
Encontro de engenheiros ambientais e 
sanitaristas reúne profissionais e estudantes na 
UFC
Estudantes, profissionais, instituições de ensino, entidades de classe e órgãos públicos que atuam no 
setor ambiental lotaram a Universidade Federal do Ceará, no Campus do Pici, no I Encontro 
Cearense de Engenheiros Ambientais e Sanitaristas (Eceas). 

O evento teve como abertura a palestra do engenheiro Ambiental da Associação Nacional dos 
Engenheiros Ambientais (Aneam) Marco Aurélio,  em seguida a Associação dos Engenheiros 
Sanitaristas e Ambientais (ABES), através do presidente André Pinto e do membro Sílvio Luiz, 
realizaram mais um debate.

O encontro proporcionou aos estudantes a discussão de diversos temas da área ambiental.

O  Dr. em engenharia ambiental, Francisco Vieira Paiva, explanou em uma mesa-redonda o tema: 
Atuações e Mercado de Trabalho para os profissionais no ramo de Abastecimento de Água e 
Esgotamento Sanitário.

O agrônomo Ronaldo Stefanutti, em sua mesa redonda, o professor do Departamento de Hidráulica 
da UFC tratou de tema como resíduos sólidos, compostagem de iodo de ETE e resíduos orgânicos.

O engenheiro Civil André Facó, diretor de relacionamento institucional na empresa de utilidades 
industriais do Pecém (Cagece, Veolia e PB), participou de mesa redonda debatendo sobre os 
sistemas de abastecimentos de agua e esgotamento sanitário.

Alceu de Castro, Presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do 
Ceará (Arce) participou de debate sobre resíduos sólidos, domésticos e industriais.

Renata Fontes Cavalcante, engenheira ambiental do IFCE, ministrou palestra sobre licenciamento 
ambiental, efluentes e tratamento biológico. Gleyciane Nobre Rocha, engenheira ambiental 
graduada pelo IFCE, ministrou minicurso sobre licenciamento ambiental.

Francisco Bruno Monte Gomes, tecnólogo em saneamento ambiental, ministrou minicurso de 
tecnologia e tratamento de efluentes.

As atividades terminaram com mesa-redonda com coordenadores dos cursos de engenharia 
 ambiental do Instituto Federal do Ceará (IFCE) Maracanaú, Universidade de Fortaleza (Unifor) e 
Universidade Federal do Ceará (UFC).
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