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PrefácioPrefácioPrefácioPrefácio    

Este livro surgiu da necessidade de apresentar a profissão da Engenharia à 
sociedade, especialmente aos estudantes que se preparam para a carreira universitária, 
assim como para aqueles no inicio de carreira em cursos de engenharia. 

O objetivo deste livro não é a de ser um livro técnico, mas sim com conteúdo 
filosófico, tentando desenvolver o primeiro contato com esta área de conhecimento 
de forma simples e amena.  Para isto tentei evitar o estilo literário técnico, tendendo 
mais para uma narrativa na primeira pessoa.  Tentei utilizar algumas questões 
freqüentes efetuadas pelos alunos, nas diversas disciplinas que tive a sorte de ministrar.   

O conteúdo deste livro está direcionado aos jovens (de espírito) que estejam 
procurando informações acerca da profissão de Engenharia. Este livro lhe permitirá 
um melhor entendimento de como a carreira pode melhorar o nosso mundo através 
da engenharia,  ainda poderá esclarecer se esta carreira é a mais adequada para você, e 
também serão dadas algumas dicas de como escolher um curso de graduação 
apropriado e como poder pagá-lo.  Quando você planejar o seu futuro, considere fazer 
parte das pessoas que estão formando a face do século 21, escolha uma carreira de 
Engenharia! 

Este livro está também direcionado aos estudantes de inicio de curso, e aos 
profissionais, engenheiros ou não, que desejem obter informações globais sobre a 
profissão.   

Este texto contém propositalmente frases em língua inglesa, espanhola e 
portuguesa, com o objetivo que os mais jovens comecem de cedo a se acostumar com 
o uso da variedade de códigos idiomáticos inventados pela raça humana. Tentei não 
ficar limitado às fronteiras geopolíticas do nosso planeta, de forma que o conteúdo 
possa ser de alguma utilidade a pessoas de qualquer nacionalidade. 

Uma das preocupações que sempre tive, refere-se aos conteúdos filosóficos 
embutidos na profissão, sendo que estes podem dar um sentido à vida do homem. 

Este livro trata dos objetivos a serem alcançados pelo profissional formado 
nesta área,  das diversas áreas de conhecimento das quais a carreira é composta, e das 
origens e bases fundamentais.  Os meios técnicos para alcançar os objetivos propostos 
pela profissão serão somente mencionados neste livro.  Tentei basear uma parte os 
conteúdos deste livro, nos livros escritos pelo Edward V. Crick1 e pelos professores 
Bazzo2 e Pereira, adequando e complementando onde achei necessário.  A parte 
restante é baseada na ampla bibliografia técnica e filosófica e na minha humilde 
experiência como engenheiro e professor. 

                                                           
1 Edward V. Crick – “Introdução a Engenharia” -  Ed. Ao Livro Técnico S. A.  Rio de Janeiro, RJ, Brasil – 1970 (Tradução para a 
língua portuguesa por Heitor Lisboa de Araújo ) 
2 Bazzo, Walter A.; Pereira, Luiz T. do Vale – “Introdução a Engenharia” -  Ed. da UFSC. Florianópolis, SC, Brasil - 2000 
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11111111........        EEEEEEEEnnnnnnnnggggggggeeeeeeeennnnnnnnhhhhhhhhaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaa........................????????        UUUUUUUUmmmmmmmmaaaaaaaa        pppppppprrrrrrrrooooooooffffffffiiiiiiiissssssssssssssssããããããããoooooooo        
aaaaaaaaddddddddeeeeeeeeqqqqqqqquuuuuuuuaaaaaaaaddddddddaaaaaaaa        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaa        mmmmmmmmiiiiiiiimmmmmmmm........................????????        

A Engenharia é conhecida como a profissão “invisível” ou “discreta”, devido a 
que a maioria das pessoas não tem idéia sobre o que os engenheiros fazem.  Estes 
adjetivos qualificativos são impróprios e injustos, já que tudo na nossa sociedade está 
ligado à Engenharia. 

Em geral, menos de 60% dos adultos dizem não estar muito bem informado 
sobre as atividades dos engenheiros1.  Na leitura deste livro você irá conhecer mais 
sobre os engenheiros e a engenharia do que a maioria das pessoas adultas.  Estas 
informações poderão ser utilizadas para decidir se você gostaria (ou não) de se tornar 
um engenheiro. 

111...111...   OOO   mmmuuunnndddooo   qqquuueee   nnnuuunnncccaaa   eeexxxiiissstttiiiuuu   
Você pode notar que a definição anterior define que a engenharia não é uma 

necessariamente uma ciência, senão que se aproveitam dela para gerar as suas 
aplicações.  Em geral, os engenheiros não “fazem” ciência.  A palavra ciência se refere 
a descobrir a natureza.  Engenharia é a criação do artificial2.  O engenheiro 
aeroespacial, Theodore Von Karman3, escreveu: 

“Os cientistas descobrem o mundo que existe; os engenheiros criam o mundo que 
nunca existiu”. 

Os engenheiros são freqüentemente identificados como cientistas, devido a que 
quase todos tiveram algumas disciplinas de ciências nos seus estudos, mas quase 
ninguém teve disciplinas introdutórias a engenharia.  Por exemplo, numa pesquisa 
realizada no final do século, nos Estados Unidos4, demonstrou que somente 18% dos 
respondentes associavam a engenharia com maior afinidade a efetuar tarefas no espaço 
sideral, contra 68% que davam uma maior afinidade para os cientistas.  De fato 67% 
dos astronautas treinados possuem graduação em Engenharia. 

                                                           
1 http://www.discoverengineering.org 
2 A pesar desta definição, não significa que os engenheiros não sejam cientistas.  Muitos engenheiros continuam a sua formação 
em cursos de mestrado e doutorado, onde são desenvolvidas a cada dia, novas teorias cientificas. 
3 http://www.nationalaviation.org 
4 http://www.nae.edu 

Capítulo 

1 
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111...222...   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa............ooo   ppprrriiimmmeeeiiirrrooo   cccooonnntttaaatttooo   
Existe uma carreira de Engenharia adequada para mim ?Existe uma carreira de Engenharia adequada para mim ?Existe uma carreira de Engenharia adequada para mim ?Existe uma carreira de Engenharia adequada para mim ?    

O que você gostaria de ser, daqui a 10 anos5? Um projetista de naves espaciais 
para a exploração da Via Láctea...?  Um construtor de sistemas de energia 
ambientalmente seguros e auto-sustentáveis para as cidades...?  Salvador de vidas 
através de novas técnicas de aplicações laser...?  Escolha uma carreira na Engenharia e 
ajude a que estas coisas aconteçam! 

Os engenheiros são basicamente solucionadores de problemas; profissionais 
que pesquisam para encontrar a maneira mais fácil, mais rápida e menos onerosa, de 
utilizar as forças da natureza e os materiais, para enfrentar os desafios mais difíceis.  
Através dos séculos, desde as pirâmides do Egito, até a alunissagem e as sondas 
espaciais enviadas para fora do sistema solar, os engenheiros tem sido os formadores 
do progresso da nossa civilização. 

O que é Engenharia...?O que é Engenharia...?O que é Engenharia...?O que é Engenharia...?    

O que é a engenharia?.....é difícil dar uma boa idéia do seu significado 
utilizando poucas palavras.  Provavelmente será mais intuitivo o significado, 
utilizando exemplos práticos de implementações.  Uma definição curta, mas de amplo 
significado da engenharia é: 

A engenharia é a arte da aplicação dos princípios matemáticos, da experiência, do 
julgamento e do senso comum, para implementar idéias e ações em beneficio da 
humanidade e da natureza.   

Os engenheiros projetam pontes, equipamentos médicos, assim como 
desenvolvem processos para o processamento de dejetos tóxicos e sistemas para o 
transporte de massas.  Em outras palavras, a engenharia é o processo de produzir um 
produto técnico ou sistema, que seja adequado para resolver uma questão especifica. 
Outra definição interessante pode ser: 

A engenharia é a aplicação das matemáticas e das ciências, para criar algum 
elemento de valor, a partir dos recursos naturais. 

Que tipo de atividades eu poderei deseQue tipo de atividades eu poderei deseQue tipo de atividades eu poderei deseQue tipo de atividades eu poderei desenvolver como engenheiro...?nvolver como engenheiro...?nvolver como engenheiro...?nvolver como engenheiro...?    
Os engenheiros desenvolvem muitos tipos de atividades, de acordo com o seu 

perfil pessoal.  Se você é o tipo de pessoa que procura descobrir novas idéias, uma 
alternativa poderá escolher a carreira de engenheiro pesquisador.  Caso você seja 
muito imaginativo e criativo, talvez a carreira de engenheiro de projetos seja a mais 
adequada.  O trabalho de um engenheiro analítico lembra um pouco das aulas de 
ciências e de matemáticas, que você teve no ensino médio.  Se você gosta de atividades 
de laboratório e de conduzir experimentos, talvez seja conveniente trabalhar como 
engenheiro de testes.  Ser um engenheiro de vendas poderá ser uma boa escolha, 
caso você seja persuasivo e goste de trabalhar com pessoas.  Se você gosta de organizar 
e promover projetos, pode-se tornar um engenheiro de desenvolvimento.  Depois 
de muitos anos de experiência, você pode ainda se tornar um engenheiro consultor. 
                                                           
5 Adaptado da American Society for Engineering Education 
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Qual é a relação dos engenheiros, com os tecnólogos e os técnicos...? Qual é a relação dos engenheiros, com os tecnólogos e os técnicos...? Qual é a relação dos engenheiros, com os tecnólogos e os técnicos...? Qual é a relação dos engenheiros, com os tecnólogos e os técnicos...?     
Os técnicos e tecnólogos trabalham freqüentemente junto aos engenheiros, 

como parte de uma equipe de engenharia.  Os engenheiros planejam e desenvolvem os 
projetos de engenharia.  À diferença destes, os técnicos e tecnólogos traduzem o 
projeto dos engenheiros em produtos. 

Se você der uma pequena olhada no seu redor, poderá ver muitas coisas que 
foram projetadas por engenheiros, e que os tecnólogos e técnicos ajudaram a fazer 
realidade.  Por exemplo, enquanto os engenheiros projetam uma ponte, os tecnólogos 
que supervisionam a construção da mesma, inspecionam o trabalho dos trabalhadores 
da construção.  Desta forma, os técnicos e tecnólogos preenchem a lacuna existente 
entre os profissionais que projetam e aqueles que implementam.  Estes técnicos e 
tecnólogos devem possuir um mínimo de conhecimento teórico, para trabalhar 
diretamente com os engenheiros, e ainda devem possuir também experiência pratica 
para inspecionar o trabalho dos operadores. 

Os tecnólogos e os técnicos ocupam-se de varias tarefas do espectro 
tecnológico, mais adequadamente empregados nas áreas que tratam de aplicações, 
manufatura, implementação, operacionalização, vendas e produção.  Estas tarefas, 
diferem as dos engenheiros graduados, que são empregados em atividades de projeto, 
pesquisa e desenvolvimento.  

Embora que os tecnólogos e técnicos trabalhem na implementação de projetos 
dos engenheiros, os tecnólogos tendem a ocupar mais cargos de supervisão e 
gerenciamento que os técnicos, devido a seu grau mais avançado de estudos, e 
usualmente trabalham mais perto dos engenheiros projetistas.  Tanto o trabalho dos 
técnicos., quanto dos tecnólogos, deverão ter a supervisão de um engenheiro. 

Qual é a diferença entre um engenheiro e um tecnólogo...?Qual é a diferença entre um engenheiro e um tecnólogo...?Qual é a diferença entre um engenheiro e um tecnólogo...?Qual é a diferença entre um engenheiro e um tecnólogo...?    
Os programas de graduação em Engenharia aplicam os conceitos científicos 

para desenvolver soluções aos problemas do mundo real.  O seu trabalho é mais 
teórico que o do tecnólogo,  envolvendo o projeto de novos produtos tais como um 
robô a ser utilizado numa planta de manufatura.  Os Engenheiros precisam de 
conhecimento teórico, cientifico e matemático bastante aprofundado, em 
contrapartida, os tecnólogos precisam de conhecimentos amplos mas não tão 
aprofundados. Algumas escolas e universidades oferecem programas de tecnólogos, 
com duração variada entre 3 e 4 anos, enquanto que os programas de graduação em 
engenharia, possuem em geral uma duração de 5 a 6 anos de estudo. Enquanto os 
engenheiros projetam os sistemas e produtos, os tecnólogos os instalam e mantém 
funcionando. 

Quais são as perspectivas da carreira para um engenheiro Quais são as perspectivas da carreira para um engenheiro Quais são as perspectivas da carreira para um engenheiro Quais são as perspectivas da carreira para um engenheiro ? O que me depara ? O que me depara ? O que me depara ? O que me depara 
no futuro..?no futuro..?no futuro..?no futuro..?    

Os salários pagos aos engenheiros são relativamente bons6, e a demanda por 
profissionais é abundante.  A graduação em Engenharia também abre as portas para 
outras carreiras.  Muitos engenheiros têm se graduado posteriormente em outras 

                                                           
6 Nos Estados Unidos, o menor salário inicial dos engenheiros fica em volta dos 40000 US$ anuais. 
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profissões tais como Medicina, Direito e Administração, onde os seus embasamentos 
em engenharia e no conhecimento tecnológicos os convertem em profissionais de 
competência invejável. 

Quê tipo de formação será necessária para me tornar um engenheiQuê tipo de formação será necessária para me tornar um engenheiQuê tipo de formação será necessária para me tornar um engenheiQuê tipo de formação será necessária para me tornar um engenheiro...?ro...?ro...?ro...?    
Em geral, a formação do engenheiro pode ser considerada no nível de um 

bacharel, com duração de 4 a 5 anos de estudos, em tempo integral7. 

Quais tipos de conhecimentos prévios, podem me ajudar na carreira de Quais tipos de conhecimentos prévios, podem me ajudar na carreira de Quais tipos de conhecimentos prévios, podem me ajudar na carreira de Quais tipos de conhecimentos prévios, podem me ajudar na carreira de 
engenharia...?engenharia...?engenharia...?engenharia...?    

É bastante obvio, que você precisará ter obtido bons conceitos no ensino 
médio, especialmente nas matérias das ciências e nas matemáticas, para poder efetuar 
um curso tão exigente quanto a Engenharia. Porém, você não precisa ser um “gênio”.  
Idealmente você deverá estar classificado entre os melhores alunos da sua turma (entre 
os 30% melhores), para poder escolher a carreira de Engenharia sem maiores 
preocupações.   

Os engenheiros gastam grande parte do seu tempo resolvendo problemas, um 
forte candidato a Engenharia deverá gostar de resolver problemas e se sobressair por 
isto.  

