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Nome do grupo
Águas Residuárias e  
Qualidade de Água 

líderes
Sandra Tédde Santaella e  

Renato Carrhá Leitão

área predomiNaNte
Engenharias / Engenharia 

Sanitária

liNHas de pesquisa
Geração de energias renováveis a 

partir de resíduos da agroindústria; 
Poluição marinha; Qualidade de 
água; Tratamento de efluentes de 

carcinicultura

iNstituição
UFC

email
sandra@ufc.br 

Nome do grupo
Desenvolvimento de  

Novos Materiais a Partir de 
Resíduos Sólidos

líderes
Humberto Gracher Riella  
e Nivaldo Cabral Kuhnen

área predomiNaNte
Engenharias / Engenharia Química 

liNHas de pesquisa
Desenvolvimento de geopolímeros a 
partir de resíduos sólidos; Valorização 

de resíduos sólidos da indústria 
carbonífera

iNstituição
UFSC

Website
www.labmac.ufsc.br

Nome do grupo
Centro de Estudos Regionais  

e Socioambientais

líderes
Marcelino de Andrade Gonçalves 

e Charlei Aparecido da Silva

área predomiNaNte
Ciências Humanas / Geografia

liNHas de pesquisa
Dinâmica regional e gestão 

socioambiental; Dinâmica territorial 
do trabalho e movimentos sociais; 

Resíduos sólidos, sociedade e ambiente

iNstituição
UFMS 

email
marcelino.goncalves@ufms.br 

l i x o /p e s q u i s a s

Os grupos de pesquisa 
sobre lixo ou resíduos foram 
selecionados a partir dos 
diretórios de pesquisa do 
CNPq. Eles são parte do 
universo existente e foram 
escolhidos pela relevante 
produção acadêmica, por 
sua ligação com programas 
de pós-graduação de 
excelência e por comporem 
uma diversidade de áreas do 
conhecimento, instituições e 
regiões geográficas.

Nome do grupo
Tratamento e Manejo de  

Resíduos para o  
Desenvolvimento Sustentável  

do Semiárido

líder
Rafael Oliveira Batista

área predomiNaNte
Ciências Agrárias /  

Engenharia Agrícola

liNHas de pesquisa
Fertirrigação com resíduos;  

Poluição e diagnóstico ambiental; 
Tratamento de resíduos sólidos  

e líquidos

iNstituição
Ufersa 

email
rafaelbatista@ufersa.edu.br 

Nome do grupo
Aproveitamento e Aumento de 
Valor Agregado dos Resíduos  
e Coprodutos Agroindustriais

líderes
Denise Maria Guimarães Freire  

e Aline Machado de Castro

área predomiNaNte
Ciências Biológicas / 

Microbiologia

liNHas de pesquisa
Aproveitamento de resíduos  

sólidos para composição de ração; 
Obtenção de meios de cultivo 

genérico ricos em fontes de carbono 
e peptídeos; Obtenção de preparados 

enzimáticos sólidos (PES) ricos 
em hidrolases para aplicação em 

tratamento de efluentes

iNstituição
UFRJ

email
freire@iq.ufrj.br
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Nome do grupo
Grupo de Reciclagem e  

de Resíduos

líder
Julio Carlos Afonso

área predomiNaNte
Ciências Exatas e  

da Terra / Química

liNHas de pesquisa
Gerenciamento de resíduos de 

laboratório; Impacto decorrente  
da interação de catalisadores usados, 

pilhas, baterias etc com o meio-
ambiente; Processamento de lixo 
eletrônico, de resíduos contendo 
metais e de resíduos da indústria  

de petróleo

iNstituição
UFRJ 

email
julio@iq.ufrj.br

Nome do grupo
Economia Solidária no Semiárido 

Paraibano

líderes
Crislene Rodrigues da Silva 

Morais e Mario Henrique Guedes 
Ladosky

área predomiNaNte
Ciências Sociais Aplicadas / 

Economia

liNHas de pesquisa
Desenvolvimento local; Educação de 
jovens e adultos e economia solidária; 

Incubação de empreendimentos 
econômicos solidários;  

Meio ambiente e reciclagem

iNstituição
UFCG

email
incubadoraufcg@yahoo.com.br 

Nome do grupo
Grupo de Energia e Engenharia 

de Processos da Amazônia

líderes
João Nazareno Nonato Quaresma 

e Emanuel Negrão Macêdo

área predomiNaNte
Engenharias / Engenharia Química

liNHas de pesquisa
Valoração de resíduos; Escoamento 
bifásico; Geração de energia a partir 
de fontes renováveis; Modelagem, 
simulação e experimentação em 

termociências; Síntese de novos materiais

iNstituição
UFPA

email
quaresma@ufpa.br

Nome do grupo
Construção Civil

líder
Debora de Gois Santos

área predomiNaNte
Engenharias / Engenharia Civil

liNHas de pesquisa
Construção civil: produção e 

gerenciamento; Gerenciamento  
de resíduos sólidos; Habitação  
de interesse social: materiais e 
tecnologias não convencionais; 
Produção enxuta aplicada na 

construção civil

iNstituição
UFS

email
deboragois@ufs.br 

Nome do grupo
Soluções Integradas para o 
Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos - Sigers

líderes
Lisete Celina Lange e Gustavo 

Ferreira Simões

área predomiNaNte
Engenharias / Engenharia 

Sanitária 

liNHas de pesquisa
Caracterização e tratamento de 

efluentes industriais; Geotecnologia 
ambiental; Gestão e gerenciamento  

de resíduos sólidos industriais;  
Gestão e gerenciamento de resíduos 

sólidos urbanos

iNstituição
UFMG

email
lisete@desa.ufmg.br 

Nome do grupo
Lapemicro 

líderes
Paulo Edelvar Corrêa Peres e 

Gislaine Rosa Biacchi 

área predomiNaNte
Ciências da Saúde / Odontologia 

liNHas de pesquisa
Aproveitamento de  

resíduos sólidos; Biossegurança; 
Cariologia clínica; Controle de 

crescimento de microrganismos; 
Educação e saúde

iNstituição
UFSM 

email
pecperes@gmail.com 

l i x o /p e s q u i s a s


