Dissertações de mestrado
Temas concluídos
Uma análise comparativa do modelo de gestão de resíduos domiciliares
em Uberlândia.
Um modelo gerencial empírico para resíduos sólidos industriais na região
de Uberlândia.
Resíduos sólidos domiciliares: da proposta aos testes de um modelo pró-ativo
de gestão.
Medição, avaliação e modelagem das perdas de frutas e hortaliças em Uberlândia.
Novas perspectivas da gestão de resíduos em Araguari pela coleta diferenciada
associada à compostagem.
Lei pró-ativa para resíduos sólidos: da fundamentação à proposta.
O aporte da comunidade escolar à coleta diferenciada de resíduos domiciliares.
Diagnóstico ambiental da bacia do Ribeirão Piçarrão, Araguari MG
Um aporte à sustentabilidade hídrica de Uberaba por meio de atos legais
pró-ativos.
Diagnóstico ambiental e proposta de monitoramento da área do Lago Miranda
pertencente ao município de Indianópolis.
Logística inversa de resíduos sólidos em Ituiutaba: do diagnóstico à elaboração
de um modelo pró-ativo.
Educação ambiental por meio da compostagem de resíduos sólidos orgânicos
em escolas públicas de Araguari MG
Resíduos da construção civil em Araguari MG: do diagnóstico à proposta de um
modelo gerencial pró-ativo.
Um modelo de gestão descentralizada de resíduos inspirado pelas metas
de desenvolvimento do milênio.
Diagnóstico ambiental no universo escolar voltado para a certificação ISO 14000.
Gestão de resíduos sólidos na Escola Corina de Oliveira e criação dum precedente
em Uberaba.

Indicador de eco-conhecimento: desenvolvimento sustentável sob a ótica
acadêmica.
O espaço dos resíduos sólidos domiciliares e de sua logística reversa na geografia
urbana: diagnóstico e modelo pró-ativo de gestão.
Gestão ambiental em instituição escolar: possibilidades e desafios para o CAIC
(Centro de Atendimento Integral à Criança) de Ituiutaba MG.
Construção duma proposta de logística reversa para resíduos biodegradáveis de
restaurantes em Uberlândia MG
A dinâmica geográfica da construção dum território para moradias sociais: estudo
testemunhal do empreendimento Vitória Brasil em Uberlândia”
Temas em andamento
“Análise da degradação ambiental no alto curso do Ribeirão Conquistinha em
Uberaba MG”
“Análise ambiental das cabeceiras de drenagem do Rio das Pedras diante da
expansão urbana do setor oeste de Uberlândia MG”
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Teses de doutorado
Temas concluídos
Um Plano de Gerenciamento dos RSU como ferramenta de implantar um
programa "lixo zero" em Araguari MG.
A pegada ecológica urbana: o caso de Araguari MG.
Saneamento e saúde ambiental em Araguari MG
O talento de gerir pessoas como chave da gestão de resíduos e de espaços urbanos
O custo de oportunidade do aterro de Ituiutaba MG: componentes e repercussão
econômica de longo prazo”
Custo de oportunidade no binômio saúde e esgotamento sanitário: proposta de um
modelo de avaliação de custo-benefício utilizando dados governamentais
Análise e proposições econômicas sobre opções gerenciais de resíduos
biodegradáveis em Uberlândia MG

Temas em andamento
Do lixão à economia circular: um salto possível.
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