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“Avaliação do rendimento, qualidade da água produzida e custos de dessalinizadores 
instalados no município de Poço Redondo-SE”. 
Coordenador: Mário Takayuki Kato 
 
“Metodologia para localização de obras superficiais e sub-superficiais de captação de 
água através de mapeamento de zonas de qualidade de água – MAQUASU”. 
Coordenador: José Dantas Neto 
 
“Avaliação da eficiência do protocolo de tratamento de água na ETA Vila C no controle de 
larvas de Limnoperna fortunei”. 
Coordenador: Cleverson Vitório Andreoli   
 
“Avaliação de métodos de remoção  e inativação de formas de resistência de protozoários 
parasitos da água”. 
Coordenadora: Vanete Thomaz Soccol    
 
“Avaliação da aplicação do dióxido de cloro no tratamento de água para consumo 
humano-Dióxido”. 
Coordenador: Rafael Kopschitz X. Bastos   
 
“Avaliação da filtração em múltiplas etapas para remoção de turbidez de águas 
superficiais – FIMERTAS”. 
Coordenadora: Eduardo Queija 
 
“Proteção sanitária das cisternas utilizadas na reservação de água pluviais para uso 
domiciliar: aspectos técnicos e educacionais” 
Coordenador: Valter Lúcio de Pádua 
. 
“Adsorção de cianotoxinas em diferentes matrizes”. 
Coordenadora: Marta Maria Menezes Bezerra Duarte    
 
“Utilização de processos oxidativos avançados para remediação de águas contaminadas 
com toxinas produzidas por cianobactérias”. 
Coordenador: Patrício Peralta Zamora 
 
“Desfluoretação  de águas subterrâneas”. 
Coordenador: Eduardo Lobo Alcayaga 
 
“Contribuições ao Desenvolvimento de Concepções alternativas de tanques sépticos”. 
Coordenador: Daniel Costa dos Santos 
 
“Arranjos tecnológicos para tratamento de esgotos sanitários de forma descentralizada” 
Coordenador: Luiz Sérgio Philippi 
 
“Promoção de saneamento ambiental em pequenas comunidades e regiões carentes”. 
Coordenador: Harrysson Luiz da Silva 
 
“Saneamento ambiental em comunidades rurais do entorno do Parque Estadual do Rio 
Preto, Vale do Jequitinhonha”. 
Coordenadora: Rosana Passos Beinner Cambraia      
 



“Tecnologia de sistemas condominiais de esgotos: uma avaliação de sua aplicação em 
cidades de diferentes portes”. 
Coordenador: Augusto Fernandes C. Sá de Oliveira    
 
“Avaliação das condições sanitárias de microáreas, de ligações intradomiciliares da rede 
de esgotamento sanitário do Programa Bahia Azul”. 
Coordenadora: Rita de Cássia Franco Rêgo 
 
“Programas municipais de coleta seletiva de lixo como fator de sustentabilidade dos 
sistemas públicos de saneamento ambiental na região metropolitana de São Paulo - 
COSELIX”. 
Coordenadora: Helena Ribeiro 
  
“Representações e práticas sociais ligadas a Gestão Água”. 
Coordenadora: Ariane Kuhnen 
 
“Percepções e usos da água em pequenas comunidades: uma perspectiva 
antropológica/perc. uso água”. 
Coordenadora: Carla Costa Teixeira   
 
“Gestão de odores em uma ETE utilizando o processo de biofiltração”. 
Coordenador: Paulo Belli Filho   
 
“Impacto das ações de saneamento na saúde das populações das terras indígenas de Ivaí e 
Faxinal no estado do Paraná”. 
Coordenador: Max Jean de Ornelas Toledo 
 
“Pesquisa-ação no Distrito de Iauaretê do Município de São Gabriel da Cachoeira/AM”.  
Coordenadora: Maria Cecília Focesi Pelicioni      
 
“Proposta de melhorias no sistema de manejo e disposição dos resíduos sólidos para 
pequenas comunidades/PRORESOL”. 
Coordenadora: Viviana Maria Zanta   
 
“Implantação de um sistema de gestão integrada de resíduos sólidos no Arraial de São 
Francisco do Mombaça/BA”. 
Coordenadora: Sandra Maria Furiam Dias    
 
 
 
 
“Tecnologia para otimização do uso da água no domicílio”. 
Coordenadora: Lúcia Helena de Oliveira 


