
 
 

 

Prof. Dr. José Antonio Beltrão Sabadia 
 

 

José Antonio Beltrão Sabadia, carinhosamente reconhecido como Prof. Beltrão 

ou Prof. Sabadia pelos seus amigos, alunos e professores. Aluno de Geologia do 

Departamento de Geologia do Centro de Ciências da Universidade Federal do Ceará, 

sempre foi estimado pelos colegas e professores pelo seu jeito alegre, risonho e jovial. 

Graduou-se m 1987, Mestre em Hidrogeologia pelo Instituto de Geociências/USP 

(1994), Especialista em Hidrogeologia pela Universidade Politécnica de Catalunha 

(UPC/FCIHS/UNESCO) (1998), Doutor (Hidrogeologia e Geofísica Ambiental) pela 

Universidade de Barcelona (2001) e Pós-Doutorado na Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (2008). 

Em 1992 ingressou através de concurso público no Departamento de 

Geologia/CC/UFC, área de Hidrogeologia, e neste foi professor de diversas disciplinas, 

entre elas Hidrogeologia, Geologia Geral, Geologia de Campo, Geologia Ambiental e 

Geologia Aplicada a Engenharia Civil (Curso de Graduação) e Hidroquímica (Pós-

Graduação), procurando ao longo dos anos compartilhar seu conhecimento com os 

diversos segmentos técnico-científicos, a exemplo das áreas de geologia, geografia, 

biologia, química, engenharia civil e medicina. 

Coordenou o Curso de Geologia/UFC nos períodos de 1994/96 e 2002/06, 

participando ativamente de todos os movimentos em prol do Curso e dos alunos, 

interagindo e procurando, sempre que possível, estar próximo ao discente. Sempre 

esteve à disposição dos mesmos durante sua vida acadêmica. Participou de inúmeros 

projetos associados as águas subterrâneas e geofísica ambiental, difundindo estas áreas 

em nível de Brasil e Espanha. Publicou capítulos de livros que enfatizavam as águas 

subterrâneas e o meio ambiente. Deu sua colaboração a diversas revistas técnicas, não 

só como autor contribuindo com dezenas de artigos, mas também como participante do 

Corpo Editorial (Revista de Geologia/UFC) e revisor (Revista Águas Subterrâneas 



/ABAS/SP). Publicou, gerando contribuição técnica, em congressos e simpósios com 

ênfase em águas subterrâneas. 

Sempre ativo e interagindo com as diversas áreas da geologia, orientou bolsistas 

de iniciação científica, monografias de graduação, dissertações e teses de doutoramento, 

participando de inúmeras Bancas Examinadoras e de comissões de concursos públicos. 

Alguns aspectos sempre evidentes da sua personalidade era a vontade de contribuir com 

o seu conhecimento, suas relações humanas e boas ideias, Beltrão organizou e 

participou de diversos eventos técnicos, a exemplo de Congressos e Simpósios de 

Geologia do Nordeste, organizado pela Sociedade Brasileira de Geologia, da qual 

sempre participou. 

Gostava de um bom bate-papo, ria com facilidade de uma boa piada e, de vez em 

quando, mostrava seus dotes vocais, cantando uma balada para seus amigos. Nunca se 

esquivava em participar de algo que acreditava ser bom para o Departamento de 

Geologia. Atualmente, O Prof. Dr. José Antonio Beltrão Sabadia exercia a função de 

Professor Pesquisador do Departamento de Geologia/CC/UFC, Classe Associado, Nível 

IV, departamento no qual se graduou e exerceu sua vida docente. Sendo o ser humano 

marcado pelas suas ações e trato humano durante a vida terrena, e acreditando-se que 

tais ações serão seu cartão de visita na dimensão para a qual se desloca, desencarnado, 

temos certeza absoluta que o Prof. Beltrão será recebido com todas as honras e acolhido 

por todos que o conheceram e que partiram antes dele. Que o Divino mestre abençoe 

seu caminho e lhe conceda a paz que ele merece. 
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