa 
controle, na qual não houve adição de CuCl2. A velocidade de crescimento foi avaliada pela medida do 
crescimento do raio de cada colônia no 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10°, 11°, 12°, 13° e 14° dia após a inoculação. O 
experimento foi realizado em triplicata, sendo calculada a média do crescimento de cada fungo em cada 
diferente concentração de cobre, considerando as medições encontradas. Resultados:  Eupenicillium 
sheari e Nigrospora oryzae foram as espécies que apresentaram a melhor taxa de crescimento em todas 
as concentrações de cobre; Rhizopus microsporus cresceu em todas as concentrações de cobre, exceto 
em 12,5 mM; Aspergillus fumigatus e Penicillium citrinum apresentaram crescimento apenas em baixas 
concentrações. Considerações finais: Diante dos resultados encontrados pode-se concluir que Eupe-
nicillium sheari e Nigrospora oryzae são espécies tolerantes a altas concentrações de cobre; Rhizopus 
microsporus é tolerante a médias concentrações do metal; Aspergillus fumigatus e Penicillium citrinum 
são pouco tolerantes ao cobre. Informações importantes foram apuradas nesse estudo, principalmente 
pelo seu pioneirismo no estudo de espécies com poucas, ou nenhuma, referências publicadas. Esse 
trabalho têm o intuito de contribuir com as pesquisas relacionadas ao processo de biorremediação de 
ambientes contaminados por metais pesados e a sua recuperação. Destaca-se a importância da conti-
nuidade de estudos nessa área, por se tratar de uma atividade próspera para os problemas ambientais 
provenientes das atividades antrópicas atuais.

Palavras-chave: Microrganismos, Metais pesados, Biorremediação.
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RESUMO 19

BIODEGRADAÇÃO DE EFLUENTES FENÓLICOS POR UM CONSÓRCIO 
MICROBIANO

Felipe Silva de Santana (aluno-bolsista PROITI)

Profa. Dra. Luciana Jandelli Gimenes (orientadora)

Instituição: Universidade Católica de Santos 

Curso: Química Tecnológica

Introdução: A biorremediação tem sido alvo de diversos estudos a fim de acelerar o processo 
de descontaminação de efluentes com menor custo e dano ambiental. Nesse contexto, este trabalho 
visa o estudo de um consórcio microbiano de micro-organismos isolados de ambientes contaminados 
com petroderivados, para a biodegradação dos contaminantes fenólicos (fenol, meta- e orto-cresóis) 
presentes em efluentes de refinarias de petróleo Objetivos: Neste projeto, propomos o estudo de um 
consórcio microbiano composto pelas espécies Klebsiella sp., Serratia sp., Pseudomonas sp., Pandoraea 
sp e Candida sp., previamente isoladas, para a biodegradação de um efluente fenólico. Estas espécies 
quando testadas como culturas puras demonstraram alta capacidade de biodegradar estes contami-
nantes fenólicos. Metodologia: Microrganismos: Serão utilizadas as espécies Klebsiella sp., Serratia sp., 
Pseudomonas sp,  Pandoraea sp. e Candida sp.  isoladas anteriormente. Degradação de fenóis: As 
bactérias selecionadas serão inoculadas em frascos falcon de 50ml contendo 40 ml de efluente fenólico 
adicionado de sais (0,3 µL de [1mM] FeSO4, 30 µL de [1M] MgSO4, 15 µL de [1M] CaCl2 e 0,3 mL de 
M2), sendo a composição do M2: 5 g/L de NH4Cl, 20,88 g/L de Na2HPO4, 10,60 g/L de KH2PO4. 
Os frascos serão submetidos à agitação de 200 rpm (shaker Marconi, modelo MA 830, série 0118957) 
a 28ºC. A degradação dos fenóis pelo consórcio microbiano será monitorada por crescimento celular 
medido em espectrofotômetro (Abs 600nm) e  pelo consumo dos compostos analisados em cromatogra-
fia líquida (HPLC). Resultados: Ao final do ensaio de biodegradação, as culturas celulares do consórcio 
microbiano foram plaqueadas em meio mínimo + 400 ppm fenol. Constatamos que apenas os micro
-organismos dos gêneros Pseudomonas sp. e Candida sp. sobreviveram ao ensaio, ou seja, mostraram-se 
suficientemente competidoras, capazes de habitar e trabalhar em conjunto num mesmo ambiente. Esta 
informação é de grande importância para um processo real de biorremediação, uma vez que estas linha-
gens provavelmente suportariam as condições adversas e seriam capazes de promover a biodegradação 
dos compostos, mesmo na presença de outros micro-organismos.

Palavras-chave: Fenol. Biorremediação. Consórcio.
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RESUMO 20

O CORSÁRIO DE ILHABELA: AS DIFICULDADES ENFRENTADAS PELO 
TRADUTOR

Francine Faria Garuffe (aluna-bolsista – PROIN)

Prof. Ms José Martinho Gomes (orientador)

Instituição: Universidade Católica de Santos

Curso: Tradução e Interpretação

Introdução: Com base nos autores Samuel Purchas e Richard Hakluyt, editores ingleses de narra-
tivas de viagens que publicaram em 1625 o manuscrito de Cavendish, será feita uma comparação com 
o manuscrito traduzido para o português do livro Hakluytus Posthumus or Purchas His Pilgrimes, de 
Samuel Purchas, B.D. Será utilizado, também, o livro “O Corsário de Ilhabela” de Paulo Edson, onde 
ele conta a trajetória do corsário e traz o manuscrito original e traduzido, para verificar resultados 
obtidos e como alcançaram êxito. Além da comparação direta de trechos do texto original com sua 
tradução para o português, serão utilizadas, como fonte de investigação, notas de rodapé contendo 
observações do autor de “O Corsário de Ilhabela” que enriqueçam a compreensão do sentido original 
dos manuscritos, bem como uma série de relatos seus sobre as dificuldades encontradas na tradução 
desses manuscritos. Tal projeto traz para a área uma facilidade para tradutores efetuarem futuras tradu-
ções do dialeto e gramática dessa época, pois serão direcionados por métodos por mim utilizados para 
efetuarem suas traduções e observarem a dificuldade que foi encontrada a cada passo. METODOLO-
GIA: Além da comparação direta de trechos do texto original com sua tradução para o português, serão 
utilizadas, como fonte de investigação, notas de rodapé contendo observações do autor de “O Corsário 
de Ilhabela” que enriqueçam a compreensão do sentido original dos manuscritos, bem como uma série 
de relatos seus sobre as dificuldades encontradas na tradução dos manuscritos. OBJETIVOS:Trata-se 
de um estudo de caso da maneira como um tradutor buscou referências e os melhores termos para ex-
pressar em português o sentido de um texto, originalmente em inglês do período Early Modern English. 
Tal estudo contribui com a compreensão das possibilidades pelas quais os tradutores podem encontrar 
para traduzir não somente esse idioma, mas outros idiomas antigos com terminologias particulares. A 
terminologia usada por Thomas Cavendish em seu manuscrito leva ao tradutor grande dificuldade por 
ser uma terminologia usada somente por um determinado grupo. O objetivo do projeto é mostrar qual 
caminho que o tradutor seguiu para chegar ao resultado de sua tradução e quais foram as dificuldades 
encontradas nesse caminho. RESULTADOS: Até o presente momento, o manuscrito está sendo com-
parado, contendo todas as informações necessárias juntamente com meu orientador, estamos exploran-
do o manuscrito traduzido por mim para chegar ao resultado proposto para o projeto.

Palavras-chave: Corsário; Manuscrito; Tradutor. 
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RESUMO 21

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

DE UM ESPAÇANTE

Francisca Rayanne da Silva Freitas (aluna – bolsista PROIN)

Raniele A. Santos (aluna – voluntária)

Wilson Vicente da Silva (aluno – voluntário)

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

Instituição: Universidade Católica de Santos

Curso: Química Tecnológica

Introdução: As moléculas simbióticas capazes de atuar em mais de um alvo terapêutico pertencen-
te a distintas vias bioquímicas. Os fármacos simbióticos servem para tratar doenças multifatoriais. Pro-
põe-se a obtenção de um possível fármaco simbiótico que poderá compor a classe emergente de drogas 
cardiovasculares NO-sartans. Tratando-se neste caso do uso de um antagonista de receptores AT1 como 
protótipo, o Valsartan, associado hibridamente a um potente doador de Óxido Nítrico, o furoxano. 
Deve-se relatar que se trata do prosseguimento de um trabalho já executado em parte, sendo necessário 
um estudo complementar para sua integralização, no caso para a obtenção do benzofuroxano Objetivo: 
propor uma rota sintética, fazendo uso de reações químicas compatíveis e adequadas a esta proposta 
para obter um possível fármaco simbiótico, que atuará no controle da hipertensão. Metodologia: foram 
feitas duas reações separadamente em dois sistemas de destilação, uma para o valsartan e outra para o 
benzofuxorano, porém as executamos ao mesmo tempo. No balão bi-tubulado de 250 mL acoplado a 
um condensador refluxo com um tubo secante contendo cloreto de cálcio (CaCl2) acrescenta-se 0,2g 
(0,4592 mmoles) de valsartan, em outro balão bi-tubulado acoplado a um condensador de refluxo com 
um tudo secante acrescenta-se 0,08271g (0,4592 mmoles) de benzofuxorano, são acrescentados 0,03mL 
(0,4592 mmoles) de cloreto de tionila (SOCl2) e 4mL de éter etílico em cada balão. Os balões são 
aquecidos com uma manta de aquecimento facilitando a reação para a formação dos cloretos ácidos do 
benzofuroxano (9) e do valsartan. Depois que o balão com valsartan ficou em temperatura ambiente 
acrescentou 0,03 mL (0,4592 mmoles) de etileno glicol, para formação da molécula com espaçante. Re-
sultados: foram feitas analises por teste de CCD (Cromatografia de Camada Delgada), na qual indicam 
formação de produto. Conclusão: A partir dos resultados da CCD enviamos uma fração do produto 
para analise de espectrometria de massa para determinação do composto formado.  

Palavras-chave: Fármaco; atividade vasodilatadora; síntese orgânica. 
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RESUMO 22

BIOLOGIA POPULACIONAL DE HOLCOBUNUS NIGRIPALPIS (SCLEROSO-
MATIDAE: GAGRELLINAE) EM UMA ÁREA DE FLORESTA OMBRÓFILA NO 

VALE DO RIO QUILOMBO EM SANTOS/SP

Gabriel Angeles dos Santos (aluno-voluntário)

Prof. Dr. Ronaldo Bastos Francini (orientador)

Instituição: Universidade Católica de Santos

Curso: Ciências Biológicas

Introdução: A Ordem Opiliones Sundevall, 1833 pertence à classe Arachnida do Filo Arthropoda 
sendo a terceira em número de espécies dentro da Classe com cerca de 6.519 descritas (KURY, 2011). 
A Ordem é dividida em 4 subordens Cyphophthalmi Simon, 1879 (6 famílias), Dyspnoi Hansen & 
Sørensen, 1904 (9 famílias), Eupnoi Hansen & Sørensen, 1904 (5 famílias) e Laniatores Thorell, 1876 
(54 famílias), sendo a última a maior, com cerca de 4.200 espécies. Neste trabalho usamos a definição 
de BEGON et al. (1990) para população que é “grupo de indivíduos de uma espécie sob estudo.  No en-
tanto, o que constitui uma população varia de espécie para espécie e de estudo para estudo.  Em alguns 
casos, as fronteiras podem ser aparentes e em outros são definidas pela conveniência dos estudiosos. 
Objetivos: Conhecer a biologia populacional de Holcobunus nigripalpis (Sclerosomatidae: Gagrellinae) 
e propor hipóteses para explicar os padrões encontrados na população de H. nigripalpis Metodologia: 
Foram observadas a frequência dos indivíduos amostrados na área de estudo, sua respectiva razão sexu-
al, o número de pernas perdidas e a perna mais perdida e o número de ácaros presentes nas pernas e 
no corpo dos opiliões, assim como a tentativa de marcação com tinta dos indivíduos. Resultados: Ob-
servou-se que a frequência de opiliões varia durante o ano, porém a presença de machos é muito maior 
que a de fêmeas. Os opiliões possuem a capacidade de perda das pernas e a mais perdidas são as pernas 
sensoriais que normalmente possuem ácaros.

Palavras-chave: Holcobunus nigripalpis; população; Opiliões
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RESUMO 23

PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE MICROPARTÍCULAS DE 
POLÍMEROS BIODEGRADÁVEIS PARA APLICAÇÃO EM RADIOFÁRMACOS

Gabriela Martins de Araújo (aluna-bolsista PIBITI-CNPq)

Profa. Dra. Mariangela de Burgos Martins de Azevedo (orientadora)

Instituição: Universidade Católica de Santos 

Curso: Química Tecnológica

Introdução: No presente projeto propõe-se o desenvolvimento de micropartículas poliméricas com 
complexo de hólmio para posterior produção de radiofármacos que além da aplicação terapêutica, 
estes materiais poderão gerar informações com imagens para diagnóstico de tumores hepáticos. O hól-
mio-165 que utilizaremos é encontrado na natureza, não é radioativo e é altamente paramagnético. 
Objetivos: Estudar o emprego do polímero biodegradável sintético como a Poli--Caprolactona (PCL) de 
três pesos moleculares diferentes 10000, 42500 e 80000 para a produção de micropartículas poliméricas 
com complexos de hólmio, que quando ativados, terão um grande potencial para terapia e diagnóstico 
de carcinomas hepáticos por braquiterapia. Metodologia: Preparamos as microesferas poliméricas pelo 
método de emulsificação, precipitação e evaporação com extração do solvente. Este método consiste 
na preparação da fase aquosa com o álcool polivinílico e a fase orgânica onde o polímero é dissolvi-
do em solvente orgânico apolar de baixa volatilidade como o diclorometano ou clorofórmio. Após a 
preparação da emulsão, e precipitação, realizamos a extração com a evaporação do solvente mantendo 
a emulsão sob agitação durante um período de tempo suficiente para que o processo ocorra. Por apre-
sentar baixa volatilidade o solvente da fase orgânica é evaporado lentamente da emulsão, seguido pela 
precipitação com a formação das micropartículas (MP). As MP são separadas por tamanhos em peneiras 
de aço inox. Resultados: A partir dos rendimentos de micropartículas da peneira de 20 µm que é a de 
maior interesse para esta aplicação, podemos sugerir, que o PCL de 10000 apresentou melhor resulta-
do com o método que utilizou como solvente diclorometano, 0,75% de PVA e sob agitação mecânica 
(2700 a 3150 rpm). Já quando utiliza-se o PCL de 42500 o melhor resultado foi com o mesmo solvente 
e agitação, porém com 1% de PVA. Para o PCL de 80000 o método escolhido foi o que utilizou como 
solvente clorofórmio, 1% de PVA e agitação mecânica. A caracterização das micropartículas não pode 
ser concluída por limitações dos equipamentos e custos das análises.

Palavras-chave: Micropartículas; hólmio; polímeros biodegradáveis.
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RESUMO 24

PRÓ-SOCIALIDADE E PROJETO DE VIDA

Gabriela Vargas Sampaio dos Santos (aluna voluntária)

Profª Drª Denise D’Aurea Tardeli (orientadora)

Instituição: Universidade Católica de Santos 

Curso: Psicologia

Introdução: A pesquisa tem como base o estudo da moral pró-social e do projeto de vida na ado-
lescência, momento em que o indivíduo incorpora a necessidade de uma maior inserção social. Porém, 
atualmente grande parte dos jovens hesita em assumir compromissos e frequentemente não consegue 
achar o tipo de engajamento que torna a vida completa. Assim, buscamos entender, por que isto acon-
tece e como a socialidade e as manifestações solidárias podem interferir em nas escolhas futuras desses 
adolescentes. Objetivos: O objetivo principal desta pesquisa é a compreensão das personalidades jovens 
e sua relação com o constructo da pró-socialidade e inserção do adolescente na sociedade, a partir do 
conhecimento e compreensão da realidade, numa dimensão essencialmente humanista. Metodologia: 
Coleta de dados através da aplicação de: questionário de perfil (Developmental Assets Profile (EUA), 
questionário de propósito (William Damon/EUA) e três histórias do instrumento ‘PROM’, que avalia 
o nível de raciocínio moral pró-social (Nancy Eisenberg); em 183 adolescentes, estudantes do 1º e 2º 
ano de uma rede pública de ensino, do município de Cubatão-SP. Resultados: Os adolescentes dão 
muita importância à família e aos estudos. Afirmam sentir-se inseguros com o futuro, mas não deixam 
de investir no mesmo. Expõem dificuldade de expressar os sentimentos, entretanto compreendem a 
importância da relação com o próximo. Mostraram possuir muitas características pró-sociais, quando 
questionados sobre bullying, por exemplo, entretanto não podem ser definidos como portadores de um 
pensamento moral pró-social absolutamente amadurecidos, pois ainda possuem algumas características 
muito imaturas, fato obtido através do instrumento PROM, onde o nível hedonista (mais imaturo da 
escala) foi o segundo nível mais frequente da amostra. Conclusão: Diante dos levantamentos considera-
mos que, apesar da adolescência ser uma época de mudanças, escolhas e conflitos, o adolescente é capaz 
de desenvolver um pensamento voltado ao outro de forma moral, todavia é responsabilidade também 
da sociedade criar um ambiente facilitador para um melhor desenvolvimento dessas habilidades.

Palavras-chave: Adolescência; Pró-socialidade; Projeto de Vida. 
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RESUMO 25

VALORES E PROJETO DE VIDA NA ADOLESCÊNCIA

Gilmara Barros Vieira (aluna - bolsista UniSantos/Proin)

Profa. Dra. Denise D´Aurea Tardeli (orientadora)

Instituição: Universidade Católica de Santos 

Curso: Psicologia

Introdução: A adolescência é um período de transição no desenvolvimento humano, e tem a fun-
ção de inserir o indivíduo no mundo adulto. Contudo, o contexto atual mostra que, grande parte dos 
jovens hesita em assumir compromissos. Por que isto acontece? A problematização da pesquisa foi a ten-
tativa de avaliar o projeto de vida do adolescente voltado para um plano ético e solidário. Quais são os 
valores importantes aos adolescentes na construção de seus projetos de vida? Objetivos: a compreensão 
das personalidades jovens e sua relação com os valores éticos importantes para a inserção na sociedade; 
estabelecer a relação entre a maneira como os adolescentes aderem aos valores (morais) e os seus proje-
tos de vida. Metodologia: se deu pela aplicação de um questionário de perfil, um sobre o propósito de 
vida baseado nos estudos de Damon e um de valores do Yves de La Taille. Foi realizada uma correlação 
dos dados apurados com estes instrumentos buscando a discussão na fundamentação específica. O 
corpo teórico da pesquisa se insere na área da Psicologia Moral, na teoria de Erik Erikson e Lawrence 
Kohlberg, nos estudos de William Damon, Josep Maria Puig e Yves de La Taille. Resultados: A análise 
dos dados coletados no questionário de perfil nos permite afirmar que cerca de 66% do total de adoles-
centes entrevistados frequentemente ou quase sempre sustentam aquilo em que acreditam (conforme 
uma das perguntas do questionário) ao passo em que 12%, raramente sustentam aquilo em que acredi-
tam ou não responderam. Por meio da análise dos dados coletados no questionário de propósito cons-
tatou-se que 87% afirmaram possuir objetivos e metas diversas para o futuro. Conclusão: Essa pesquisa 
nos propiciou um entendimento mais amplo acerca dos tipos de valores, sendo eles éticos, religiosos 
e políticos. Conseguimos complementar esses dados com algumas questões de propósito, mensurar o 
grau de importância e confiabilidade em determinadas instâncias da nossa sociedade e compreender 
um pouco a internalização dos valores pelos sujeitos e a definição de suas próprias personalidades.

