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Conceitos Fundamentais de Engenharia – 1º Ano 

Profa Fernanda Cristina Vianna/João Rodrigo Escalari Quintiliano 

 
 

O papel do Engenheiro de Produção Química, do Engenheiro Químico e do 

Engenheiro Ambiental na sociedade moderna. 
 

 
O ser humano é um ser inquieto. Em tudo que se vê, sente e ouve quer 
por a mão e ir além das asas da imaginação, para simplesmente criar o 
que não existe e modificar o que já se fez presente. Um exemplo é 
imaginarmos um homem pré-histórico deparado à margem de um rio, 
cercado por vegetação rasteira e algumas árvores. Está faminto. Na outra 
margem, a caça. Mas como ir além das asas da imaginação para pousar na 
outra margem do rio? De repente: a razão! A árvore! Da árvore, a criação 
do que não existia: uma ponte rústica, porem o suficiente para sustentá-
lo, assim como toda uma geração e o tempo; e o que é uma ponte rústica 
virou arcos maravilhosos, sustentados por aços formidáveis de uma ponte 

pênsil, ou seja: modificou-se o que já existia. Dessa maneira foi no passado e assim será no futuro. Essa 
capacidade de criar e modificar as coisas é a essência da engenharia.        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Cremasco, M. A. Vale a pena estudar Engenharia Química. São Paulo: 
Edgar Blücher, 2005. 

1. O Engenheiro de Produção1 
 

A primeira instituição de ensino a oferecer o curso de Engenharia de Produção no Brasil foi 

a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, no ano de 1957, sob a coordenação do Prof. Ruy 

Aguiar da Silva Leme. Uma década após, seguindo esse mesmo exemplo, a FEI - Faculdade de 

Engenharia Industrial de São Bernardo do Campo abriu o seu curso em 1967. 

De lá para cá, o crescimento dos cursos de Engenharia de Produção no Brasil tem sido 

notável. A origem desse crescimento, provavelmente, são os desafios e necessidades atuais do 

mundo empresarial. Segundo Cunha (2001), as origens históricas da engenharia remontam à 

época da Revolução Industrial, onde o foco da demanda torna-se o foco da solução de problemas. 

Naquele momento, surgiram os cursos de diversos ramos da Engenharia, na expectativa de prover 

o conhecimento necessário à produção em larga escala. Todavia, ao passar dos anos, a questão-

chave tornou-se, além de produzir cada vez mais e melhor, otimizar o uso de recursos e materiais. 

É nesse contexto, em meados do século XX, que a Engenharia de Produção encontra suas raízes 

históricas, pela sua grande capacidade de formar profissionais habilitados a solucionar problemas 

e, acima de tudo, gerenciar sistemas produtivos. 
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Segundo Leme (1983), a prática da Engenharia de Produção é bastante antiga, com os 

primeiros indícios encontrados na Inglaterra na época da Revolução Industrial. Porém, o 

nascimento da Engenharia de Produção, como é geralmente aceito, se deu nos Estados Unidos, no 

período de 1882 a 1912, com o surgimento e desenvolvimento do denominado Scientific 

Management, obra de um grupo de engenheiros: F.W. Taylor, Frank e Lillian Gilbreth, H.L. Gantt, H. 

Emerson, entre outros. Leme afirma que, apesar de muito atacado e controvertido, o Scientific 

Management passou a ser introduzido em inúmeras empresas por consultores que se intitulavam 

Industrial Engineers. Foi neste momento que surgiu a Industrial Engineering, o nome pelo qual a 

Engenharia de Produção é conhecida nos Estados Unidos. 

No Brasil, a criação dos cursos de Engenharia de Produção foi impulsionada pela forte 

mudança no mercado de trabalho provocada pela instalação de diversas multinacionais no país na 

década de 50. Conforme explica Leme (1983), estas empresas, especialmente as Norte-

Americanas, possuíam nos seus organogramas posições que nas matrizes eram ocupadas por 

Industrial Engineers, como, por exemplo, os departamentos de tempos e métodos, de 

planejamento e controle de produção, de controle de qualidade, entre outros. 