Se você ainda estiver cursando o ensino médio, poderá enriquecer a sua 
experiência na resolução de problemas, aproveitando ao máximo todas as disciplinas 
de matemáticas que a sua escola ofereça, incluindo cálculo básico e trigonometria, se 
disponível.  Você também deverá ter assistido a aulas praticas de ciências, tais como 
química e física.  A maioria das escolas de engenharia espera que você tenha bons 
conhecimentos de álgebra, geometria, trigonometria, química, física, inglês, estudos 
sociais, ortografia e gramática do seu idioma local. 

Os engenheiros convertem as suas idéias em gráficos, e para tanto precisam 
visualizar os seus produtos ou processos em três dimensões.  É interessante que você 
obtenha uma formação previa em disciplinas de desenho. 

Hoje em dia, os computadores pessoais são uma ferramenta importante, no 
trabalho do engenheiro e do EEF8.   Os conhecimentos da utilização de computadores 
pessoais, de sistemas operacionais e de alguma linguagem de programação, também 
são de extrema importância. 

É importante ressaltar que na formação de um EEF não existem atalhos.  
Geralmente o caminho mais tortuoso e difícil é o mais adequado, e é aquele que o 
deixará mais competente.  A competência, é uma das características mais fortes dos 
engenheiros. 

Finalizei o ensino médio com muitas deficiências e estou pensando Finalizei o ensino médio com muitas deficiências e estou pensando Finalizei o ensino médio com muitas deficiências e estou pensando Finalizei o ensino médio com muitas deficiências e estou pensando 
seriamente em ingressar numa escola de engenharia.  Que posso fazer?...seriamente em ingressar numa escola de engenharia.  Que posso fazer?...seriamente em ingressar numa escola de engenharia.  Que posso fazer?...seriamente em ingressar numa escola de engenharia.  Que posso fazer?...    

                                                           
7 De 5 a 7 anos, em regime de estudos noturno. 
8 O engenheiro começa a se formar como tal, no primeiro dia de aula.  Por isto, achei mais conveniente evitar o uso das palavras 
“aluno” e “estudante” para definir os futuro engenheiro.  No seu lugar, utilizarei ao longo do livro as siglas EEF (Engenheiro em 
Formação).   
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Se você for o tipo de pessoa que gosta de desmontar coisas e depois remonta-
las novamente, assim como é bastante curioso por saber como as coisas funcionam, e 
pensa seriamente em continuar os estudos, você pode tranqüilamente encarar o 
desafio.  A pergunta é: você pode encarar diretamente as disciplinas da engenharia sem 
sanar as deficiências trazidas da sua escola do ensino médio...? 

Para aumentar a sua chance de sucesso, você poderá cursar cursos básicos de 
ciências e matemáticas para equiparação, oferecidos pela sua escola de Engenharia, ou 
através de cursos intensivos oferecidos por alguma outra escola.  Algumas escolas de 
engenharia oferecem programas de pré-engenharia.  Após ter sanado as suas 
deficiências, você poderá encarar as aulas regulares, no mesmo nível dos outros 
calouros. 

Como posso escolher uma escola de engenharia de Como posso escolher uma escola de engenharia de Como posso escolher uma escola de engenharia de Como posso escolher uma escola de engenharia de boa qualidade ?boa qualidade ?boa qualidade ?boa qualidade ?    
Uma escola de engenharia sólida é aquela que possui bons professores9, e que 

freqüentemente conduzem importantes pesquisas na área da engenharia10.  

Terei tempo para efetuar atividades extraTerei tempo para efetuar atividades extraTerei tempo para efetuar atividades extraTerei tempo para efetuar atividades extra----curriculares ?  Quantas horas por dia curriculares ?  Quantas horas por dia curriculares ?  Quantas horas por dia curriculares ?  Quantas horas por dia 
precisarei rprecisarei rprecisarei rprecisarei reservar para os estudos...?eservar para os estudos...?eservar para os estudos...?eservar para os estudos...?    

Esta é uma questão muito pessoal e que também depende de cada disciplina.  
Obviamente, precisará de mais horas de trabalho para obter um conceito A do que 
um conceito C, sendo que os cursos de Engenharia são os mais exigentes de todos os 
oferecidos pelas universidades.  Em geral os EEFs não deveriam deixar os estudos a 
expensas de outros interesses forâneos aos da sua formação11.  Em geral, precisam-se 
pelo menos 2 horas de estudo para cada hora de aula assistida. 

A sua participação em atividades extracurriculares lhe ajudará no 
desenvolvimento de outros talentos e habilidades, muito valorizadas pelos 
empregadores em potencial. 

A engenharia é uma boa opção para as mulheres ?A engenharia é uma boa opção para as mulheres ?A engenharia é uma boa opção para as mulheres ?A engenharia é uma boa opção para as mulheres ?    
Hoje em dia, as mulheres constituem aproximadamente 15% dos EEFs 

ingressantes.  As mulheres são cada vez mais atraídas pela Engenharia pelas mesmas 
razões que aos homens: promessas de desafios, trabalho interessante, status social e 
bons salários.   

Posso eu mesmo sustentar a minha carreira em engenharia...?Posso eu mesmo sustentar a minha carreira em engenharia...?Posso eu mesmo sustentar a minha carreira em engenharia...?Posso eu mesmo sustentar a minha carreira em engenharia...?    
Geralmente o custo dos cursos de Engenharia é mais elevado, que os cursos de 

outras áreas12.  No caso de que seus pais e parentes não possam pagar o custo total da 
sua educação, existem financiamentos públicos e privados.  Como alternativa você 

                                                           
9 Não necessariamente os melhores titulados. 
10 No Brasil, as escolas de engenharia são avaliadas a cada 3 anos pelo Ministério da Educação.  As avaliações das condições de 
oferta podem ser verificadas em www.inep.gov.br e www.mec.gov.br.  Os EEF devem também prestar um exame final, o Exame 
Nacional de Cursos. Este exame ocorre a cada ano, e os resultados obtidos pelos EEFs são publicados por universidade, e podem 
ser verificados em provao.inep.gov.br . 
11 É muito difícil querer estudar numa escola de engenharia, trabalhando em uma empresa em outras atividades, por mais de 20 
horas semanais.  Não é uma missão impossível, mas pode ser muito frustrante, aumentando o prazo para a finalização dos 
estudos em mais 2 ou 3 anos. 
12 No Brasil, o custo de um curso de Engenharia, é de aproximadamente US$ 250 mensais. 
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poderá obter bolsas de pesquisa e atuar em monitorias, durante o seu curso, assim 
como estágios extracurriculares remunerados, e como última alternativa, poderá 
trabalhar em meio turno, em alguma empresa do ramo da sua Engenharia.  Algumas 
universidades oferecem bolsas e descontos para alunos carentes. 

Uma vez finalizado o curso, preciso fazer uma pósUma vez finalizado o curso, preciso fazer uma pósUma vez finalizado o curso, preciso fazer uma pósUma vez finalizado o curso, preciso fazer uma pós----graduação ?graduação ?graduação ?graduação ?    
Embora você possa trabalhar como um engenheiro na indústria ou para o 

governo sem um curso de pós-graduação, muitos engenheiros investem num curso de 
especialização ou de mestrado.  Em compensação ao investimento, os engenheiros 
ganham mais conhecimento, ficando mais bem qualificados para ocupar melhores 
posições no trabalho, adquirir maior prestigio e conseguir melhores salários.  Porém, 
não existe razão para decidir imediatamente após a finalização da graduação13.  Um 
curso de especialização14 normalmente possui a duração mínima de um ano.  Os 
cursos de mestrado possuem duração média de dois anos, enquanto que os de 
doutorado, três anos.  Os níveis de mestrado15 ou doutorado, são necessários para 
ocupar as posições de professor e de pesquisador. 

Preciso de uma licença especial para poder exercer a profissão?Preciso de uma licença especial para poder exercer a profissão?Preciso de uma licença especial para poder exercer a profissão?Preciso de uma licença especial para poder exercer a profissão?    
Devido a que os projetos de engenharia envolvem questões de segurança 

pública, preservação ambiental e ainda, responsabilidade moral e técnica, existem 
órgãos governamentais específicos de regulamentação das atribuições dos 
engenheiros16 e de fiscalização dos seus projetos. 

Quanto ganha um engenheiro...?Quanto ganha um engenheiro...?Quanto ganha um engenheiro...?Quanto ganha um engenheiro...?    

Os engenheiros em geral, ganham (e merecem!) um bom salário.  A profissão 
está entre as melhores assalariadas, mas tipicamente é menor do que algumas 
profissões independentes tais como médicos e advogados.  É claro que alguns 
engenheiros talentosos e empreendedores, que trabalham como autônomos ou 
criaram as suas próprias empresas, alcançaram o sucesso econômico17. 

Quantas horas os engenheiros trabalham...? Quantas horas os engenheiros trabalham...? Quantas horas os engenheiros trabalham...? Quantas horas os engenheiros trabalham...?     
A maioria dos engenheiros trabalha normalmente de Segunda-feira a Sexta-

feira.  Tipicamente trabalham de 8 a 10 horas por dia.  Existem algumas empresas que 
possibilitam uma flexibilidade de horários, especialmente nas áreas de pesquisa e 
desenvolvimento.   Eventualmente os engenheiros permanecem mais de 24 horas no 
local de trabalho, especialmente quando acontece a “posta em marcha” de uma nova 
planta. 

Os engenheiOs engenheiOs engenheiOs engenheiros utilizam computadores...? ros utilizam computadores...? ros utilizam computadores...? ros utilizam computadores...?     
Obviamente !.  No escritório, tudo é feito no computador, entre as tarefas 

mais comuns estão: a elaboração de relatórios, comunicações por email, desenhos, 
                                                           
13 Menos de 20% dos engenheiros continuam os seus estudos na pós-graduação. 
14 Normalmente denominados de Lato Sensu 
15 Os cursos de mestrado e doutorado, são denominados usualmente de Stricto Sensu. 
16 No Brasil o órgão regulamenta a atividade dos Engenheiros é o CONFEA/CREA.  Veja em www.confea.org.br.  
17 No Brasil, o salário base mensal do engenheiro é de 6 salários mínimos, por força de lei.  Em geral os engenheiros ganham 
entre US$ 7000 a US$ 40000 anuais. 
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projetos e o processamento de grande quantidade de dados, simulações e análises 
numéricas. Usualmente existe uma competição entre os cientistas e os engenheiros 
para ver que possui o maior poder computacional a sua disposição, e quem dispõe do 
software mais avançado.  Uma das habilidades dos engenheiros, é a elaboração de 
programas avançados. 

Os engenheiros viajam...? Os engenheiros viajam...? Os engenheiros viajam...? Os engenheiros viajam...?     
Isto depende da empresa em que o profissional atuará e do tipo de trabalho 

que efetua dentro dela.  Se você estiver interessado em viajar pelo país ou através do 
mundo, a engenharia pode ser uma possibilidade.  Muitas empresas grandes estão 
expandindo as suas operações através do mundo, de forma a manter a 
competitividade.  Estas fornecem muitas oportunidades para os engenheiros de viajar 
em missões de curto e de longo prazo.  Os engenheiros consultores que oferecem seus 
serviços para muitas empresas, tendem a efetuar muitas viagens. 

Os engenheiros são criativos...?Os engenheiros são criativos...?Os engenheiros são criativos...?Os engenheiros são criativos...?    
O significado da palavra “criar”, utilizada varias vezes neste livro, está 

relacionada diretamente com a engenharia.  O grupo dos engenheiros, é 
provavelmente o conjunto mais criativo.  Eles sintetizam, resolvem problemas e 
inovam.  Em outras palavras: permite que se façam coisas novas e que as velhas 
funcionem melhor.  Os profissionais das artes18, também são pessoas criativas, mas a 
sua criatividade se defronta com pensamentos e emoções.  A criatividade da 
Engenharia está diretamente relacionada com objetos e resultados. 

Quais são os Campos específicos das engenharias...?Quais são os Campos específicos das engenharias...?Quais são os Campos específicos das engenharias...?Quais são os Campos específicos das engenharias...?    

A Engenharia, devido à sua diversidade de campos do saber, é dividida em 
grupos ou tipos, de acordo com os campos do conhecimento humano a que está 
relacionada19: 

1. Engenharia de Agricultura 
o Engenharia Agrícola 
o Engenharia Agronômica 

2. Engenharia Ambiental20 
3. Engenharia Biomédica 

o Engenharia Eletromédica 
o Engenharia Clínica 
o Engenharia Biomecânica 
o Engenharia Bioinformática 
o Bioengenharia 

4. Engenharia Civil 

                                                           
18 A Engenharia pode ser definida como sendo uma “arte”.  Existem muitos artistas, que prosseguem estudos de pós-graduação 
em Engenharia, como forma de solucionar problemas constitutivos ou estruturais das suas obras.  Muitos artistas viram 
engenheiros e vice-versa. 
19 Maiores detalhes serão tratados nos próximos capítulos.  Algumas profissões que não serão tratadas neste livro são as pseudo-
engenharias, tais como Engenharia Genética, Engenharia Molecular, Engenharia Bancária, Engenharia Administrativa, 
Engenharia Econômica, Engenharia Literária, etc. 
20 Também relacionada com a Engenharia Civil e Engenharia Química. 
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o Engenharia de Transportes 
o Engenheiros Cartográficos 
o Engenheiros de Estruturas 
o Engenheiros Oceanógrafos 

5. Engenharia Elétrica 
o Engenharia Eletrônica 
o Engenharia Eletromecânica 
o Engenharia Mecatrônica21 
o Engenharia de Computadores  - Hardware22 
o Engenharia de Computadores  - Software 
o Engenharia Telemática 
o Engenharia de Telecomunicações 
o Engenharia de Automação e Controle de Processos 
o Engenharia Eletrotécnica 
o Engenharia de Sistemas de Energia 
o Engenharia Nuclear 

6. Engenharia Industrial23 
o Engenharia de Manufatura 
o Engenharia de Produção24 

7. Engenharia de Materiais 
o Engenharia de Cerâmicas 
o Engenharia de Madeira 
o Engenharia de Plásticos25 
o Engenharia Metalúrgica 
o Engenharia de Minas26 
o Engenharia de Petróleo27 
o Engenharia Geológica 

8. Engenharia Mecânica 
o Engenharia Automotiva 
o Engenharia Aeroespacial 
o Engenharia Aeronáutica 
o Engenharia Naval 

9. Engenharia Química 
o Engenharia de Alimentos 
o Engenharia Têxtil28 

                                                           
21 Também relacionada com a Engenharia Mecânica. 
22 Também conhecida como Engenharia de Sistemas Digitais 
23 Pode ser relacionada também com a Engenharia Elétrica e Mecânica. 
24 Também pode ser relacionada com outras engenharias, tais como Elétrica, Mecânica, Química, Civil, etc., no que se refere aos 
processos de produção. 
25 Pode também ser relacionada com a Engenharia Mecânica, dependendo do perfil desejado. 
26 Às vezes relacionada também com a Engenharia Civil 
27 Pode estar também relacionada com a Engenharia Química e/ou Engenharia Civil 
28 Também relacionada com a Engenharia Química. 
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111...333...   AAAsss   111000   VVVaaannntttaaagggeeennnsss   dddeee   ssseeerrr   uuummm   EEEnnngggeeennnhhheeeiiirrrooo   
No seu livro “Studying Engineering”,29 Raymond Landis30, lista as seguintes 

dez vantagens e oportunidades que a carreira de Engenharia oferece. 

