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EIXO TEMÁTICO  

(alguns trabalhos foram reclassificados para se adequar ao eixo 
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1 – GESTÃO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

2ª Sessão de pôsteres dia 02/12/2011 – as 10:50hs 

2 – TECNOLOGIAS EM RESÍDUOS SÓLIDOS 

1ª Sessão de pôsteres dia 01/12/2011 – as 16:30hs 

 

Lembre-se que para apresentação do trabalho, pelo menos um autor 

deverá estar devidamente inscrito e presente no Evento. A inscrição só 

será válida mediante apresentação do comprovante de depósito da 

taxa, via e mail. 

 
 

Cód. Eixo 
temático 

Nome do autor Resumo Expandido 

R1 1 Adriana Aparecida Mendes Legislação brasileira sobre os resíduos de serviço 
de saúde (RSS) 

R2 2 Alessandra dos Santos Silva Influência do pH na fototoxicidade dos resíduos 
sólidos urbanos presentes em uma célula 
experimental. 

R3 2 Alfredo Colenci Neto Otimização do gerenciamento de resíduos sólidos 
através da rede EPC (Eletronic Product Code). 

R4 1 Álvaro Chávez Porras Usina para reciclagem de resíduos de construção 
e demolição: estudo da ecoeficiência para Bogotá 
D.C., Colômbia. 

R5 2 Álvaro Chávez Porras II Análise química e biológica dos biosólidos de 
estações de tratamento de esgoto submetidos à 
vermicompostagem. 

R6 1 Ana Carolina Ferreira de Melo A efetividade do princípio da reparação integral 



Brito na legislação acerca de áreas contaminadas em 
São Paulo e Pernambuco. 

R7 1 Ana Paula Lima Marques 
Fernandes 

Gerenciamento de resíduos sólidos na usina 
Santa Maria - AL 

R8 1 Ana Paula Lima Marques 
Fernandes 

Gerenciamento de resíduos sólidos na gestão 
pública. 

R9 1 André Dadamo Diagnóstico do gerenciamento dos resíduos de 
serviços de saúde (RSS) da penitenciária de 
Araraquara – SP. 

R10 1 André Moreira de Camargo Inventário de resíduos sólidos com enfoque de 
ciclo de vida: proposta Natura para a concepção 
de métrica corporativa. 

R11 1 Andreza de Melo Lopes Análise do manejo de resíduos sólidos no 
município de Itarumã (GO). 

R12 1 Ariane de Souza Análise do ciclo de vida da areia de rio utilizada 
em concretos. 

R13 2 Aymer Yeferson Maturana 
Cordoba 

Combustão direta da glicerina bruta oriunda do 
processo do biodisel de sebo bovino como 
alternativa energética sustentável. 

R14 2 Bruno de Souza Cerralio Concretos produzidos com a cinza do bagaço da 
cana de açúcar: avaliação econômica. 

R15 2 Bruno Duarte Avaliação do composto obtido na usina de 
compostagem de resíduos urbanos de Iguatama 
– MG, em relação a outros tipos de culturas no 
cultivo de alface. 

R16 2 Bruno Guilherme Denardi 
Zanatta 

Estudo do gradiente da temperatura em 
diferentes profundidades do aterro sanitário de 
Rio Claro-SP. 

R17 1 Camila Silva Franco Evolução da situação da disposição dos resíduos 
dos municípios assistidos pelo Programa “Minas 
sem lixões”. 

R18 1 Carlos Isaias Avaliação da adequação das práticas utilizadas 
no acondicionamento e na disposição final dos 
resíduos eletrônicos gerados, em um município 
de médio porte do Estado de São Paulo. 

R19 1 Daniel Roberto Jung Bitucário: A eficiênciência de um protótipo 

R20 2 Daniel Zonneveld Coltro Co-compostagem de resíduos sólidos orgânicos 
com lodo de fossa séptica. 

R21 2 Daunar Mazzoni Campos Usina gasogênica de lixo. 

R22 2 Denise Ferreira de Moura Leite Avaliação do uso e operação de composteira 
caseira que utiliza vermicompostagem. 



R23 2 Denis Massucatto Recuperação de prata de compact disks (CD) 

R24 1 Diego Vannucci Chiappori Investigação da Rota de destinação de uma 
empresa geradora de resíduos sólidos da 
construção civil no estado do Rio de Janeiro 

R25 2 Diogo Aparecido Lopes Silva Possibilidade de reciclagem: aproveitamento de 
resíduo sólido da indústria de celulose e papel na 
fabricação de compósito de fibrocimento. 

R26 2 Eduardo Pavan Korf Influência da composição dos resíduos sólidos no 
recalque e biodegradação através de um lisímetro 
de laboratório 

R27 2 Eduardo Pavan Korf II Aplicação de solo argiloso compactado com 
adição de cimento como barreira de fundo de 
aterros de resíduos sólidos. 