Palavras-chave: adolescência; valores; moral.
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RESUMO 26

MODELAGEM DE ATERRO BIORREATOR EM COLUNAS DE RESÍDUO DOMICILIAR: 
VOLUME DE LIXIVIADO SOB CONDIÇÕES AERÓBIAS E ANAERÓBIAS

Jackson Higashi (aluno)

Profa. Dra. Rosângela Ballego Campanhã (orientadora)

Instituição: Universidade Católica de Santos

Curso: Engenharia Ambiental

Introdução: Células experimentais também conhecidas por biorreatores possibilitam entender 
o comportamento de resíduos sólidos urbanos (RSU) confinados em aterros sanitários e estudar as 
diversas reações enzimáticas no processo de degradação da matéria orgânica contida nos RSU. Como 
indicador das fases metabólicas, a pesquisa visa caracterizar o pH e o volume produzido do lixiviado. 
Objetivo: O objetivo principal é verificar a taxa de degradação dos RSU em três biorreatores diferentes, 
comparando a massa inicial inserida nos biorreatores com a massa remanescente. Metodologia: Um 
biorreator não possui sistema de aeração forçada (B0). Os dois outros biorreatores receberam, igualmen-
te, um sistema interno de aeração forçada, composto principalmente por um distribuidor de ar (tubo de 
PVC perfurado) verticalmente posicionado. O ar é insuflado nos dois biorreatores por meio de bombas 
de ar com diferentes vazões (B1: 4 l/m e B2: 1 l/m). Os três biorreatores foram construídos utilizando 
tubos de PVC (150,0 mm de diâmetro e 130,0 cm de comprimento). Externamente foi instalada uma 
válvula para a drenagem do lixiviado e uma mangueira por onde os gases são drenados. Internamente 
foi instalado um tubo de PVC perfurado (1/2 polegada de diâmetro e 10,5 cm de comprimento) para 
captação e drenagem do lixiviado. O RSU domiciliar foi composto de sobras de material orgânico (ver-
duras, legumes e frutas), ração canina, grama e maravalha, além de papel e papelão. Todos os materiais 
foram pesados individualmente para permitir a repetitividade do experimento, possibilitando verificar 
a massa inicial e final. A coleta de amostras do lixiviado é feita semanalmente e é avaliado o volume e 
o pH. Resultados: Parcialmente, foram obtidos na primeira amostragem, para B0: pH 5 e 140ml e para 
B1 e B2: pH 7 e 50ml. Na segunda amostragem, para B0: pH 5 e 160ml e para B1: pH 8 e 105ml. Para 
B2 não foi constatada a produção de lixiviado. Os resultados obtidos estão sendo comparados entre os 
biorreatores possibilitando estabelecer ao final do experimento a eficiência de cada biorreator. Consi-
derações finais: Constatou-se neste princípio que o lixiviado proveniente de B0 apresenta pH ácido e 
intensa produção de lixiviado, enquanto que B1 mantém um pH elevado e com crescente produção de 
lixiviado, já em B2 estamos aguardando a terceira amostragem para identificar suas oscilações.

Palavras-chave: RSU; lixiviado; biorreator.
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RESUMO 27

AQUECIMENTO GLOBAL: ANÁLISE DA CONVENÇÃO DO CLIMA E DO 
PROTOCOLO DE QUIOTO CONSTATANDO SUAS IMPLICAÇÕES NO OR-

DENAMENTO JURÍDICO INTERNO

 Joelma Aparecida dos Santos (aluna-bolsista PIBIC-CNPq)

Profa. Dra. Norma Sueli Padilha (orientadora)

Instituição: Universidade Católica de Santos

Curse: Direito

 

Introdução: Atualmente a maximização dos problemas ambientais é notória, principalmente no 
que diz respeito ao aquecimento global. Nesse sentido, a Convenção do Clima foi o primeiro instru-
mento jurídico internacional a tratar das alterações climáticas e foi criada por meio da Rio/92. Tal 
Convenção objetivava a redução da produção dos gases de efeito estufa e, também, a conservação dos 
“sumidouros”. Apesar da estipulação de inúmeras normas, a aludida Convenção não vinha gerando 
a eficácia pretendida e necessitava de outro documento jurídico internacional para o alcance de seus 
objetivos, dessa forma, nasceu o Protocolo de Quioto, que possuí caráter legal vinculante e agiu como 
elemento que suprimiu suas falhas, impondo metas aos países membros, bem como sanções aos que 
descumprissem. Objetivos: Este projeto teve como objetivo a análise da Convenção do Clima e do Pro-
tocolo de Quioto, tendo como finalidade verificar como estes atingiram o Brasil, ou seja, se a medidas 
impostas foram devidamente eficazes ou não no plano nacional. Metodologia: Pesquisa bibliográfica 
baseada no acervo da Universidade Católica de Santos, bem como em conteúdo online consistente em 
artigos e documentos oficiais retirados de sites que tratam do tema ambiental, inclusive sites do Go-
verno e de Organizações Internacionais. Resultados: Após a análise realizada neste projeto foi possível 
constatar que a criação da Política Nacional Sobre Mudança do Clima é resultado da Convenção do 
Clima. Tal lei possui objetivos semelhantes e também pressupõe uma ação conjunta com os entes de 
direito público e a própria sociedade para que se possa alcançar o desenvolvimento econômico susten-
tável. Ademais, diversos Estados e Municípios já possuem uma Política sobre Mudança no Clima, que 
seguem os preceitos estabelecidos na Convenção. Conclusão: A Convenção do Clima e o Protocolo de 
Quioto auxiliariam no aumento da legislação interna ambiental, fator este que permite que cada Esta-
do ou Munícipio seja tratado de acordo com suas características, o que possibilita aplicar um método 
eficiente para determinada região, pois se adequa a sua realidade.  

Palavras-chave:  Convenção do Clima; Protocolo de Quioto; aquecimento global.
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RESUMO 28

O ENSINO DA REGÊNCIA PARA EDUCADORES MUSICAIS

Joyce Cristina Cardoso Costa (aluna-bolsista – PROIN)

Prof. Ms Ricardo Cardim de Cerqueira (orientador) 

Instituição: Universidade Católica de Santos

Curso: Música

Introdução: O Educador Musical do ensino coletivo, estará sempre às voltas com a prática de 
conduzir seu grupo de alunos, seja a atividade desenvolvida em sala de aula de cunho pedagógico ou 
artístico. Ao contrário do que comumente se pensa, trabalhar com grupos jovens, infantis ou amadores 
exige muito da capacidade de um educador-regente. Quando tratamos com grupos infanto-juvenis e 
amadores, não apenas, ensaiamos, regemos e interpretamos a música, mas também os ensinamos. E, 
embora estes grupos, de maneira geral, não tenham a habilidade e experiência já adquirida pelo pro-
fissional,  a energia que eles despendem é muito maior. A questão de formação e condução de grupos 
musicais exige de um educador musical uma série de especificidades e cuidados para não perder de vista 
tanto o aprendizado do aluno como seu desenvolvimento artístico-musical. Para tanto, esta pesquisa 
pretende realizar inicialmente uma série de estudos com grupos musicais amadores conforme citado, 
levantando necessidades e especificidades no que diz respeito a técnicas de ensaio, ensino e formas de 
condução (regência).OBJETIVO: Desenvolver um método e procedimentos didáticos específicos de 
ensino de regência vocal e instrumental para educadores musicais, através da pesquisa e estudo das 
diversas formas de trabalho com grupos infanto-juvenis, amadores, terceira idade etc., assim como da 
literatura especializada em regência e ensino musical. JUSTIFICATIVA: Assim como o trabalho com 
o grupo profissional, o grupo de jovens também testa e exige postura, conhecimentos e habilidades 
qualificadas do educador-regente. Mas, além disso, o educador necessita desenvolver habilidades espe-
cíficas de gestos, técnicas de ensaio e interpretação para trabalhar com este tipo de grupo. De maneira 
geral os métodos existentes de regência vocal/instrumental, com poucas exceções, são elaborados unica-
mente para o desenvolvimento da técnica gestual e interpretativa do regente e voltadas para os grupos 
profissionais. Não há uma grande preocupação no processo educativo de grupos jovens e amadores. A 
elaboração de um método específico para o educador musical é fundamental para que, além do ensino 
musical, o educador possa aperfeiçoar o resultado artístico das atividades com seus grupos de alunos. 
METODOLOGIA: Pesquisa constante da literatura especializada em técnicas de regência e trabalho 
com grupos musicais jovens e/ou amadores para estudo analítico e apontar as possíveis aplicações no 
ensino da regência para educadores musicais. Além disso, serão feitos estudos de casos com grupos 
instrumentais e vocais infanto-juvenis e amadores existentes, catalogando as técnicas de ensaio, recur-
sos didáticos e outras atividades utilizadas por seus educadores-regentes com o objetivo de sistematizar 
princípios de capacitação de educadores musicais.

Palavras-Chave: Educação Musical; Regência; Ensino de Música;
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RESUMO 29

DESENVOLVIMENTO DE FORMULAÇÕES COSMÉTICAS APLICADAS 
EM HIPERPIGMENTAÇÃO PERIORBITAL A PARTIR DA CHAMOMILLA 

RECUTITA L

Júlia Akimoto Paiva (aluna-bolsista PIBIC – CNPq)

Prof. Dr. Tulio Nakazato da Cunha (orientador)

Instituição: Universidade Católica de Santos

Curso: Farmácia

 

Introdução: A busca por novas formulações cosméticas voltadas para uma linha mais natural vem 
crescendo constantemente, e muitas vezes atende pelo nome de fitocosmético. A elaboração de pro-
dutos com base no extrato das mais variadas plantas do nosso país vem despertando interesse devido 
aos diversos princípios ativos que uma só planta pode apresentar. Objetivos: O projeto que vem sendo 
desenvolvido tem por finalidade utilizar o extrato da Chamomila Recutita L. junto a uma forma cosmé-
tica, de modo que se amenizem as expressões em torno dos olhos por conta da hiperpigmentação pe-
riorbital. Metodologia: De início, é feito o levantamento de dados a respeito da planta utilizada, como 
ela é cultivada e suas características botânicas. O projeto apresentou algumas dificuldades no cultivo 
visto que, a camomila adquirida era a de flor branca, muito mais sensível. No momento, estamos ten-
tando obter a de flor amarela que mostra ser mais resistente e de crescimento em menor tempo. Junto a 
essa etapa que irá ser realizada novamente, estão ocorrendo aulas práticas no laboratório do Ipeci, onde 
é feito a extração do principio ativo de outra planta com objetivo de nos familiarizarmos com as vidra-
rias de extração que serão utilizadas na etapa seguinte do projeto. Por fim, optaremos a melhor forma 
farmacêutica a ser utilizada e serão feitos testes de permeabilidade, aspecto e consistência entre outros. 
Resultados: Até o momento há dados levantados sobre a camomila, informações sobre a hiperpigmen-
tação periorbital e anotações decorrentes das práticas no laboratório onde está sendo usada a pimenta, 
com o foco em saber manusear as vidrarias e reagentes necessários para extração de um extrato vegetal. 
Conclusão: Espera-se obter o extrato da camomila após o novo cultivo para que em seguida o trabalho 
seja inteiramente no laboratório.

Palavras-chave: Chamomila Recutita L.; fitocosmético; extração do princípio ativo.
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RESUMO 30

GERAÇÃO DE ENERGIA ATRAVÉS DO EFEITO PIEZOELÉTRICO

Juliana Mendes Nóbrega (aluna-bolsista PROITI-Unisantos)

Profa. Dra. Maria Aparecida dos Santos Accioly (orientadora)

Instituição: Universidade Católica de Santos 

Curso: Engenharia de Produção

Introdução: A piezoeletricidade é uma propriedade que alguns materiais possuem de gerar corren-
te elétrica através de pressão mecânica (direta); ou o efeito inverso, em que ocorre deformação mecânica 
quando o material é exposto a um campo elétrico. O efeito direto foi descoberto pelos irmãos Curie, em 
1880, e o efeito inverso por Gabriel Lippmann um ano depois. Objetivos: Estabelecer a importância do 
efeito piezoelétrico na concepção dos recursos alternativos de energia e sustentabilidade, e do desenvol-
vimento de novas tecnologias utilizando materiais piezoelétricos. Metodologia: Foi realizado um levan-
tamento de dados a partir de pesquisas bibliográficas para aprofundar o entendimento do tema, e reali-
zar a fundamentação teórica do projeto. Resultados: Evidenciou-se a importância da geração de energia 
através do efeito piezoelétrico e a necessidade do desenvolvimento de novas tecnologias envolvendo 
fontes de energia alternativas. Para isso, é preciso chamar a atenção para estas opções sustentavelmente 
mais vantajosas, e sua atuação em grandes e pequenas escalas dentro dos grandes centros urbanos e em 
aparelhos elétricos/eletrônicos utilizados com frequência (principalmente os de característica portátil).

Palavras-chave: piezoeletricidade; fonte alternativa; geração de energia.
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RESUMO 31

BIODEGRADAÇÃO DE HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS POLICICLÍ-
COS (HAPS) POR BACTÉRIAS ISOLADAS DE AMBIENTES CONTAMINADOS 

POR PETRÓLEO

Letícia Oliveira Bispo Cardoso (aluna - bolsista – Proin)

Profª Drª Elen Aquino Perpétuo (orientadora)

Instituição: Universidade Católica de Santos 

Curso: Química Tecnológica

Introdução: Os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAPs) são uma classe de compostos or-
gânicos constituídos de dois ou mais anéis aromáticos condensados, gerados em grande quantidade 
principalmente pela indústria petroquímica, e que acabam resultando na contaminação dos ecossis-
temas naturais. Além disso, os HAPs e seus derivados são compostos reconhecidamente mutagênicos 
e carcinogênicos, estando associados ao aumento da incidência de câncer. Objetivos: Este projeto visa 
avaliar a capacidade de degradação dos HAPs em efluente sintético e no óleo diesel, por bactérias pre-
viamente isoladas de ambiente contaminado da zona industrial de Cubatão – SP. Metodologia: O pro-
cesso de biorremediação foi realizado por uma linhagem de Achromobacter sp. A biodisponibilidade 
dos HAPs em meio aquoso foi aumentada solubilizando-os em acetona. A sua degradação foi realizada 
na presença de meio mínimo mineral e concentração de 1000 ppm de contaminante. A degradação 
foi analisada através do crescimento celular, medido em espectrofotômetro (600 nm) e consumo dos 
compostos analisados em cromatografia líquida (HPLC). Resultados: O consumo dos compostos foi 
monitorado durante 21 dias. Após duas semanas, a degradação foi analisada por cromatografia líquida 
e o fenantreno já apresentava concentração aceitável (4 ppm), enquanto que o antraceno levou cerca de 
21 dias para atingir o mesmo resultado. O crescimento celular medido na primeira semana foi positivo 
para ambos compostos, porém na segunda semana o ensaio com fenantreno entrou em decaimento, 
comprovando os resultados de degradação obtidos. Este decaimento é explicado pela ausência da fonte 
de carbono para crescimento. Considerações finais: O processo de biorremediação mostrou-se efetivo 
na biodegradação de compostos aromáticos policíclicos utilizando uma linhagem de Achromobacter sp.  

Palavras-chave: HAPs; biorremediação; bactérias
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RESUMO 32

A GOVERNANÇA GLOBAL DA RESPONSABILIDADE SOCIAL

Luciana Cristina da Conceição Lima (aluna - bolsista UniSantos/PIBIC-CNPq)

Prof. Dr. Alcindo FernandesGonçalves (orientador)

Instituição: Universidade Católica de Santos 

Curso: Direito

Introdução: A redução da degradação ambiental, a busca pela não escassez dos recursos naturais e 
o respeito aos direitos sociais e humanos se configuram em novas exigências para uma atuação política 
e econômica mais ética e transparente. Condição essa que tem feito surgir novos olhares para a necessi-
dade de construção de consensos e regras, que possam estabelecer certa governança acerca da responsa-
bilidade social. É desse entendimento que começam a surgir diversas iniciativas, como a da construção 
da Norma ISO 26000 – Norma internacional de Responsabilidade Social, que buscam, de certo modo, 
normalizar comportamentos a partir da construção de consensos que contribuam para o alcance de um 
objetivo. Essa é a essência da governança global, ou seja, a união de diversos atores sociais em busca de 
soluções para problemas comuns. Nesse sentido, esta pesquisa demonstrou o caminho perseguido por 
diferentes atores da sociedade que, ao longo do tempo, vêm buscando, através de diversos mecanismos 
e ferramentas, criar um consenso global acerca da responsabilidade social. Para o alcance dos resultados 
pretendidos, são trazidos os conceitos da governança global e da responsabilidade social. Em outro 
momento, foram apresentadas as ações mundiais em prol da proteção da sociedade, meio ambiente e 
do desenvolvimento sustentável, além de demonstrar como essas ações são construídas e estabelecidas 
pelos diversos atores sociais afetados e/ou interessados na temática. A partir dessas análises, discutiu-se 
como essas ações podem convergir para a construção de iniciativas que contribuam para o estabeleci-
mento da governança global da responsabilidade social. Enfim, buscou-se demonstrar como a respon-
sabilidade social está relacionada com as ações dos diversos entes da sociedade que possam, por seus 
negócios ou decisões, afetar a sociedade e o meio ambiente e como essas ações podem ser traduzidas 
em processos globais de governança. Metodologia: para o desenvolvimento da pesquisa foi utilizada me-
todologia de pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória, apoiando-se em instrumentos documentais 
e bibliográficos.  Como técnicas de coleta de dados, previu-se o uso de análise de conteúdo das ações 
e discussões acerca da temática, sendo agregados ao trabalho outras pesquisas realizadas e estudos de 
casos já desenvolvidos sobre o tema. A definição da metodologia adotada foi delineada pelos os seguin-
tes passos: a) definição do problema da pesquisa; b) pesquisa bibliográfica; c) abordagem do referencial 
teórico sobre o tema; d) levantamento e análise de dados; e) resultados; f) conclusões e g) sugestão para 
trabalhos futuros. Resultados: A presente pesquisa demonstrou a evolução e construção dos conceitos 
de governança global e da responsabilidade social, trazendo a apresentação de algumas iniciativas decor-
rentes da evolução desse processo.  Para ilustração e comparação dos requisitos da Governança Global, 
foi apresentada a análise do processo de construção da norma de Responsabilidade Social ISO 26000 e 
como se deu o estabelecimento do consenso de sua estrutura normativa e diretrizes. A referida análise 
originou o capítulo de um e-book que será publicado em 2014, pelo grupo de pesquisa Governança Glo-
bal e Regimes Internacionais e um artigo a ser publicado em revista científica.  Conclusão: O presente 
trabalho trouxe ao leitor uma análise comparativa que permitiu compreender a evolução do processo de 



IX Jornada de Iniciação Científica e III Jornada de Iniciação Científica do Ensino Medio - 2014

IX Jornada de Iniciação Científica e III Jornada de Iniciação Científica do Ensino Medio

47

responsabilidade social no mundo e a busca pelo estabelecimento de consensos sobre as melhores prá-
ticas e por soluções de questões comuns que afetam as diversas partes interessadas no assunto. Assim, 
demonstrou-se que os caminhos e requisitos necessários para a formação de uma governança podem ser 
reconhecidos em determinados processos que se formam em busca do estabelecimento de consensos, 
que se traduzem em um autêntico processo de construção da  governança global sobre o tema que, caso 
desta pesquisa, foi o processo da construção da responsabilidade social em algumas iniciativas globais. 
Esta pesquisa pretende ser uma contribuição científica para a análise e comparação entre os elementos 
da Governança Global e os aspectos e processos da responsabilidade social, possibilitando o desenvol-
vimento de novos trabalhos sobre o assunto. 