##11  --  SSAATTIISSFFAAÇÇÃÃOO  NNOO  TTRRAABBAALLHHOO  

É muito importante encontrar uma carreira que lhe ofereça divertimento e 
satisfação.  Depois de tudo, você irá gastar 40 ou mais anos trabalhando oito horas 
por dia, cinco dias por semana, cinqüenta semanas por ano.  Você gostaria de odiar 
cada minuto deste tempo, ou desejaria no lugar fazer alguma coisa que realmente 
goste ?  Por varias razões, a engenharia pode fornecer uma profissão cheia de 
satisfações. 

##22  --  VVAARRIIEEDDAADDEE  DDEE  OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  

O que tinham em comum Neil Armstrong, Herbert Hoover, e Alfred 
Hitchcock?  A pesar de que eles eventualmente escolheram carreiras muito diferentes 
– um deles como astronauta, outro como presidente dos Estados Unidos, e o último 
como produtor de filmes de suspense – todos eles iniciaram a carreira de Engenharia.  
A graduação em Engenharia oferece uma boa base para seguir outras carreiras.   

As habilidades analíticas e tecnológicas que são desenvolvidas pelos EEFs 
podem ser colocadas em uso em muitos outros campos do saber.  Por exemplo, em 
estudos de medicina e advocacia, ou até na política.  Você pode também se converter 
num empreendedor nas áreas de produto, consultoria ou manufatura.  Ou ainda 
combinar as suas habilidades em engenharia e administração, numa carreira de 
diretor, gerente, ou ainda como vendedor para uma empresa de alta tecnologia. 

##33  --  TTRRAABBAALLHHOO  DDEESSAAFFIIAADDOORR  

Se você gosta de desafios, a engenharia pode ser para você.  No mundo da 
engenharia, não faltam problemas desafiadores.  Geralmente, os problemas de 
engenharia do “mundo real” são muito diferentes daqueles que você irá resolver na 
escola de engenharia.  De forma geral, a maioria dos problemas vistos na escola de 
engenharia, possuem uma única resposta correta.  Quando você estiver trabalhando 
no mundo de trabalho da engenharia, praticamente todos os problemas poderão ter 
mais de uma solução correta.  Não haverá respostas únicas, não haverá respostas no 
final do livro, nenhum professor lhe dirá o que está certo ou errado.  Você será 
procurado para encontrar uma solução e ainda deverá persuadir outras pessoas a 
acreditar que a sua solução é a melhor de todas.  

##44  --  DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO  IINNTTEELLEECCTTUUAALL  

A educação em engenharia irá “exercitar” os seus neurônios, desenvolvendo a 
sua habilidade de pensar de forma lógica e de resolver problemas.  Estas habilidades 
serão de extremo valor para a sua vida, e não somente quando você estiver resolvendo 
problemas de engenharia.  Por exemplo, as suas habilidades de resolução de problemas 
poderão ajudá-lo a efetuar tarefas tais como planejar as suas as suas férias, encontrar 
                                                           
29 Discovery Press, EUA, 1995 
30 Reitor da área de Engenharia e Tecnologia da California State University, Los Angeles, Estados Unidos de América. 
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emprego, organizar uma festa para arrecadar fundos para as pessoas carentes, comprar 
uma casa, ou até para escrever um livro. 

##55  --  IIMMPPAACCTTOO  SSOOCCIIAALL  

Tudo o que os engenheiros fazem, beneficia diretamente à sociedade.  Os 
engenheiros desenvolvem sistema de transporte que facilitam á movimentação de 
pessoas e produtos.  Os engenheiros projetam os edifícios nos quais vivemos e 
trabalhamos, os sistemas que distribuem a nossa água e eletricidade, as maquinas que 
produzem nossa comida, e equipamentos médicos que nos ajuda para manter a nossa 
boa saúde.  Como engenheiro, você poderá também trabalhar em projetos benéficos 
para a sociedade e natureza, tais como a despoluição ambiental, desenvolver próteses 
para as pessoas com deficiência física, desenvolver sistemas de transporte limpos e 
eficientes, encontrar novas fontes de energia, aliviar o problema mundial da fome, e 
melhorar a expectativa de vida dos paises não desenvolvidos. 

##66  --  SSEEGGUURRAANNÇÇAA  FFIINNAANNCCEEIIRRAA  

A segurança financeira não deve ser a sua única razão para escolher uma 
carreira em engenharia, mas, caso você decida tornar-se um engenheiro, será bem 
pago.  Em geral os graduados em engenharia recebem o salário inicial mais alto, de 
todas as profissões. 

##77  --  PPRREESSTTÍÍGGIIOO  

Os engenheiros jogam um papel principal na competitividade internacional do 
seu país, mantendo e melhorando o seu padrão de vida, assegurando uma forte 
segurança nacional, e fortalecendo a segurança pública.  Como membro de tão 
respeitada profissão, você irá receber um grande prestigio. 

##88  --  AAMMBBIIEENNTTEE  PPRROOFFIISSSSIIOONNAALL  

Como engenheiro, você irá trabalhar num ambiente profissional no qual será 
tratado com respeito e terá uma certa liberdade em escolher seu trabalho.  Você estará 
numa posição que influenciará os acontecimentos da sua empresa.  Na maioria dos 
casos, você receberá um espaço de trabalho adequado e as ferramentas necessárias para 
desenvolver o seu trabalho, incluindo o melhor computador e o melhor software.  
Provavelmente receberá uma secretária e o suporte técnico necessário para efetuar o 
seu trabalho.  Normalmente, você não será obrigado a utilizar o cartão ponto.  No 
lugar disto você será avaliado pela sua produtividade – na qualidade e na quantidade 
do seu trabalho.  Você poderá esperar que o seu salário aumente ano após ano, o qual 
será baseado na sua avaliação de desempenho feita pelo seu chefe.  Além disto, irá 
aprender dos engenheiros mais experientes da sua organização, e lhe serão oferecidos 
seminários e cursos de curta duração, para aumentar o seu conhecimento.  Algumas 
empresas fornecem programas de auxilio de custo educativo para efetuar cursos de 
pós-graduação ou para desenvolvimento profissional.  Como profissional você poderá 
receber outros benefícios, tais como previdência privada, seguros de saúde e de vida, 
extensão das férias e outros. 



�
�
�
�
��
��
�
�

E N G E N H A R I A . . . ?  U M A  P R O F I S S Ã O  A D E Q U A D A  P A R A  M I M . . . ?  

Engenharia - Uma Breve Introdução – Cocian L.F.E. 20202020 

##99  --  DDEESSCCOOBBEERRTTAASS  CCIIEENNTTIIFFIICCAASS  EE  TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCAASS  

Você sabe porque as bolas de golfe possuem pequenas depressões?  Quando 
você dirige numa estrada montanhosa, olhando para o guarda-rail e entende porque 
eles foram projetados da forma que foram?  você sabe porquê as casas de dois andares 
apresentam os maiores danos após um terremoto ?  A educação em Engenhara pode 
ajuda-lo a entender como estas, e muitas outras coisas do mundo, funcionam.  Além 
do mais, o entendimento da tecnologia lhe permitirá um melhor entendimento de 
assuntos que preocupam à sociedade.  Por exemplo:  Os reatores nucleares devem ser 
desativados ?  O quê será utilizado como energia quando o petróleo terminar?  É 
tecnicamente possível desenvolver um sistema de defesa do tipo “Guerra nas 
Estrelas?”. Podemos produzir comida suficiente para eliminar a fome no mundo.? 

##1100  --  PPEENNSSAAMMEENNTTOO  CCRRIIAATTIIVVOO  

Devido ao rápido aumento da velocidade nas mudanças sociais e tecnológicas, 
a necessidade de que os engenheiros pensem criativamente é agora maior do que 
nunca foi.  Somente através da criatividade podemos nos adaptar a estas mudanças.  Se 
você gosta de questionar, explorar, inventar, descobrir, e criar, então a engenharia 
poder ser a profissão ideal para você ! 

111...444...   AAAsss   222000   mmmaaaiiiooorrreeesss   rrreeeaaallliiizzzaaaçççõõõeeesss   dddaaa   eeennngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   nnnooo   
sssééécccuuulllooo   xxxxxx   

Foram selecionadas as vinte maiores realizações da engenharia no século 
passado, num evento organizado pela NAE31, sendo anunciados pelo ex-astronauta e 
engenheiro Neil Armstrong32, como sendo aquelas que tiveram o maior impacto na 
qualidade de vida das pessoas no século XX. Naquele evento, o presidente desta 
academia, William A. Wulf declarou a seguinte frase: 

“Existe engenharia em tudo o que nos rodeia, sendo que algumas pessoas 
freqüentemente consideram como sendo coisas comuns, parecidas com a água e o ar.  
Pergunte a si mesmo, o que não foi projetado por engenheiros ?  Engenheiros desenvolvem 
e distribuem bens de consumo, constroem as redes de estradas, possibilitam as viagens 
aéreas e terrestres, as redes de comunicação tais como a Internet, produção em massa de 
antibióticos, criam válvulas artificiais de coração, constroem lasers, aparelhos que se 
apresentam como uma tecnologia antes inimaginável e bastante úteis, tais como fornos 
microondas e discos compactos.  Em resumo, os engenheiros fazem possível a nossa 
qualidade de vida”. 

##2200  ––  OOSS  MMAATTEERRIIAAIISS  DDEE  AALLTTOO  DDEESSEEMMPPEENNHHOO  

Iniciando do ferro e aço até os últimos avanços na fabricação de polímeros, 
cerâmicos e compósitos, o século XX tem sido a revolução nos materiais.  Os 
engenheiros têm manipulado e melhorado as propriedades dos materiais para usos em 
milhares de aplicações.  

                                                           
31 National Academy of Engineering, EUA.  Maiores detalhes em http://www.greatachievements.org/.  O evento denominado 
National Engineers Week 2000 aconteceu nos Estados Unidos em fevereiro do ano 2000. 
32 Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na Lua. 
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##1199  ––  AA  TTEECCNNOOLLOOGGIIAA  NNUUCCLLEEAARR    

A manipulação do átomo mudou a natureza da guerra para sempre e causou 
espanto no mundo com o seu poder.  As tecnologias nucleares também no 
forneceram uma nova fonte de energia elétrica e desenvolveram novos instrumentos 
para a pesquisa medica, tanto para diagnostico e tratamentos quanto na geração de 
imagens. 

##1188  ––  OOSS  LLAASSEERRSS  EE  AASS  FFIIBBRRAASS  ÓÓPPTTIICCAASS    

Os pulsos de luz dos lasers são utilizados como ferramentas industriais, 
dispositivos cirúrgicos, satélites e em outros produtos.  Nas comunicações, as fibras de 
vidro de alta pureza fornecem a infraestrutura para carregar a informação através de 
luz produzida por laser.  Um único cabo de fibra óptica pode transmitir dezenas de 
milhões de ligações telefônicas, arquivos de dados e imagens de vídeo. 

##1177  ––  AASS  TTEECCNNOOLLOOGGIIAASS  DDOO  PPEETTRRÓÓLLEEOO  EE  DDOO  GGÁÁSS  

O petróleo tem sido o componente energético mais importante no século XX, 
resultando em combustível para os carros, casas e industrias.  Os produtos 
petroquímicos são utilizados em milhares de produtos, desde uma aspirina até em 
roupas.  Estimulados pelos avanços de engenharia na exploração de petróleo e no 
processamento, os derivados do petróleo tem tido um enorme impacto nas economias 
mundiais, nas pessoas e na política. 

##1166  ––  AASS  TTEECCNNOOLLOOGGIIAA  DDAA  SSAAÚÚDDEE    

Os avanços da tecnologia médicos no século XX têm sido impressionante.  Os 
médicos dispõem hoje em dia, de um grande arsenal de equipamentos para 
diagnostico e tratamento.  Alguns produtos que melhoram a qualidade de vida das 
pessoas, são os órgãos artificiais, as próteses para substituição de articulações, 
tecnologias de imageamento e os biomateriais. 

##1155  ––  AASS  AAPPLLIICCAAÇÇÕÕEESS  DDOOMMÉÉSSTTIICCAASS  

A inovação tecnológica produzida pela Engenharia resultou em uma ampla 
variedade de dispositivos, incluindo aspiradores de pó, máquinas lava-roupas e 
secadores.  Estes e outros produtos nos permitem maior tempo livre, possibilitam a 
mais pessoas de trabalhar fora das suas casas, e contribuem significativamente na 
economia global. 

##1144  ––  AASS  TTEECCNNOOLLOOGGIIAASS  DDEE  IIMMAAGGEEMM    

Desde os pequenos átomos, até as galáxias mais distantes, as tecnologias de 
geração de imagens têm expandido os limites da nossa visão.  Desde a analise do corpo 
humano, o mapeamento do leito dos oceanos, até a analise do comportamento do 
clima, são resultado dos avanços da engenharia nas tecnologias de formação de 
imagens. 
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##1133  ––  AA  IINNTTEERRNNEETT  

A Internet mudou o nosso trabalho, a educação e as comunicações pessoais.  
Pelas suas características de acesso global, às noticias, ao comercio e aos grandes 
centros de armazenamento de informação, a internet permitiu a globalização e a 
aproximação dos povos, adicionando ainda conveniência e eficiência para nossas 
vidas. 

##1122  ––  AA  EEXXPPLLOORRAAÇÇÃÃOO  EESSPPAACCIIAALL  

Desde os primeiros foguetes até os satélites mais sofisticados, a expansão do 
espaço pelo homem, a exploração espacial foi a mais incrível façanha da engenharia no 
século XX.  O desenvolvimento de naves espaciais tem emocionado o mundo, 
aumentado o nosso conhecimento e melhorado as nossas capacidades.  Milhares de 
produtos e serviços úteis têm resultado dos programas espaciais, incluindo 
equipamentos médicos, previsões do clima mais exatas e comunicações sem fio. 

##1111  ––  AASS  MMAALLHHAASS  RROODDOOVVIIÁÁRRIIAASS  

As auto-estradas fornecem uma das características mais desejadas pelo homem 
– a liberdade de locomoção pessoal.  Milhares de engenheiros constroem as estradas, 
as pontes e os túneis que conectam as cidades, permitem a movimentação de 
mercadorias e serviços para áreas remotas, incentivam o crescimento e facilitam o 
comercio. 

