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environmental studies 
on wood, energy, and 
chemical wastes

The Laboratory of the Analytical 
Environmental Chemistry (LQAmb) studies the 
impacts of human activities on the environment and 
the application of clean technologies for sustainable 
development. The three major axes of research are: 
Wood, Energy, and Effluent Treatment.”

In the first axis, the LQAmb coordinates a 
multidisciplinary group that works with the sustainable 
use of treated wood, involving the company AES Sul and 
researchers from PUCRS and UFRGS. In this area, the 
laboratory was a pioneer in Brazil in the assessment 
and application of new wood preservatives with less 
toxicity and non-destructive techniques for inspection 
of this structure. There also was an innovative work in 
the characterization, reuse, recycling, and treatment of 
hazardous wastes of treated wood. 

In the Energy research line, the FuelCell project 
in partnership with the School of Engineering and the 
company CEEE develop and apply membranes for fuel 
cells (CaC) using both ethanol and hydrogen. 

The Laboratory, coordinated by Professor 
Marçal Pires, integrates the Brazilian Coal Network and 
promotes studies on the detailed characterization of raw 
material from domestic coals. It also cooperates with the 
Brazilian Carbon Storage Research Center in projects 
on CO2 storage in non-extractable coal seams, in a 
Petrobras/PUCRS joint initiative. 

Studies on Advanced Oxidative Processes of 
industrial effluents containing pharmaceuticals also 
are developed at the LQAmb, in cooperation with 
the School of Pharmacy of PUCRS and the Ecological 
Center of UFRGS. Additionally, forest wastes are used 
as biosorbents for the treatment of the electroplating 
effluents. This study, in cooperation with the 
Environmental Processes Laboratory of the School of 
Engineering, resulted in a patent request for the removal 
of chromium from effluents, with application in several 
industrial sectors in the Rio Grande do Sul state.
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estudos ambientais 
em madeira, energia e 
resíduos químicos

O Laboratório de Química Analítica e 
Ambiental (LQAmb) estuda os impactos das atividades 
humanas sobre o meio ambiente e a aplicação de 
tecnologias limpas para o desenvolvimento sustentável. Os 
três principais eixos de pesquisa são: Madeira, Energia e 
Tratamento de Efluentes. 

No primeiro eixo, o LQAmb coordena um grupo 
multidisciplinar que trabalha com o uso sustentável da madeira 
tratada, envolvendo a empresa AES Sul e pesquisadores da 
PUCRS e da UFRGS. Nessa área, o Laboratório foi pioneiro 
no Brasil na avaliação e aplicação de novos preservantes de 
madeira de menor toxicidade e em técnicas não destrutivas de 
inspeção dessa estrutura.  Houve ainda um trabalho inovador 
na caracterização, reuso, reciclagem e tratamento dos resíduos 
perigosos de madeira tratada. 

Na linha da Energia, o projeto FuelCell, em 
parceria com a Faculdade de Engenharia e a empresa CEEE, 
possibilitou desenvolver e aplicar membranas para células 
a combustível (CaC), para o uso tanto do etanol como do 
hidrogênio. 

O Laboratório, coordenado pelo professor Marçal Pires, 
pertence à Rede Brasileira de Carvão Mineral, promovendo 
estudos de caracterização detalhada da matéria mineral de 
carvões nacionais.  Também colabora em projetos sobre a 
estocagem de CO2 em camadas de carvão não minerável, do 
Centro de Excelência em Pesquisa sobre Armazenamento de 
Carbono, numa iniciativa Petrobras/PUCRS. 

No LQAmb são também desenvolvidos estudos 
sobre Processos Oxidativos Avançados de tratamento de 
efluentes industriais e contendo fármacos, em colaboração 
com a Faculdade de  Farmácia da PUCRS e o do Centro 
de Ecologia da UFRGS. Adicionalmente são utilizados 
resíduos florestais como biossorventes para o tratamento 
de efluentes de galvanoplastia. Esse estudo, em colaboração 
com o Laboratório de Processos Ambientais da Faculdade 
de Engenharia, resultou num pedido de patente para a 
remoção do cromo em efluentes, com aplicação em diversos 
setores industriais no Rio Grande do Sul.   
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Clean technologies qualify 
the Brazilian industry

The Materials Development and Clean 
Technology Group acts in the areas of synthesis of new 
solvents, aiming at the capture of carbonic gas (CO2), 
polymeric nanocomposites, biofuels, biomaterials, and 
less toxic resins, especially for the paints and adhesives 
industry. Turned towards the mitigation of climate change, 
the group coordinates an interinstitutional project 
financed by Petrobras for the development of solvents 
capable to separate CO2 from exhausted gases. 