Palavras-chave:  Governança Global; Responsabilidade Social; Consenso.
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RESUMO 33

COMO APERFEIÇOAR A GESTÃO FINANCEIRA EM MICRO E EMPRESAS 
DE PEQUENO PORTE EM SANTOS

Lyzandra Gomes Velho

Profª. Ilma Cantuaria Alves Melo (orientadora)

Instituição: Universidade Católica de Santos

Curso: Administração

Introdução: Numa era com constantes mudanças, o surgimento de novas atividades e empresas 
para atender é inevitável – porém muitas vezes a abertura da empresa é realizada sem nenhum plane-
jamento, o que causa problemas na gestão e muitas vezes um encerramento precoce. Entende-se que 
devido a abertura precoce das empresas seus fundadores não realizaram um planejamento financeiro, 
não se prepararam para a gestão da empresa e usam os fundos da empresa para fins particulares o que 
ocasiona grandes problemas de controle da mesma. Objetivo: Entender se a gestão financeira em mi-
cro e pequenas empresas pode ser mais eficiente através de melhor planejamento na abertura, maior 
qualificação na área de negócios para integrantes da empresa e diferenciação das finanças pessoais do 
empresário e da empresa. Metodologia: Pesquisa bibliográfica em artigos, teses, e publicações da área de 
negócios e empreendedorismo que abordem o tema gestão financeira – podendo ainda serem usadas 
entrevistas e pesquisas já concluídas para referencia. Manuais da área de administração e contabilidade 
também podem ser usados, além de tabelas e gráficos para ilustração de exemplos. Resultados: Através 
dos estudos realizados e da bibliografia consultada, entende-se  que ao considerar o planejamento, cor-
reta distribuição e captação de recursos e a aquisição de conhecimento para empreendedores - dentre 
outros assuntos abordados - na abertura e no desenvolvimento de micro empresas, a chance delas terem 
maior eficiência em gestão financeira é maior, além de  reduzirem a possibilidade de encerramento 
precoce. Ao consultar pesquisas também entende-se que além da gestão financeira, a empresa também 
deve construir uma identidade e pontos norteadores, que direcionam as metas da empresa. Conside-
rações finais: Este projeto teve o intuito de estudar dentro da área de finanças formas de aperfeiçoar 
a gestão financeira em micro e pequenas empresas; através de conceitos envolvendo o planejamento, 
aplicação de sistemas de informação, distribuição e captação de recursos, aquisição de conhecimento 
para gestores e outros. Além de apontar com base em pesquisas que as empresas recém - criadas fecham 
precocemente devido problemas com os fatores já mencionados. Ao trabalhar esses conceitos, entende-
se que a empresa tem maior possibilidade de abrir, desenvolver-se e buscar uma expansão planejada, 
com as metas e objetivos definidos. 

Palavras-chave: Finanças; Gestão; Empresa.
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RESUMO 34

A INFLUÊNCIA AMERICANA NO BRASIL: 1940-1946

Marcela Capp Butterby Lima (aluna – bolsista PROIN)

Profº Caio Bugiato (orientador)

Instituição: Universidade Católica de Santos

Curso: Relações Internacionais

 

Introdução: A razão de se pesquisar a “americanização” do Brasil é a curiosidade sempre iminente 
que me traz à mente toda esta influência dos Estados Unidos nos padrões de comportamento da socie-
dade brasileira. É sabido que as últimas gerações brasileiras cresceram sob a ótica da influência norte-a-
mericana. Atualmente, esta influência é completamente perceptível. Utilizamos nossos smartphones, 
ipods, vestimos nossas calças jeans e T-shirts, mascamos chiclets, ouvimos rocks e blues, compramos ska-
tes e pranchas de surf nos sales com 50% OFF. Nessa perspectiva busco respostas às seguintes questões 
de pesquisa: O que significou exatamente a “americanização” da sociedade brasileira? É possível deter-
minar um marco inicial desse processo? Quais áreas foram mais afetadas? Acredito que essa influência 
existiu e existe até hoje, porém, sua intensificação se deu na década de 40, quando os Estados Unidos 
estavam preocupados em estreitar suas relações com o Brasil no momento pré-Segunda Guerra Mun-
dial, buscando apoio e parceria dos vizinhos latino-americanos. Um projeto importante desta época e 
que marcou a exportação de cultura americana para o Brasil, foi a criação do Office of the Coordinator 
of Inter-american affairs. A “americanização”, por ter sido tão abrangente e intensa, influenciou as áre-
as diplomáticas, econômicas e a culturais, onde a população brasileira começa a substituir os modelos 
europeus pelo “american way of life” como estilo de vida e instrumento de “modernização do país”. 
Objetivos: Visando atingir o objetivo principal, alguns objetivos específicos são requeridos, entre eles: 
Expor áreas influenciadas pelo projeto de americanização do Brasil; Elaborar uma linha do tempo para 
que se tenha desenvoltura das atividades desenvolvidas pelo Escritório; Facilitar o entendimento sobre 
o american way of life no Brasil e como se propaga até os dias de hoje. Metodologia: Buscando analisar 
a temática proposta, este projeto foi fundado na análise de dados e contexto histórico sobre o Escritório 
do Coordenador de Assuntos Interamericanos através de pesquisas bibliográficas, em sua maioria no 
acervo físico e digital da Universidade Católica de Santos. A pesquisa foi organizada da seguinte forma, 
de acordo com o cronograma inicial: no primeiro mês, pesquisa bibliográfica básica e busca de obras 
compatíveis com meu objeto de pesquisa e, ao final deste, reunião com o orientador para delimitar 
objetivos e linha de pesquisa. Do segundo ao terceiro mês, ocorreram leituras específicas e início do 
desenvolvimento do projeto e primeira revisão do orientador. Do quarto ao quinto mês foi finalizado o 
desenvolvimento e, no último mês, conceitos pré e pós-textuais. O estudo foi realizado em um período 
de seis meses (fevereiro de 2014 a julho de 2014) na cidade de Santos no estado de São Paulo. Resul-
tados: Durante a pesquisa foi possível observar que o OCIAA foi considerado uma das agências mais 
bem preparadas na época da guerra, porém, em 1944, Nelson Rockefeller sai do cargo de coordenador 
e a política externa americana passa por mudanças notáveis. Além disso, há uma mudança na conjun-
tura internacional em 1945 quando a Alemanha e o Japão perdem forças, Roosevelt morre e o Brasil 
perde importância como fornecedor de matérias-primas e como ponto extratégico no Atlântico Sul. Por 
se tratar de um assunto muito rico em detalhes e feitos, a metodologia proposta de seis meses não foi 
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suficiente para realizar uma pesquisa detalhada e emblemática. Porém, todos os objetivos foram alcança-
dos e desenvolvidos ao longo do projeto. De fato, a americanização significou a influência cultural, ou 
seja, o impacto dos Estados Unidos sobre as ideias e o pensamento da sociedade brasileira que teve seu 
início durante a Segunda Guerra Mundial e, mesmo após o término deste plano de influência, o Brasil 
continuou voltado para os EUA até os dias atuais. Por se tratar de uma influência cultural, as áreas mais 
afetadas foram as de contato direto com a massa populacional: rádio, cinema e imprensa.

Palavras-chave: Americanização, Estados Unidos, Política Externa
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RESUMO 35

DESIGN PARA TODO: ESTUDO SOB A PERSPECTIVA SOCIAL E CUTURAL 
LOCAL

Marcos Vinicios Veiga Silva Muniz (aluno-bolsista PIBIC_CNPq)

Profa., Dra. Marcia Aps (orientadora)

Instituição: Universidade Católica de Santos

Curso: Tecnologia em Design de Interiores

Introdução: Este estudo foi desenvolvido para o trabalho de Iniciação Cientifica promovida pela 
instituição educacional UNISANTOS em parceria com o CNPq, e propôs uma abordagem sobre os 
segmentos do mercado e do consumo da região, traçando o perfil dos consumidores e seus desejos, 
considerando fatos históricos e socioculturais, a fim de considerar o Design como catalisador de mo-
dificações para a sociedade. Objetivo: Revisar as questões históricas, culturais, econômicas e sociais da 
região da Baixada Santista e do Mundo em relação ao Design de Interiores e o seu consumo, buscando 
identificar o perfil do consumidor, a fim de viabilizar futuras elaborações de projetos de interiores e 
ações sociais eficientes e de baixo custo. Metodologia: A pesquisa foi desenvolvida através de entrevistas 
manuais e por meio de uma plataforma existente no Google, realizada no ano de 2014. Resultados: 
Até o momento há dados levantados sobre a história do design, estudo do perfil do consumidor e de 
seus desejos, levantamento, sobre a produtos de consumo, bem como a função social da profissão. 
Conclusão: O estudo propôs uma abordagem sobre os segmentos do mercado e do consumo da região, 
traçando o perfil dos consumidores e seus desejos, a fim de considerar o Design como catalisador de 
modificações de uma sociedade, sendo, em seu significado integral e legítimo, a favor de todos, além de 
desenvolver a consciência da função social dentro do Design. A classe C, especialmente, prova através 
de diversas pesquisas relatadas que tem potencial de consumo e deseja produtos de Design com maior 
facilidade de compra, assim, as possibilidades de crescimento deste estudo serão amplas. É importante 
considerar novas formas de atender esse público. Este trabalho tem como foco o Design de Interiores e 
seus contextos populares, verificando o consumo e o mercado.

Palavra–chave: Design Social; Design de interiores; Consumidor.
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RESUMO 36

HABILIDADES SOCIAIS E PROJETO DE VIDA NA ADOLESCÊNCIA

Marília Martino Pereira (aluna-bolsista-PROIN)

Prof. Dra. Denise D’Aurea Tardeli (orientadora)

Instituição: Universidade Católica de Santos

Curso: Psicologia

Introdução: A seguinte pesquisa foi permeada por algumas questões centrais em relação à adoles-
cência, período esse de transição no desenvolvimento humano, que, acaba por inserir o indivíduo no 
contexto social do mundo adulto. Todavia, os jovens vêm se mostrando cada vez menos interessados 
em assumir grandes compromissos da vida adulta e perdidos, na busca de encontrar um caminho para 
seguir que torne suas vidas preenchidas. Dessa forma, questiona-se sobre a construção das habilidades 
sociais e como estão sendo desenvolvidas na fase de vida em os jovens se encontram e que podem in-
terferir futuramente. William Damon tem desenvolvido estudos na área da psicologia moral e traz o 
conceito de propósito como um objetivo, uma busca pessoal de sentido para si e para o mundo que o 
cerca. Objetivos: Definir a adolescência e seus impactos na vida do jovem, de modo a buscar uma com-
preensão e explicação do que se vive nesse universo. Verificar a interferência da cultura no processo de 
desenvolvimento, uma vez que o tema da pesquisa engloba o contexto social e as perspectivas de futuro. 
Paralelamente, verificando se as variáveis pessoais interferem na construção das habilidades sociais e 
do próprio projeto de vida na vida do jovem. Metodologia: Foi realizada uma coleta de dados com 183 
alunos, meninos e meninas, de uma escola pública do município de Cubatão, através da aplicação de 
três questionários, sendo eles de perfil e propósito, baseados nos estudos de William Damon e outro 
relacionado especificamente às habilidades sociais, proposto por Almir e Zilda Del Prette. A faixa etária 
desses alunos varia-se entre 15 e 17 anos. Resultados: Encontramos resultados um tanto quanto contra-
ditórios, uma vez que os alunos relataram, de acordo com o questionário de habilidades sociais, uma 
frequência baixa de ocorrência para acontecimentos envolvendo a empatia ,e, ao se tratar da dificuldade 
em lidar com situações acerca dessa categoria, também afirmaram possuir pouco problema. Todavia, 
grande parte dos mesmos jovens afirmou ter dificuldade em fazer novas amizades, característica presen-
te na categoria de empatia. Em relação a seus propósitos na vida, uma grande porcentagem relatou ter 
objetivo ou metas para o futuro, pois dessa forma, sentem-se completos. Conclusão: Através da pesquisa 
realizada, notamos a relevância da construção das habilidades sociais na vida adolescente, já que é por 
meio dela que o indivíduo encontra a possibilidade de criar um plano de vida solidário. A presença de 
instituições facilitadoras durante esse processo é imprescindível, como por exemplo, a família, muito 
citada e valorizada pelos jovens nesta pesquisa. Não implica somente em cobrar que nossos adolescentes 
tenham tendências mais pró-sociais, ou que pensem e planejem seu futuro. Existe também a necessida-
de de dar o exemplo, de ensinar o caminho e não apoiar-se somente sobre a figura de autoridade.

Palavras-chave: Habilidades Sociais; Adolescência; Projeto de Vida.
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RESUMO 37

REVISÃO SISTEMÁTICA DO USO DE METFORMINA NO TRATAMENTO DE 
OVÁRIO POLICÍSTICO

Marina Maria de Oliveira (aluna-bolsista PIBIC/CNPq)

Prof. Dr. Alfésio Luís Ferreira Braga (orientador)

Instituição: Universidade Católica de Santos

Curso: Farmácia

Introdução: A síndrome do ovário policístico (SOP) é um distúrbio metabólico e reprodutivo, ca-
racterizado por hiperandrogenismo e alterações ovulatórias e de ciclo menstrual, acomete mulheres em 
idade fértil e contribui para a redução das taxas de fecundidade. Atualmente, a teoria mais amplamente 
aceita seria a de origem metabólica relacionada à resistência a insulina. Drogas que diminuem os níveis 
de insulina podem ser utilizadas, de forma isolada ou em associação ao citrato de clomifeno (CC). Em 
pacientes com SOP resistentes ao CC para tratar a fertilidade, a droga mais utilizada e que apresenta 
maior segurança é a metformina. Objetivos: Realizar uma revisão sistemática sobre a eficácia da me-
tformina para tratamento de distúrbios de fecundidade em mulheres na idade fértil que apresentem a 
síndrome do ovário policístico. Metodologia: Foram pesquisados nas bases de dados disponíveis artigos 
de ensaios clínicos, controlados, randomizados e, pelo menos, duplos cegos sobre o uso de metformina 
no tratamento da síndrome do ovário policístico com ênfase no tratamento da fertilidade. Para esta 
seleção foram utilizados os procedimentos adotados pelo Centro Cochrane. Resultados: Incialmente 
foram selecionados na literatura 54 artigos, após a seleção por parte dos pesquisadores convidados ape-
nas 19 preencheram os critérios de seleção de maneira satisfatória. Observa-se pela análise dos artigos 
incluídos neste estudo que a metformina associada ao CC ou a outros medicamentos e à mudança de 
estilo de vida apresenta efeito inquestionável sobre as taxas de ovulação e de gravidez nas mulheres com 
a síndrome do ovário policístico. Essa mudança se dá em função, principalmente, dos efeitos desejados 
sobre a resistência à insulina e nos hormônios FSH, LH e testosterona. Portanto, sua utilização pode 
contribuir de modo consistente para permitir que as mulheres portadoras da síndrome possam engra-
vidar. Conclusão: No nosso entender, as evidências disponibilizadas pelos ensaios clínicos até aqui rea-
lizados demonstram que o uso deste medicamento para pacientes com a síndrome do ovário policístico 
deve ser aprovado no país e, portanto, incluída em sua bula. 

Palavras-chave: Revisão sistemática, síndrome do ovário policístico, metformina. 
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RESUMO 38

ENSAIOS DE ECOTOXICIDADE PARA COBRE COMO SULFATO E HIDRÓ-
XIDO, COM UTILIZAÇÃO DE FUNGOS DE SOLO

Nathalia Sprovieri Cipoleta

Prof. Dr. João Eduardo Addad (orientador)

Instituição: Universidade Católica de Santos 

Curso: Engenharia Ambiental

Introdução: Ensaios ecotoxicológicos são procedimentos aceitos e usuais na avaliação de qualidade 
de matrizes ambientais como água superficial, água subterrânea, solo, sedimento marinho. Entretanto, 
ao se considerar um determinado ensaio, sua sensibilidade ao contaminante-alvo vai estar relacionada 
às características metabólicas do organismo utilizado. Neste sentido, a avaliação ecotoxicológica de uma 
situação ambiental deve abranger uma diversidade de organismos de modo a incluir vias metabólicas 
diversas, em um conjunto amplo que possibilite a efetiva avaliação dos efeitos ecológicos da carga conta-
minante. Por outro lado, fungos não são usualmente considerados em ensaios ecotoxicológicos, apesar 
destes organismos serem decompositores primários da matéria orgânica. Vários organismos do solo po-
dem ser utilizados para estudos ecotoxicológicos: os organismos devem ser representativos de um grupo 
taxonômico de importância ambiental; ser de fácil disponibilidade para execução de teste; devem estar 
disponíveis de informações adequadas sobre a espécie e, sempre que possível, ser uma espécie nativa. 
Objetivos: É objetivo deste projeto avaliar a resposta de fungos de solo à ação tóxica de cobre no meio de 
cultura, considerando que este metal é utilizado como fungicida agrícola. Metodologia: Os meios para 
os ensaios foram montadas através da solubilização de sais, hidróxido e sulfato, de cobre, em diferentes 
concentrações a partir dos limites de intervenção em água subterrânea da DECISÃO DE DIRETORIA 
Nº 195 da CETESB, adicionados a um meio BDA (batata-dextrose-ágar) em progressão geométrica 
para que seja atingido o efeito inibidor de 100% no crescimento das colônias. O controle negativo foi 
realizado através da utilização de um meio sem os sais de cobre. Uma espécie do gênero Aspergilus, não 
identificada, foi obtida por isolamento de amostras de solo, tendo sido mantida por plaqueamento em 
condição de crescimento ativo. Durante a realização dos ensaios, algumas placas ficaram comprometi-
das por possíveis problemas no plaqueamento. Entre os problemas encontrados, a variação de tempera-
tura ao longo do período de crescimento determinou, muitas vezes, a esporulação das colônias. Resul-
tados: Na presença de sulfato e hidróxido de cobre, foi possível observar uma redução do crescimento 
das colônias com o aumento da presença dos compostos de cobre. As colônias reagiram conforme o 
aumento da concentração do sal utilizado, sendo possível observar claramente a redução do tamanho 
da colônia com o aumento da concentração. Com o hidróxido, o fungo apresentou um crescimento 
inicial maior do que com o sulfato, na amostra com 0,1 mg/l de contaminante. Já as amostras com 15 
mg/l de hidróxido apresentaram um pequeno crescimento, quando comparado ao sulfato, o que pode 
indicar uma maior sensibilidade da colônia à grandes concentrações desta substância. Durante o perí-
odo de realização do experimento, nenhuma concentração dos sais de cobre inibiu completamente o 
crescimento do fungo, porém todas causaram algum impacto ao seu crescimento. 

Palavras-chave: ecotoxicologia, metais pesados, ensaio de sensibilidade.
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RESUMO 39
 

PROCESSO DIGITAL E A CELERIDADE PROCESSUAL: UM NOVO 
PANORAMA DO SISTEMA JURISDICIONAL BRASILEIRO

Nathaly Diniz da Silva (aluna-bolsista PIBIC - CNPQ)

Profº Dr. Luiz Sales do Nascimento (orientador)

Instituição: Universidade Católica de Santos

Curso: Direito

Introdução: O presente trabalho tem como ponto fulcral o estudo do processo eletrônico e a 
sua aplicabilidade no ordenamento jurídico brasileiro, com ênfase no exame pormenorizado da Lei 
11.419/2006 que instituiu a informatização do processo judicial no Brasil. Busca-se salientar que o pro-
cesso digital constitui importante ferramenta de combate à morosidade processual, principal problema 
que afeta atualmente o Poder Judiciário, configurando-se, também, verdadeira afronta ao princípio 
da razoável duração do processo, garantia constitucionalmente assegurada aos jurisdicionados. Nesta 
senda, mister se faz perlustrar o novo panorama do sistema jurisdicional, abordando de forma sucinta 
os desafios impostos pelo que se revela, sobretudo, um grande salto rumo à almejada justiça. Objetivo: 
explanar acerca do atual cenário em que se encontra o Poder Judiciário frente à implementação do 
processo eletrônico previsto pela Lei 11.419/2006 e a relevância social e jurídica da informatização no 
que cerne à celeridade no trâmite processual. Metodologia: baseada em pesquisas bibliográficas e pes-
quisas documentais atinentes a análise de livros, revistas e publicações, bem como a pesquisa de campo 
envolvendo a opinião de operadores do direito sobre o tema vertente. Resultados: o Brasil possui um 
dos maiores acervos de processos em trâmite do mundo, contando apenas em 2011 com mais de 80 mi-
lhões de demandas em curso. Logo, o processo digital, mediante a Lei 11.419, preencherá a lacuna que 
existe no Poder Judiciário ante a inexistência, até então, de instrumentos normativos capazes de gerir 
o funcionamento da máquina estatal responsável por administrar a jurisdição. É indubitável a força de 
modificação desta norma no seio do Poder Judiciário, reestruturando-o sobre novas diretrizes. Conclu-
são: o processo digital é a caminho para reerguer o Poder Judiciário sobre novos alicerces, preocupado 
com a solução rápida das pretensões dos jurisdicionados e inserido na realidade social em que caminha 
o Estado. Vislumbra-se um novo horizonte para o Judiciário brasileiro, remodelado às inovações tecno-
lógicas para atender os anseios de justiça do homem moderno.