##1100  ––  OOSS  SSIISSTTEEMMAASS  DDEE  AARR  CCOONNDDIICCIIOONNAADDOO  EE  RREEFFRRIIGGEERRAAÇÇÃÃOO  

O ar condicionado e a refrigeração mudaram a vida do homem no século XX.  
Dezenas de inovações de engenharia fizeram possível o transporte e armazenamento 
de alimentos frescos e perecíveis, permitem que as pessoas trabalhem 
confortavelmente em lugares de clima caloroso e auxiliam na criação de ambientes de 
temperatura estável para os componentes sensíveis que constituem a economia da 
tecnologia da informação. 

##99  ––  AA  TTEELLEEFFOONNIIAA  

O telefone é a pedra fundamental da vida moderna.  Ligações quase 
instantâneas entre amigos, famílias, empresas e paises, permitem a comunicação que 
melhora as nossas vidas, as nossa industrias, e as nossas economias.  Os engenheiros 
têm feito inovações impressionantes, que levaram a tecnologia dos fios de cobre até as 
fibras ópticas, desde os quadros de distribuição até os satélites, e das linhas fixas até as 
linhas sem fio e até a Internet. 

##88  ––  OOSS  CCOOMMPPUUTTAADDOORREESS  

O computador tem transformado as empresas e as vidas através do mundo, 
pelo aumento da produtividade e pelo acesso aberto a vastas áreas do conhecimento.  
Os computadores têm reduzido o incomodo das rotinas diárias do nosso trabalho, e 
permitiu novas formas de manipular problemas complexos. A capacidade de invenção 
da Engenharia alimentou esta revolução, e continua a fabricar computadores mais 
rápidos, mais potentes e mais baratos. 
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##77  ––  AA  MMEECCAANNIIZZAAÇÇÃÃOO  AAGGRRÍÍCCOOLLAA  

O maquinário das fazendas, tais como tratores, cultivadores, colheitadeiras e 
milhares de outros elementos, aumentaram a eficiência e a produtividade das lavouras 
de forma impressionante.  No inicio do século XX, um agricultor que abastecia 
alimentos para 10 pessoas, com as inovações da engenharia até o final do século em 
questão, conseguia alimentar a 100, no mesmo espaço de terra. 

##66  ––  RRÁÁDDIIOO  EE  TTEELLEEVVIISSÃÃOO  

A radio e a televisão, foram os maiores agentes da mudança da sociedade no 
século XX, abrindo as janelas para outras culturas, a áreas remotas do mundo, e como 
documentário para a história.  Os engenheiros têm desenvolvido tecnologias 
extraordinárias que permitem a troca de informações e entretenimento para milhões 
de pessoas todos os dias.  Estas tecnologias vão desde os antigos telégrafos sem fio, até 
os avançados sistemas de comunicação via satélite. 

##55  ––  AA  EELLEETTRRÔÔNNIICCAA  

A eletrônica fornece a base de incontáveis inovações – aparelhos de CDs, TVs 
e computadores, somente para mencionar alguns poucos equipamentos.  Desde os 
tubos de vácuo até os transistores,  e daí até os circuitos integrados, os engenheiros 
tem feito a eletrônica cada vez menor, mais poderosa e mais eficiente, construindo o 
caminho para produtos que tem melhorado a qualidade e a comodidade da vida 
moderna. 

##44  ––  ÁÁGGUUAA  TTRRAATTAADDAA  EE  AABBUUNNDDAANNTTEE  

A disponibilidade de água tratada e abundante mudou a forma de viver e 
morrer dos humanos nos últimos séculos.  No inicio do século XIX, as doenças 
adquiridas pelo consumo de água poluída, tais como febre tifóide e a cólera, matavam 
centenas de milhares de pessoas anualmente.  A partir de 1940, os sistemas de 
tratamento e distribuição de água, projetados por engenheiros, começaram a eliminar 
doenças nas nações desenvolvidas.  Estes avanços também permitiram levar água a 
lugares da terra que eram inabitáveis. 

##33  ––  OO  AAVVIIÃÃOO  

O transporte aéreo moderno de transporte de mercadorias e pessoas de forma 
rápida através do planeta, facilitou a nossa interação pessoal, cultural e comercial.  As 
inovações tecnológicas na engenharia, que vai do aeroplano dos irmãos Wright até os 
atuais jatos supersônicos, têm feito tudo isto possível. 

##22  ––  OO  AAUUTTOOMMÓÓVVEELL  

O automóvel pode ser o símbolo mais importante da liberdade pessoal.  É 
também o maior transportador de pessoas e produtos, e uma fonte de crescimento 
econômico e de estabilidade comercial.  Desde os primeiros veículos até os mais 
modernos, o automóvel é uma amostra da capacidade da engenharia, com incontáveis 
inovações feitas tanto no design, quanto na produção e na segurança. 
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##11  ––  AA  EELLEETTRRIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  

A energia elétrica está envolvida em praticamente qualquer ocupação e 
operação da sociedade moderna.  Ela tem literalmente iluminado o mundo, gerando 
grande impacto em inumeráveis áreas da vida moderna, incluindo a produção e 
processamento de alimentos, nas comunicações, nos cuidados da saúde e nos 
computadores.  Milhares de engenheiros fizeram isto acontecer, com trabalhos 
inovadores em fontes de energia, técnicas de geração de energia e nas redes de 
transmissão. 

111...555...   EEEnnngggeeennnhhheeeiiirrrooosss   IIIllluuussstttrrreeesss      
“O engenheiro tem sido, é e será o feitor da historia” 

James Kip Finch (1960)  

Muitas pessoas fascinantes foram engenheiros ou tiveram formação em 
engenharia.  A lista a seguir mostra, os engenheiros que não foram somente 
pesquisadores, projetistas ou inventores.  Eles também foram artistas, atletas 
olímpicos, astronautas, chefes de estado e cineastas. 

11111111........55555555........11111111........        GGGGGGGGeeeeeeeennnnnnnntttttttteeeeeeee        ffffffffaaaaaaaammmmmmmmoooooooossssssssaaaaaaaa        ccccccccoooooooommmmmmmm        ffffffffoooooooorrrrrrrrmmmmmmmmaaaaaaaaççççççççããããããããoooooooo        eeeeeeeemmmmmmmm        eeeeeeeennnnnnnnggggggggeeeeeeeennnnnnnnhhhhhhhhaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaa,,,,,,,,        
qqqqqqqquuuuuuuueeeeeeee        sssssssseeeeeeee        ddddddddeeeeeeeessssssssttttttttaaaaaaaaccccccccaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaammmmmmmm        eeeeeeeemmmmmmmm        oooooooouuuuuuuuttttttttrrrrrrrraaaaaaaassssssss        áááááááárrrrrrrreeeeeeeeaaaaaaaassssssss        
Scott Adams – cartunistas e criador de "Dilbert".  

Yasser Arafat (1929-) – Líder palestino e laureado com o 
Premio Nobel da Paz.  Graduado em engenharia civil ela 
Universidade do Cairo 

Neil Alden Armstrong (1930-) – foi o primeiro homem a 
pisar na Lua, em 20 de julho de 1969.  Recebeu o seu diploma de 
engenheiro aeronáutico na Purdue University e o de mestre da 
University of Southern Califórnia. 

Rowan Atkinson – Comediante britânico, melhor 
conhecido pelos seus papeis na série de televisão "Mr. Bean", e 
vários filmes incluindo “Quatro casamentos e um funeral” e “Jhonny English”.  Fez o 
curso de formação em engenharia elétrica na Manchester University e Oxford 

University. 

Jimmy Carter (1924-)– 39o presidente dos Estados 
Unidos de América.  Freqüentou o Colégio do Sudeste da 
Geórgia e o Instituto de Tecnologia de Geórgia. Recebeu o 
grau de engenheiro na Academia Naval dos Estados Unidos 
em 1946. 

Leonardo Da Vinci (1452-1519) – Artista florentino.  
Um dos maiores mestre da era renascentista.  Foi pintor, 
escultor, arquiteto, engenheiro e cientista.  O seu profundo 

amor pelo conhecimento e a pesquisa foi a sua política de 
ação nos seus empreendimentos artísticos e científicos.  As 
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suas inovações no campo da pintura influenciaram a arte italiana por mais de um 
século depois da sua morte, e seus estudos científicos, particularmente nos campos de 
anatomia, óptica e hidráulica, anteciparam muitos dos desenvolvimentos da ciência 
moderna. 

Thomas Alva Edison (1847-1931) – Patenteou mais de mil invenções.  A sua 
invenção mais famosa foi a lâmpada incandescente.  Também desenvolveu o 
fonógrafo e o cinescópio.  Melhorou o projeto do telegrafo e o telefone projetado por 
Alexander Graham Bell.  

Roberto C. Goizueta – presidente e chefe executivo da Coca-Cola.  
Engenheiro químico pela Universidade de Yale. 

Brezhnev, Leonid Ilyich (1906-1982) - Secretário 
Geral do Partido Comunista da extinta União soviética. 
Engenheiro metalúrgico pelo Dneprodzerzhinsk 
Metallurgical Institute em 1935 

Alfred Hitchcock (1899-1980) – 
Diretor e produtor britânico naturalizado 
americano.  Produziu muitos filmes 
brilhantes de suspense, incluindo 
“Psicose”, “Os pássaros” e outros.  Nasceu 
em Londres e estudou engenharia no Colégio Saind Ignatius.  
Recebeu vários prêmios cinematográficos.  Foi condecorado pela 
rainha Elizabeth II. 

Herbert Hoover (1874-1964)– Graduado pela Universidade de 
Stanford.  Formado em engenharia de minas.  31o presidente dos EUA. 

Lee Iacocca (1824-)- Presidente e diretor executivo 
da Chrysler Corp. Formado em engenharia mecânica e 
industrial pela Universidade Lehigh em 1945.  Recebeu o 
titulo de mestre na Princeton University em 1946. 

Jair Lynch – Ginasta participante das olimpíadas de 
1992 e 1996.  Recebeu formação em engenharia civil na 
Stanford University. 

Tom Scholtz – Líder da banda de rock denominada Boston.  Formado em 
engenharia mecânica pelo MIT. 

Boris Yeltsin (1931-) – Ex-presidente da Rússia.  
Engenheiro civil. A Engenharia de Agricultura compreende 
as seguintes áreas: 
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11111111........55555555........22222222........        EEEEEEEEnnnnnnnnggggggggeeeeeeeennnnnnnnhhhhhhhheeeeeeeeiiiiiiiirrrrrrrroooooooossssssss        FFFFFFFFaaaaaaaammmmmmmmoooooooossssssssoooooooossssssss                
 
Edwin Howard Armstrong (1890-1954) – A 
sua maior realização foi a invenção da modulação 
em freqüência de banda larga em 1933, hoje 
conhecida como modulação FM.  Formado em 
engenharia elétrica pela Universidade de 
Columbia em 1913. 
 

 
Henry Bessemer (1813-1898) – Inventor e 
engenheiro inglês.  Inventou o primeiro processo 
de produção econômica de aço. – essencial para o 
desenvolvimento dos arranha-céus.  

 
Alexander Graham Bell (1847-1922) – 
Inventor do telefone.  Trabalhou também em 
pesquisas medicas e inventou técnicas para 
ensinar a falar às pessoas surdas.  Em 1888 
fundou a National Geographic Society.  
 

 
 
Willis Haviland Carrier (1876-1950)  - 
engenheiro e inventor americano.  Desenvolveu a 
técnica dos aparelhos de ar-condicionado.  
Formado como engenheiro e mestre pela 
Universidade de Cornell, em 1902. 
 

 

 

 
Seymour Cray (1925-1996) – Engenheiro e 
mestre formado na Universidade de Minnesota.  
Desenvolveu o primeiro supercomputador em 
1976, o CRAY-I. 
 

 
George de Mestral (1907-1990) – freqüentou a 
Escola Politécnica Federal de Lausanne, Suíça, 
onde se formou como engenheiro eletricista.  Em 
1955 criou e patenteou o Velcro®, cujo nome 
deriva das palavras francesas velour e crochet. 
 

 
Yuan-Cheng Fung – Conhecido como o pai da 
biomecânica.  Estabeleceu os fundamentos das 
propriedades biomecânicas de muitos órgãos 
humanos e tecidos. 

 
Rudolf Diesel (1858-1913) – Engenheiro 
mecanico formado pela Escola Politecnica de 
Munique.  Inventou o motor de explosão por 
pressão. 
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Bonnie Dunbar  (1949-) – Astronauta da NASA.  
Engenheira e mestre em engenharia de materiais 
cerâmicos pela Universidade de Washington.  
Doutora em engenharia biomédica e mecânica, 
pela Universidade de Houston.  Participou do 
desenvolvimento das cerâmicas que revestem os 
transbordadores espaciais. 
 

 
 
Ray Dolby (1933-) – Engenheiro eletricista pela 
Universidade de Stanford, mestre e PhD pela 
Universidade de Cambridge (Reino Unido).  
Inovador de sistemas de áudio e fundador da 
Dolby Lab. 
 

 

 

 
Sir Sanford Fleming (1827-1915) – engenheiro 
civil e cientista canadense.  Desenvolveu o 
sistema de ferrocarril canadense.  Criador do 
sistema padrão mundial de divisão do tempo. 
 

 

 

 
Jay W. Forrester (1918) - foi um dos pioneiros 
no desenvolvimento dos computadores digitais.  
Inventou o dispositivo magnético de 
armazenamento magnético.  Formado em 
engenharia elétrica pela Universidade de Nebraska 
em 1939.  Recebeu o titulo de mestre no 
Massachusetts Institute of Technology em 1945. 

 
Henry Ford (1863-1947) – registrou varias 
patentes de mecanismos automotivos, mas é 
mais bem lembrado pela participação  no 
desenvolvimento  do método de montagem e 
produção que revolucionou a industria 
automobilística pela redução do tempo requerido 
para a montagem de um carro.  Formado em 
engenharia em 1891. 
 

 

 

 
Andrew Grove (1936-) – Engenheiro químico 
húngaro, co-fundador da Intel Co. PhD pela 
Universidade da Califórnia em 1963 

 
William Hewlett and David Packard  - Co-
fundadores da Hewlett-Packard.Inc. 
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Grace Murray Hopper (1906-1992).  
Engenheira de Computadores e oficial da U.S. 
Navy.  Desenvolveu o primeiro compilador em 
1952 e a linguagem de programação COBOL.   
Popularizou o termo “bug”, ao encontrar um 
inseto preso nos relés de um primitivo 
computador, que paralisou o seu funcionamento. 
 

 

 

 
 
Bill Joy  - Co-fundador da Sun Microsystems.  
Engenheiro eletricista pela Universidade de 
Michigan em 1975.  Mestre em engenharia Elétrica 
e Ciência da Computação, em Berkeley. 