No cenário atual, de acirrada competitividade, integração entre os mercados globais, 

demanda por produtos de alta qualidade e empresas cada vez mais “enxutas”, é visível a 

necessidade de recursos humanos compatíveis com tais atribuições e desafios de gestão. Neste 

sentido, o Engenheiro de Produção vem tornando-se uma peça fundamental para as empresas, 

quer sejam dos ramos da indústria, comércio ou serviços. No Brasil, a realidade não é diferente e, 

de forma crescente, as instituições de ensino passam a oferecer o curso de Engenharia de 

Produção. 

Ao longo dos últimos anos, os cursos de Engenharia de Produção no Brasil vêm 

apresentando um crescimento acentuado. Diversos cursos estão sendo criados, tanto em nível de 

graduação, como de pós-graduação. Além disso, há um grande movimento de mudança nas 

ênfases dadas nos cursos já existentes: aqueles que até então apresentavam uma habilitação 

específica estão rumando para a chamada Engenharia de Produção “plena”. 

Em âmbito empresarial, a evolução do curso também é crescente. Observa-se que 

rapidamente se desfaz a confusão original referente ao entendimento do que é a Engenharia de 

Produção e o papel do Engenheiro de Produção. Um exemplo disso pode ser verificado neste trecho 

extraído da Revista Veja: “No caso do engenheiro de produção, especialidade das mais valorizadas 

na praça, ele elabora e desenvolve projetos que aumentem a produção numa fábrica, mas reduzam 

os custos. É a discussão do momento em todas as empresas. Seu passe é disputado por bancos, 
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empresas de consultoria e indústrias” (Revista Veja - Edição 1805 - 04 de junho de 2003, página 

76). 

A grande capacidade do Engenheiro de Produção em integrar as questões técnicas com as 

gerenciais torna esse profissional muito procurado pelo mercado de trabalho. Sabe-se que grande 

parte dos problemas enfrentados no dia-a-dia das empresas envolve questões gerenciais, exigindo 

domínio das áreas técnica e administrativa. É nesse contexto que o Engenheiro de Produção exerce 

forte atuação e, sobretudo, possui a capacidade de estabelecer a integração necessária entre os 

diferentes setores das companhias. A Figura 1 mostra o relacionamento da Engenharia de 

Produção com as demais áreas da Engenharia. 

 

 
Figura 1: Relação da Engenharia de Produção com as demais áreas da Engenharia 

 

2. O Engenheiro Químico2   
 

A Engenharia Química, antes da sua concepção enquanto profissão, já existia no Brasil 

Colonial nos engenhos de açúcar, nos quais se percebiam as Operações Unitárias de moagem e 

recristalização (VANIN, 1994). Ressalta-se, inclusive, a evolução tecnológica do engenho de açúcar 

quando da passagem dos bangüês ao processamento do açúcar com a adoção, por parte da 

Companhia Açucareira de Porto Feliz, em 1878, de um conjunto de equipamentos que incluía 

moendas interligadas; evaporadores de triplo; efeito; recipientes para cozimento a vácuo; turbinas 

centrífugas SUZIGAN (2000).  

Todavia, apenas em 1922, o prof. Slater fundou e estruturou o curso de Engenharia Química 

no Brasil, na Escola de Engenharia do Mackenzie College. Esse curso congregou, além da parte 

específica de química; metalurgia e mecânica aplicadas à indústria de transformação (GARCEZ, 

1970). Além do Mackenzie College, instalou-se, também na cidade de São Paulo e na USP, em 
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1925, o segundo curso de graduação em Engenharia Química no Brasil. Esse curso teve como 

precursores os cursos de Engenharia Industrial, criado em 1893 e extinto em 1926, o de Química 

criado em 1918 e o de Química industrial criado em 1920 e fechado em 1935. Como pode ser 

notado, a Engenharia Química não foi concebida de forma homogênea. Em ambos os casos citados 

nos dois parágrafos anteriores, a Engenharia Química adveio de um mix de Engenharia e de 

Química. 