Palavras-chave: processo judicial eletrônico, celeridade processual, Lei 11.419/2006.
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RESUMO 40

MODELAGEM DE ATERRO BIORREATOR EM COLUNAS DE RESIDUO 
DOMICILIAR: VOLUME DE PERCOLADO PRODUZIDO COM 

RETROCIRCULAÇÃO 

Natan Teixeira Santos (voluntário)

Profa. Dra. Rosângela Ballego Campanhã (orientadora)

Instituição: Universidade Católica de Santos

Curso: Engenharia Ambiental

Introdução: O aumento dos volumes de lixo produzidos, a ampliação das redes de coleta e a ca-
rência de áreas adequadas para construção de aterros, determinam que qualquer técnica que permita a 
aceleração da decomposição dos resíduos domiciliares, com eventual liberação de espaço nos aterros, 
diminuição da produção de lixiviado e otimização da produção de metano, torna-se relevante dos pon-
tos de vista ambiental e operacional. Aterros podem ser vistos como reatores onde ocorrem conversões 
abióticas e bióticas, levando principalmente à redução da carga orgânica. Entre os impactos causados 
pela disposição do lixo, o lixiviado se apresenta como o maior potencial causador de dano ambiental. A 
recirculação de lixiviado é uma técnica que promove o aumento das taxas de degradação dos resíduos, 
além da intensificação recuperação de gases, principalmente o metano. Este método pode diminuir a 
carga poluente deste composto, acelerar o processo de degradação aumentando a vida útil do aterro 
entre outros benefícios estudados. O objetivo deste projeto foi analisar a quantidade e a composição do 
chorume produzido pelo lixo urbano dentro de quatro biorreatores anaeróbios. Também foi verificada 
a velocidade do processo de degradação e diminuição da massa dos resíduos quando influenciados pela 
presença de um sistema de recirculação de chorume em diferentes quantidades. Foram montados qua-
tro biorreatores que simularão lixões dentro de tubo de irrigação 150mm de diâmetro. Cada linígrafo 
foi preenchido com uma mistura de aproximadamente 13 kilos, composta de papel, papelão, PET, ver-
duras, frutas, ração animal e maravalha. Instalando portas para a retirada de chorume (porta inferior) 
e para a saída do gás gerado e entrada para inserção de chorume (portas superiores) foi possível realizar 
a coleta para análise e destinação do chorume resultante da degradação da matéria orgânica. Após a 
montagem e fechamento dos biorreatores, foi iniciada a coleta e despejamento do chorume durante 
três meses. Os resultados obtidos até o momento de interrupção do projeto foram referentes à monta-
gem dos biorreatores, seu preenchimento e acompanhamento da evolução da degradação do resíduo 
sintético até sua abertura, após três meses. Este período permitiu o acompanhamento da degradação do 
resíduo sintético e a verificação volumétrica das emissões gasosas e líquidas, possibilitando a adequação 
da etapa experimental definitiva a ser realizada.

Palavras-chave: Biorreatores, lixo, chorume.
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RESUMO 41

O ATIVISMO JUDICIAL COMO MECANISMO DE TUTELA DE DIREITOS 
HUMANOS PREVISTOS EM TRATADOS INTERNACIONAIS

Nayara Ferreira Marques da Silva (aluna-bolsista PROIN)

Prof. Dr. Renato Braz Mehanna Khamis (orientador)

Instituição: Universidade Católica de Santos

Curso: Direito

Introdução: O ativismo judicial é tema de muitos debates no meio jurídico, sobretudo no que 
tange à legitimidade democrática do poder judiciário para atuar em questões que caberiam aos demais 
poderes. A abrangente constitucionalização dos direitos humanos, da qual resultam pretensões jurídicas 
dadas à apreciação do poder judiciário, bem como a inércia dos demais poderes do Estado em prover o 
necessário, de acordo com sua competência, para concretizar tais direitos são causas desse movimento, 
caracterizado pela forma ampla de interpretação da Constituição, por opção do magistrado, ensejando, 
por vezes, a aplicação da norma constitucional a casos não contemplados no bojo do Texto Maior, com 
o escopo de garantir a eficácia dos direitos humanos tutelados pela Constituição. Objetivos: Partindo-
se da premissa de que o ativismo judicial é um movimento legítimo, estudou-se a possibilidade de sua 
atuação na tutela de direitos humanos previstos em tratados internacionais. Metodologia: A pesquisa 
se deu, essencialmente, por meio de análise bibliográfica e jurisprudencial. Resultados: A EC 45/2004 
veio para solucionar as divergências acerca da hierarquia dos tratados de direitos humanos no Brasil, 
por meio da previsão de que os tratados aprovados em cada Casa do Congresso Nacional, por dois 
turnos de três quintos, serão equivalentes à Emenda Constitucional. Atualmente, apenas a Convenção 
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, promulgada pelo Decreto nº 6.949/09, 
possui tal status. Não obstante, os direitos humanos previstos em tratados, aprovados ou não com efi-
cácia de emenda, merecem a tutela do poder judiciário diante da inércia dos demais poderes, vez que a 
ratificação destes instrumentos depende do referendo do Congresso Nacional, órgão de representação 
do povo. Uma vez ratificados, os pactos criam obrigações que devem ser cumpridas pelo Estado em fa-
vor dos cidadãos. Em outra esteira, a Ministra Rosa Weber com relação à Convenção ora mencionada, 
reconheceu sua obrigatoriedade antes mesmo de sua ratificação, por meio de seu voto na ADI 2.649/
DF. Por meio do art. 5º, §2º, da CF, o constituinte reconheceu a convivência harmônica dos direitos 
previstos na Constituição e em tratados, motivo pelo qual, reconhecendo-se a legitimidade do ativismo 
judicial na tutela de direitos fundamentais, reconhece-se sua idoneidade para a tutela dos direitos hu-
manos previstos em tratados, os quais, muitas vezes, são negligenciados pelos demais poderes do Estado.

Palavras-chave: Ativismo; Tratados; Direitos Humanos.
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RESUMO 42

COMPARAÇÃO DE APROXIMAÇÕES NÃO-HIPERBÓLICAS MULTIPARAMÉ-
TRICAS DOS TEMPOS DE TRÂNSITO PARA ANÁLISE DE VELOCIDADE E 

CORREÇÃO DE NMO DE ONDA CONVERTIDA (PS) EM DADO OBN

Nelson Ricardo Coelho Flores Zuniga (Aluno-bolsista PIBITI/CNPq)

Prof. Dr. Oleg Bokhonok (Orientador)

Instituição: Universidade Católica de Santos

Curso: Engenharia de Petróleo

Introdução: Dados sísmicos com a tecnologia OBN 4C (Ocean Bottom Nodes – Four Components) 
oferece algumas vantagens como registro dos dados sísmicos com grandes afastamentos, possibilitando 
obter um melhor imageamento pré-sal, além da onda PP também é registrada a onda PS permitindo 
acesso às informações adicionais para melhorar a caraterização estrutural e litológica. Existem diversos 
desafios para processar corretamente estes dados, como a correção de sobre tempo normal (NMO) de 
eventos de reflexão de onda PS. O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo numérico para avaliar 
o comportamento de diversas aproximações não-hiperbólicas multiparamétricas dos tempos de trânsito 
usadas na correção de NMO de onda convertida em dado OBN. Metodologia: Os métodos de análise 
de velocidades para correção de NMO fundamentam-se no ajuste da curva gerada pela aproximação de 
tempos de trânsito às reflexões identificadas nos registros sísmicos. Na forma convencional, é utilizada 
a aproximação hiperbólica, a qual não é válida para afastamentos longos e para reflexões de onda PS. 
Para OBN, o desafio é maior devido à diferença entre o datum da fonte e nodes. Devem ser utilizadas 
aproximações não hiperbólicas, nas quais além da velocidade e do tempo normal é introduzido mais um 
parâmetro, que representa o quanto a curva de tempo do evento analisado difere da hipérbole. Desta 
maneira o problema possui três incógnitas e neste trabalho foi tratado como um problema de inversão 
segundo um critério de otimização. Resultados: Foram definidos os mapas de dispersão sobrepostas aos 
mapas de contorno de função objetivo com intuito de mostrar a complexidade que cada aproximação 
apresenta para encontrar o mínimo global da função objetivo. Também foi apresentada a diferença de 
tempos de trânsito modelados e calculados pelas expressões utilizando os parâmetros que resultaram da 
inversão de tempos de trânsito de onda PS. Conclusões: Neste caso, a melhor alternativa de expressão 
foi a proposta por Li. No caso das expressões de Li e de Blias nas funções objetivos além de mínimo 
global estão presentes mínimos locais o que exige uso de um algoritmo de busca global, no caso das de 
Malovichko, Alkhalifah e Tsvankin não foram observados mínimos locais, podendo usar algoritmo de 
busca local para encontrar o mínimo, resultando em um tempo menor de processamento dos dados.

Palavras-chave: onda convertida (PS); OBN; NMO não-hiperbólico
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RESUMO 43

ESTUDO DE PROPRIEDADES PETROFÍSICAS DE ROCHAS SEDIMENTARES 
DA FORMAÇÃO PIRAMBÓIA, MUNICÍPIO DE RIO CLARO, SÃO PAULO

Nicolau Oyhenard dos Santos (aluno-bolsista PROIN-UNISANTOS)

Prof. Dr. Gelvam Hartmann (orientador)

Instituição: Universidade Católica de Santos 

Curso: Engenharia de Petróleo

Introdução: O estudo das variações espaciais de fácies em escala de afloramento vem ganhando 
importância devido às suas implicações para a distribuição das heterogeneidades de porosidade e per-
meabilidade em reservatórios e aquíferos. A utilização de métodos magnéticos para a identificação e 
caracterização dos minerais magnéticos presentes na matriz das rochas auxilia na descrição da origem 
do reservatório e nas possíveis alterações que ocorreram desde a época de sua deposição, Triássico e/ou 
Jurássico. Objetivos: Estudar as características petrofísicas básicas como porosidade e permeabilidade 
de rochas sedimentares da Formação Pirambóia através de análises petrográficas e análise de proprie-
dades, a partir disso, a distribuição das heterogeneidades de microescala com as fácies e elementos ar-
quiteturais do afloramento. Metodologia: Foram utilizados microscópios de análise litológica do IPECI 
na UNISANTOS e microscópios petrográficos do Laboratório de Petrografia Sedimentar do Instituto 
de Geociências (IGc) da USP para as análises petrográfricas e a tomada de fotos das lâminas para a 
quantificação das porosidades além da análise da composição da argila nas amostras. As medidas de 
magnetização remanente natural (MRN) e de magnetização remanente isotérmica (MRI) foram realiza-
das usando um magnetômetro do tipo spinner Minispin (MOLSPIN Ltd.) e as induções foram determi-
nadas através do indutômetro Pulse Magnetizer MPM 10 (Magnetic Measurements). As aquisições de 
curvas de MRI foram feitas em passos de indução magnética para campos sucessivamente elevados, que 
variaram de 10 mT até 2600 mT. As análises de MRI são feitas através de curvas log-Gaussiana (análise 
CLG) utilizando a metodologia proposta por Kruiver et al. (2001). Resultados: Os resultados geraram 
informações a respeito da porosidade para as diferentes fácies geológicas e da mineralogia magnética 
presente nas amostra. A comparação dos resultados petrográficos e de mineralogia magnética indica 
que há uma correlação forte entre os materiais com alto grau de cimentação e os materiais com minerais 
magnéticos de alta coercividade.

Palavras-chave: Pirambóia; arenitos; magnetismo.
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RESUMO 44

A PERCEPÇÃO DA AUTORREALIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA AUTOESTI-
MA DE ADOLESCENTES

Paloma da Silva Araujo (aluna–voluntária)

Profa. Dra. Denise D’Aurea Tardeli (orientadora)

Instituição: Universidade Católica de Santos

Curso: Psicologia

Introdução: A adolescência é um período de transição complexo do desenvolvimento humano 
que tem a função de inserir o indivíduo no mundo adulto, fase onde o mesmo precisa tomar decisões 
importantes baseado em quem é e em quem quer ser. Buscar algo significativo para si e para o mundo, 
alcançando realização, é muito importante nesta fase, e a falta de objetivos pode ser prejudicial para 
que o jovem se sinta autorrealizado e tenha uma boa percepção de suas potencialidades ao construir sua 
autoestima e seus propósitos. Objetivos: Analisar como a autoestima e a sensação de autorrealização do 
adolescente podem ajudar ou não no estabelecimento de projetos de vida autorrealizadores. Metodo-
logia: Pesquisa realizada com 175 adolescentes do Ensino Fundamental II e Ensino Médio de 3 escolas 
privadas de Santos–SP. Consiste na aplicação de Questionário de Perfil, Questionário de Propósito e 
Questionário de Autorrealização.  Resultados: Foram obtidos dados referentes à individualidade, socia-
bilidade e moralidade dos jovens. Os adolescentes se mostraram, dentro de várias características, com 
dificuldades em expressar os sentimentos de forma adequada e com respostas negativas em relação a se 
sentirem valorizados e aceitos pelos outros, sendo aspectos que dificultam a realização nas experiências 
sociais e a busca de autonomia. Foi verificado também que os adolescentes pesquisados aceitam bem os 
outros, buscam respeitar as opiniões, ser solidários, e procuram não ser individualistas, sendo um bom 
aspecto. Também foi notado que a maioria dos jovens pesquisados não estão muito seguros em relação 
ao futuro, porém demonstram aceitar desafios e ter espírito de superação, o que é importante nessa 
fase da vida, pois ao vencer os obstáculos típicos da idade, poderão se desenvolver e se autorrealizar. 
Conclusão: Neste período de transformações, a forma como o jovem se vê, se sente e como percebe que 
os outros o veem, assim como a sensação de ser bem sucedido em suas realizações e possuir uma visão 
que faça sentido sobre seus projetos futuros, são de extrema importância para que se busque um ideal 
de felicidade alcançável. Assim é gerado um ciclo de aceitação, investimento e produtividade, onde 
percebe-se que a autorrealização é importante na construção da autoestima, assim como na construção 
da identidade, personalidade moral e na criação de um plano de vida que faça sentido e possibilite ao 
jovem desenvolver seus potenciais.

Palavras-chave: Adolescência; autorrealização; propósito.
 



IX Jornada de Iniciação Científica e III Jornada de Iniciação Científica do Ensino Medio - 2014

IX Jornada de Iniciação Científica e III Jornada de Iniciação Científica do Ensino Medio

61

RESUMO 45

AVALIAÇÃO DO USO E INTERAÇÕES DO FITOTERÁPICO CYMBOPOGON 
CITRTATUS: UMA REVISÃO

Patricia Rodrigues de Lima (aluna-bolsista PROIN-UNISANTOS)

Profª Me. Claudia Alves Vieira Mulero (orientadora)

Instituição: Universidade Católica de Santos

Curso: Farmácia 

Introdução: As plantas medicinais são utilizadas no Brasil desde antes do seu descobrimento, 
hoje em dia as utilizam de maneira perigosa, pois faltam pesquisa sobre o real efeito terapêutico e to-
xicológico. Infelizmente grande parte da população rural ou carente, os quais mais utilizam as plantas 
medicinais desconhecem as pesquisas científicas realizadas sobre os fitoterápicos. Portanto esses fazem 
o uso principalmente pelo saber cultural passado de geração para geração. O Ministério da Saúde, por 
meio do Decreto nº 5.813, de 22 de julho 2006 lançou, a Política Nacional de Plantas Medicinais e 
Fitoterápicos que tem como objetivo garantir à população brasileira o acesso seguro e o uso racional 
de plantas medicinais e fitoterápicos, promovendo o uso sustentável da biodiversidade. Neste contexto 
o projeto realizado visou fazer uma revisão sobre uso de uma planta medicinal, onde o fitoterápico foi 
escolhido de forma aleatória, no caso o Cymbopogon citratus (C.c). Objetivo: realizar um levantamento 
bibliográfico caracterizando a ação do fitoterápico Capim cidrão e suas possíveis interações ou efeitos 
adversos. Metodologia: A revisão foi realizada no período de março à julho de 2014 por meio de bases 
de dados como Scielo, Science Direct, Google acadêmico entre outros, foram selecionados artigos a 
partir do ano 2000. Resultados: As ações farmacológicas encontradas na literatura foram, hipotenso-
ra, hipocolesterolemiante, antioxidante, anti-inflamatória, antimicrobiana e emagrecedora cujo quais a 
maioria condiz com a utilização popular. Os testes para comprovar a ação foram realizados em ratos e 
em vitro. Não foram encontrados interações medicamentosas e efeitos adversos nos artigos pesquisados. 
Considerações Finais: A falta de pesquisas referentes ao mecanismo de ação, as interações medicamen-
tosas e efeitos adversos do Cymbopogon citratus é um problema apresentado nos estudos de vários 
fitoterápicos, das pesquisas selecionadas para a revisão, não foram descritas nenhuma interação medi-
camentosa, no entanto, a população deve ser orientada sobre as ações confirmadas do C.c. No caso de 
pessoas que utilizam medicamentos para pressão ou colesterol, deve -se tomar um maior cuidado com 
alguma alteração no uso concomitante com C.c, tanto negativamente como positivamente.

Palavras-chave: Cymbopogon citratus, Capim cidrão, Interações medicamentosas. 
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RESUMO 46

AUTOESTIMA E PROJETO DE VIDA NA ADOLESCÊNCIA

Priscila Joaquim Verni (aluna-bolsista – PIBIC-CNPq)

Profa. Dra. Denise D´Aurea Tardeli (orientadora)

Instituição: Universidade Católica de Santos

Curso: Psicologia

Introdução: A adolescência se caracteriza, tradicionalmente por um período de transição no de-
senvolvimento humano, que tem a função de inserir o indivíduo no contexto social representado pelo 
mundo adulto. Contudo, o contexto atual mostra que grande parte dos jovens hesita em assumir com-
promissos que definem a vida adulta e não consegue achar o tipo de engajamento que torna a vida com-
pleta. Damon, que realiza estudos voltados para a Psicologia da Moralidade, área derivada da Psicologia 
do Desenvolvimento e baseada nos estudos de Filosofia e de Sociologia à luz da Psicologia, descreve que 
propósito é um objetivo, uma busca pessoal de sentido, uma intenção em realizar algo que seja significa-
tivo para si e para o mundo ao seu redor. Objetivo: Estabelecer a relação entre a autoestima, parte valo-
rativa do autoconceito que se refere a como o indivíduo se sente em relação a si próprio, ou seja, como 
o adolescente se vê, se sente e se aceita, de forma positiva ou negativa, vinculada à personalidade moral 
dos adolescentes e a seus projetos de vida é o objetivo deste estudo. Por tanto, apresentamos como ques-
tão-problema: Como a autoestima do adolescente pode ajudar ou não no estabelecimento de propósitos 
para sua vida futura? Metodologia: Realizamos um estudo qualitativo-interpretativo, sem desconsiderar 
os aspectos quantitativos utilizados para a interpretação dos dados. Aplicamos três questionários, sendo 
um de perfil, um de propósito, elaborados especialmente para a pesquisa e baseados nos estudos de Da-
mon, e outro sobre autoestima, baseado em pesquisadores espanhóis que abordam a temática, em 175 
adolescentes do município de Santos. Entre os entrevistados estão meninos e meninas da rede privada 
de ensino, que se encontram na faixa etária de 11 a 17 anos. Resultados: Observamos que na maioria 
das categorias da autoestima os adolescentes entrevistados apresentaram autoestima elevada mostran-
do, de acordo com Coopersmith, possuir metas mais difíceis de serem alcançadas, mas obtendo êxito 
ao alcançar seus objetivos. Os adolescentes também demonstraram ter características importantes para 
construírem seus projetos de forma solidária e que tenha uma boa aceitação pessoal e coletiva. Conclu-
são: Constatamos que neste período a autoestima, a personalidade moral e a identidade, estão sendo 
construídas pelo adolescente e contribuem fortemente para o desenvolvimento de seus projetos de vida.

