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“Detecção simplificada de coliformes totais e E. Coli em amostras de água utilizando 
substrato cromogenico em microplacas e metodologia NMP” 
Coordenador: Sérvio Túlio A Cassini 
 
“Dessalinizador para obtenção de água potável em pequenas comunidades com utilização 
de resinas de troca iônica de energias alternativas” 
Coordenador: Andréa Lessa da Fonseca 
 
“Produção de água potável através de destilação solar natural pirâmide”. 
Coordenador: Maurício Luiz Sens 
 
“Efeitos de fatores físicos e químicos no crescimento de cianobactéria e proposição de 
técnicas de tratamento de água para remoção de cianibactérias e cianotoxinas” 
Coordenadora: Sandra Maria F. de Oliveira Azevedo. 
 
“Potencial de florações de cianobactérias em um reservatório de abastecimento domestico 
no Estado do Espírito Santo” 
Coordenadora Valéria de Oliveira Fernandes 
 
“Desempenho de uma ETA convencional na remoção de protozoários em águas de 
abastecimento” 
Coordenador: Ricardo Franci Gonçalves 
 
“Disposição no solo como uma alternativa de tratamento e pos tratamento de esgoto para 
pequenas comunidades” 
Coordenadora Sandra Tedde Santaela 
 
“Desenvolvimento de sistema compacto para tratamento de esgotos domésticos oriundos 
de populações dispersas ou pequenas comunidades em áreas rurais (SISCOTE)” 
Coordenador: Carlos Augusto de Lemos Chernicharo 
 
“Simulação matemática de impacto da disposição final de efluentes sanitários em corpo 
receptor caso estudo: sub-bacia de  Arroio Demétrio, bacia hidrográfica Rio Gravataí RS” 
Coordenador: Sergio João de Luca 
 
“Avaliação de sustentabilidade Tecnológica e Ambiental de Aterros Sanitários como 
método de tratamento e de disposição final de resíduos de serviços de saúde/SUSTARSS” 
Coordenadora: Liséte Celina Lange 
 
“Avaliação de métodos de desinfecção de resíduo hospitalar e seu percolado LIXUFSC” 
Coordenador: Sebastião Roberto Soares 
 
 
“Tecnologia simplificada de remediação de área degradada por lixão Estudo de caso: 
Município de Araguari” 
Coordenadora: Maria de Fátima Abreu 
 
 
“Barramento com pneus usados para contenção de solo e água (BAPUCOSA) 
terraceamento com tiras de pneus” 



Coordenador: José Geraldo Vasconcelos Baracuhy 
 
“Avaliação de Relevância da Supervisão da Fundação Nacional de Saúde no Desempenho 
de Estações de Tratamento de Águas Operadas por Autarquias Municipais no Estado de 
Minas Gerais” 
Coordenador: Marcelo Libanio 
 
“Uso de Indicadores Quali-quantitativos na avaliação dos serviços de saneamento na 
cidade de Salvador Bahia” 
Coordenadora: Patrícia Campos Borja 
 
“Gestão em Saúde Pública avaliação das efetividades das ações de saneamento do RN” 
Coordenadora: Maria do Socorro Quirino Escoda 
 
“Filtros domésticos: avaliação de sua eficácia e eficiência na redução de agentes 
patogênicos (FILDOM)” 
Coordenador: Paulo Tadeu R. de Gusmão 
 
“Tecnologia de construção e adaptação de unidades de saúde para os povos indígenas” 
Coordenadora: Maria Fátima Roberto Machado 