The projects on biodiesel synthesis and glycerin 
employment are carried out in partnership with 
government entities and public and private companies. 
The development of solvents and adhesives aims at the 
production of less toxic materials for the leather and 
footwear industry. The aims of the Ecoshoes project, 
carried out in partnership with the Brazilian Association 
of Manufacturers of Components for Leather, Footwear, 
and Artifacts, are the application of strict environmental 
principles in the whole production line of a shoe, by using 
a tool such as life cycle analysis and clean technologies. 
The preparation of alternative raw materials is another 
activity developed by the group. Companies such as A.S. 
Technology, Petrobras and Tintas Killing finance pioneering 
projects, thus allowing the integration between the 
University and the regional and national industries.

The team headed by Professors Sandra 
Einloft and Rosane Ligabue has three laboratories 
(Organometallics and resins-LOR, Industrial Chemistry, 
and Characterization of Materials), ten researchers and 
36 students, from scientific initiation to post-doctoral 
fellows, with support of scholarships from governmental 
agencies and private sources. 

The group has partnerships with Brazilian 
universities, such as UFRGS, UFSC and UFRJ, and foreign 
institutions, such as the Paul Sabatier (France) and Nova 
of Lisbon (Portugal) Universities, in addition to the 
Atomic Energy Commissariat (CEA/ France). At PUCRS, 
the partners are the School of Engineering and the 
Institute of Environment.
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tecnologias limpas 
qualificam a indústria

O Grupo de Desenvolvimento de Materiais 
e Tecnologias Limpas atua nas áreas de sínteses de 
novos solventes visando à captura de gás carbônico (CO2), 
nanocompósitos poliméricos, biocombustíveis, biomateriais e 
resinas menos tóxicas, em especial para a indústria de tintas 
e adesivos. Voltado à mitigação das mudanças climáticas, o 
grupo coordena um projeto interinstitucional financiado pela 
Petrobras para o desenvolvimento de solventes capazes de 
separar o CO2 de gases exaustos. 

Os projetos que trabalham com síntese de biodiesel 
e aproveitamento de glicerina são realizados em parceria 
com entidades governamentais e empresas públicas e 
privadas. O desenvolvimento de solventes e adesivos é um 
trabalho que visa à produção de materiais menos tóxicos 
para a indústria coureiro-calçadista. 

A elaboração de matérias-primas alternativas 
também está entre as atividades do grupo. O projeto 
Ecoshoes, realizado em parceria com a Associação Brasileira 
de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e 
Artefatos, objetiva a aplicação de princípios ambientais 
rígidos em toda a linha de produção de um calçado, usando 
uma ferramenta como análise de ciclo de vida e tecnologias 
limpas.

Empresas como a A.S. Technology, Petrobras e Tintas 
Killing financiam projetos pioneiros, permitindo a integração 
entre a Universidade e as indústrias regionais e nacionais.  

A equipe liderada pelas professoras Sandra 
Einloft e Rosane Ligabue conta com três laboratórios 
(Organometálicos e Resinas-LOR; Química Industrial; e 
Caracterização de Materiais), dez pesquisadores e 36 alunos, 
desde a iniciação científica ao pós-doutorado, mantidos com 
bolsas de órgãos de fomento e da iniciativa privada. 

O grupo mantém parcerias com universidades 
brasileiras, como UFRGS, UFSC e UFRJ, e instituições 
estrangeiras, como as universidades Paul Sabatier (França) e 
Nova de Lisboa (Portugal), além do Comissariado de Energia 
Atômica (CEA/ França). Na PUCRS, os parceiros são a 
Faculdade de Engenharia e Instituto do Meio Ambiente.
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GRUPo/GRoUP CooRDENADoR/CooRDINAToR E-MAIL

Educação Química
Maurivan Guntzel Ramos mgramos@pucrs.br

Chemical Education

Grupo de Desenvolvimento de Materiais e Tecnologias Limpas
Sandra Mara Oliveira Einloft einloft@pucrs.br

Materials and Clean Technologies Development Group

Laboratório de Química Analítica e Ambiental
Marcal Jose Rodrigues Pires mpires@pucrs.br

Analytical and Environmental Chemistry Laboratory

Laboratório de Química de Produtos Naturais
Andre Arigony Souto arigony@pucrs.br

Natural Products Chemistry Laboratory

LABoRATóRIo/LABoRAToRy CooRDENADoR/CooRDINAToR E-MAIL

Laboratório de Pesquisas em Educação Química (LAPEQ)
Maurivan Guntzel Ramos mgramos@pucrs.br

Chemical Education Research Laboratory (LAPEQ)

Laboratório de Organometálicos e Resinas (LOR)
Sandra Mara Oliveira Einloft einloft@pucrs.br

Organometallics and Resin Laboratory (LOR)

Laboratório de Química Ambiental (LQAmb)
Marcal Jose Rodrigues Pires mpires@pucrs.br

Environmental Chemistry Laboratory (LQAmb)

Laboratório de Química Industrial (LQIN)
Marcus Seferin seferin@pucrs.br

Industrial Chemistry Laboratory (LQIN)

Laboratório de Química de Produtos Naturais
Andre Arigony Souto arigony@pucrs.br

Natural Products Chemistry Laboratory
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