Palavras-chave: Adolescência; autoestima; moral.
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RESUMO 47

AVALIAÇÃO DE PRODUÇÃO DE BIOSURFACTANTES COM SUPLEMENTA-
ÇÃO DE MANGANÊS POR INÒCULOS DE COMUNIDADES BACTERIANAS 

PROVENIENTES DE ÁREAS CONTAMINADAS

Rafael Muri Silva (aluno-voluntário)

Prof. Dr João Eduardo Addad (orientador)

Instituição: Universidade Católica de Santos

Curso: Engenharia de Petróleo

Introdução: Áreas impactadas por hidrocarbonetos derivados de petróleo apresentam comuni-
dades bacterianas capazes de sobreviver na presença destes e mesmo utilizá los como substrato, através 
de processos metabólicos que incluem a produção de biossurfactantes. Neste cenário, biossurfactantes 
podem ser utilizados para otimizar a recuperação de fases hidrofóbicas aprisionadas nas porosidades 
do meio subterrâneo de uma área contaminadas. Este projeto aborda a produção de biossurfactantes 
através da suplementação nutricional de manganês em meios de cultivo e avaliação através do método 
de colapso de gota. Este projeto apresenta como objetivo a avaliação da produção de biossurfactantes 
por comunidades bacterianas provenientes de áreas contaminadas. Os experimentos foram montados 
em frascos Erlenmeyer de 250mL, , sendo incubadas alíquotas de 100mL. As alíquotas continham: 5 
ml de inóculo de comunidade de bactérias a partir de solubilizado de solo proveniente de subsuperfície 
de posto de combustíveis com presença de contaminação de óleo diesel; 5 gramas de açúcar mascavo; 
Sulfato de manganês: 0,1gramas ou 0,5 gramas; agua destilada completando 100mL.Os frascos foram 
fechados com tampão de algodão e mantidos em incubadora orbital durante 168 horas. A produção 
de biossurfactante pode ser detectada pelo método do colapso da gota. Neste método, dois microlitros 
de óleo lubrificante são adicionados a cada um dos 96 poços da tampa de uma microplaca. A tampa 
permanece em repouso por 24 horas e então 5 a 10 microlitros da solução teste são adicionadas à su-
perfície do óleo. A forma da gota na superfície do óleo foi avaliada com o auxílio de uma lupa após 1 
minuto. O resultado foi considerado positivo para a produção de biossurfactante quando o diâmetro 
da gota adicionada sobre o óleo f oi maior do que a produzida pela adição de uma gota de água desti-
lada (controle negativo). A produção de biossurfactante também foi avaliada ao longo do período de 
cultivo através de verificação da capacidade emulsionante do meio, obtida pela formação positiva de 
massa emulsionada a partir da adição de uma alíquota de óleo de soja de 20mL ao frasco de ensaio 
da segunda série de experimentos, com posicionamento do conjunto em incubadora orbital durante 
30 minutos. Os ensaios de geração de biossurfactante apresentaram resultados positivos no ensaio do 
colapso de gota na maioria das amostras. Foi verificado que os inóculos obtidos a partir da amostra 
de solo contaminado resultaram em comunidades de aspecto diferenciado, evidenciado por coloração 
variada. Comunidades bacterianas presentes em áreas contaminadas por hidrocarbonetos derivados de 
petróleo são capazes de produzir biossurfactantes. O teste do colapso de gota torna possível a verificação 
da presença de biossurfactantes de modo simples e rápido. 

Palavras-chave: biosurfactantes, hidrocarbonetos
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RESUMO 48

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

Richard Fernando de Andrade Álvares (aluno bolsista- PROITI)

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

Instituição: Universidade Católica de Santos

Curso: Farmácia

Introdução: A química medicinal, de caráter multidisciplinar, engloba áreas como a bioquímica, a 
farmacologia, a química orgânica sintética e computacional, entre outras, na busca contínua na pesquisa e 
descoberta de novos princípios ativos.  No entanto, o tratamento de certos estados patológicos ainda é ina-
dequado devido à complexidade da doença. Surge então um novo paradigma de desenvolvimento de novos 
fármacos: os simbióticos. O modelo dominante na indústria farmacêutica ainda é a síntese de uma molécula 
ativa designada a um alvo farmacodinâmico, acarretando numa intervenção clínica através da monoterapia. 
E o tratamento cardiovascular está inserido nessa problemática já que sua abordagem terapêutica fundamen-
ta-se em manobras que, de alguma forma, permitam ativar ou favorecer a ativação dos diversos fatores aptos 
a restaurar a capacidade funcional deste sistema. A necessidade de interagir vários alvos farmacodinâmicos 
para a melhoria não apenas dos sintomas e da capacidade funcional, mas da qualidade de vida e prolonga-
mento da sobrevida, faz dos simbióticos uma provável solução para problemas como má adesão, toxicidade 
e reações adversas, o simbiótico tem uma relevância particular na esfera de ação cardiovascular devido à 
diversidade de receptores e enzimas envolvidas na fisiopatologia. Em suma, uma rota sintética será proposta 
neste trabalho com o intuito de se obter um simbiótico com ação vasodilatadora que poderá integrar a mais 
nova categoria de drogas cardiovasculares, chamada pela comunidade científica de “NO-sartans. Objetivo: 
Desenvolvimento de um fármaco simbiótico, promovendo a geração de uma monodroga com intuito de pro-
porcionar o aumento da qualidade de vida e adesão ao tratamento medicamentoso dos indivíduos acometi-
dos por doenças cardiovasculares. Metodologia: Por meio do uso de um antagonista de receptores AT1 como 
protótipo, o Valsartan, associado hibridamente a um potente doador de Óxido Nítrico, o furoxano. Em 
primeira instância a obtenção do produto foi comprometida, ao discutirmos possíveis vieses, concluímos que 
a ordem dos fatores alteram a formação do produto.  Então, sob refluxo, o valsartan com de Hidreto de Lítio 
e Alumínio para a alteração da função orgânica de ácido carboxílico para álcool, agitação por 18 horas. Após 
este período, introduziu-se à mistura de água destilada e uma solução de  NaOH 10% e a mistura foi extraída, 
os extratos etéreos combinados foram separados em um funil se separação com adição de éter para separação 
dos gradientes por polaridade e esta seca sob de sulfato de sódio anidro. Após secada com sulfato de sódio 
anidro, decantada e armazenada em frasco âmbar. Deve se destacar que estas extrações tiveram como objetivo 
estabelecer um gradiente de polaridade com intuito de garantir a extração do álcool do meio aquoso. Para 
avaliar de forma qualitativa a redução, a formação do álcool , foi feita uma análise por Cromatografia de Ca-
mada Delgada (CCD) e visualização com Iodo sublimado e Vanilina. Conclusão: O procedimento realizado 
sugere sucesso na obtenção do álcool, pelos aspectos qualitativos observados (CCD). Se faz necessário assim 
uma purificação do produto formado através de cromatografia de coluna, e posterior análise deste composto 
isolado por Espectroscopia de Massa, para uma identificação conclusiva da formação deste produto.

Palavras-Chave: NO-sartans; simbiótico; hipertensão arterial.
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RESUMO 49 

O CINEMA CONTANDO A HISTÓRIA: AS SALAS DE CINEMA DE SANTOS 
(C.1897 – 2013)

Rodrigo Macedo de Paiva Grillo (aluno - bolsista UniSantos/Proin)

Profa. Dra. Wilma Therezinha Fernandes de Andrade (orientadora)

Instituição: Universidade Católica de Santos 

Curso: História

Introdução: Este trabalho pretende preencher uma lacuna da história do cinema na cidade de San-
tos, começando pela invenção do cinema e sua evolução, desde a França até o Brasil. Apenas dois anos 
após a primeira exibição de um filme (1895), em um café de Paris, a invenção chegou à cidade do Rio 
de Janeiro. No mesmo ano, há menções de uma exibição em Santos. Tempos depois a cidade se tornou 
uma potencia no circuito de filmes no país, pois Santos chegou a ter maior número de salas de cine-
ma do Brasil. Objetivos: Identificar as salas de cinema que já existiram e ainda existem. Este trabalho 
abordará a localização destas salas de cinema, além da história que as envolvia, desde as inaugurações, 
quais os tipos de filmes exibidos, além dos motivos de fechamento da grande maioria dos cinemas de 
rua. O trabalho fará um resgate da importância do cinema no que se refere à arte e a influencia cultural 
nos diversos segmentos da população. Metodologia: Como metodologia contará com um mapeamento 
das salas que a cidade de Santos já teve; estudo “in situ”; história oral com depoimentos da população 
que viveu a chamada “época de ouro do cinema”, até sua concorrência com a chegada da TV e video-
cassetes. Contará também registros de jornais, por meio de publicações dos jornais A Tribuna, Cidade 
de Santos, Jornal da Orla, entre outros, revistas e iconografia. Resultados: Foi traçado um parâmetro 
das salas de cinema em Santos: como eram; como estão atualmente; além dos motivos de fechamento 
e as consequências sociais desse comércio. Nos jornais pesquisados foram anotadas as referências dos 
cinemas de Santos: as matérias sobre sua inauguração, os filmes que estrearam, além da descrição da 
infraestrutura dos locais. Alguns jornais destacavam os coquetéis de inauguração; a programação sema-
nal e as propagandas chamando o público de acordo com a categoria do cinema. Foram encontrados 
25 cinemas (em publicações diretas de jornais) e ao todo foram 34 cinemas, por citações em noticias 
ou história oral, mas ainda estamos pesquisando as fontes. Se formos contar todos os espaços de exibi-
ções de filmes durante todo esse tempo, Santos contou com mais de 60 espaços, tornando-se uma das 
cidades onde teve mais cinemas no Brasil, praticamente, havia em cada bairro um cinema de rua. A 
imprensa, por questões comerciais, não divulgava as programações para os cinemas de bairro. Como 
por exemplo; o cine Campo Grande; o cine Cultura (que ficava no mesmo local do Cine Astor); o Cine 
Macuco; o Cine Marapé; o Cine Ouro Verde; o Cine Santo Antonio e outros. Muitos dos cinemas por 
estarem fora do circuito não aparecem nos jornais, apenas uma informação, algumas vezes nem isso, 
o que dificultou a pesquisa que continua em andamento para ampliar o conhecimento e a divulgação 
sobre a vida cinematográfica, contribuindo para esclarecer aspecto importante da história cultural e 
social da cidade de Santos.

Palavras-chave: Cinema; rua; Santos.
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RESUMO 50

AS ESTATINAS NA EFICÁCIA DO TRATAMENTO DA CARDIOPATIA 
ISQUÊMICA

Rosilaine Maria Lima Dos Santos (aluna-voluntária PIBIC-CNPq)

Prof. Dr Luiz Alberto Amador Pereira (orientador)

Instituição: Universidade Católica de Santos 

Curso: Farmácia

Introdução: Diversos ensaios clínicos realizados na última década, envolvendo um grande número 
de pacientes, estabeleceram definitivamente o importante papel exercido pelos inibidores de 3-hidroxi 
3-metilglutaril coenzima A redutase -conhecidos genericamente como estatinas no tratamento das dis-
lipidemias. A redução significativa de eventos cardiovasculares, notadamente morte, infarto agudo do 
miocárdio, tem sido observado em pacientes randomizados para o uso de estatinas em níveis séricos de 
colesterol total, colesterol LDL e colesterol HDL e com vários níveis de risco para eventos cardiovascula-
res. Neste caso demostram impactos nos primeiros anos de uso das estatinas. Deste modo, estas drogas 
hipolipemiantes têm sido recomendadas nas diversas diretrizes não só para o tratamento da hiperco-
lesterolemia e prevenção primária da doença coronariana em pacientes considerados de alto risco, mas 
também para a prevenção secundária em pacientes com colesterolemia em níveis medianos. Objetivos: 
Neste estudo o grande objetivo e identificar as estatinas no tratamento da cardiopatia isquêmica com as 
medidas de prevenção primária e secundária observando fatores de risco, neste tratamento com benefí-
cio de diversos ensaios clínicos e fatores controlados em desfechos clínicos. Metodologia: Foi realizado 
uma pesquisa elaborando e divulgando as revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados, com 
estas pesquisas de artigos científicos, os estudos estabelecem um critério para as medidas de prevenção 
primária de estatinas na cardiopatia isquêmica. Resultados: Os resultados dos ensaios clínicos com o 
uso das estatinas mostram a eficácia na prevenção primaria da doença cardiovascular, outros estudos 
mostram novos tópicos que estão em analises e que entram em discussão onde as estatinas em diabetes 
tipo 2 sem elevação dos níveis de colesterol, recomenda o uso de moderadas doses de estatinas em dia-
béticos com fator de risco para cardiopatia isquêmica, baseando-se em metanálises de ensaios clínicos 
de prevenção primária em que medicamentos hipolipemiantes reduziram os riscos de eventos cardio-
vasculares.

Palavras-chave: Estatinas; cardiopatia isquêmica; eficácia de tratamento.
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RESUMO 51

ESTUDO DE ADESÃO À TERAPÊUTICA DA TUBERCULOSE NO 
MUNICÍPIO DE ITANHAÉM – SP

Suzana Silva De Oliveira (aluna-bolsista PIBIC-CNPq)

Prof. Dr. Paulo Angelo Lorandi (orientador)

Instituição: Universidade Católica de Santos

Curso: Farmácia

Introdução: A tuberculose é uma doença infecciosa de curso crônico, declarada emergência de 
saúde pública global. Embora evitável e curável, com tratamento gratuito assegurado pelo Sistema Úni-
co de Saúde, a infecção ainda mata 4,5 mil pessoas anualmente no Brasil. Estima-se que por ao menos 
dez anos novos fármacos antituberculose não sejam lançados no mercado. No intuito de prevenir a cres-
cente resistência bacteriana aos fármacos de primeira linha, em 2009, o esquema básico de tratamento 
foi reforçado. Objetivo: Analisar a adesão à terapia tuberculostática do município de Itanhaém - SP, 
região hiperêndemica da Costa da Mata Atlântica. Método: Estudo retrospectivo descritivo dos casos 
de tuberculose registrados por Itanhaém no Programa Nacional de Controle da Tuberculose, iniciados 
dentro do período de doze meses compreendido de setembro de 2012 a agosto de 2013, cujos desfechos 
de tratamento sejam conhecidos até fevereiro de 2014, período de coleta dos dados. Resultados: A taxa 
de incidência do município, equivalente a 110/100 mil habitantes, supera em 1,4 vezes o número de 
Santos-SP e em 2,6 a média do Estado. Estão registrados 105 casos dentro do período, sendo 95,2% 
forma pulmonar, 3,8% pleural e 0,95% óssea. Observam-se faixa etária média de 35,5, predomínio de 
incidência no sexo masculino (73,3%), 89,5% casos novos, 7,6% retratamento pós-abandono e 2,8% 
por recidiva pós-cura. O diagnóstico é confirmado por baciloscopia de escarro em 83,8%; imagem 
radiológica em 88,5%; teste tuberculínico 36,1%. Há cultura de escarro para 27,6%; e teste de HIV 
86,6%. O desfecho de tratamento de 82,8%; 3,8%, 4,7%, 3,8% e 4,7% é, respectivamente, cura, óbito, 
transferência de cidade, alteração de diagnóstico, e abandono. Considerações finais: O diagnóstico 
precoce com imediato início de tratamento e a adesão do paciente ao tratamento são as condições 
ideais de controle da cadeia de contágio da doença. O surgimento de reações adversas, bem como não 
disponibilizar breve intervenção frente estes efeitos, são fatores complicantes da adesão à terapêutica. A 
considerável taxa de abandono favorece a viabilidade de bactérias multirresistentes, a manutenção de 
bacilos circulantes e a proliferação de casos. O uso racional de medicamentos evita prejuízo de saúde 
pública, econômico e individual. 

Palavras-chave: Tuberculose; Adesão à Medicação; Epidemiologia.
 



IX Jornada de Iniciação Científica e III Jornada de Iniciação Científica do Ensino Medio

IX Jornada de Iniciação Científica e III Jornada de Iniciação Científica do Ensino Medio - 2014 68

RESUMO 52

GASTO COM MEDICAMENTOS PELOS IDOSOS RESIDENTES EM 
MUNICÍPIO COM ALTA COBERTURA DA ESF, NO ESTADO DE SÃO PAULO

Sylvia Fortes Restrepo (aluna bolsista PIBIC - CNPq)

Prof. Dra. Aylene Emilia Moraes Bousquat (orientadora)

Instituição: Universidade Católica de Santos

Curso: Farmácia

Introdução: No período de 2001 a 2011 o numero de idosos brasileiros com 60 anos ou mais 
aumentou. No Brasil, está ocorrendo uma mudança do perfil de doenças, chamado de transição epide-
miológica, no qual as doenças não transmissíveis passam a ser as principais causas de mortalidade em 
todo o mundo, gerando um alto custo de tratamento para os indivíduos. Mais de 80% dos idosos fazem 
uso de no mínimo um medicamento e cerca de 34% deles consomem cinco ou mais medicamentos 
simultaneamente. Objetivos: O objetivo do presente estudo foi analisar os gastos com medicamentos 
pelos idosos residentes no município de Praia Grande, avaliar quais são as classes terapêuticas mais 
utilizadas pelos idosos. Metodologia: Estudo de corte transversal, com base populacional, realizado 
através de inquérito domiciliar no período de Outubro de 2012 até Maio de 2013. Foi pesquisado o 
preço máximo pago ao comercio, segundo a lista de preços de medicamentos da Câmara de Regulação 
do Mercado de Medicamentos, disponibilizada pela ANVISA. As categorias terapêuticas consideradas 
na classificação dos medicamentos foram os presentes no ATC. Resultados: Foram entrevistados 299 
idosos, no qual, 198 idosos responderam que utilizaram medicamentos nos últimos 15 dias, 60,87% 
eram do sexo feminino e 39,13% do sexo masculino, 45,82% dos idosos possuem hipertensão e 22,07% 
idosos possuem diabetes mellitus. A maioria dos idosos possui baixa escolaridade, 56,86% tem nível 
analfabeto/ensino fundamental incompleto. Estão inativos do mercado de trabalho 72,56% idosos. A 
maioria possui renda familiar de 1 a 3 salários mínimos (63,21%). A média do gasto com medicamen-
tos, baseando-se nos valores da CMED é de R$ 79,55. As classes terapêuticas mais utilizadas foram, 
agentes que atuam no sistema renina-angiotensina, medicamentos utilizados em diabetes e diuréticos. 
Conclusão: O gasto médio teórico com medicamentos utilizados pelos idosos se apresentou elevado, 
considerando que 71,24% dos idosos possuem uma renda familiar menor que três salários mínimos. O 
idoso que possui cobertura pelo ESF tem mais acesso a medicamentos do que quem não possui cober-
tura. Portanto, o ESF possui uma elevada importância para a saúde e o acesso a medicamentos pelos 
idosos e auxilia na redução de seus gastos mensais.