No entanto, apenas no final da década de 1960, houve o reconhecimento da profissão de 

engenheiro químico no Brasil. No final dessa década, havia vinte e cinco cursos de graduação, 

quatro de mestrado e um de doutorado em território nacional.  

A década de 1970 foi decisiva para a consolidação da Engenharia Química no Brasil. Nessa 

década aconteceram fatos determinantes para a formação de uma identidade nacional da 

Engenharia Química. Entre os quais, pode-se citar a criação, em 30 de abril de 1975, da Associação 

Brasileira de Engenharia Química (ABEQ), a qual objetivava congregar pessoas físicas e jurídicas 

que se interessavam pelo desenvolvimento da Engenharia Química e pela valorização tecnológico-

científica dos engenheiros químicos. 

De uma maneira geral, pode-se dizer que o engenheiro químico, originalmente, foi 

concebido para atuar exclusivamente na Indústria Química, diferenciando-se de um químico por 

trabalhar com transformações em: nível macroscópico, larga escala e operações contínuas. 

Atualmente, a sua formação, a qual combina princípios da matemática, química, física e biologia, 

com ciências e técnicas da Engenharia, permite que o engenheiro químico resolva problemas 

relacionados a projeto, construção e operação de instalações (plantas), onde ocorre praticamente 

qualquer tipo de transformação de materiais em níveis moleculares ou macroscópicos, em pequena 

ou larga escala em operações contínuas ou em bateladas. 

 

3. O Engenheiro Ambiental3  
 

Segundo Erwin Tochtrop, a Engenharia Ambiental surgiu a partir da perda de espaço da 

Engenharia sanitária, que era mais focada em recursos hídricos e com uma forte ligação com a 

Engenharia Civil. A partir da década de 80, a preocupação ambiental começava a ter um destaque 

crescente, surgindo assim a necessidade de se criar outra disciplina, mais abrangente. O primeiro 

curso de Engenharia Ambiental surgiu apenas em 1992 na Universidade federal de Tocantins, 

ainda muito focada na realidade regional. Posteriormente com o advento da disciplina em diversas 

faculdades, elaborou-se uma matriz curricular, criando assim uma base comum para esses cursos, 

fazendo com que as disciplinas estudadas fossem semelhantes em todo o país. 
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A Engenharia Ambiental é, portanto, uma área ainda muito recente no país. Ela busca 

conciliar de maneira harmoniosa desenvolvimento e meio ambiente, visando o levantamento e a 

redução de possíveis danos causados pelo ser humano através de sua influência na natureza. Para 

isso, o profissional tem uma formação multidisciplinar, com conhecimentos de Química, Física e 

Matemática, além de áreas específicas como hidrologia, climatologia, saúde ambiental, tratamento 

de efluentes, tratamento de resíduos, avaliação de impacto ambiental, gestão ambiental, 

planejamento, entre outros.  

As funções do profissional da área incluem investigação, avaliação, adaptação e 

implantação de sistemas de produção ambientalmente viáveis; a recuperação de áreas 

degradadas; a diminuição e o monitoramento dos processos e atividades causadoras de impactos 

ambientais. É ele, também, que prepara empresas e organizações para receber licenças ambientais 

de funcionamento. O engenheiro ambiental pode, ainda, elaborar propostas alternativas para o 

tratamento de poluentes e para a utilização racional de recursos naturais. 

 

4. O Engenheiro Civil4  

 

A história do mundo mostra que a construção civil sempre 

existiu para atender as necessidades básicas e imediatas do 

homem sem preocupação com a técnica aprimorada em um 

primeiro momento. O homem pode ser qualificado 

diferencialmente dos demais seres vivos por inúmeras 

características, entre elas se inclui o dinamismo de produzir e 

transformar continuamente suas técnicas através de 

aperfeiçoamento e estudo contínuo dos resultados. 

 

A palavra engenharia é oriunda do latim (ingeniu que significa faculdade inventiva, talento). A 

engenharia é a ciência agregada ao esforço para empreender resultados tácitos ou não. Em geral estes 

resultados são provenientes de trabalhos com focos em áreas específicas em que se possui um amplo 

conhecimento, sem nunca se esquecer da preservação ambiental, calculando possíveis impactos e planejando 

soluções. 