 
 
Jack Kilby (1923-) – Inventor do circuito 
integrado.  Recebeu o grau de engenheiro 
eletricista na Universidade de Illinois em 1947, e 
o grau de mestre na Universidade de Wisconsin 
em 1950.  No ano 2000 recebeu o premio Nobel 
em Física pelo seu trabalho com os circuitos 
integrados. 
 
 

 

 

 
 
Ludwig Prandtl (1875-1953) – Pai da mecânica 
dos fluidos.  Engenheiro Mecânico. 

 
 
Judith Resnik (1949-1986) – Engenheira 
eletricista pela universidade de Carnegie-Mellon 
em 1970.  Recebeu o grau de Doutor em 
Engenharia Elétrica na Universidade de Maryland 
em 1977. 
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George Westinghouse (1846-1914) – Inventou 
o sistema de freio a ar, que permitiram maior 
segurança nos trens.  Fundador da Westinghouse 
Electric Company. 

 
Steve Wozniak (1950-) – Co-fundador da 
empresa Apple Computer, Inc. em 1976.  
Formado em engenharia elétrica na Universidade 
de Berkeley em 1981. 

 
 
Reginald A. Fessenden (1866-1932)- Físico e 
engenheiro eletricista canadense reconhecido 
pelo seu trabalho pioneiro na área de 
comunicações sem fio.  Começou a sua pesquisa 
na Universidade de Pittsburgh.  Depois de ter 
projetado um oscilador de alta freqüência em 
1906, efetuou a primeira radiodifusão de voz e 
musica.  No mesmo ano, estabeleceu a 
comunicação bidirecional intercontinental.  
Inventou também o sistema heteródino de 
recepção de radio, o medidor de profundidade 
ultra-sônico, o compasso de radio, dispositivos de 
sinalização submarina, a nuvem de fumaça para 
tanques de guerra e a o impulsionador turbo-
elétrico, (para os navios de guerra). 
 

 
 
 

  
Karl (Friedrich) Benz (1844-1929) – engenheiro 
mecânico alemão.  Projetou e construiu o primeiro 
automóvel prático impulsionado por um motor de 
combustão interna. 
 

 
Gottlieb Wilhelm Daimler (1834-1900) – 
engenheiro mecânico alemão e pioneiro da 
indústria automobilística.  Inventou o primeiro 
motor de combustão interna de alta velocidade 
em 1883, e o carburador em 1885, usando 
gasolina como combustível.  Provavelmente foi 
ele que construiu a primeira motocicleta em 
1885.  Em 1890 fundou a Daimler-Motoren-
Gesellschaft, que produziu o Mercedes em 1889, 
posteriormente resultando na Daimler-Benz & Co, 
em 1926.  Junto com o Karl Benz, é responsável 
pelos automóveis da marca Mercedes-Benz de 
hoje em dia. 
 

 

 
Chester F. Carlson (1906-1968) - U.S. inventor 
da Xerografia, um processo de cópia  
 

 

  
John Deere (1804-1886)- engenheiro mecânico   
americano quem de forma pioneira, explorou o 
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uso de máquinas na agricultura, aumentando a 
produtividade agrícola mundial. 
 
 

 
Soichiro Honda (1906-1991) – engenheiro 
mecânico e industrial japonês.  Registrou mais de 
100 patentes.  Projetou novos motores e fundou 
a Honda Motor Company Ltd. em 1948.  No ano 
de 1959 era a maior fabricante de motocicletas 
do mundo, e na década de 1980 foi a líder da 
indústria automobilística. 
 
 

 

  
Elias Howe (1819-1867) – engenheiro mecânico 
norte-americano.  Inventou a máquina de costura, 
patenteada em 1846, que revolucionou a 
industrialização de roupas nas fabricas e nas 
próprias casas. 
 
 

 
Isaac Merrit Singer (1811-1875) – inventor e 
engenheiro mecânico norte-americano. 
Desenvolveu a primeira máquina de costura de 
uso doméstico. 
 

 

  
Margaret E. Knight (1838-1914) – Engenheira 
mecânica, inventora  do aparelho de tecer, isto na 
idade de 12 anos.  As suas patentes incluem a 
máquina de dobrar sacos de papel (1870), 
maqunas para corte de sapatos (1890-94) e 
muitas outras máquinas domésticas.  Ainda bem 
que eles não tinham vídeo games nem TV.  A 
Margaret ficava sempre muito ocupada jogando e 
inventando de tudo. 
 

  
Elisha Graves Otis (1811-1861) – engenheiro 
mecânico norte-americano, inventor do primeiro 
elevador seguro e pratico (1857), além de outras 
invenções.  Você deve lembrar do senhor Otis, 
toda vez que não tenha que usar as escadas para 
subir aos andares mais elevados dos prédios 
modernos. 
 

 
Linus Yale (1821-1868) – engenheiro mecânico e 
fabricante norte-americano.  Inventou uma 
pequena fechadura cilíndrica com um mecanismo 
de chaveamento, através de uma pequena chave 
chata (invento patenteado em 1861), que é 
utilizado ainda hoje em dia.  Um ano mais tarde, 
criou a chave de combinação. 
 

 

  
Alfred Bernhard Nobel – engenheiro químico e 
mecânico sueco.  Inventor e fabricante, cuja mais 
importante invenção foi a dinamite, ganhando 
uma fortuna com ela.  Nobel foi treinado por 
tutores, sendo autodidata. 
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222...111...   RRRooodddaaasss,,,   aaasssaaasss   eee   ppprrrooopppuuulllsssãããooo   –––   UUUmmm   pppooouuucccooo   dddeee   

hhhiiissstttóóórrriiiaaa   
Tem sido dito, que a historia da civilização é a historia da Engenharia.  

Certamente é verdade que as civilizações desenvolvidas são conhecidas pelas suas 
realizações em engenharia. 

O rei Salomão, Julio César, Carlo Magno e a rainha Vitória possuíam uma 
coisa em comum.  Todos dependiam de um veiculo impulsionado por cavalos, que de 
varias formas, serviu à humanidade por mais de 5000 anos.  Leonardo da Vinci 
esboçou tanques e máquinas voadoras (1480) e Jules Verne descreveu submarinos e 
naves espaciais (1865), mas a realização destes sonhos fantásticos tem sido um lento 
processo de engenharia. 

FFAATTOOSS  DDEE  TTEEMMPPOOSS  MMUUIITTOO  AANNTTIIGGOOSS  

Em épocas pré-históricas, as pessoas já adaptavam vários objetos da natureza 
para o seu uso.  O fogo forneceu calor, proteção dos animais noturnos, permitiu 
cozinhar comidas e serviu como sinalizador.  Os troncos de arvores permitiram a 
construção das suas casas nos lugares mais adequados e forneceu um meio de 
atravessar rios turbulentos.  Das videiras e outros vegetais, eles fizeram cordas; 
elementos essenciais para muitas atividades. 

As primeiras ferramentas foram provavelmente a faca, o machado e a agulha, 
todos estes provenientes de objetos naturais.  O uso da alavanca resultou na 
multiplicação da força humana e a lança estendeu o seu alcance.  Nas épocas antigas as 
pessoas já dominavam a construção de pontes, estradas, canais, túneis, sistemas de 
irrigação e drenagem, aquedutos, docas e portos. Algumas destas realizações foi 
conhecida somente através de contos escritos e legendas, sendo que outros 
permanecem até os presentes dias como monumento aos seus construtores. 

AARRQQUUIITTEETTUURRAA  

A palavra arquiteto significa “chefe construtor”.  O primeiro arquiteto tinha 
que ser hábil na habilidade de planejar uma estrutura adequada às necessidades sociais, 
ser experiente na arte1 da construção, ser eficiente no uso dos materiais, e ainda ser 

                                                           
1 Tecnologia 

Capítulo 

2 
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competente para dirigir diretamente os operários – em outras palavras, ele era um 
engenheiro. 

Algumas estruturas conhecidas que atestam a imaginação e a habilidade dos 
seus planejadores são: as grandes pirâmides do Egito (ano 3000 a.C.), o templo do rei 
Salomão em Jerusalém (ano 1000 a.C.), o Partenon na Grécia (ano 450 a.C.), e o 
Coliséu em Roma (ano 80). 

EESSTTRRAADDAASS  

Os romanos deslocavam os seus engenheiros para os vários paises que estes 
conquistavam.  Algumas estradas dos romanos ainda são encontradas na Inglaterra, 
onde muitas destas servem como fundações de estradas posteriores.  No império 
romano existiam aproximadamente 75000 km de estradas construídas de acordo com 
os princípios de pavimentação e drenagem que ainda são utilizados.  A administração 
do império dependia das facilidades de transporte e comunicação. 

HHIIDDRRÁÁUULLIICCAA  

A água esta sempre intimamente ligada com a vida humana.  As represas de 
irrigação e os canais que fizeram do rio Nilo um jardim (ano 2000 a.C.) estão entre as 
primeiras realizações de engenharia conhecidas.  Jerusalém e Atenas foram supridas 
com água, a partir de morros distantes por meio de aquedutos.  Os romanos são 
famosos pelos seus mais de 400 km de aquedutos, e que foram descritos em detalhe 
por Frontinius (ano 79), um inspetor romano, e “responsável pela água”.  Tem sido 
calculado, que estes aquedutos conseguem sustentar uma vazão de mais de 1 bilhão de 
litros de água por dia. 

MMEETTAALLUURRGGIIAA  

O uso diário do fogo pelos humanos, permitiu a chance de descobrir as 
possibilidades da metalurgia.  Imagine o interesse da pessoa ao observar que no seu 
primitivo fogão, feito de minério de cobre, depois de ter cozinhado os alimentos, 
aparecia no fundo uma lamina de metal flexível.  O bronze foi descoberto bastante 
cedo, devido a que os minérios de cobre e de estanho, são freqüentemente 
encontrados juntos.  Na construção das pirâmides foram utilizadas serras e brocas 
feitas de bronze..  O ferro possui um ponto de fusão bastante elevado, e portanto é 
mais difícil de trabalhar.  Algum minério raro de ferro foi misturado com carvão e 
trabalhado a quente pelos ferreiros fazendo um elemento de extrema dureza e 
raridade, sendo utilizado como ferramenta, como arma ou fabricado em barras para 
ser utilizado como moeda. 

222...222...   AAA   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   cccooommmooo   PPPrrrooofffiiissssssãããooo   
Existem muitas definições para o termo Engenharia.  Uma definição geral, 

você pode ler a seguir: 

Engenharia2: [De engenho + aria.]  Arte de aplicar conhecimentos científicos e 
empíricos e certas habilitações especificas a criação de estruturas, dispositivos e processos que 

                                                           
2 Novo Aurélio Século XXI – Ferreira, Aurélio Buarque de Holanda – Ed. Nova Fronteira S.A. - 1999 
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se utilizam para converter recursos naturais em formas adequadas ao entendimento das 
necessidades humanas. 

Podemos selecionar duas definições principais para o termo Engenheiro, 
dependendo da sua natureza.  Uma definição Legal levando em conta a legislação, e 
uma Profissional, que focaliza a pratica da profissão. 

Uma definiçãoUma definiçãoUma definiçãoUma definição legal típica do termo Engenheiro legal típica do termo Engenheiro legal típica do termo Engenheiro legal típica do termo Engenheiro    
O Engenheiro Profissional, dentro do significado e objetivos da lei, refere-se à 

pessoa ocupada na pratica profissional da prestação de serviços ou em atividades de 
trabalho criativo que requeira educação, treino e experiência nas ciências da 
engenharia e na aplicação de conhecimento especifico em matemática, física e ciências 
da engenharia.  A prestação de serviços ou trabalho criativo se dará como 
consultorias, investigação, avaliação, planejamento ou projeto de serviços de utilidade 
pública ou privada, estruturas, maquinas, processos, circuitos, construções, 
equipamentos ou projetos, e supervisão de construções par ao propósito de seguir e 
alcançar as especificações estabelecidas pelo projeto de qualquer um destes serviços. 

Uma definição profissional do termo Engenheiro Uma definição profissional do termo Engenheiro Uma definição profissional do termo Engenheiro Uma definição profissional do termo Engenheiro     
O Engenheiro Profissional é competente em virtude da sua educação 

fundamental e do treinamento para aplicar o método cientifico, a sua percepção e 
experiência, para a solução de problemas, assumindo responsabilidade pessoal pelo 
desenvolvimento e aplicação das ciências da engenharia e das técnicas, especialmente 
na pesquisa, projeto, manufatura, supervisão e gerenciamento.  Um engenheiro é uma 
pessoa qualificada pela sua capacidade, educação e experiência em executar tarefas de 
engenharia.  

Provavelmente você foi atraído pelo estudo da engenharia sem ter 
conhecimento do que ela realmente é.  Nas definições que vimos antes, as palavras e 
as frases aparecem uma e outra vez, de forma bastante confusa.  Uma reflexão levando 
em consideração estas definições, leva à conclusão de que existem cinco elementos 
essenciais na definição da engenharia.: 

1. A engenharia como profissão 
2. Arte e ciência 
3. Uso da ciência aplicada 
4. Utilização dos recursos naturais 
5. Beneficio à humanidade como propósito 

Incorporando estes cinco elementos em uma única frase, pode resultar no 
seguinte: 

A engenharia é a arte profissional da aplicação da ciência para a conversão dos 
recursos naturais em beneficio da humanidade. 

AA  EENNGGEENNHHAARRIIAA  CCOOMMOO  PPRROOFFIISSSSÃÃOO    

A Engenharia é uma profissão, mas o que é uma profissão...? 3 

                                                           
3 Profissão: Ato ou efeito de professar. atividade ou ocupação especializada, e que supõe determinado preparo.  – Aurélio Século 
XXI. 
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As vocações que são comumente referenciadas como profissões, dentre estas, 
podemos citar: a medicina, advocacia, arquitetura, ensino, sacerdócio e finalmente, a 
engenharia.  As vocações possuem quatro características comuns: 

! Estão associadas com uma grande área especifica do conhecimento. 
! A preparação para a profissão inclui treinamento na aplicação de tal conhecimento. 
! Os padrões da profissão são mantidos no mais alto nível, através da força de 

regulamentações legais ou pela opinião publica. 
! Cada membro da profissão reconhece as suas responsabilidades para com o povo, 

além das responsabilidades com os seus clientes ou com outros membros da sua 
profissão. 

AARRTTEE  EE  CCIIÊÊNNCCIIAA    

A engenharia é uma arte4 mais do que uma ciência.  A arte utiliza a aplicação 
sistemática do conhecimento e habilidade de acordo com um conjunto de regras.  A 
engenharia requer perspicácia, habilidade e decisão na adaptação do conhecimento 
para propósitos práticos.  Uma das maiores atividades na engenharia é a resolução de 
problemas, e para alguns engenheiros isto é uma arte.   