Palavras-chave: gasto com medicamentos, uso de medicamentos, estratégia saúde da família    
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RESUMO 53

AUTONOMIA MUNICIPAL E O PODER DE TRIBUTAR: O MUNICÍPIO DE 
GUARUJÁ E TRIBUTAÇÃO AMBIENTAL

Tainara Gomes Penedo (aluna-bolsista – PROIN)

Profª Ms. Josieni Pereira de Barros (orientadora)

Instituição: Universidade Católica de Santos

Curso: Direito

Introdução: Direito Tributário Ambiental. Tendo em vista a autonomia que detêm, os Municípios 
possuem competência tributária. Embora normalmente tenham como principal finalidade a arrecada-
ção de receitas, os tributos podem ser instituídos para outro fim. É o caso da tributação ambiental, que 
tem por objeto o incentivo de condutas ambientalmente desejáveis. Com base na autonomia tributária 
dos Municípios, nos tributos existentes em Guarujá e nos limites constitucionais, é de rigor a promoção 
de incentivos fiscais com a finalidade de motivar os contribuintes do Município de Guarujá a preser-
varem o meio ambiente. Objetivos: Examinar a legislação tributária do Município de Guarujá para 
descobrir se por meio dos tributos que têm sido pagos, os contribuintes são estimulados a cooperar com 
o meio ambiente. Verificando-se que comportamentos ambientalmente favoráveis têm sido gerados em 
virtude de estímulos tributários, o foco seria a análise crítica desse tributo. Caso contrário, voltar-se-ia 
ao estudo de um tributo que servisse para o referido fim no Município. Metodologia: a partir da pesqui-
sa bibliográfica e da legislação. Resultados: De acordo com o Departamento Financeiro da Prefeitura 
Municipal de Guarujá, ainda não existe uma política de tributação ambiental, nem repasse na revisão 
orçamentária de receita tributária em ações ambientais. De igual modo, segundo Antônio Fidalgo Sal-
gado Neto, vereador integrante da Comissão do Meio Ambiente, não há tributo nem projeto de lei em 
trâmite para a instituição de tributo que estimule condutas ambientalmente desejáveis. Assim, a taxa de 
lixo poderia ser destinada a esse fim, de modo a ser reduzida ao contribuinte que realizasse o descarte 
adequado. Este projeto será enviado ao XI Simpósio Internacional de Ciências Integradas da Universi-
dade de Ribeirão Preto – Campus Guarujá para exposição das suas vantagens, tais quais os benefícios ao 
meio ambiente e a satisfação dos contribuintes. Considerações finais: Muitas questões foram levantadas 
e estas restaram solucionadas no sentido de que não há, no Município de Guarujá, estímulos fiscais 
voltados à preservação ambiental, pois aliar a tributação com a questão ambiental não é difundido.

Palavras-chave: Municípios; Extrafiscalidade; Tributação ambiental.
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RESUMO 54

EFETIVIDADE E FORÇA NORMATIVA DOS PRINCÍPIOS GARANTIDORES 
DE DIREITOS FUNDAMENTAIS

Tatiana Yumiko Kanashiro (aluna-bolsista PIBIC-CNPq)

Prof. Dr. Renato Braz Mehanna Khamis (orientador)

Instituição: Universidade Católica de Santos 

Curso: Direito

Introdução: O presente trabalho consistiu no estudo orientado acerca da efetividade e da força 
normativa dos princípios garantidores de direitos fundamentais. Analizou-se a natureza jurídica de 
tais princípios expondo as diferenças conceituais dos institutos jurídicos norma, princípio e regra para 
fundamentar a importância das normas que garantem os direitos fundamentais; e tendo como maiores 
desafios esclarecer de modo menos abstrato a importante função desses princípios e absorver as multi-
plas indagações de uma variedade de doutrinadores complexos a fim de melhor enriquecer a pesquisa 
realizada. Objetivos: Aprofundamento do estudo acerca da efetividade das normas garantidoras de 
direitos fundamentais, analisando, para tanto, sua natureza normativa, bem como a diferença existente 
entre eles e os direitos humanos. Metodologia: A metodologia empregada consistiu essencialmente na 
realização de pesquisa doutrinária e jurisprudencial. Conclusão: Diferente das regras, os princípios 
alcançam uma pluralidade de fatos, isto, devido sua abstrariedade a qual preza objetivos, metas ou fins 
a serem atingidos, mesmo que sua efetividade seja, de certo modo, questionável a primeira vista, po-
rém facilmente percebe-se sua vinculação à qualquer atividade judicial, pois tais princípios ponderam 
direitos e não se prendem apenas ao simples mecanismo de subsunção do fato à norma. Os direitos 
fundamentais são vistos como princípios que resumem a sistematica jurídica de determinada sociedade, 
no sentido de consagrar o respeito ao princípio da dignidade humana, garantindo a limitação do poder 
estatal sob os indivíduos, concedendo todo rol de direitos fundamentais positivados, para que haja a 
garantia de que este princípio mais importante e fundamental seja protegido. Os princípios são normas 
garantidoras dos direitos fundamentais e, portanto, possuem força normativa, são normas jurídicas e 
possuem efetividade.

Palavras-chave: Princípios, Regras, Direitos Fundamentais.
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RESUMO 55

O TRABALHO DO PSICÓLOGO EM EMERGÊNCIAS E DESASTRES NA 
BAIXADA SANTISTA

Teila da Silva Cunha (aluna - bolsista PIBIC- CNPq)

Profa. Dra. Maria Izabel Calil Stamato (orientadora)

Instituição: Universidade Católica de Santos

 Curso: Psicologia

Introdução: A Região Metropolitana da Baixada Santista é especialmente sujeita a desmorona-
mentos, alagamentos e incêndios, em função de características geográficas, habitacionais, ambientais, 
econômicas e sociais, com um desafiante quadro de inúmeras habitações precárias, localizadas em áreas 
de risco, onde a população fica à mercê dos desastres naturais. Diante do sofrimento dos atingidos, de-
corrente de perdas materiais e afetivas, a psicologia tem se aprofundado em estudos e reflexões sobre o 
tema, voltadas à redução dos impactos emocionais. A presente pesquisa investiga a atuação do psicólogo 
nas situações de emergências e desastres em Santos, São Vicente, Cubatão e Guarujá. Metodologia: 
Pesquisa quanti-qualitativa, com levantamento de material bibliográfico, dados estatísticos e entrevistas 
com os gestores e psicólogos responsáveis pelo atendimento a essas situações na Política de Assistência 
Social, e análise dos dados obtidos, a partir da Teoria das Representações Sociais da Psicologia Social. 
Resultados: Os psicólogos não atuam na prevenção de riscos nos municípios estudados, sendo que, na 
prática, seu trabalho não difere dos profissionais de outras formações. Os gestores revelam uma visão 
clínica sobre sua atuação, expondo a representação social da profissão atrelada ao consultório e ao aten-
dimento individualizado. Em função desta representação, que permeia a própria formação acadêmica, 
defrontam-se com a limitação e/ou ausência de subsídios teóricos e recursos metodológicos adequados 
e também não têm acesso a capacitações específicas para atuar em emergências, apesar da necessidade 
e da unanimidade de interesse. Conclusão: A pesquisa traz à tona a oposição entre o preparo profissio-
nal e a carência de recursos públicos dos municípios estudados para este atendimento, e a atuação dos 
psicólogos junto à população, enfrentando as limitações, em função de seu compromisso ético-político. 
O psicólogo, enquanto profissional, é fundamental na prevenção, e no trabalho de fortalecimento da 
população atingida por desastres durante e após os eventos, por isso é relevante que seja qualificado, 
no período de formação e de forma contínua, por programas de capacitação, que abordem referenciais 
teóricos e metodológicos focados na garantia da dignidade humana e dos direitos de cidadania.

Palavras-chave: Psicologia Social; Representações Sociais; Trabalho do psicólogo em emergências 
e desastres.
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RESUMO 56

REVISÃO SISTEMÁTICA DO USO DE METFORMINA NO TRATAMENTO DE 
CÂNCER

Thairis Alves de Queiroz (aluna-bolsista PIBIC-CNPq)

Prof. Dr. Luiz Alberto Amador Pereira (orientador)

Instituição: Universidade Católica de Santos

Curso: Farmácia

Introdução: A revisão sistemática de ensaios clínicos controlados, randomizados tem sido uma fer-
ramenta importante na reunião de ensaios sobre um determinado fármaco, já que possui um arcabouço 
metodológico mais robusto que uma simples revisão de literatura. A revisão sistemática é o instrumento 
adequado para agrupar estudos primários e responder a questão formulada, propriciando a elaboração 
de diretrizes clínicas, científicas ou a tomada de decisões públicas. A metilmorfina, tradicionalmente 
utilizada no tratamento do diabetes tipo 2, tem também sido utilizado no tratamento de câncer. A uti-
lização no tratamento do câncer têm sido relatado, uma vez que a droga provoca uma diminuição na 
circulação da insulina, agindo diretamente nas células do tumor, que tem uma associação com a hipe-
rinsulinemia. Objetivo: Avaliar a eficácia da metmorfina no tratamento do câncer em geral em estudos 
do tipo ensaio clínico controlado, randomizado e duplo cego, incluindo estudos de revisão que utiliza-
rem ensaios. Metodologia: Realização do curso de revisão sistemática on-line no Centro Cochrane. Para 
realização da revisão sistemática deste estudo inicialmente buscamos os artigos científicos na base de 
dados do PubMed, Medline . Bireme, Embase, SciELO, Colaboração Cochrane, através da da Biblio-
teca Virtual de Saúde (BVS) .Complentando a busca, com a base de dados ISI of Web of Knowledge, 
acessada na Biblioteca da Faculdade de Medicina da USP. Resultados e Discussão: Foi elaborado um 
fluxograma algoritmo do processo de revisão sistemática segundo os critérios estabelecidos. Também foi 
feita uma tabela que detalha os artigos selecionados e os resultados encontrados. Foram selecionados 71 
artigos nas bases citadas, sendo incluídos dentro dos critérios de inclusão, 13 artigos. Destes, apenas um 
deles não mostrou uma associação entre a eficácia do uso da metiformina no tratamento do câncer. Os 
artigos restantes mostram uma diminuição no risco de câncer. Conclusão: Na avaliação dos artigos sele-
cionados,  a metformina apresente bom resultados sobre a diminuição do risco de câncer em pacientes 
com e sem diabetes tipo 2, principalmente nos canceres de pâncreas, cólon e reto, demonstrando uma 
possível eficácia do medicamento nestas patologias.  Apesar de toda a dificuldade, da exclusão de alguns 
artigos e a falta de acesso a mais artigos, não houve grandes prejuízos na pesquisa, podendo ser reali-
zada com sucesso. Vale salientar que por mais que os artigos selecionados possuíssem uma quantidade 
considerável de participantes, países envolvidos e serem de fontes diferentes e seguras, ainda não é o 
suficiente para um âmbito global. Por isso a necessidade que mais pesquisas sejam feitas sobre o assunto 
para que possamos alcançar uma conclusão mais concreta e de amplitude mundial.

Palavras-chave:  Metmorfina; câncer; ensaios clínicos.  
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RESUMO 57

SIMULAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA CHUVA NA PRODUTIVIDADE DOS 
TERMINAIS PORTUÁRIOS DE AÇÚCAR NO PORTO DE SANTOS

 Thamires de Andrade Barros (aluna-bolsista PIBIT-IPECI)

Prof. MSc. José Fontebasso Neto (orientador)

Instituição: Universidade Católica de Santos

Curso: Engenharia de Produção

 

Introdução: O açúcar é um dos principais itens da pauta brasileira de exportações, respondendo 
por aproximadamente 9% do total exportado pelo agronegócio, gerando quatro bilhões de dólares em 
divisas. Porto de Santos torna-se a rota natural para exportação do produto a granel. A ocorrência de 
chuva influencia a logística do porto impedindo o embarque e desembarque dos navios. O local de 
atracação dos navios fica descoberto podendo comprometer todo o processo de embarque do açúcar 
por conta das chuvas. As características aleatórias dos problemas envolvidos no embarque de açúcar – 
chuva, defeitos em equipamentos, contaminação – produzem condições ideais para utilizar modelos 
probabilísticos. Objetivos: Elaborar modelos matemáticos com e sem chuva para o tempo de operação 
e ociosidade de um terminal açucareiro no Porto de Santos. Metodologia: IPartindo de dados reais, 
obtidos com a empresa que administra o porto, um banco de dados foi organizado de tal modo que 
permitiu: identificar os locais de operação, separar os movimentos locais, separar as paralisações locais, 
elaborar um modelo real e ideal com o auxílio da ferramenta de Input Analyser do pacote de simulação 
Arena. Resultados: O modelo produzido reproduz o comportamento do terminal com boa precisão, 
sendo que os piores resultados apresentaram menos de 8% de discrepância entre o valor real e o esti-
mado. Na próxima etapa, com o modelo ajustado, será possível simular e comparar a operação real do 
terminal e um cenário com um terminal coberto, que permite operar sob chuva e vento.

 Palavras-chave: Açúcar, Porto de Santos, Modelagem.
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RESUMO 58

APLICAÇÃO DE PLEUROTUS OSTREATUS PARA A DESCOLORAÇÃO DE 
EFLUENTES TÊXTEIS

Thamiris Reis de Barros (aluna-bolsista PIBITI-CNPq)

Profa. Dra. Kátia Maria Gomes Machado (orientadora)

Instituição: Universidade Católica de Santos

Curso: Engenharia Ambiental

Introdução: A indústria têxtil gera grandes volumes de efluentes poluidores aos mananciais onde 
são descartados. Os corantes sintéticos são tóxicos e recalcitrantes, fazendo-se importante o desenvol-
vimento de novas tecnologias visando sua degradação. Fungos basidiomicetos são capazes de degradar 
diferentes tipos de poluentes orgânicos, incluindo corantes. O sistema enzimático dos fungos envolvido 
na degradação de corantes é dependente das condições de cultivo. Objetivos: avaliar a influencia de 
fontes de carbono e de componentes no meio de cultivo na descoloração do corante Azul Brilhante 
Remazol R (RBBR) por Pleurotus ostreatus. Metodologia: Frascos de 250 ml contendo 45ml de meio 
líquido sintético, em triplicata, foram inoculados com 5 discos do crescimento do fungo. Foram avalia-
das fontes sintéticas (sacarose, amido) e complexas (semente de uva e extrato de levedura) de carbono. 
Foi feita exclusão dos nutrientes: tartarato de amônio, cobre, manganês e magnésio. A incubação foi 
estacionária, à temperatura ambiente e ausência de luz. Após 7 dias, adicionou-se 5mL de efluente têxtil 
sintético (RBBR 200mg/L e NaCl 10%). Foram analisadas a descoloração do RBBR in vivo e as ativi-
dades enzimáticas de lacase e RBBRox usando ensaios padronizados, em diferentes intervalos de tempo 
após adição do efluente. Controle abiótico consistiu de frascos não inoculados. Resultados: Foram 
observadas 8%, 11% e 22% de descoloração nos tempos de 24h, 48h e 72 h após adição do efluente. 
Substituição da glicose por semente de uva ou extrato de levedura propiciou aumento da descoloração 
(18% e 42%, respectivamente) em 48h após adição do efluente. Uso de semente de uva junto com ex-
trato de levedura permitiu excluir o tartarato de amônio do meio de cultura, com obtenção de 83% de 
descoloração. A exclusão dos demais nutrientes resultou em redução da descoloração, evidenciando a 
exigência nutricional de P. ostreatus por cobre, manganês e magnésio. Os resultados mostraram a possi-
bilidade de modular o sistema enzimático de P. ostreatus envolvido na descoloração do corante RBBR 
pela alteração da constituição do meio de cultura.

Palavras-chave: Descoloração, basidiomicetos, efluente têxtil.  
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RESUMO 59

REVISÃO SISTEMÁTICA SOBRE O USO DO ÁCIDO HIALURÔNICO NO 
TRATAMENTO DA OSTEOARTRITE

Vanessa Santana Cordeiro (aluna-voluntária)

Prof. Dr. Luiz Alberto Amador Pereira (orientador)

Instituição: Universidade Católica de Santos

Curso: Farmácia

Introdução: Houve, nas últimas décadas, um aumento do número de ensaios clínicos realizados 
ao redor do mundo. Este avanço tem sido fundamental para o desenvolvimento da terapêutica e, con-
sequentemente, para o desenvolvimento dos diversos fármacos . Esta diversidade de estudos, nem sem-
pre com resultados semelhantes, torna mais difícil a escolha da terapêutica adequada. Deste modo, a 
revisão sistemática de ensaios clínicos controlados, randomizados tem sido uma ferramenta importante 
na reunião de ensaios sobre um determinado fármaco A osteoartrite forma mais comum de doença 
articular, é uma patologia de origem multifatorial que leva à degeneração da cartilagem articular, afe-
tando todos os componentes da articulação. É um processo lento, progressivo e desabilitante, com alta 
prevalência na população adulta, que afeta principalmente joelhos. Dentre as várias modalidades de 
tratamento disponíveis atualmente, a terapia com injeções intra-articulares de ácido hialurônico tem 
demonstrado efeito benéfico no controle dos sintomas da osteoartrite. Objetivo:Avaliar a eficácia do 
uso do ácido hialurônico em osteoartrite em ensaios clínicos controlados, randomizados e duplo cegos. 
A justificativa para o projeto em questão é capacitar o aluno para a utilização do ferramental empregado 
no delineamento de uma revisão sistemática para a avaliação da eficácia de uma droga.Metodologia:Foi 
realizado  um curso on-line no Centro Cochrane que é um Centro ligado à Pós-graduação em Medicina 
Interna e Terapêutica da Escola Paulista de Medicina - Universidade Federal de São Paulo .Para realiza-
ção da revisão sistemática deste estudo inicialmente buscamos os artigos científicos na base de dados do 
PubMed, Medline . Bireme, Embase, SciELO, Colaboração Cochrane, através da da Biblioteca Virtual 
de Saúde (BVS). Complentando a busca,foram utilizados   a base de dados ISI of Web of Knowledge, 
acessada na Biblioteca da Faculdade de Medicina da USP.Resultados e Discussão:Foram selecionados 
58 artigos nas bases citadas, utilizando os descritores estabelecidos no protocolo. Destes, 43 estavam 
dentro dos critérios de inclusão e 17 foram selecionados pelos avaliadores. Na avaliação dos artigos 
selecionados existe uma associação do uso do ácido hialurônico como condroprotetor na osteoartrite, 
principalmente direcionada a osteoartrite do joelho, apenas um estudo foi direcionado a osteoartrite do 
ombro em que a droga se fez mais eficaz quando administrada  a osteoartrite  do joelho,Todas as drogas 
do estudo foram de forma intra-articular,apenas um artigo que foi por via oral,mas que também obteve 
efeito satisfatório quanto ao uso da droga. Em uma pequena amostra quanto feita a  comparação com 
outras drogas o ácido hialurônico não obteve resultado satisfatório, em apenas 4 artigos.Conclusão:Por 
isso a necessidade que mais pesquisas sejam feitas sobre o assunto para que possamos alcançar uma 
conclusão mais concreta.

