
Laboratório de Remediação Ambiental

O Laboratório de Remediação
Ambiental abriga o grupo de
pesquisa “Avaliação e Tratamento da
Poluição Ambiental”, o qual é
composto por pesquisadores da
UNIVALI e pesquisadores
colaboradores estrangeiros. As
pesquisas realizadas neste
Laboratório procuram associar
aspectos inovadores na abordagem
dos problemas ambientais
decorrentes da poluição química
através do desenvolvimento de
metodologias de diagnóstico da
poluição, assim como inovando
aspectos de tratamento/remediação
de ambientes quimicamente
impactados. As abordagens
metodológicas utilizadas neste
Laboratório transitam entre aspectos
multi- e inter-disciplinares.



• As pesquisas realizadas no Laboratório de Remediação
Ambiental dizem respeito à Área da Tecnologia e Gestão
Ambiental, onde os temas abordados se enquadram na Linha
da Estratégia para Gestão Ambiental ou na Linha da
Tecnologia para Gestão Ambiental. Nesse sentido, os temas
abordados podem ser variados, como por exemplo:

• 1 – Análises físico- químicas de águas, efluentes, resíduos
sólidos, solos e sedimentos;

• 2 – Diagnóstico da contaminação química por metodologias
físico-químicas em qualquer um dos compartimentos
ambientais;

• 3 - Diagnóstico da contaminação química por metodologias
ecotoxicológicas (i.e., uso de biotestes) em qualquer um dos
compartimentos ambientais;

• 4 - Diagnóstico da contaminação química por metodologias
genotoxicológicas em qualquer um dos compartimentos
ambientais;

• 5 – Tratamento e/ou remediação de amostras e/ou
compartimentos quimicamente contaminados.



1. Monitoramento da qualidade do ar na área do Porto de Itajaí

(Itajaí, SC)

2. Desenvolvimento, junto à International Standardization

Organization, de uma metodologia em suporte sólido para

avaliar a genotoxicidade de solos e sedimentos

contaminados com uso da planta Vicia faba.

3. Desenvolvimento de metodologia de desnaturação do

material genético dos microrganismos presentes em

efluentes hospitalares.

4. Desenvolvimento de uma metodologia de extração química

dos contaminantes presentes no material particulado

oriundo da combustão do óleo Diesel.

5. Desenvolvimento de uma metodologia química para

quantificação da contaminação microbiológica das areias

das praias.

6. Mapeamento químico e ecotoxicológico de parte da baía da

Babitonga em São Francisco do Sul (SC).



Pesquisador e professor emérito da Université de Lorraine
(França) tem formação de bioquímico-toxicologista e é um dos
pioneiros na área da Toxicologia Ambiental. É pesquisador-
colaborador do PPCTA desde 2013 e possui mais de 100 artigos
em revistas da área ecotoxicológica, assim como participou de
várias comissões européias da área ecotoxicológica,
fomentando a criação da European Chemical Agency, a qual é
responsável pelo controle de substâncias químicas na Europa. É
editor de vários livros, sendo o mais recente intitulado
Encyclopedia of Aquatic Ecotoxicology (Elsevier, 2013).
Orientou mais de 50 trabalhos de pós-graduação e possui
experiência com trabalhos envolvendo problemas ambientais
decorrentes das contaminações químicas.

Graduado em Química (Licenciatura e Bacharelado) pela
Universidade Federal de Santa Catarina (1989), Mestrado em
Química pela Universidade Federal de Santa Catarina (1991),
Especialização em Toxicologia Ambiental pela Université de Metz
(1991) e Doutorado em Toxicologia Ambiental - Université de
Metz (1996). Foi Professor-Convidado na Université de Metz em
2010, na Université de Lorraine (2012), na Université de
Strasbourg (2013) e na Università di Milano (2014). É revisor de
mais de 35 revistas da área ambiental. Tem cooperação nacional
(UFSC) e internacional (Université de Lorraine, Université de
Strasbourg e Università di Milano) em projetos de pesquisa.
Atuou/atua como consultor ad hoc para várias agências de
fomento à pesquisa no Brasil e no exterior. Tem experiência na
área de Poluição Ambiental, atuando principalmente nos
seguintes temas: poluição ambiental antropogênica, tratamento
de efluentes, remediação ambiental, tratamento de resíduos
sólidos industriais, qualidade do ar, da água, do solo e dos
sedimentos, oxidação química avançada e toxicologia ambiental.
É líder do grupo de pesquisa Avaliação e Tratamento da Poluição
Ambiental na UNIVALI.
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