O método da engenharia para a solução de problemas começa pelo claro 
entendimento do problema em si, fazendo as hipóteses necessárias, utilizando a 
criatividade para estabelecer o conceito, dispositivo ou sistema, que atenda às 
necessidades, efetuando uma analise lógica da situação, baseada nos princípios 
estabelecidos,  verificando cuidadosamente os resultados e finalizando com um 
conjunto de conclusões ou recomendações baseadas em todos os fatos relacionados.  A 
habilidade para conceber uma solução original e predizer o seu desempenho e custo é 
um dos atributos diferenciados do profissional engenheiro5. 

UUSSOO  DDAA  CCIIÊÊNNCCIIAA  AAPPLLIICCAADDAA    

A ciência6 é conhecimento cumulativo, embasado e sistematizado.  A 
engenharia é baseada nas ciências fundamentais da física, química e matemática, com 
suas extensões no estudo das ciências dos materiais, mecânica, termodinâmica, 
eletrodinâmica e processos de transferência.  A palavra ciência, deriva do latim scire, 
que significa “conhecer”.  Diferentemente, a função básica do engenheiro é “fazer”7.  
O cientista se preocupar com o aumento da quantidade de conhecimento.  O 
engenheiro utiliza a ciência para resolver problemas práticos; o engenheiro é uma 
pessoa de ação.  O engenheiro utiliza a ciência, mas não fica limitado ao 
conhecimento cientifico8. 

                                                           
4 Arte: Capacidade que tem o ser humano de pôr em pratica uma idéia, valendo-se da faculdade de dominar a matéria – Aurélio 
Século XXI 
5 O treinamento dos engenheiros inclui a metodologia cientifica. 
6 Ciência: Conhecimento.  Saber que se adquire pela leitura e meditação; instrução, erudição, sabedoria.  Conjunto de 
conhecimentos socialmente adquiridos ou produzidos, historicamente acumulados, dotados de universalidade e objetividade que 
permitem sua transmissão, e estruturados com métodos, teorias e linguagens próprias, que visam compreender e posicionar, 
orientar a natureza e as atividades humanas. – Aurélio Século XXI. 
7 A questão filosófica: Podemos “fazer” sem “saber”?  A principio sim,  a maioria dos princípios estabelecidos pelas ciências foi 
definida pela experiência.  – Podemos “saber” sem “fazer”?  Acredito que se tratando das ciências, não, já que o estabelecimento 
de uma determinada teoria deve ser acompanhado de comprovação prática.  Isto leva a crer que os cientistas, também devem ser 
um pouco engenheiros, ou pelo menos ter o “espírito” de engenheiro. 
8 O engenheiro pode tornar-se um cientista, diria mais, ele deve ter o “espírito” de cientista.  O engenheiro pode tornar-se 
formalmente um cientista, ao freqüentar cursos de pós-graduação, como cursos de mestrado e doutorado. 
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Até hoje ninguém conhece exatamente como e porquê o concreto e o aço se 
comportam da maneira que são, mas com o uso de dados empíricos, o engenheiro é 
capaz de projetar estruturas eficientes e seguras.  É importante notar que a concepção 
e projeto de uma estrutura, dispositivo ou sistema, para atender uma determinada 
especificação de forma otimizada é Engenharia, ainda quando tenha sido feita por 
uma pessoa cujo treinamento formal fio na área das ciências, ou quando aconteceu 
com o propósito de ganhar novo conhecimento.  Freqüentemente a imprensa 
aumenta a confusão comemorando a colocação bem sucedida de um satélite em 
órbita, descrevendo-a erroneamente como “logro cientifico”, enquanto que relata um 
lançamento mal sucedido como uma “falha de engenharia”. 

UUTTIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  RREECCUURRSSOOSS  NNAATTUURRAAIISS    

A Engenharia Envolve a utilização dos recursos naturais.  Alguns recursos 
naturais são renováveis e outros podem ser rapidamente esgotados.  O engenheiro 
deve se preocupar com a conservação destes recursos, o que não significa, “não utilizá-
los”.  A verdadeira conservação dos recursos naturais requer do continuo 
desenvolvimento de novos recursos assim como a utilização eficiente dos já existentes.  
Todos somos conscientes do rápido esvaziamento de alguns recursos, tais como o 
petróleo e o minério de ferro de alta qualidade.   

Em vistas do rápido crescimento populacional, o desejo de melhorar a 
qualidade de vida, e o aumento per capita de uso de energia e materiais, a conservação 
dos recursos naturais está-se tornando a principal atividade do engenheiro.   

A historia da civilização parece indicar que há muito tempo atrás, os recursos 
naturais existentes foram esgotados, e que os cientistas e engenheiros tiveram que 
descobrir novas fontes, desenvolver métodos melhorados de processamento, e revelar 
recursos alternativos. 

Os recursos naturais podem ser divididos em dois tipos, os recursos materiais e 
os energéticos. 

RecurRecurRecurRecursos Materiaissos Materiaissos Materiaissos Materiais    

Os recursos materiais são utilizados com o objetivo de produzir outros 
objetos.   Os materiais utilizados na engenharia incluem derivados de animais, 
vegetais e minerais, sendo alguns naturais e outros, em maioria, manufaturados ou 
processados.  Estes derivados são muito úteis devido às suas propriedades: resistência, 
fácil fabricação, leveza, durabilidade, capacidade de isolamento ou condução, boa 
característica térmicas, magnética, elétrica, química ou acústica. A lista de materiais 
utilizáveis é praticamente ilimitada, por exemplo, existem 45 elementos metálicos e 
aproximadamente 10000 ligas metálicas em uso hoje em dia.  Pela variação da 
composição de uma liga, o engenheiro pode melhorar a sua resistência, 
maquinalidade, condutividade, resistência à corrosão, propriedades magnéticas ou as 
suas características de produção. 

Recursos EnergéticosRecursos EnergéticosRecursos EnergéticosRecursos Energéticos    
Os recursos energéticos são utilizados com o objetivo de produzir energia.  A 

quantidade de fontes importantes de energia é muito menor que a dos recursos 
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materiais, dentre estes podemos citar o carvão mineral, o petróleo, gás, vento, luz 
solar, quedas de água e fissão nuclear.   

Cada forma de energia possui as suas vantagens e desvantagens9.  Por exemplo, 
o carvão mineral é barato, mas a sua mineração é perigosa e o seu conteúdo de 
enxofre é difícil de remover.  Os produtos derivados de petróleo podem ser 
armazenado e convertidos em calor sob condições cuidadosamente controladas.  O 
estoque mundial de petróleo está se esgotando rapidamente e a sua disponibilidade 
está submetida a um conjunto pequeno de países.  O poder do vento é barato mas não 
confiável.  O desenvolvimento de energia pela força da água é praticável somente em 
certas áreas, usualmente remotas.  O combustível nuclear é barato, mas o 
equipamento de conversão é muito caro, e a sociedade se preocupa na sua segurança.  
Cada dia, a terra recebe 10000 vezes a quantidade de energia necessária pelos seres 
humanos, mas ainda não temos encontrado uma forma efetiva de converter esta 
energia de forma que se torne competitiva, frente às outras formas. 

BBEENNEEFFIICCIIOO  DDAA  HHUUMMAANNIIDDAADDEE  CCOOMMOO  PPRROOPPÓÓSSIITTOO  

A engenharia tem como seu último objetivo o beneficio da humanidade.  No 
passado suponhamos que um produto que satisfaz alguma necessidade material, era 
um beneficio.  Um engenheiro que comparta esta atitude possivelmente ficará 
totalmente satisfeito com a solução de um problema técnico especifico.  Hoje em dia 
estamos ficando cada vez mais convencidos que as contribuições do engenheiro tem 
implicações políticas, sociais e estéticas, muito alem da obtenção de resultados 
técnicos imediatos. 

Um sistema de mísseis intercontinentais pode fornecer segurança a um 
segmento da sociedade humana, enquanto ameaça a outra.   Uma represa que converte 
a energia de um rio num cânion remoto, pode alagar uma imensa área, que joga um 
papel importante na existência das pessoas.  Um motor de automóvel que seja barato 
e eficiente, que reduz os problemas de energia, pode em contrapartida prejudicar o 
meio ambiente pela poluição do ar. 

“...com o objetivo de salvaguardar a vida, a saúde, a propriedade e os bem-estar 
publico ...” 

22222222........22222222........11111111........        AAAAAAAAllllllllgggggggguuuuuuuummmmmmmmaaaaaaaassssssss        ddddddddeeeeeeeeffffffffiiiiiiiinnnnnnnniiiiiiiiççççççççõõõõõõõõeeeeeeeessssssss        ddddddddaaaaaaaa        eeeeeeeennnnnnnnggggggggeeeeeeeennnnnnnnhhhhhhhhaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaa                
Como profissão, a engenharia é relativamente nova, e as suas atividades estão 

continuamente mudando na sua natureza e escopo.  Entre muitas tentativas que tem 
sido feitas para definir a engenharia, a lista que segue, mostra algumas definições 
interessantes: 

A engenharia é a pratica da aplicação segura e econômica, das leis cientificas que 
governam as forças e materiais da natureza, por meio da organização, o projeto e a 

construção, para o beneficio geral da humanidade. 
S. E. Lindsay (1920)  

 
A engenharia é a ciência e arte da manipulação dos materiais e forças....resulta no 

projeto mais econômico....assegura, quando apropriadamente preparado, as maiores 
                                                           
9 Tudo na vida possui dois lados, assim como todos os processos possuem as suas vantagens e desvantagens. 
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combinações vantajosas da exatidão, segurança, durabilidade, velocidade, simplicidade, 
eficiente, e economicamente possível para as condições de projeto e de serviço. –  

J. A. L. Waddell, Frank W. Skinner, Wessman (1933) 
 
 

A engenharia...no seu sentido amplo...é a aplicação das ciências de maneira 
econômica, para as necessidades da humanidade. 

Vanevar Bush (1939) 
 

A engenharia é a aplicação profissional e sistemática, da ciência para a utilização 
eficiente dos recursos naturais para produzir riqueza. 

T. J. Hoover e J. C. L. Fish (1941) 
 

Os engenheiros participam nas atividades as quais tornam os recursos da natureza 
disponíveis, de forma a beneficiar ao homem e fornecer sistemas que operarão de forma 

ótima e econômica. 
L. M. K. Boelter (1957) 

 
É responsabilidade do engenheiro ser consciente das necessidades sociais e de decidir 

como as leis da ciência podem ser mais bem utilizadas, através do trabalho de engenharia, 
para satisfazer estas necessidades. 

John C. Calhoun, Jr. (1963) 
 

A engenharia é a profissão na qual o conhecimento das ciências naturais e 
matemáticas, obtidas pelo estudo, a experiência, e a pratica, é aplicada com bom-senso, 

para desenvolver formas da utilização econômica dos materiais e forças da natureza, para 
o beneficio da humanidade. 

Accreditation Board for Engineering and Technology (1982) 

22222222........22222222........22222222........        AAAAAAAA        ÉÉÉÉÉÉÉÉttttttttiiiiiiiiccccccccaaaaaaaa        PPPPPPPPrrrrrrrrooooooooffffffffiiiiiiiissssssssssssssssiiiiiiiioooooooonnnnnnnnaaaaaaaallllllll        nnnnnnnnaaaaaaaa        EEEEEEEEnnnnnnnnggggggggeeeeeeeennnnnnnnhhhhhhhhaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaa        
A promulgação de códigos de ética formal enfrenta resistência, por parte de 

alguns engenheiros que pensam que a própria consciência de cavalheiros profissionais 
é a melhor orientação no que se refere a esta matéria.  Os engenheiros responsáveis 
têm reconhecido, há muito tempo, a necessidade de estabelecer os princípios da 
prática profissional, para servir como regra na conduta pessoal.  Desde inícios do 
século XX, varias organizações tem se organizado no sentido de estabelecer um 
código de ética profissional10. 

22222222........22222222........33333333........        OOOOOOOO        CCCCCCCCoooooooommmmmmmmpppppppprrrrrrrroooooooommmmmmmmiiiiiiiissssssssssssssssoooooooo        ddddddddoooooooossssssss        EEEEEEEEnnnnnnnnggggggggeeeeeeeennnnnnnnhhhhhhhheeeeeeeeiiiiiiiirrrrrrrroooooooossssssss        
É de particular interesse tanto para você, quanto para o engenheiro 

principiante, o conhecimento do compromisso dos engenheiros mais experientes, de 
disponibilizar o seu conhecimento aos seus colegas.    

Somente uma pequena parte do seu atual conhecimento, terá vindo como 
resultado do seu próprio trabalho; de longe, a maior parte do conhecimento, será 
                                                           
10 No Brasil, o código de ética profissional, foi estabelecido pelo CONFEA.  Para maiores detalhes veja o apêndice especifico.  
www.crea-rs.org br ou em www.confea.org.br. 
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recebido de outras pessoas na escola, nas sociedades de engenharia, e de outros 
engenheiros.  EM troca, você deverá comprometer-se a fazer a sua contribuição para 
com o constantemente expansivo armazém do conhecimento.  Os engenheiros 
também têm o compromisso de permanecer atualizados pela continuação do seu 
crescimento profissional. 

Nas ultimas décadas, isto tem sido cada vez mais importante, devido aos 
rápidos novos desenvolvimentos nas ciências, engenharia e tecnologia.  As sociedades 
de engenharia, as universidades, as escolas e outras organizações técnicas e gerenciais 
especializadas, tem desenvolvido uma grande quantidade de materiais para auto-
estudo, cursos de curta duração, workshops, mídias e outros programas e serviços, 
projetados para ajudar a promover a sua capacitação, e evitar a potencial obsolescência 
técnica. 

Os engenheiros ainda têm outros compromissos, tais como os referentes à 
associação à sua sociedade profissional, registro profissional11 e participação na 
educação continuada. 

22222222........22222222........44444444........        OOOOOOOOssssssss        pppppppprrrrrrrriiiiiiiinnnnnnnnccccccccííííííííppppppppiiiiiiiioooooooossssssss        ffffffffuuuuuuuunnnnnnnnddddddddaaaaaaaammmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnttttttttaaaaaaaaiiiiiiiissssssss        ddddddddoooooooo        CCCCCCCCóóóóóóóóddddddddiiiiiiiiggggggggoooooooo        ddddddddeeeeeeee        ÉÉÉÉÉÉÉÉttttttttiiiiiiiiccccccccaaaaaaaa        
ddddddddoooooooossssssss        EEEEEEEEnnnnnnnnggggggggeeeeeeeennnnnnnnhhhhhhhheeeeeeeeiiiiiiiirrrrrrrroooooooossssssss        
Os engenheiros sustentam e promovem a integridade, a honra e a dignidade da 

profissão da engenharia da seguinte forma: 

6. pelo uso do seu conhecimento e habilidades para a melhoria do bem-estar humano e a 
preservação do meio ambiente; 

7. sendo honesto e imparcial, e servindo com fidelidade ao povo, seus empregados e 
clientes; 

8. esforçando-se para aumentar a competência e prestigio da profissão de engenheiros; e 
9. dando apoio às sociedades técnicas e profissionais. 