 

Engenharia civil é o ramo da engenharia que projeta e executa obras como edifícios, pontes, viadutos, 

estradas, barragens e outras obras da engenharia hidráulica fluvial e da Hidráulica Marítima, assim como da 
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engenharia sanitária. Segundo Engenharia Civil (2010) os termos Construção civil e Engenharia civil são 

originados de uma época em que só existiam apenas duas classificações para a Engenharia sendo elas Civil e 

Militar. Cujo conhecimento por exemplo de Engenharia militar era destinada apenas aos militares e a 

Engenharia civil destinada aos demais cidadãos. Com o tempo, a Engenharia civil, que englobava todos as 

áreas, foi se dividindo, e hoje conhecemos vários divisões, como a elétrica, mecânica, química, naval, entre 

outras. Exemplos como Engenharia naval dão origem a construção naval, mas ambas eram agrupadas apenas 

na grande área da civil. 

 

Ainda segundo o artigo Engenharia Civil (2010) o engenheiro civil projeta e acompanha todas as 

etapas de uma construção e/ou reabilitação (reformas) . Deve estudar as características dos materiais, do 

solo, incidência do vento, destino (ou ocupação) da construção. Com base nesses dados, desenvolve o 

projeto, dimensionando e especificando as estruturas, hidro-sanitárias e gás, bem como os materiais a serem 

utilizados. No gabinete de obra, chefia as equipes, supervisionando os prazos, os custos e o cumprimento das 

normas de segurança, saúde e meio ambiente. Cabe-lhe garantir a segurança da edificação, exigindo que os 

materiais empregados na obra estejam de acordo com as normas técnicas em vigor. A Engenharia civil tem, 

de alguma forma, relações com todas as atividades humanas, notadamente com a Arquitetura. 

 

Área de atuação 

• EDFICAÇÕES 

Profissional atua na área de construção civil, prédios, pontes, estradas. 

• ESTRUTURAS 

Profissional atua na área de telhados, armações, estruturas, grandes 

coberturas. 

• SANEAMENTO  

Profissional atua na área de hidráulica, redes de esgotos, licenças para 

construção em áreas de preservação. 

• GEOTECNIA 

Profissional atua na área de estudos de solo, composição de materiais. 

 

O mercado de trabalho 

 

O mercado para o engenheiro está aquecido em todo o país, e a expectativa é melhorar ainda mais 

nos próximos anos. O bom momento atual é reflexo do crescimento da economia e de projetos do governo 
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federal como o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e o Minha Casa Minha Vida, que aumentou a 

oferta de imóveis, o que beneficia o bacharel. Para os próximos anos, a demanda pelo profissional deve 

aumentar, já que dois grandes eventos serão sediados no país: a Copa do Mundo, em 2014, e os Jogos 

Olímpicos, em 2016. "Serão grandes construções, como portos, canais, barragens, que levam de quatro a 

cinco anos para ficar prontas. O mercado só tende a melhorar ainda mais", afirma José Gabriel Maluf Soler, 

coordenador do curso da PUC Minas. De acordo com ele, a construção civil é o setor que mais absorve esse 

bacharel. O aquecimento do mercado imobiliário nos últimos anos segue influenciando a grande procura por 

esse engenheiro. Escritórios de arquitetura também costumam contratar o profissional para atuar no 

planejamento de projetos. Entre os setores apontados como promissores, estão o de petróleo e gás, que 

deverão receber investimentos em obras de grande porte, como gasodutos, refinarias, plataformas, navios e 

estaleiros. Outras áreas com boa perspectiva são energia e saneamento básico.  

 

Salário inicial: R$ 3.060,00 (6 horas diárias; fonte: Crea-SP). 

 

4. Correlações 

 

Dada a característica multidisciplinar dos profissionais acima citados, é comum se confundir 

as atividades básicas destes profissionais com a de outro profissional que atua em área correlata, o 

Químico Industrial. Observe o Quadro 1, a seguir. 