Palavras-chave:  Osteoartrite; ácido hialurônico; ensaios clínicos.
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RESUMO 60

CARACTERÍSTICAS DOS VEGETAIS EMPREGADOS NA ARBORIZAÇÃO 
URBANA DE UM TRECHO DA AV. AFONSO PENA EM SANTOS, SP

Suzana Mesquita Ribeiro - Liceu Santista

Profª Ms. Amélia Cristina Elias da Ponte – Ciências Biológicas/CCEC - UniSantos

Introdução: Entende-se por arborização o conjunto da vegetação de uma cidade, seja natural ou 
cultivada. Este conjunto reúne as árvores das vias públicas, dos parques, das praças e jardins, áreas 
particulares e ainda a arborização nativa residual. Além de possuir função paisagística, pois quebra a 
monotonia cinzenta do asfalto e dos prédios, é capaz de interferir na melhora da qualidade do ar, retém 
material particulado; reduz os níveis de ruído, equilibra o microclima, pois aumenta a umidade local, 
diminui a intensidade da radiação solar, interferindo na velocidade e direção dos ventos e propicia abri-
go e alimento para a fauna local, especialmente a avifauna. Este projeto teve como objetivo aproximar 
a aluna do Ensino Médio da prática científica através da elaboração, montagem, acompanhamento e 
finalização de um projeto de pesquisa e oportunizar a aprendizagem sobre o meio ambiente ao notar 
a clara diferença entre as áreas arborizadas e as áreas construídas. Das 13 famílias das Angiospermas 
identificadas, 11 pertencem as Dicotiledôneas e duas as Monocotiledôneas. Até o momento não foi 
possível identificar quatro espécimes. Como produto final foi produzido uma tabela, com o nome po-
pular, nome científico, família botânica, origem geográfica e também os aspectos da morfologia vegetal 
observados: altura, textura do tronco, formato da copa, folhas, raízes, frutos e flores dos espécimes que 
ocorrem no canteiro central da Avenida Afonso Pena entre o canal 4 e o canal 5. Até o momento  po-
demos concluir que não há um planejamento na escolha dos vegetais utilizados na arborização urbana. 
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RESUMO 61

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO MÉDIO: FUNDAMENTOS, 
EXPERIÊNCIAS E DIFICULDADES

Alunos: Gustavo Martins Cardoso/Virginia Duarte Pasini

Escola: Liceu Santista

Prof. Elimar Rodrigues Alexandre (orientador)

Curso/Centro: Ciências Econômicas/Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Saúde

Introdução: Atualmente está amplamente consolidada a percepção de que o tema meio ambiente 
tornou-se um dos pontos relevantes da agenda internacional. Neste cenário de crise ambiental, a Edu-
cação Ambiental é identificada e reconhecida como um caminho possível para o alcance da sustenta-
bilidade. O Ministério da Educação estabeleceu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Ambiental por meio da Resolução n.º 2, de 15 de junho de 2012. Sobre os objetivos da Educação Am-
biental pode-se destacar no “Inciso II - abordagem curricular integrada e transversal, contínua e perma-
nente em todas as áreas de conhecimento, componentes curriculares e atividades escolares e acadêmicas 
(BRASIL, 2012).” Deste modo, pode-se compreender que o currículo nas escolas deverá adotar a temáti-
ca ambiental de tal forma que esteja definitivamente ligada às atividades dos sistemas de educação a fim 
de propiciar aos alunos o desenvolvimento crítico e reflexivo sobre as relações sociedade-natureza. Neste 
contexto, os professores são os responsáveis pelo processo de conscientização dos alunos da importância 
da reflexão e ação corretiva ou transformadora do sistema, viabilizando o desenvolvimento integral dos 
seres humanos, efetivando, assim, uma integralização dos alunos com o meio em que vivem. Assim, 
neste trabalho será realizada uma pesquisa sobre os fundamentos, experiências e dificuldades que os 
professores do ensino médio encontram em relação à Educação Ambiental. OBJETIVO: A pesquisa 
tem como objetivo compreender as concepções didático-pedagógicas, experiências e dificuldades que 
os professores do ensino médio encontram em relação à Educação Ambiental. Material e Métodos: Os 
procedimentos para a obtenção de dados foram efetuados por meio de questionário com questões aber-
tas com oito professores, independente das disciplinas que lecionam, em uma escola particular em San-
tos/SP. Será utilizada a técnica do Discurso do Sujeito Coletivo para análise dos dados, proposta por 
Lefevre e Lefreve (2012). RESULTADOS E DISCUSSÃO: A análise preliminar dos dados indica que 
alguns professores se preparam para trabalhar a educação ambiental utilizando, principalmente, a mídia 
e as pesquisas científicas. Sobre as dificuldades em se trabalhar a educação ambiental em sala de aula, os 
docentes apontam, entre outras, para a falta de conscientização dos alunos. A maioria dos professores 
desconhece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental (RESOLUÇÃO Nº 2, DE 
15 DE JUNHO DE 2012). CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os resultados preliminares desta pesquisa 
indicam que as dificuldades em se trabalhar a educação ambiental na escola investigada poderiam advir 
de pouco conhecimento e de preparo inadequado dos professores sobre o assunto. 
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RESUMO 62

INFORMAÇÃO DO ESTADO DE ORIGEM DE REFUGIADOS

Alunos : João Pedro Carvalho e Júlia Aricó Savarego 

Escola: Liceu Santista

Prof. Dr Fabiano L. de Menezes (orientador)

Curso/Centro: Relações Internacionais/CEAS

Introdução: A Informação do Estado de Origem de Refugiados (COI, na sigla em Inglês) é iden-
tificada como a informação utilizada pelos tomadores de decisão nos procedimentos que examinam 
solicitações de refúgio no Estado de asilo em que se encontra o refugiado. Entre os tomadores de 
decisão que utilizam a COI no Brasil estão, por exemplo, o governo, através do Comitê Nacional para 
os Refugiados (CONARE), o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) e 
organizações não governamentais, como a Cáritas Arquidiocesana de São Paulo (CASP). Este projeto 
está vinculado no âmbito da Cátedra Sergio Vieira de Melo, parceria UNISANTOS-ACNUR, através 
da parceria UNISANTOS-CASP, com os alunos do curso de Relações Internacionais. A proposta é 
envolver o aluno de ensino médio nas respectivas atividades. OBJETIVO O objetivo central do pro-
jeto é propiciar os alunos do Ensino Médio um contato introdutório com uma temática de pesquisa 
teórica e prática das Relações Internacionais. MATERIAL E MÉTODOS Na construção da análise, os 
alunos irão trabalhar com dados qualitativos e quantitativos dos Estados de origem em duas etapas. Na 
primeira, os alunos buscarão os indicadores de liberdade política fornecidos pela Freedom House; e os 
indicadores numéricos do ACNUR sobre origem e asilo. Na segunda fase, a abordagem será qualitativa 
com base nos relatórios que mostram as situações e circunstâncias objetivas nos Estados de origem. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO Na análise da primeira etapa da pesquisa, segundo dados do Global 
Trends 2012, identificamos que existem cerca de 9.211.594 de refugiados em estados de origem. Sendo 
que o continente asiático possui 5,3 milhões de refugiados e  apresenta 19 estados de origem (com mais 
de 10.000 refugiados). A África possui 3,1 milhões de refugiados e a Europa cerca de 461 mil refugiados 
em, respectivamente, 20 e 7 estados de origem(com mais de 10.000 de refugiados). E, por fim, o con-
tinente americano possui 199 mil refugiados em 13 estados de origem(com mais de 1.000 refugiados). 
Com base nesses dados, IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) e níveis de liberdade política da 
FREEDOM HOUSE, podemos criar um padrão para esses estados e, a partir daí, fundamentar questões 
históricas e atuais que expliquem esses números. Tendo como foco a Somália (estado de origem com o 
maior número de refugiados na África) e o Quênia (estado de asilo com maior número de refugiados 
na África). Na áfrica, com base no padrão de liberdade política (FREEDOM HOUSE, 2013) nos 20 
Estados de origem, encontramos os seguintes padrões: (i) 13 Estados de origem (65%) são considerados 
NL (não livres), (ii) 5 Estados de origem (25%) são considerados PL (parcialmente livres), e (iii) apenas 
2 Estados de origem (10%) são considerados L (livres). Já com relação ao IDH (PNUD, 2013), dos 20 
Estados de origem africanos, encontramos o seguinte padrão: (i) 17 Estados de origem (85%) estão na 
categoria de IDH baixo e (ii) 2 Estados de origem (10%) estão na categoria de IDH médio. Um Estado 
de origem africano (Somália) não tem informações sobre o IDH. Na Ásia, com base no padrão de liber-
dade política (FREEDOM HOUSE, 2013) nos 19 Estados de origem, observamos os seguintes padrões: 
(i) 12 Estados de origem (63,2%) são considerados NL (não livres), (ii) 5 Estados de origem (26,3%) são 
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considerados PL (parcialmente livres), e (iii) apenas 2 Estados de origem (10,5%) são considerados na 
categoria L (livres). Na América, com base no padrão de liberdade política (FREEDOM HOUSE, 2013) 
nos 13 Estados de origem, identificamos os seguintes padrões: (i) apenas 1 Estado de origem (7,69%) é 
considerado NL (não livre), (ii) 4 Estados de origem (30,76%) são considerados PL (parcialmente livres), 
e (iii) 8 Estados de origem (61,55%) são considerados na categoria L (livres). Na Europa, com base no 
padrão de liberdade política (FREEDOM HOUSE, 2013) nos 7 Estados de origem, encontramos os se-
guintes padrões: (i) 5 Estados de origem (71,4%) são considerados PL (parcialmente livres), e (ii) apenas 
2 Estados de origem (28,6%) são considerados  L (livres). CONSIDERAÇÕES FINAIS Atualmente, 
estamos realizando a segunda etapa da pesquisa. O foco de análise, diferente da primeira etapa, será 
apenas em uma região (África). Escolhemos o principal Estado de origem (Somália) e de asilo (Quênia) 
dessa região. Nossa hipótese primária, com base nos resultados encontrados na etapa anterior, é que os 
problemas na África, em especial a Somália, podem estar relacionados com uma série de fatores como a 
questão da colonização dos países africanos, a sua independência tardia e outras possíveis questões que 
serão analisadas no decorrer dessa etapa.
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RESUMO 63

IDENTIFICAÇÃO DE ORGANISMOS BENTÔNICOS NO COSTÃO ROCHOSO 
DA PONTA DA PRAIA EM SANTOS, SP

Alunos: Marina Florido de Souza e Victória Cunha Andria 

Escola: Colégio Liceu Santista

Prof. Dr Mário de Oliveira Silva (orientador)

Curso/Centro: Curso de Ciências Biológicas/ Centro de Ciências da Educação e Comunicação

Introdução: O costão rochoso é considerado um ambiente de transição entre os ecossistemas 
aquático e terrestre e os organismos que o habitam sofrem influência direta das marés e dos embates 
de ondas e dos raios solares, formando zonas que estão relacionadas aos diferentes graus de resistência 
à exposição ao ar e dessecação apresentadas por esses animais.  Podemos dividir o costão rochoso em 3 
zonas: zona do supralitoral (que apenas recebe respingos das ondas e marés), zona do mesolitoral  (área 
que recebe ação direta das marés) e zona do infralitoral (região que fica emersa somente durante maré 
extremamente baixa). No bairro da Ponta da Praia, em Santos, SP, o costão rochoso existente no final 
da praia e ao longo do canal de acesso ao cais vem sofrendo, nos últimos dez anos, a ação altas e violen-
tas ondas no zona de rebentação, que destruíram algumas vezes a murada e a própria avenida, além de 
reduzir a extensão de areia da praia. Para tentar evitar novos acidentes, foram depositados fragmentos 
rochosos no final da faixa de areia, com o objetivo de conter a ação das ondas. Com isso, criou-se um 
novo substrato para implantação de animais bentônicos. Objetivo: Analisar a composição faunística 
existente ao longo do costão da Ponta da Praia, verificando as possíveis diferenças nos locais onde 
ocorreu a deposição de novo substrato rochoso. Material e Métodos Foram determinados 8 pontos de 
análise ao longo do costão, sendo 4 deles nos locais onde ocorreu a deposição de rochas. Em cada local 
foi determinado o perfil do costão e a frequência de ocorrência dos organismos bentônicos ao longo de 
um transect, com auxílio de correntes de metal ligadas por corda de nylon e quadrados de PVC subdivi-
didos em cem quadrados menores. Os dados obtidos foram analisados, de modo a verificar a ocorrência 
de zonação em cada ponto e as diferenças na composição faunística. Resultados e discussão O perfil do 
costão rochoso é bem distinto nas duas áreas estudadas. Nos pontos onde foram colocadas as rochas, 
ele é mais extenso, constituído de rochas pequenas e soltas. Na parte mais antiga, o costão é formado 
pela murada da praia, sendo praticamente uma parede reta, que se continua por uma plataforma ho-
rizontal. Os dados obtidos ainda estão em análise, mas já é possível perceber uma maior diversidade 
de organismos na área de costão mais recente e onde organismos como Cthamalus, Ostrea e Acmaea  
ocorrem praticamente ao longo de todo o transect. Nestes locais, a zonação dos organismos se mostra 
menos definida. Considerações Finais Os dados parciais analisados parecem demonstrar que há uma 
maior diversidade de organismos na região do costão rochoso, com uma zonação menos evidente. Isto 
se deve, provavelmente, ao maior número de microhábitats nestes locais, pois tratam-se de regiões com 
um grande numero de rochas pequenas, com muitas fendas e reentrâncias, que possibilitam a adapta-
ção de um maior número de organismos.
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RESUMO 64
 

JORNALISMO: A CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DE SANTOS (1986-1996) 

Alunas: 1- Ester Pereira Barbosa    2- Larissa Gabriele Soares da Silva 

Escolas: 1- Liceu Santista  2- E.E. Prof. Primo Ferreira 

Professor Esp. Robnaldo Fidalgo Salgado (orientador)

Curso/Centro: Jornalismo/Centro de Ciências da Educação e Comunicação

Introdução:  Após o reconhecimento da primeira universidade da região, a Universidade Católica 
de Santos, em 1986, a instituição, até então formada pelas faculdades católicas, sofreu um período de 
mudanças na própria estrutura organizacional, criação de cursos, departamentos, áreas e serviços que 
geraram pautas tanto para as publicações internas quanto para a mídia, em especial, para o Jornal A 
Tribuna de Santos. A partir desta data, a imagem da UniSantos, a universidade da Cidade, vai sendo 
construída junto à opinião pública, pelo veículo institucional, o Informativo UniSantos, e pela mídia 
externa, o Jornal A Tribuna. OBJETIVOS  Fazer um levantamento e reunir as principais notícias ins-
titucionais do Informativo UniSantos e do Jornal A Tribuna, de Santos, que constituem um registro 
histórico e contribuíram para a construção da imagem da Universidade Católica de Santos. Construir 
uma linha do tempo on line com os principais fatos destacados pelo Informativo UniSantos e pelo Jor-
nal A Tribuna de Santos. MATERIAL E MÉTODOS O levantamento em relação às matérias do Jornal 
A Tribuna de Santos foi realizado na Hemeroteca da biblioteca do Campus Dom Idílio José Soares. 
Inicialmente, foram verificadas as matérias do ano de reconhecimento da Universidade, ou seja, 1986. 
Em relação às matérias do Informativo UniSantos, o levantamento foi realizado entre os anos de 1986 
e 1996. RESULTADOS E DISCUSSÃO No levantamento inicial, percebe-se o quanto a instituição 
foi destacada no ano de 1986, por conta do reconhecimento e de todo o processo de planejamento e 
criação de cursos de departamentos. Verificou-se que há semelhança entre as matérias publicadas tanto 
pelo jornal institucional, o Informativo UniSantos, quanto pelo Jornal A Tribuna. Os fatos desse ano 
tiveram uma relevância muito grande na mídia e contribuíram para o registro histórico. A partir desse 
levantamento, será construída uma linha do tempo baseada nas matérias que contaram a história da 
Universidade. CONSIDERAÇÕES FINAIS Até o presente momento, percebe-se o quanto o Jornalis-
mo colaborou para a divulgação do nome UniSantos.  Verificou-se a importância do jornal institucional 
e do Jornal A Tribuna no registro histórico da universidade, destacando-a como a primeira da região. 
Na cobertura dos fatos diários, a pauta sobre a transformação das faculdades católicas em Universidade 
Católica de Santos esteve presente, em 1986, principalmente nos meses de janeiro, fevereiro, março e 
abril. Esse assunto não ficou restrito ao jornal institucional, passou a ser de interesse da sociedade e fez 
com que a instituição firma-se cada vez mais o seu nome, como a UniSantos, a Universidade da cidade 
de Santos. 
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RESUMO 65

ASSOCIAÇÃO DO BEM-ESTAR SUBJETIVO (BES) E NÍVEL DE MINDFUL-
NESS EM PAIS E PROFESSORES COM O DESEMPENHO ACADÊMICO DE 

ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: PROJETO 

Alunos:João Pedro Fassina; Thais Pontes Sidronio; Ully Reis Canha Nogueira 

Escola: Liceu Santista e Escola Estadual Professor Suetonio Bittencourt Junior 

Prof. Dr Sérgio Baxter Andreoli (orientador)

Curso/Centro: Saúde Coletiva 

Introdução: A avaliação do bem-estar subjetivo (BES) pode ser um grande aliado na atuação preventiva 
do psicólogo no ambiente escolar. Ele engloba, portanto, uma avaliação positiva sobre a vida e a predominân-
cia de afetos positivos, tendo sido associado à qualidade de vida, maior produtividade e vários outros efeitos 
positivos para a saúde e para a sociedade. Outro aspecto positivo e desejável, que também vem sendo um 
grande aliado ao trabalho preventivo dos profissionais ligados a educação, consiste no Mindfulness, que pode 
ser traduzido como atenção plena. Mindfulness tem sido definido como uma habilidade cognitiva, caracteri-
zada por um processo de regulação da atenção, de modo a trazer uma qualidade de consciência voltada para 
a experiência atual, dentro de uma orientação de curiosidade, abertura experiencial e aceitação. No âmbito 
escolar, a relação entre a atenção plena e o desempenho escolar tem sido mostrada na literatura, de modo 
que alunos com maiores níveis de Mindfulness apresentam melhores desempenhos em suas atividades esco-
lares. Apesar de se conhecer a possível importância da presença desses fatores no desempenho dos alunos, 
não se sabe ainda até que ponto sua presença nos pais e professores poderia estar associada à obtenção de 
melhores resultados nas atividades escolares de seus filhos. Vários estudos desenvolvidos nas últimas décadas 
tem demonstrado a importância da influência parental no desenvolvimento de crianças e adolescentes. O 
importante papel dos professores, suas características e expectativas, sobre o desempenho dos alunos tam-
bém tem sido mostrado em estudos anteriores. Entretanto, ainda não foi investigada a associação dos traços 
e características psicológicas e cognitivas dos pais e nem dos professores, como o Mindfulness e o bem-estar 
subjetivo, com o desempenho escolar dos alunos, o que será o foco do presente estudo. OBJETIVO Estudar a 
associação entre BES e nível de mindfulness dos pais e dos professores com o desempenho escolar de alunos 
do ensino médio de duas escolas da cidade de Santos. MATERIAL E MÉTODOS Um estudo de corte trans-
versal será realizado com amostras probabilísticas de alunos do ensino médio de escolas públicas e privadas. 
Os alunos serão avaliados quando ao seu desempenho escolar por meio de notas curriculares. O bem-estar 
dos pais e professores será avaliado com a versão brasileira curta do Inventário de Bem-estar Subjetivo (SUBI) 
e o Mindfulness com a Escala de Atenção e Consciência Plenas (MAAS). Os dados serão analisados com 
estatística descritiva, correlação de Pearson e as associações entre os níveis de bem-estar e de mindfulness 
dos professores e pais com o despenho escolar serão verificadas por meio de análise de regressão múltipla, 
controlados os efeitos da variáveis: sociodemográficas, escolares e o nível de inteligência. O nível de signifi-
cância a ser utilizado será p < 0,05. RESULTADOS ESPERADOS Nós esperamos encontrar que os filhos de 
pais com maior nível de mindfulness possuam melhor rendimento escolar. No caso de encontrarmos uma 
associação positiva, este achado abre a possibilidade de propor intervenções no campo da psicologia positiva, 
tal como o treinamento em midfullness, em pais e professores, para a melhora do desempenho escolar de 
alunos, além da reconhecida promoção da saúde mental dos próprios pais e professores. 
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RESUMO 66