R28 2 Elaine Patrícia Araújo Monitoramento do comportamento de bactérias 
aeróbias e anaeróbias na biodegradação de 
resíduos sólidos urbanos em um biorreator na 
cidade de Campina Grande-PB.  

R29 1 Erich Kellner Análise gravimétrica e da distribuição espacial do 
resíduo sólido urbano na cidade de Lins – SP. 

R30 1 Fabio Alves Moraes A utilização da alfabetização científica e da 
educação ambiental (EA) à aprendizagem de 
noções básicas sobre resíduos sólidos 
domiciliares no âmbito escolar. 

R31 1 Fernanda Desordi Lobo Diagnósticos e desafios para a gestão dos 
resíduos de construção civil no município de Rio 
Claro – SP. 

R32 2 Flaviano de Souza Alves Estudo de uma célula experimental no intuito de 
aperfeiçoar técnicas para dimensionar aterros 
sanitários em escala real. 

R33 2 Glaucia Alvarez Tonin Reuso e reciclagem de microcomputadores – 
uma ação sustentável. 

R34 1 Hertz Campos Barros Estudo da implantação do Programa de Coleta 
Seletiva no município de Rio Verde (GO) 

R35 1 Humberto Fabrizzi Pupo Estudo prévio da quantificação e caracterização 
dos resíduos sólidos urbanos em uma cidade da 
Grande São Paulo 

R37 1 Isadora Vilela de Camargo Piloto de gestão de lâmpadas fluorescentes no 
município de Bragança Paulista 

R38 1 Italo Takemoto Ordones Estudo da situação dos catadores de material 
reciclável no município de Acreúna - GO 

R39 1 Italo Takemoto Ordones II Estudo do gerenciamento dos resíduos sólidos 
urbanos no município de Acreúna – GO 



R40 2 Jorge Akutsu Aplicação do método respirométrico na avaliação 
e controle operacional de processo de 
compostagem de resíduos sólidos 

R41 1 José da Costa MarquesNeto Cálculo estimado da geração de resíduos da 
construção civil (RCC) na cidade de Taquaritinga-
SP pelo Parâmetro Movimento de Cargas 

R42 1 José da Costa MarquesNeto I Geração de resíduos da construção civil (RCC) 
na cidade de Bauru-SP pelo parâmetro áreas 
licenciadas 

R43 2 José Eduardo M. do Amaral Análise das barreiras associadas ao uso do pneu 
inservível na habitação: o estudo de caso de 
Goiatuba-GO 

R44 1 Juliana Cristina Colombari Diagnóstico da situação atual do gerenciamento 
integrado dos resíduos sólidos urbanos 
domiciliares na cidade de Araras-SP 

R45 1 Juliana Trebi Penatti Riscos ambientais em uma unidade mista de 
saúde: resultados de um estudo piloto 

R46 1 Juliano de Sousa Vasconcelos A criação de uma marcenaria coletiva para a 
confecção de pequenos objetos confeccionados 
com resíduos de madeira 

R47 2 Luiz Felipe Pizon Uribe Delimitação e georreferenciamento das áreas de 
estudo dentro do aterro sanitário Dona Juana em 
Bogotá D.C. - Colômbia 

R48 2 Luiz Felipe Pizon Uribe II Paisagem, ecologia e gestão de aterros 
sanitários: além do fornecimento de resíduos 

R49 2 Libânia da Silva Ribeiro Avaliação da concentração de cloretos presentes 
na massa de resíduos sólidos urbanos 
depositados em um lisímetro na cidade de 
Campina Grande - PB 

R50 2 Lívia Iost Gallucci Avaliação das principais tecnologias utilizadas 
para o tratamento de resíduos de serviço de 
saúde 

R51 1 Luciano Santos Rodrigues Situação dos requisitos exigidos pela DN 118 
quanto a operação dos municípios assistidos pelo 
programa Minas sem Lixões no ano de 2010 do 
sul de Minas Gerais 

R52 1 Karine Beraldo Magalhães Composição dos resíduos sólidos do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Tocantins (IFTO) – Campus Paraíso do Tocantins 

R53 2 Marco Sacalize Investigação detalhada e análise de risco do 
aterro de resíduos domiciliares de Araraquara 

R54 2 Maria Iara Alonso Barco Pet: desenvolver alternativas ao processo 
de logística reversa é garantir a sustentabilidade 
e cidadania 



R55 1 Maria Zanin Cooperativa de catadores no contexto de Parceria 
Público-Privada em gestão dos resíduos no 
município de São Carlos 

R56 2 Marilia Silva Bertolini Chapas de partículas utilizando-se resíduos de 
Pinus sp tratado com CCB e resina poliuretana a 
base de mamona 

R57 1 Marina Gonzalbo Cornieri Coleta seletiva formal de resíduos sólidos 
urbanos em Santo André-SP: desafios e 
perspectivas 