 

Quadro 1 – Principais características dos engenheiros de produção química, química, ambiental e químico industrial 

(CREMASCO, 2005). 

 

Engenheiro Químico 

O engenheiro químico está envolvido com o desenvolvimento de processos de 

fabricação, pelos quais a matéria-prima é transformada em produto de uso 

comercial e industrial. O profissional elabora novos métodos para a produção de 

produtos químicos, bem como aperfeiçoa a s técnicas de extração, transformação e 

utilização de matérias-primas. Ele pesquisa e analisa os processos de produção 

presentes em indústrias e laboratórios. É ele quem projeta e acompanha a 

construção, a montagem e o funcionamento de instalações e fábricas da Indústria 

Química e correlata, assim como estações de tratamento de resíduos. 

Químico Industrial 

O químico industrial desenvolve produtos e novas tecnologias na indústria, 

buscando aperfeiçoar produtos e novas fórmulas que recebam características físico-

químicas, além de avaliar a viabilidade econômica e técnica de processos de 

fabricação e linha de produção, coordenando a manutenção e instalação de 

equipamentos. 
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Engenheiro de 

Produção Química 

O engenheiro de produção gerencia recursos humanos, financeiros e materiais para 

aumentar a produtividade de uma empresa. O profissional promove a interação 

geral da mão-de-obra, matérias-primas e equipamentos planejando e 

administrando o acompanhamento e controlando o processo. É o elo entre as áreas 

administrativas e técnica. O profissional da área pode atuar em diversas indústrias 

do ramo químico como papel e celulose, petroquímica, tintas e vernizes, além de 

instituições financeiras, e empresas prestadoras de serviço de um modo geral. 

Engenharia Ambiental 

 

Esse profissional promove o desenvolvimento econômico sustentável, ou seja, 

respeita os limites dos recursos naturais. Ele atua na preservação da qualidade da 

água, do ar e do solo a partir do diagnóstico, manejo, controle e recuperação de 

ambientes urbanos e rurais. As funções do profissional da área incluem 

investigação, avaliação, adaptação e implantação de sistemas de produção 

ambientalmente viáveis, a recuperação de áreas degradadas e a diminuição e o 

monitoramento dos processos e atividades causadores de impactos ambientais. É 

ele, também, que prepara empresas e organizações para receber licenças 

ambientais de funcionamento. 

Engenharia Civil 

O Engenheiro Civil tem uma atuação bastante ampla. O profissional está apto a 

projetar, gerenciar e executar obras como casas, edifícios, pontes, viadutos, 

estradas, barragens, portos, hidroelétricas, assim como análise das características 

do solo, estudo da insolação e da ventilação, definição dos tipos de fundação, 

planejamento de redes de instalações elétricas, hidráulicas e de saneamento das 

construções. Também compete ao engenheiro civil a escolha do material mais 

adequado para cada uma dessas situações. 
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DISCUSSÃO: CASO MODERN CHEMICAL INDUSTRY 
 

 

A Modern Chemical Industry quer conquistar o posto de empresa química líder no mercado 

nacional. Para tanto, após longa e intensa reunião de diretoria, decidiu por ampliar seu portfólio de 

produtos, incorporando o catalisador para produção de biodiesel. Este vem sendo comercializado 

por empresas concorrentes com o nome metilato de sódio. 

O metilato de sódio é o nome popular do metóxido de sódio, composto orgânico da função 

éter, que pode ser produzido a partir do álcool (metanol) e da base (hidróxido de sódio).  

A produção desse novo catalisador será realizada em uma nova unidade fabril, a ser 

construída na cidade de Marília, no estado de São Paulo. 

Dentre os diversos profissionais envolvidos neste novo projeto estão o químico industrial, o 

engenheiro químico, o engenheiro de produção química e o engenheiro ambiental. 

 

Pede-se: identificar as principais atividades sob responsabilidade dos 

profissionais citados. 

 

Obs: Não se esqueça que algumas atividades podem ser realizadas por mais de um profissional. 

 


