
 
 

I SEMANA INTEGRADA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO TRABALHO 
Colégio Positivus – 04 a 06 de junho de 2007 

 
LISTA DE PALESTRAS E PALESTRANTES 

 

04/06/07 – 2a-feira 
 
19:30-21:00 h 

MEIO AMBIENTE PORTUÁRIO E INDÚSTRIA – GAD CIESP 
Andrea G. Araujo (advogada, mestranda em Direito do Meio Ambiente) 
 

RESUMO: Abordagem sobre o funcionamento de uma certificação ISO-14000 dentro de 
uma empresa (Santos Brasil), envolvimento dos funcionários (auditores internos), 
auditorias de manutenção e envolvimento das indústrias/empresas da Baixada Santista 
com o Meio Ambiente por meio de incentivos que o CIESP-Regional Santos concede aos 
empresários e colaboradores por meio do GAD (Grupo de Ações Definidos) em Meio 
Ambiente. 

 
 

21:15-22:30 h 

Fórum de discussão: Como conciliar Meio Ambiente e Segurança do Trabalho? 
 
 

05/06/07 – 3a-feira  
 
19:30-21:00 h 

PRESENÇA DE METAIS PESADOS NO ESGOTO DOMÉSTICO 
Raimunda D. D. Feijóo (tecnóloga em Gestão Ambiental) 
 

RESUMO: Com o aumento demográfico mundial, houve um aumento da demanda de 
consumo de água; a crescente sofisticação tecnológica na produção de bens e serviços 
destinada a atender aos novos padrões da sociedade, também contribui de maneira 
significativa para o aumento de consumo de água, bem como para a geração de águas 
residuárias. Este trabalho investiga quais os elementos estão presentes no efluente de um 
salão de beleza ligado a rede coletora de esgoto. 
 
RESÍDUOS PERIGOSOS CONTAMINADOS COM MERCÚRIO  
Ana Maria D. Dantas (tecnóloga em Gestão Ambiental Industrial) 
  
RESUMO: Os metais pesados representam um risco grave à saúde dos seres vivos e 
dentre eles o mercúrio assume uma posição de destaque. Sendo absorvido por via 
respiratória, cutânea ou por ingestão, este metal pesado deposita-se no sistema nervoso 
central e no fígado, causando sérios distúrbios hepáticos e neurológicos, além de ter difícil 
eliminação pelo organismo. Dos produtos que utilizam mercúrio, os principais são pilhas e 
baterias, lâmpadas, termômetros, termostatos e amálgama odontológico. 



 
21:15-22:30 h 

EVOLUÇÃO DOS ASPECTOS AMBIENTAIS DA USINA HENRY BORDEN 
Roberto Muriano (Gerente da Usina Henry Borden) 
  
RESUMO: A palestra apresenta as principais tratativas relacionadas à operação e 
manutenção dos ativos da Usina Henry Borden da EMAE – Cubatão com enfoque 
ambiental, abordando também uma breve retrospectiva das ações da cidade de Cubatão 
com relação à poluição gerada pelas empresas instaladas. 
 
 

06/06/07 – 4a-feira 
 
19:30-21:00 h 

BIOSSEGURANÇA: PROJETO SOU RESPONSÁVEL – HOSPITAL ANA COSTA DE SANTOS 
Márcia V. Albernaz (enfermeira do serviço de controle de infecção hospitalar do 
HAC-Santos) 
 
RESUMO: As alterações rápidas que vêm ocorrendo no sistema de assistência à saúde 
estão enfatizando a necessidade de se dar mais atenção à segurança. A segurança no 
local de trabalho tem como princípio a garantia de segurança da instituição. A palestra 
aborda os aspectos do projeto Sou Responsável, aplicado no Hospital Ana Costa de 
Santos. 
 
 
21:15-22:30 h 

PROTEÇÃO AMBIENTAL NA MATA ATLÂNTICA: FAVELAS ESCALAM A SERRA DO MAR E AMEAÇAM 

PARQUE FLORESTAL EM SÃO PAULO 
Moacir Mathias do Nascimento (gestor em Segurança Pública, oficial da Polícia 
Militar do Estado de São Paulo)  
 
RESUMO: Desde a construção das Rodovias dos Imigrantes e da Via Anchieta, a região 
de encosta da Serra do Mar na Baixada Santista, mais especificamente Cubatão, tem 
sofrido violentos impactos causados pela ocupação humana mal planejada. A palestra 
aborda a questão da problemática social e ambiental causada por tal ocupação, 
destacando os aspectos relativos à segurança das comunidades que vivem em tais 
condições. 

 
 

 


