
Em 31 de janeiro de 1997 ocorreu a formatura 
da primeira turma de Engenharia Ambiental do 
Brasil, na Universidade Federal de Tocantins. Des-
de então, a data marca o cuidado com a sustentabi-
lidade na fi scalização de recursos ambientais, no 
controle de resíduos no meio ambiente, e no desen-
volvimento de técnicas de preservação.

Na Universidade Vale do Rio Doce (Univale), os 
engenheiros ambientais se formam com habili-
tação também em Engenharia Civil. O coordena-
dor do curso de Engenharia Civil e Ambiental da 
Univale, professor Hernani Santana, destaca que a 
instituição é a única no Brasil a oferecer essa du-
pla habilitação, com boa aceitação no mercado de 
trabalho.

“O engenheiro ambiental é o profi ssional res-
ponsável por pensar em técnicas e alternativas 
focadas em proteger o meio ambiente, ao mesmo 
tempo em que resolve problemas humanos. Por 
isso, a atuação é muito ampla e integra diferentes 
setores”, comentou o professor Hernani.

Conforme o coordenador do curso, os impac-
tos ambientais causados pelas construções e pela 
criação de novas tecnologias estão entre as preo-
cupações mais recorrentes nas áreas das engenha-
rias. “Esse assunto vem ganhando cada vez mais 
atenção tanto de governos quanto da sociedade. É 
impossível falar sobre avanços sem falar nas ques-
tões ambientais, o que implica diretamente na En-

genharia Ambiental, que existe para entender, com 
profundidade, os efeitos das nossas ações no pla-
neta. E o principal foco é estudar o meio ambiente 
de maneira integrada à sociedade, encontrando al-
ternativas saudáveis e com menos impactos”, des-
tacou Hernani.

O engenheiro ambiental na sociedade

Formado em Engenharia Civil e Ambiental na 
Univale em 2018, Antonio Carlos Martins Júnior 
continuou na vida acadêmica e fez mestrado em 
Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental na 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Com ex-
periência em saneamento e tratamento de esgoto 
municipal e industrial, atualmente ele é assistente 
de pesquisa e doutorando em Engenharia Ambien-
tal na Marquette University, em Milwaukee, nos Es-
tados Unidos.

Antonio elenca diversas possibilidades de atua-
ção de um engenheiro ambiental na sociedade, en-
tre elas: recuperação ambiental de áreas degrada-
das; recursos hídricos; saneamento, tratamento de 
água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem urbana; 
e manejos de resíduos perigosos e industriais.

“Os desafi os não param. São desafi os que te esti-
mulam, e ao mesmo tempo te deixam muito preo-
cupado. Mas é um indicativo de que há muito tra-

balho para ser feito. Existem áreas do saneamento, 
que é o foco do meu doutorado, em que a gente 
tenta tornar mais sustentáveis as estações de tra-
tamento. Por muito tempo o esgoto foi visto como 
algo que a pessoa dá descarga no banheiro e não 
quer mais ver aquilo, mas do esgoto se tira energia, 
nutrientes para serem utilizados na agricultura, e 
até a reutilização da própria água, se feito o devido 
tratamento”, disse Antônio.

Para ele, a pós-graduação é um diferencial não 
apenas para quem deseja seguir carreira acadêmi-
ca, mas também para a atuação no mercado de tra-
balho. “O mestrado é muito bom, principalmente 
quando se sai da graduação e está no ritmo. Ajuda 
a desenvolver habilidades e a experiência em pes-
quisa ajuda no mercado de trabalho. E doutorado 
não é só pra quem quer ser professor, também tem 
bastante espaço na indústria”, avaliou.

Também egresso da Univale, Mattheus Ribeiro 
concluiu o curso em 2016 e hoje tem uma empresa 
em Conselheiro Pena que presta consultoria, prin-
cipalmente a produtores rurais, a quem auxilia 
na obtenção de laudos, licenciamentos e regulari-
zação de atividades. “Nossa região é muito rica em 
mineração, então essa parte de licenciamento am-
biental para pequenos e médios empreendimen-
tos é também uma área muito boa. Não é uma área 
que eu explore tanto, mas é bem aquecida tam-
bém”, observou.
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