
 

 

 

Neste domingo 31 de julho de 2022 o Estado do Ceará perde um grande pesquisador 

e professor, precursor da Geologia Marinha no Brasil. Faleceu o Prof. Doutor George Satander Sá 

Freire. O Professor Satander, como conhecido por seus colegas, alunos e colaboradores, 

graduou-se em Geologia pela Universidade de Fortaleza em 1977. Seguiu sua carreira na 

Geociências com um mestrado na Universidade Federal de Pernambuco (1985), quando 

desenvolveu estudos integrados pioneiros sobre a geologia da plataforma continental do Ceará, 

aprofundando-os durante seu doutorado na Université de Nantes, França em 1989. Em 1981 

entrou para o quadro da Universidade Federal do Ceará onde tornou-se Professor Titular junto 

ao Departamento de Geologia. Na UFC ocupou inúmeros cargos relevantes que ajudaram a 

construir a  excelência desta universidade. Foi Diretor do Instituto de Ciências do Mar e 

coordenador de programas de Pós-Graduação na área de Geociências, e diversos cargos 

administrativos no Centro de Ciências. Foi professor de graduação dos cursos de Geologia e 

Oceanografia e de pós-graduação nos Cursos em Desenvolvimento e Meio Ambiente, de 

Oceanografia e de Geologia da UFC. Nestes programas formou mais de uma centena de 

estudantes de pós-graduação (mestrado e doutorado) e coordenou inúmeros projetos de 

pesquisa sobre a Geologia Marinha do Ceará tendo também atuado de forma dinâmica na 

construção dos Programas de Geologia e Geofísica Marinha do Brasil, participando ativamente 

das atividades dos Planos Setoriais dos Recursos do Mar (PSRM), no Programa de Formação de 

Recursos Humanos do PGG-MAR e diversos outros programas no âmbito da Comissão 

Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM). Foi durante toda sua atuação profissional um 

grande parceiro e colaborador da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (FUNCAP). 

Como pioneiro da Geologia Marinha no Brasil, o Prof. Satander publicou uma centena 

de trabalhos e periódicos nacionais e internacionais de relevância para a área. Seus 

mapeamentos da geologia da plataforma cearense são e continuarão sendo um dos melhores 

arquivos das características sedimentares da plataforma continental do Ceará. Foi pioneiro na 

integração das características ambientais das bacias semiáridas do Ceará e a geologia e 

geomorfologia da zona costeira e da plataforma continental. 

Um pesquisador sempre aberto a novos desafios, como atestam seus recentes 

trabalhos sobre gestão ambiental e territorial. Tive o privilégio de publicar alguns trabalhos com 

o professor Santander, além de utilizar suas publicações na formação de meus estudantes e de 

ter sido muito bem recebido quando de minha mudança para a UFC. Portanto, não poderia deixar 

de expressar meus sinceros sentimentos a seus familiares e agradecer a contribuição do Prof. 

Satander a UFC, ao LABOMAR e A FUNCAP. 
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