R58 2 Mario Sergio Zago Estudo para reutilização de resíduos sólidos 
industriais, gerados pelas areias de fundição 
aglomeradas com argila e escórias de alto-forno, 
na composição de concretos 

R59 1 Natalia de Souza Correia Avaliação do reuso de materiais e disposição de 
resíduos de construções de pequeno porte na 
cidade de São Carlos-SP 

R60 2 Natasha Pereira Marques Proposta metodológica para análise da relação 
entre precipitação pluviométrica e parâmetros 
qualitativos e quantitativos do lixiviado do aterro 
sanitário de Rio Claro 

R61 1 Odeir Alves Diagnóstico Socioambiental dos resíduos sólidos 
do município de Jahu 

R62 2 Paola Bruno Arab Análise de parâmetros físico-químicos no ensaio 
de percolação em coluna: liners compostos 
(CCL+GCL) percolados por uma solução de Cu

+2
 

R63 2 Renata Cristina Geromel 
Meneghetti 

Construção de materiais manipuláveis para o 
ensino de matemática com madeiras residuais via 
Economia Solidária 

R64 1 Renato Binoto Acordos setoriais na política nacional de resíduos 
sólidos 

R65 1 Rita de Cássia Reis Carvalho Resíduos gerados em um restaurante industrial 
de grande porte no estado de São Paulo 

R66 2 Rodrigo Martins Moreira Avaliação do Potencial de produção de óleo de 
biomassa fúngica para a geração de biodiesel 

R67 2 Ronan Cleber Contrera Adição de etanol como estratégia de partida e 
adaptação de um AnSBR e um AnSBBR no 
tratamento de lixiviados de aterros sanitários com 
características recalcitrantes 

R68 2 Sarita Magnan Antônio Proposta metodológica para avaliar a influencia 
da precipitação e do tempo de disposição dos 
resíduos na vazão e na composição do biogás 
gerado no aterro sanitário de  Rio Claro-SP 

R69 2 Sergio G.F. Cordeiro Análises de lixiviação e solubilização de 
concretos produzidos com cinzas do bagaço da 
cana-de-açúcar  



R70 1 Stéphanie Birrer Gestão ambiental de resíduos e a eficácia da 
política nacional de resíduos sólidos em 
Taquariringa-SP 

R71 2 Sumária Sousa Sabão ecológico: uma alternativa sustentável 
para reciclagem de óleo de cozinha 

R72 1 Tatiane Bonametti Veiga Geração de resíduos perigosos em laboratórios e 
serviços em instituição de ensino superior 

R73 1 Tatiane Bonametti Veiga II A importância do plano de gerenciamento de 
resíduos de serviço de saúde em laboratórios de 
ensino e pesquisa 

R74 1 Tatiane Oliveira Silva Resíduos de serviço de saúde e a interface com a 
Política nacional de Resíduos Sólidos 

R75 1 Thulio Marcus Machado de 
Andrade 

Gerenciamento de lâmpadas fluorescentes 
usadas: tendências mundiais e situação no Brasil 

R76 1 Valdemir dos Santos de Lima Coleta seletiva e a conscientização ambiental: o 
exemplo da cooperativa de catadores de material 
reaproveitável de Rio Claro-SP 

R77 1 Vanessa Alves Mantovani Caracterização em termos de massa e volume da 
coleta seletiva da cidade de Sorocaba-SP 

R78 2 Vanessa Cristina Justino Remoção de metais pesados oriundos de análise 
de DQO de estação experimental de efluente 
sanitário 

R79 1 Victor José dos Santos Baldan Análise de aspectos técnicos e sociais da 
implantação de ecopontos no município de São 
Carlos-SP 

R80 2 Vinicius Leite de Campos Aplicação da fumaça condensada na produção de 
fertilizante orgânico 

R81 1 Victor José dos Santos Baldan A experiência da cidade de São Carlos-SP com a 
implantação da usina de reciclagem de entulho e 
da fábrica de artefatos reciclados de cimento 

R82 1 Virginia Bianchi A reciclagem dos resíduos sólidos da construção 
civil no Brasil 

R83 1 Waina Bella de Castro 
Junqueira 

Diagnóstico: Resíduos sólidos gerados no 
departamento de veterinária da UFLA 

R84 2 Welliton Leandro de Oliveira 
Boina 

Verificação da eficiência do desaguamento de 
lodos de estação de tratamento de esgotos em 
BAG’s de manta geotêxtil - ETE Limoeiro – 
Presidente Prudente-SP 

R85  1 Rosângela Francisca de Paula 
Vitor Marques 

Situação da localização dos depósitos de 
resíduos sólidos dos municípios assistidos pelo 
Programa “Minas sem lixões” no ano de 2010 do 
sul de Minas Gerais” 



R86 1 Bruna Fernanda Urbanetto 

 

Diagnóstico da coleta seletiva no município de 
Jahu-SP: Projeto “Jahu Recicla”.  

 