22222222........22222222........55555555........        CCCCCCCCâââââââânnnnnnnnoooooooonnnnnnnneeeeeeeessssssss        FFFFFFFFuuuuuuuunnnnnnnnddddddddaaaaaaaammmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnttttttttaaaaaaaaiiiiiiiissssssss        ddddddddoooooooo        CCCCCCCCóóóóóóóóddddddddiiiiiiiiggggggggoooooooo        ddddddddeeeeeeee        ÉÉÉÉÉÉÉÉttttttttiiiiiiiiccccccccaaaaaaaa        ddddddddoooooooossssssss        
EEEEEEEEnnnnnnnnggggggggeeeeeeeennnnnnnnhhhhhhhheeeeeeeeiiiiiiiirrrrrrrroooooooossssssss        

10. Os engenheiros deverão preservar acima de tudo, a segurança, a saúde, e o bem-estar das 
pessoas, no desempenho as suas atividades profissionais. 

11. Os engenheiros deverão executar os seus serviços somente nas suas áreas de competência. 
12. os engenheiros se manifestarão em publico somente de forma objetiva e leal. 
13. Os engenheiros se comportarão de forma profissional com cada um dos seus patrões ou 

clientes, assim como com os agentes ou delegados públicos, e evitarão conflitos de 
interesses. 

14. Os engenheiros construirão a sua reputação profissional no mérito dos seus serviços e não 
competirão com outros de forma desleal. 

15. Os engenheiros agirão de tal forma, que promoverão e farão respeitar, a honra, a 
integridade e a dignidade da profissão.  

16. Os engenheiros continuaram o seu crescimento profissional durante o desenvolvimento 
das suas atividades e permitirão e apoiarão o crescimento profissional daqueles 
engenheiros sob a sua supervisão. 

                                                           
11 No Brasil, o registro profissional é efetuado no CREA. 
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22222222........22222222........66666666........        UUUUUUUUmmmmmmmmaaaaaaaa        pppppppprrrrrrrreeeeeeeevvvvvvvviiiiiiiissssssssããããããããoooooooo        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaa        oooooooo        ffffffffuuuuuuuuttttttttuuuuuuuurrrrrrrroooooooo        
Devido à extraordinária liberdade alcançada, os seres humanos assumem a 

responsabilidades pelo seu bem-estar e o das gerações futuras.  Pela aplicação da 
ciência, a conversão de recursos e a criação de artefatos, o engenheiro joga um papel 
principal na modificação do meio ambiente.  Esta claro que não podemos projetar o 
nosso próprio futuro, mas o que é melhor para os membros de uma futura nova 
comunidade?  Examinando estes problemas, nos chegam à mente uma longa serie de 
questões que requerem de negociações nos processos de tomada de decisão. 

Alguns itens que podem ser discutidos são: 

! A velocidade do progresso da engenharia 
! Influencias da ciência e tecnologia 
! O controle do meio ambiente 
! Liberdade e responsabilidade 
! O engenheiro do futuro 

AA  VVEELLOOCCIIDDAADDEE  DDOO  PPRROOGGRREESSSSOO  DDAA  EENNGGEENNHHAARRIIAA  

Os seres humanos primitivos utilizavam somente aquilo que estava disponível, 
enquanto que o engenheiro moderno começa com uma necessidade e desenvolve os 
meios de satisfazer tal necessidade.  Em geral, o esforço para o progresso pode ser 
classificado em quatro estágios sucessivos de atividades: utilização, adaptação, 
conversão e criação.  A definição de engenharia, com ênfase na aplicação da ciência, 
está relacionada aos dois primeiros estágios.  Por exemplo, as árvores foram utilizadas 
primeiramente como ponte e posteriormente adaptada na forma de vigas para a 
construção de casas.  A madeira foi simplesmente utilizada de uma nova maneira, de 
forma a obter as vantagens das suas propriedades inerentes.  Uma ponte feita de vigas 
de liga de aço utiliza um material e uma forma que não existem na natureza, mas que 
foram criados para este propósito. 

IINNFFLLUUEENNCCIIAASS  DDAA  CCIIÊÊNNCCIIAA  EE  DDAA  TTEECCNNOOLLOOGGIIAA  

Cada aspecto da vida moderna é influenciado pela aplicação da ciência nos 
problemas humanos básicos.  A criação da sociedade no mundo em que vivemos, tem 
como objetivo fornecer a possibilidade de uma vida livre de pobreza, doenças, 
ignorância e penúrias.  Desta forma, podemos ficar livres de muitos dos 
constrangimentos que tem sido aceitos como inerentes à existência humana.  No 
momento podemos controlar nosso ambiente físico imediato e estamos praticamente 
livres dos efeitos restritivos do calor, o frio, a chuva e do vento.  Eliminamos os 
perigos de enchentes e aumentamos a produtividade pelo desvio de rios, criamos lagos 
e  limpamos florestas para poder plantar. 

Contornamos as distancias atravessando continentes usando aviões, 
diminuímos o tempo de um ano de cálculos mentais para poucos segundos utilizando 
computadores.  Não ficamos mais restringidos á crosta terrestre, na qual residimos, 
mas planejamos viagens para o leito dos mares e para o espaço.  Por outro lado, a 
posição dominante ocupada pelas novas criações tais como automóveis, 
computadores, pontes e arranha-céus, coloca em perigo ao próprio individuo em si.  
Os avanços tecnológicos podem ter efeitos secundários desagradáveis. 
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A maior mobilidade depende de quão barata e eficiente sejam os motores de 
combustão, que poluem a atmosfera.  Os sprays tóxicos que aumentam a 
produtividade exterminando os insetos prejudiciais, acabam nos rios, onde matam 
também as criaturas benéficas.  Os robôs industriais aumentam a quantidade e a 
qualidade da produção, mas levam à miséria pela eliminação de postos de trabalho.  
Uma linha de transmissão ou uma auto-estrada podem destruir a magnificência de um 
bosque de árvores centenárias. 

OO  CCOONNTTRROOLLEE  DDOO  MMEEIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

Uma clara distinção entre os humanos e as outras criaturas é a sua habilidade 
de entender, controlar e modificar o meio ambiente.  Os humanos vivem rodeados de 
produtos, estruturas, ferramentas, instituições e de costumes que os separam da 
natureza.  Os humanos procuram o sol na praia, brincam com a neve das montanhas, 
utilizam os ventos calmos nos lagos ou lançam jatos no céu, aproveitam a chuva para 
fazer uma competição de rafting e acendem fogo para obter conforto.  Mas os 
humanos têm cada vez mais se afastado da natureza, criando ambientes cada vez mais 
artificiais.  Eles criaram e usaram um “fogo”  que rivaliza com o sol na sua 
temperatura e chegaram a um frio que se aproxima do frio infinito do zero absoluto.  
Criaram os ventos de tanta velocidade, comparados aos que a natureza gera nas 
tormentas mais fortes e o utilizam para atravessar os continentes.  Tem fornecido 
água vital onde as chuvas nunca acontecem, tornando desertos em fazendas.  Os 
humanos criaram o seu próprio ambiente, tornado-se o fator mais influente na sua 
própria evolução. 

O poder da tecnologia em controlar o meio ambiente, pode ficar muito maior 
no futuro.  Antigamente um engenheiro se preocupava somente com um único 
aspecto do seu ambiente.  Por exemplo, o automóvel, o aparelho de TV, ou a pílula 
anticoncepcional podem ter uma enorme influência no comportamento humano, mas 
são somente uma poucas coisas frente às milhões de outras influencias que atuam de 
forma quase que aleatória.  Hoje em dia, empresas gigantes de tecnologia começam a 
efetuar estudos na área social. 

LLIIBBEERRDDAADDEE  EE  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEE  

Duas características importantes da era moderna são: a extensão para a qual a 
tecnologia produz alguma mudança, e a velocidade com a qual o mundo está 
mudando.  Os engenheiros, como tradutores da ciência, jogam um papel importante e 
decisivo na determinação do futuro curso da existência humana.   

Se os engenheiros serão os responsáveis pelo futuro da existência humana nos 
itens que a sua competência os qualifica, e se poderão executar esta responsabilidade 
da melhor maneira, estes profissionais devem estar preparados para efetuar decisões 
técnicas de escopo muito maior daquele dos seus predecessores. 

A formação de cidadesA formação de cidadesA formação de cidadesA formação de cidades    

As primeiras pessoas foram nômades, caçadores de animais e coletavam os seus 
alimentos onde os encontravam.  Há aproximadamente 10000 anos atrás, o padrão da 
vida humana mudou repentinamente.  Os humanos viraram produtores de alimentos 
através da domesticação de animais, do cultivo agrícola, possibilitando a permanência 
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num único lugar.  Com o fornecimento de alimentos assegurado, as pessoas 
desenvolveram outras formas de energia e criaram tecnologia, modificando o seu 
ambiente de forma significativa e alterando a ordem da natureza.  Nas civilizações 
Asteca, Maia, Indiana, Chinesa e Egípcia, as cidades foram os grandes centros do 
desenvolvimento e de mudança.  A historia da Europa antiga é a historia das cidades 
Romanas e Gregas.  A dinâmica vida da Idade Média estava centrada nas cidades de 
Milan, Paris, Londres e Hamburgo. 

A cidade moderna é produto da revolução industrial, que ocasionou a 
concentração de energia, trabalho, manufatura, comercio e finanças.  Hoje em dia a 
tendência é a formação de áreas metropolitanas gigantes.  Isto ocasiona problemas 
ambientais de extrema complexidade, mas também oferece grandes oportunidades 
para o planejamento imaginativo e a execução criativa.  Atualmente, a ênfase está na 
melhoria do transporte, mas isto pode ser um sintoma de uma grande fraqueza.  A 
futura ênfase será dada na qualidade de vida, e não somente no movimento. 

A melhoria da saúde e segurança publica e a eliminação de todos os tipos de 
poluição, serão de grande preocupação das entidades publicas e da engenharia, na 
próxima década. 

Porque formar cidades? Porque formar cidades? Porque formar cidades? Porque formar cidades?     
O agrupamento de seres humanos nas cidades apareceu espontaneamente em 

regiões bastante isoladas e parece ter sido uma reação às necessidades básicas.  Porque 
escolher viver juntos tão de perto ?  Com os avanços da comunicação, os residentes de 
uma comunidade rural podem evitar a poluição, a feiúra, os engarrafamentos e a 
baderna, sem a necessidade de ficar isolados.  Talvez isto aconteceu porque o 
agrupamento promove uma intensa interação.  Nos entrecruzamentos existe um 
intercambio continuo de pessoas viajantes que vão e vem, progride o comercio de 
matérias primas, produtos acabados entram e saem, e uma troca de idéias entre 
pessoas dinâmicas que querem ficar perto da ação.   

A cidade é o centro da ação, a mudança e oportunidade.  As oportunidades de 
trabalho em áreas urbanas têm aumentado mais rapidamente do que as populações 
urbanas.  Os jovens e membros de grupos minoritários enxergam a cidade como um 
lugar de oportunidades, e são atraídas por elas.  Ao mesmo tempo, os indivíduos 
talentosos e abastados vêm a cidade como um lugar a ser tolerado durante as horas de 
trabalho.   

Alguns dos maiores problemas urbanos derivam do grande número de pessoas 
que desejam gastar o dia na atmosfera estimulante da cidade, e depois escapar para as 
redondezas suburbanas mais atrativas.  Combinando com estes problemas com o 
grande número de pessoas que trabalham em fabricas nas extremidades da cidade, 
retornando cada noite até o centro. 

Cidades como SistemasCidades como SistemasCidades como SistemasCidades como Sistemas    
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Na engenharia, um sistema12 é um conjunto de elementos relacionados entre 
si.  O comportamento de um sistema é descrito em termos de variáveis de entrada e 
saída.  Idealmente, as entradas são governadas por eventos que ocorrem fora do 
sistema.  As saídas são determinadas por eventos que ocorrem dentro do sistema em 
resposta às entradas.   

 

Figura 2-1 – Relações de um sistema monovariável 

 

Figura 2-2 – Sistema Multivariável 

O ar, combustível e água, podem ser considerados como entradas; os produtos 
da combustão são expelidos na atmosfera, e a saída desejada é o de aquecer uma casa e 
a de regar o jardim.  Este modelo é adequado para uma fazenda isolada, devido a que 
as saídas têm uma relação desprezível com as entradas; mas se um milhão de pessoas 
estão reunidas numa cidade, é necessário um outro tipo de modelo.  Assim como a 
atmosfera fornece uma ligação entre o ar de entrada e saída, a terra “fecha o laço” com 
a água.  O comportamento do sistema em laço fechado pode ser muito complexo, já 
que uma mudança na saída ocasiona uma mudança na entrada, ocasionando portanto, 
uma mudança posterior na saída.  Estes sistemas possuem certas vantagens e são 
utilizados amplamente na engenharia, embora, eles podem tornar-se instáveis a menos 
que esteja presente um controle adequado dos parâmetros. 

 

Figura 2-3 – Sistema de Laço Fechado 

 É impraticável que cada habitante urbano obtenha a sua própria água, 
disponha de seu esgoto e gerador próprios.  No lugar disto, cada casa possui uma 
                                                           
12 Sistema:  Do grego “sýstema” que significa “reunião”, “grupo”.  Conjunto de elementos, materiais ou ideais, entre os quais se 
possa encontrar ou definir alguma relação.  Disposição das partes ou dos elementos de um todo, coordenados entre si, e que 
funcionam como estrutura organizada. [1] 
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parte do sistema de água, de esgoto e do sistema de energia elétrica.  Somados a estes, 
existe o sistema postal, o sistema de telefonia, a coleta de lixo, sistemas de proteção 
contra fogo e de polícia, e ainda um sistema de transporte.  Também existe um 
sistema de parques e de recriação, um sistema de circulação de livros e de arte.  De 
particular importância para os engenheiros são os complexos sistemas de larga escala, 
nos quais podem ser obtidos o melhor desempenho, segurança e eficiência, através de 
decisões técnicas corretas. 

Decisões Técnicas e o BemDecisões Técnicas e o BemDecisões Técnicas e o BemDecisões Técnicas e o Bem----Estar Humano Estar Humano Estar Humano Estar Humano     
Os sistemas não podem crescer pela simples interconexão entre os sistemas 

existentes, o aumento do tamanho e da complexidade requer de um controle mais 
sensível e de providencias mais elaboradas.  Ao alcançar as decisões de projeto num 
sistema que se estende em cada extremidade da nossa sociedade tecnológica, o 
engenheiro deve levar em consideração a confiabilidade e a estética, assim como o 
custo e a segurança.  Na definição da engenharia, enfatizei no uso otimizado dos 
recursos naturais no bem da humanidade. 