 EXPERIMENTO COM O PÊNDULO SIMPLES E O PRINCÍPIO DA 
EQUIVALÊNCIA FRACO

Alunos - Luis Henrique Apolinário da Silva e Julio Cesar de Souza Silva 

Escolas - EE Primo Ferreira e EE Marques de São Vicente

Prof. Dr David Ponce Silva – colaborador – Discente do Curso de Matemática – Universidade Católica de Santos

Prof. Antônio Tadeu Frutuoso Amado (orientador)

Introdução: Qualquer teoria da gravitação deve dar conter como formalismo limite a Teoria da 
Gravitação de Newton. Similarmente, para a teoria ser válida sem restrições, deve conter como limite as 
leis físicas prescritas pela Relatividade Restrita de Einstein. A Teoria Geral da Relatividade, bem conhe-
cida, satisfaz tais condições. De fato na expressão relativística para Lei da gravitação, Einstein deduziu 
uma extensão do Princípio da Relatividade. Dele resultou uma correção sobre uma lei na teoria restrita, 
que limita a equivalência entre sistemas de referencia inerciais ou também conhecidos como galileano. 
A teoria generalizada estende esse resultado para qualquer sistemas de referência. Sua validade deve ser 
estendida a ambas as estruturas: a gravitação newtoniana e a Relatividade Restrita. A Teoria da Relativi-
dade Geral incorporou o princípio galileano de que os objetos caem com a mesma aceleração qualquer 
que seja sua massa ou constituição. Essa é a primeira hipótese de trabalho; conhecida como Princípio 
da Equivalência Fraco. O Princípio da Equivalência é o pilar fundamental da ideia do espaço-tempo 
curvo; ideia central e a forma mais convincente sobre como a gravidade atua. A tarefa experimental con-
siste então em determinar se existem variações da relação entre a massa inercial e a massa gravitacional 
para diferentes partículas ou objetos à partir de um parâmetro conhecido como coeficiente de Eötvos. 
A determinação clássica foi obtida à partir do método conhecido como experimento de Eötvos, desen-
volvido por Loránd Eötvos em 1889. Com esse propósito é que nosso trabalho foi desenvolvido, obter a 
determinação do coeficiente de Eötvos e realizar a comparação com resultados conhecidos obtidos e seu 
significado no estabelecimento do Princípio da Equivalência. Neste nosso caso foi desenvolvida uma 
técnica diferente dos métodos clássicos: o que faz uso da balança de torção de Eötvos e o outro método 
conhecido também como método galileano, que faz uso de dois pêndulos clássicos (uma massa sus-
pensa à extremidade de um fio) com massas diferentes. 2. TEORIA. i) O Princípio da Equivalência. A 
teoria gravitacional de Einstein teve origem no chamado Princípio da Equivalência, tendo sido por ele 
assim denominado quando percebeu que se uma pessoa cai livremente, não sente o próprio peso [EINS-
TEIN, 1999]. Essa ideia na realidade fundamentava melhor a conclusão obtida por Galileu [AMADO, 
2002]. O Princípio da Equivalência pode então ser enunciado assim: Em todo ponto espaço-temporal é 
possível em um campo gravitacional arbitrário escolher um sistema de coordenadas locais, tal que, nas 
vizinhanças imediatas desses pontos, as leis da Natureza tenham a mesma forma como em um sistema 
de coordenadas cartesianas inerciais na ausência da gravitação. Entendemos como vizinhança imediata 
do ponto à região em que o campo gravitacional é sensivelmente constante. A literatura costuma dividir 
o Princípio da Equivalência em fraco e forte. O princípio fraco está fundamentado na observância da 
identidade entre a massa gravitacional e a massa inercial. O princípio forte é uma generalização das ob-
servações que governam os efeitos da gravitação sobre todos os sistemas físicos, levando como sinônimo 
a denominação Principio das Leis Naturais. DESENVOLVIMENTO. A técnica envolve a construção e 



IX Jornada de Iniciação Científica e III Jornada de Iniciação Científica do Ensino Medio - 2014

IX Jornada de Iniciação Científica e III Jornada de Iniciação Científica do Ensino Medio

85

calibração de operação de dois pêndulos cilíndricos de massas diferentes, cuja descrição é feita abaixo. 
Confeccionamos dois pêndulos, um de Al e outro de Cu: um cilindro de alumínio (Al) e um cilindro 
de cobre (Cu) com diâmetro externo de 1,13 cm e ambos com 110 cm de comprimento. A suspensão foi 
feita com uso de dois anéis. O bulbo de borracha tem formato de um tronco de cone com volume total 
de 4,99 cm³ e área superficial externa 8,95 cm², perfurado em forma cilíndrica. Uma base de madeira 
para fixação foi instalada entre dois suportes universais com bases em tripé; quatro prendedores e duas 
garras do mesmo conjunto com uma barra de aço colocada transversalmente para evitar a mobilidade 
do suporte e um medidor de nível para identificar as possíveis alterações na perpendicularidade do 
instrumento. Para a realização dos ensaios de calibração fizemos uso de uma balança de precisão onde 
a massa de cada haste foi medida o bulbo já fixado na haste. O resultado encontrado para a massa da 
haste de (cobre + bulbo de borracha) foi 238,19 g; e para a de (alumínio+ bulbo de borracha) foi 133,38 
g. Um cronômetro graduado em centésimos de segundo foi utilizado para medir o tempo de oscilações. 
Também e foi mantida a leitura da temperatura durante os dias de medição num termômetro de máxi-
ma e mínima com objetivo de observar qualquer alteração da temperatura ambiente.. Com o pêndulo 
montado, foi realizado o processo de calibração para determinar a condição de trabalho. CONCLU-
SÃO Os resultados obtidos tem sido comparados com resultados clássicos de medidas de 𝜂; no entanto
nossa montagem apresenta a novidade de usar pêndulos cilíndricos e para essas não há uma referência 
específica de determinações de 𝜂. O Princípio da Equivalência é confirmado de qualquer forma. Tam-
bém os resultados obtidos revelam a necessidade de estabelecimento de novos parâmetros de correção e 
alterações necessárias na suspensão do pêndulo visando eliminar os fatores de torção existentes.
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RESUMO 67

DESENVOLVIMENTO DE FÓRMULAS CONTRA GORDURA LOCALIZADA CONTENDO 
PIMENTA VERMELHA (FARMÁCIA VERDE)

Alunos: Luana Andressa Lemes e Thaís Rodrigues de Freitas

Escola: Primo Ferreira e Liceu Santista

Prof. Dr Tulio Nakazato (orientador)

Curso/Centro: Farmácia/ IC EM

Introdução: A procura pelo corpo ideal está cada vez mais frequente na vida da população mun-
dial. São poucos aqueles que conseguem se olhar no espelho e se sentir bem. Entretanto, há milhões 
de pessoas que sentem repulsa pelo seu corpo e tentam, a qualquer custa, diminuir o número marcado 
pela balança. O problema não é a busca pela magreza, mas os métodos nada saudáveis adotados por 
quem não possui conhecimento sobre o assunto. Com base nessas informações, começou uma corrida 
para encontrar o melhor jeito de perder peso com saúde e, assim, o campo farmacêutico iniciou uma 
pesquisa com plantas e frutos que podem ajudar na redução de medidas. Um desses frutos foi a pi-
menta vermelha, seu efeito termogênico nos levou à hipótese de que esta poderia ajudar na queima de 
gorduras localizadas e, então, passamos a pesquisar, com mais aprofundamento, sua substância ativa e 
consequências no corpo humano. OBJETIVO  Desenvolver um produto com capacidade de queima de 
gorduras localizadas, a partir do efeito termogênico do extrato da pimenta vermelha (Capsaicina). MA-
TERIAL E MÉTODOS   Primeiramente, foram realizadas pesquisas sobre as características da pimenta 
vermelha (cuidados no plantio, substância ativa presente, tipos de solvente que não afeta sua ação e 
como fazer seu extrato). Então começamos os estudos sobre a permeabilidade cutânea e o combate a 
gorduras localizadas. Durante essas semanas de pesquisa, plantamos duas mudas de pimenta Capsicum 
baccatum var (popularmente chamada de pimenta dedo-de-moça). Com todos os procedimentos defi-
nidos e os frutos triturados, fizemos seu extrato com o aparelho Soxhlet e o rotaevaporador. RESUL-
TADOS E DISCUSSÃO Dentre as bases cosméticas utilizadas, ainda estamos em processo de escolha 
entre o gel, o creme ou a loção para servirem de solvente ao nosso produto. Nossa pesquisa ainda está 
em fase de desenvolvimento e ao que tudo indica o resultado será promissor. Estamos no caminho 
da obtenção do extrato de Capsaicina para podermos testar sua funcionalidade e várias metodologias 
estão sendo testadas para podermos concluir com um ótimo remate. Não podemos, ainda, afirmar 
a potencialidade de nosso trabalho, mas temos certeza que ele é fruto de muito trabalho e empenho 
para que tenhamos sucesso no que procuramos. CONSIDERAÇÕES FINAIS Como ainda estamos 
em processo de desenvolvimento, ainda faltam dados para concluirmos o projeto. Entretanto, com o 
que encontramos até agora, podemos prever um bom resultado e a confirmação de nossa hipótese: a 
pimenta vermelha é um meio de se combater as gorduras localizadas. Quando conseguirmos o extrato 
e começarmos os testes nos diferentes solutos, estaremos mais próximos de encontrar o produto ideal 
para ajudar na luta contra a balança. 
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RESUMO 68

UMA ANÁLISE SOBRE O TRÁFICO DE PESSOAS: CONSTRUINDO 
PREVENÇÃO JUNTO AO ENSINO

Alunas Laryssade BrytoSouza e Giovanna Martins Cardoso

Escola: Liceu Santista

Profª Ms. Verônica Maria Teresi (orientadora)

Curso/Centro: Direito/ Faculdade de Direito

Introdução: O tráfico de pessoas é um dos maiores problemas na sociedade atual e representa 
um tema de grande importância para o Brasil, pela incidência desse fenômeno dentro do país e entre 
os nacionais fora do país. O tráfico de pessoas é um fenômeno social que envolve o deslocamento de 
pessoas através do engano, da coerção ou do aproveitamento de sua condição de vulnerabilidade social, 
com a intenção de explorá-la no destino final, obtendo benefício financeiro. Essa exploração pode ser, 
no mínimo, sexual, trabalho forçado, casamento força do e doação de órgãos. Diz-se que há a comercia-
lização da pessoa através do tráfico de seres humanos. O Brasil caracteriza-se pela existência de tráfico 
interno e internacional de pessoas, principalmente para a exploração sexual e para trabalho forçado. O 
Brasil conta com uma Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (2006) e atualmenteo 
II Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (PNETP) –2013. Uma das linhas de atuação 
do IIPNETP é aprevenção. Nesse sentido, o presente projeto tem como finalidade proporcionar conhe-
cimento ao aluno de iniciação científica e este estará preparado para produzir no âmbito do projeto, 
produtos que possam servir na prevenção de escolas, Universidades e espaços públicos. OBJETIVO 
O aluno ao final da iniciação científica terá um conhecimento cientifico e amplo sobre a temática do 
tráfico de pessoas no Brasil e na região e terá produzido materiais para prevenção. MATERIAL E MÉ-
TODOS Esta pesquisa foi desenvolvida com análise qualitativa de documentos que aborde matemática 
dotráfico de pessoas. Entre esses documentos analisam-se: leis, tratados, documentos (fonte primária), 
matérias de jornais, revistas, vídeos, (fontes secundárias), entre outros. RESULTADOSE DISCUSSÃO 
Iniciou-se comum levantamento técnico da bibliografia existente no acervo das Bibliotecas da UniSan-
tos, onde se buscava principalmente materiais que abordassem tráfico de pessoas, exploração sexual, 
prostituição e trabalho escravo. O primeiro produto da pesquisa é um documento com esse mapea-
mento bibliográfico. Após, foi feita uma seleção dos documentos que poderiam ser utilizados para a 
elaboração dos materiais de prevenção ao tráfico de pessoas. Houve uma reflexão sobre os conteúdos 
que deveriam entrar nos materiais de prevenção a serem elaborados, levando em conta o público-alvo 
de estudantes de ensino médio (Liceu Santista e Primo Ferreira, assim como outras escolas)e de gradu-
ação da UniSantos. Estão sendo finalizados os seguintes materiais de prevenção: Folder; Cartaz; Marca 
livro; Apresentação PowerPoint; Com os materiais finalizados pretendemos fazer algumas atividades de 
prevenção,esse ano no Liceu Santista e na Unisantos. Ano que vem, com a continuidade do projeto 
continuaremos desenvolvendo materiais e fazendo prevenção nas escolas e Unisantos.
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RESUMO 69

IDENTIFICAÇÃO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS GERADOS POR 
EMPRESAS DA REGIÃO. EXISTE CONTROLE POR PARTE DO GERADOR?

Alunos: Mariana da Silva Thomaz e Mateus de Souza Pereira

Escola: Liceu Santista 

Profª Me. Zahra Adnan Kabbara de  Queiroz (orientador)

Curso/Centro:  Administração – Centro de Ciências Sociais Aplicadas e da Saúde

Introdução: Aspectos e impactos ambientais são gerados por quaisquer empresas na realização 
do processo produtivo, independente do seu tamanho. Desta forma, esta pesquisa teve como proposta 
despertar no aluno a questão ambiental, desenvolvendo os conceitos de meio ambiente, gestão ambien-
tal, aspecto e impacto ambiental com base na bibliografia existente. A partir disso, selecionar algumas 
empresas dispostas a participarem da pesquisa e, com base nos dados levantados por meio de questio-
nários/entrevistas, identificar até que ponto os pequenos e médios empresários na área de alimenta-
ção, especificamente, bares e restaurantes, preocupam-se com a questão ambiental, aspectos e impactos 
ambientais e controlam seus efeitos. OBJETIVO A pesquisa proporcionou desenvolver/conscientizar 
o (s) aluno (s) na questão ambiental, estudando e discutindo os conceitos de meio ambiente, gestão 
ambiental, aspectos, impactos ambientais e controle.  Objetivou também aproveitar esta oportunidade 
para realizar pesquisa bibliográfica e de campo em bares e restaurantes da região, identificando os aspec-
tos e impactos ambientais gerados pelo processo produtivo, assim como as formas de controle realizadas 
por essas empresas. METODOLOGIA DA PESQUISA: . Pesquisa bibliográfica sobre meio ambiente, 
gestão ambiental, pequenas empresas com utilização de livros, artigos, legislação, e a norma ISO 14001 - 
Sistema de Gestão da Qualidade. Pesquisa de Campo nas pequenas empresas da região, com entrevistas 
semi-estruturadas e utilização de questionário como instrumentos  de coleta de dados.  RESULTADOS 
E DISCUSSÃO Com o objetivo de coletar dados e informações  a respeito da geração de aspectos e 
impactos ambientais, assim como identificar as formas de controle aplicadas pelos restaurantes, foram 
visitados três estabelecimentos, até o momento, dois situados na cidade de Santos e um São Vicente. 
Os gestores foram entrevistados e as informações, levantadas conforme planejado. Os principais aspec-
tos ambientais gerados dizem respeito ao consumo de água, energia e a geração de resíduos, sendo os 
principais o óleo  usado oriundo da fritura de alimentos, papel e papelão, vidros e latas de alumínio. 
Nos restaurantes visitados, o consumo de água e energia é controlado, levando em conta os registros 
anteriores, porém no Restaurante Escola o controle é realizado pela Prefeitura de Santos. Nos restau-
rantes situados no Município de Santos/SP, o óleo de cozinha é separado, armazenado até o devido 
recolhimento; no Restaurante Escola, o material é recolhido pelo Instituto BIOSANTOS. As latas de 
alumínio, os papéis e papelões e os vidros são separados e armazenados até o dia do recolhimento pela 
Prefeitura (caminhão do “lixo limpo”). No município de São Vicente/SP, o restaurante visitado separa, 
armazena disponibiliza para recolhimento adequado somente o óleo usado de cozinha. Os demais resí-
duos, mesmo os considerados “lixo limpo” são descartados como lixo comum. O quadro 1 apresenta os 
aspectos e impactos ambientais gerados por um dos estabelecimentos visitados. CONSIDERAÇÕES 
FINAIS A coleta de dados ainda não foi concluída, porém já é possível observar que os estabeleci-
mentos estão preocupados com a geração dos impactos ambientais e, por este motivo, os mesmos são 
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controlados, principalmente quando o poder público municipal oferece condições de recolhimento do 
resíduo separado adequadamente. Na cidade de Santos/SP, percebeu-se que o recolhimento é realizado 
abrangendo um maior número ruas, portanto, de estabelecimentos comerciais (objeto deste estudo), 
o que já não acontece em São Vicente/SP.  Assim, nesta cidade, os resíduos (latas de alumínio, vidros, 
papéis e papelões) são descartados como “lixo comum”, apenas o óleo de cozinha usado é devidamente 
recolhido. Uma preocupação que se apresenta está relacionada aos resíduos como cascas de legumes, 
restos de verduras e alimentos, que são resíduos orgânicos e poderiam ser transformados em adubo por 
meio da compostagem, mas são totalmente descartados como “lixo comum”, destinados aos aterros, 
uma vez que as Prefeituras não recolhem este tipo de resíduo.
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Lyzandra Gomes Velho (33/48)

Marcela Capp Butterby Lima (34/49)
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Marcos Vinícios Veiga Silva Muniz (35/51)
Marília Martino Pereira (36/52)

Marina Maria de Oliveira (37/53)
Nathalia Sprovieri Cipoleta (38/54)

Nathaly Diniz da Silva (39/55)
 Natan Teixeira Santos (40/56)

 Nayara Ferreira Marques da Silva (41/57)
Nelson Ricardo Coelho Flores Zuniga (42/58)

Nicolau Oyhenard dos Santos (43/59)
Paloma da Silva Araujo (44/60)

Patrícia Rodrigues de Lima (45/61)
Priscila Joaquim Verni (46/62)

Rafael Muri da Silva (47/63)
Richard Fernando de Andrade Álvares (48/64)

Rodrigo Macedo de Paiva Grillo (49/65)
 Rosilaine Maria Lima dos Santos (50/66)

 Suzana Silva de Oliveira (51/67)
Sylvia Fortes Restrepo (52/68)
Tainara Gomes Penedo (53/69)

Tatiana Yumiko Kanashiro (54/70)
Teila da Silva Cunha (55/71)

Thairis Alves de Queiroz (56/72)
Thamires de Andrade Barros (57/73)

Thamiris Reis de Barros (58/74)
Vanessa Sant ana Cordeiro (59/75)

Ensino Medio

Suzana Mesquita Ribeiro (60/77)
Gustavo Martins Cardoso (61/78)

Virginia Duarte Pasini (61/78)
João Pedro Carvalho (62/79)
Júlia Aricó Savarego (62/79)

Marina Florido de Souza (63/81)
Victória Cunha Andria (63/81)
Ester Pereira Barbosa (64/82)

Larissa Gabriele Soares da Silva (64/82)
João Pedro Fassina (65/83)

Thais Pontes Sidronio (65/83) 
Ully Reis Canha Nogueira (65/83)

 Luis Henrique Apolinário da Silva (66/84)
Julio Cesar de Souza Silva (66/84)
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Luana Andressa Lemes (67/86)
Thaís Rodrigues de Freitas (67/86)

Laryssade BrytoSouza (68/87)
Mariana da Silva Thomaz (69/88)
Mateus de Souza Pereira (69/88)
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