O processo da otimização implica na seleção cuidadosa das alternativas, e a 
engenharia é essencialmente a serie de decisões.  As decisões técnicas que envolvem 
fatores quantitativos são relativamente simples onde podem ser efetuadas 
comparações numéricas de forma direta.  Onde os seres humanos estão envolvidos, 
como em todos os problemas importantes de engenharia, os fatores qualitativos 
podem ser significativos, e as decisões do engenheiro tornam-se mais difíceis. 

Tomada de Decisão e o Futuro Tomada de Decisão e o Futuro Tomada de Decisão e o Futuro Tomada de Decisão e o Futuro     
Os engenheiros bem sucedidos do futuro estarão preparados para tomar 

decisões em problemas complexos e em áreas amplas.  Eles serão hábeis na aplicação 
de ferramentas sofisticadas e serão inovadores no desenvolvimento de novas técnicas.  
Eles serão capazes de usufruir todas as vantagens que os computadores oferecem, 
adquirindo novas percepções tanto no processo de calculo quanto na manipulação da 
informação.  Eles entenderão o processo de tomada de decisão sob condições de 
incerteza.  Gostarão de ocupar o lugar dos economistas e sociólogos, sendo capazes de 
coordenar o seu próprio trabalho como cientistas sociais.  Eles possuirão a visão para 
conceber vastos projetos, a habilidade de analisa-los como um sistema integrado 
homem-máquina e ainda serão capazes de predizer o seu desempenho técnico e o seu 
impacto na humanidade.   

Por exemplo, imagine que a principal empresa de material elétrico, seja 
contratada para projetar e construir uma cidade inteira, para uma população de 
100000 pessoas, num período de vinte anos.  A companhia terá que desenvolver 
novos conceitos de vida urbana e de novos materiais de construção, componentes e 
procedimentos.  Isto está relacionado com o projeto de novos sistemas de transporte, 
controle de trafego, distribuição de energia elétrica, tratamento de lixo, polícia, 
hospitais, informação e educação.  A empresa verá este projeto como uma ousada 
saída para a sua sofisticada tecnologia e o seu talento gerencial; também prevêem a 
criação de grandes novos mercados para a sua capacidade de manufatura.  Os cidadãos 
de tal cidade para bem ou para mal, estarão sujeitos a um ambiente que se distinguirá 
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pela sua consistência com o único planejamento.  Muitas questões podem ser 
resolvidas pelos engenheiros com a ajuda do conceito de sistemas. 

Responsabilidades no FuturoResponsabilidades no FuturoResponsabilidades no FuturoResponsabilidades no Futuro    
Os engenheiros no futuro precisarão ter boa vontade para assumir a 

responsabilidade das suas decisões.  Este é um papel difícil e no passado, muitos 
engenheiros têm evitado este tipo de responsabilidade.  Estes se têm limitado a 
fornecer os dados técnicos para que outros tomem as decisões.  Mas quando os fatores 
tecnológicos forem cruciais, como será no futuro, os engenheiros deverão desejar 
assumir a sua respectiva responsabilidade, sob risco de que se não o fizer, possa ser 
considerado como uma ação não-profissional.  Eles precisarão ter a coragem de agir 
contra a falta de informação dos produtos ou serviços, e perseguir objetivos que ainda 
não estão bem definidos. 

Tradicionalmente, o engenheiro tem sido caracterizado pelo seu procedimento 
cauteloso, confiante somente na sua experiência passada ou por efetuar testes 
cuidadosos.  Os problemas importantes da engenharia, porém, envolvem o fator do 
futuro desconhecido, e as decisões a serem tomadas, devem ser baseadas no efeito 
provável do fator de incerteza em condições pouco prováveis.  Após a exploração do 
conhecimento cientifico e das habilidades técnicas, o engenheiro precisa ir em frente, 
assumir os riscos e tomar decisões arrojadas.  Eles irão participar na política fazendo e 
implementando padrões para assegurar que os benefícios da ciência e tecnologia serão 
realizados na sua totalidade, para o bem-estar social e econômico de todas as pessoas, 
inclusive daquelas com menos recursos e nas nações pouco desenvolvidas. 

Os engenheiros do futuro esboçarão e implementarão leis, para assegurar o 
melhor uso dos recursos naturais e ambientais.  Nós podemos estabelecer padrões de 
segurança, confiabilidade, pureza e beleza, de forma a poder ficar orgulhosos do 
mundo que passaremos para as futuras gerações.  Além de participar nas ações 
construtivas, o engenheiro deve-se manifestar contra o mau uso dos nossos recursos, 
mesmo que o assunto da discórdia seja com a administração da companhia onde 
trabalha, ou com os componentes da sua associação profissional. 

O Engenheiro do Futuro O Engenheiro do Futuro O Engenheiro do Futuro O Engenheiro do Futuro     
Nossa sociedade é orientada-ao-futuro.  Nossa cultura e ambiente estão 

mudando rapidamente de forma previsível, e podemos fazer um planejamento prévio.  
Precisamos de pessoas que possam antecipar os desenvolvimentos tecnológicos, 
predizer as suas conseqüências sociais, e de tomar decisões que possam resultar no 
máximo beneficio e de mais longo alcance, para a maioria, com as mínimas 
desvantagens para a minoria. 

Onde serão encontradas estas pessoas?  A intima relação entre os avanços 
científicos e tecnológicos, com as mudanças sociais e ambientais, indica um novo 
papel para o engenheiro.  Existe a necessidade de profissionais educadas tanto em 
ciências sociais quanto nas ciências naturais, preocupadas com os seres humanos, e 
capazes de aplicar a ciência na criação e operação de complexos sistemas sócio-
tecnológicos.   
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Se por acaso chegar o dia em que todas as necessidades básicas dos seres 
humanos, tenham sido satisfeitas, neste momento as oportunidades dos engenheiros 
em contribuir para o bem-estar da humanidade serão ainda maiores.  Sempre existirá a 
necessidade de planejamento dos futuros desenvolvimentos da manutenção dos 
recursos naturais, da proteção contra a criação de novas armas, e no aumento das 
oportunidades para as pessoas, não somente para poder sobreviver, mas para fornecer 
subsídios para que possam alcançar os seus interesses nos campos da educação, arte e 
recriação.  

EEXXEEMMPPLLOOSS  DDEE  AALLGGUUMMAASS  QQUUEESSTTÕÕEESS  QQUUEE  PPOODDEEMM  GGEERRAARR  CCOONNFFLLIITTOOSS  DDEE  

IINNTTEERREESSSSEESS  
! Os automóveis devem incluir no seu preço, uma taxa relativa ao seu posterior 

descarte? 
! Devem ser utilizados os recursos públicos para eliminar a poluição dos rios? 
! Devem ser proibidos os agrotóxicos que prejudiquem o ar ou os rios? 
! Devem ser utilizados os fundos públicos para desenvolver automóveis não poluentes? 
! Os sistemas elétricos de potencia devem enfatizar o seu projeto, no baixo custo ou na 

alta confiabilidade? 
! As cidades devem ser subdivididas em pequenas comunidades interconectadas por 

auto-estradas e circundadas por bosques, ou devem ser projetadas com ênfase na 
integração às áreas metropolitanas? 

22222222........22222222........77777777........        UUUUUUUUmmmmmmmmaaaaaaaa        ffffffffoooooooorrrrrrrrmmmmmmmmaaaaaaaa        ddddddddeeeeeeee        VVVVVVVViiiiiiiiddddddddaaaaaaaa                
A Engenharia é mais do que uma ocupação ou uma vocação, a engenharia é 

uma forma de vida.  Como jovem engenheiro, você deve ser agradecido àquela 
multidão de pioneiros, tanto aos renomados quanto aos anônimos, que tem criado 
todos os avanços técnicos, profissionais e éticos, e que têm tornado a engenharia, uma 
profissão honrada e respeitada.  Os frutos dos seus esforços estão disponíveis para 
qualquer pessoa com a aptidão necessária, para quem os procure com a devida 
aplicação.  A única retribuição esperada é a dedicação no objetivo de estender e elevar 
a profissão da engenharia. 

222...333...   OOO   EEEssspppeeeccctttrrrooo   dddeee   TTTrrraaabbbaaalllhhhooo   dddooo   EEEnnngggeeennnhhheeeiiirrrooo   
Os engenheiros trabalham com idéias (princípios científicos e conceitos 

abstratos), com objetos (maquinas, materiais, circuitos, taxas), com pessoas 
(empregados, associados, supervisores, clientes) e com dinheiro (financiamentos, 
custos, taxas, preços e lucros).  As varias funções que o engenheiro pode 
desempenhar, tendo em consideração os elementos citados anteriormente, fazem da 
engenharia ser um espectro de atividades.  As carreiras em engenharia são geralmente 
descritas em termos do campo de atuação e da função; por exemplo, engenheiro 
projetista-elétrico, engenheiro de operações-químicas, engenheiro de projeto-mecânico 
ou engenheiro de vendas-metalúrgico.   
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Os engenheiros plenos13 estão diretamente relacionado em atividades de 
projetos e operação, e depois de vários anos de experiência, o seu trabalho estará mais 
relacionado a atividades de direção e gerenciamento.  Os engenheiros mestres e 
doutores, em geral, estão mais relacionados às atividades de ensino e pesquisa. 

222...444...   AAAppptttiiidddãããooo   pppaaarrraaa   aaa   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   
A aptidão implica na disposição para, ou a capacidade de trabalhar em um 

certo campo de conhecimento.  Uma característica do estudo da engenharia é que é 
necessário ter um certo tipo especifico de forma de pensar. 

O propósito da educação em engenharia é a de desenvolver aptidões de 
desenho, desenvolvimento, e treinar habilidades ou aptidões inerentes.  Obviamente, 
não é possível dizer com exatidão se uma pessoa em particular pode tornar-se um 
engenheiro ou não, embora que certas características pessoais estão intimamente 
relacionadas com o sucesso na profissão de engenheiro.  Estas características incluem 
o interesse e aptidão para as ciências básicas da matemática, física e química, 
habilidades na aplicação da ciência em problemas práticos, habilidade de visualizar as 
relações físicas descritas pelas palavras; facilidade em traduzir princípios verbais em 
termos matemáticos e na interpretação de resultados matemáticos em termos de 
objetivos práticos. 

A engenharia é essencialmente uma atividade mental.  Enquanto o engenheiro 
se preocupa com maquinas, estruturas e outros objetos concretos, é da sua 
responsabilidade pessoal a solução de problemas abstratos, que incluem o projeto, o 
desempenho, a eficiência e o custo.  Às vezes, o gosto por desmontar relógios e pela 
construção de aviões de montar, é confundido erroneamente como evidencia positiva 
da aptidão para a engenharia.  A habilidade na manipulação de ferramentas e 
maquinas é mais importante tanto para o engenheiro quanto para o tecnólogo, 
embora o conhecimento prático das características físicas dos dispositivos técnicos seja 
muito valioso, como base para o estudo da engenharia. 

Os engenheiros devem adquirir e cultivar as seguintes aptidões técnicas 14: 

a. INSIGHT:  Visão da verdade, ou do que é verdadeiro15. 

b. FEELING: Sentimento do que pode ou vai acontecer. 

c. EXPERIENCE: Experiência16. 

d. KNOWING: Conhecimento17. 

e. DETERMINATION: Determinação. 

f. COMMON SENSE: Senso comum. 

                                                           
13 No Brasil, existe a figura do Engenheiro de Operação, que possui menos atribuições profissionais que um Engenheiro Pleno.  
Em geral, os cursos de engenharia operacional são de menor duração, aos da engenharia convencional.  Analogamente, nos EUA 
e na Europa, existe a figura do Engenheiro de Tecnologia ou Engenheiro Técnico. 
14 Peço desculpas, já que usarei palavras em inglês, uma vez que as línguas espanhola e portuguesa carecem das palavras 
necessariamente expressivas, que indiquem exatamente o que tento comunicar nesta parte do livro. 
15 Tecnicamente falando, é claro... 
16 Ajuda a cultivar o INSIGHT e o FEELING. 
17 O conhecimento é cultivado, ajudado pela EXPERIENCE.  Existe um ditado clássico, na engenharia elétrica especialmente, no 
que se refere aos conhecimentos específicos desta área, que é “...tem que estar no sangue...”.  Em geral não se trata somente de 
“conhecer”, mas sim “saber” (se isto for realmente possível). 
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g. ENTREPRENEUR: Empreendedorismo 

h. COURIOSITY: Curiosidade18. 

i. OUSADY: Ousadia19. 

222...555...   NNNííívvveeelll   EEEddduuucccaaaccciiiooonnnaaalll   
O desenvolvimento da educação em engenharia tem avançado junto com o 

progresso do conhecimento.  Uma boa escola de engenharia proverá o ambiente ideal 
no qual os jovens engenheiros poderão, em relativamente curto espaço de tempo, se 
preparar para uma grande variedade de “posições de partida”.  Um típico currículo20 
de engenharia é um programa integrado, cuidadosamente desenhado para oferecer um 
período de educação intensivo, eficiente, desafiador e agradável.  O tipo de nível 
educacional necessário para os vários tipos de empregos de engenharia, depende do 
tipo de industria ou empregador, campo da engenharia, e ainda, da responsabilidade 
funcional. 

Os engenheiros envolvidos em funções de pesquisa e desenvolvimento21, 
empregados em industrias de alta tecnologia, tais como aeronáutica, química, nuclear, 
termo-mecânica e eletrônica, em geral, devem possuir uma educação no mais alto 
nível.  Os engenheiros envolvidos em funções de operação, produção e serviço de 
vendas, empregados em industrias já estabelecidas, em construções e serviços de 
utilizada publica; especialmente na área mecânica e civil, não precisam do nível mais 
elevado de educação. 

Em geral, os engenheiros mestres e doutores possuem os melhores salários 
iniciais, mas deve-se ter um especial cuidado na interpretação e generalização, já que 
cada nível é composto de vários subníveis.  Muitos engenheiros altamente 
competentes, munidos de um diploma convencional, ganham mais que os 
engenheiros mestres e doutores.  Estes últimos ganham os maiores salários iniciais, a 
custas de um atraso no inicio das suas carreiras, em prol da obtenção de um nível 
maior de educação. 

222...666...   CCClllaaasssssseee   eee   RRReeessspppooonnnsssaaabbbiiillliiidddaaadddeee   
Os engenheiros assumem uma grande variedade de responsabilidades técnicas e 

de supervisão.  Com o acumulo de experiência, os engenheiros ganham não somente 
novas responsabilidades técnicas, mas maiores responsabilidades de supervisão 
também.  As funções gerenciais são características nos engenheiros mais experientes.   

Nos primeiros cinco anos de atividade, os engenheiros possuem 
responsabilidade técnica e de supervisão, bastante limitada.  Após este período, os 
engenheiros profissionais iniciam um rápido aumento das suas responsabilidades 
envolvendo não somente responsabilidades complexas e altamente técnicas, mas 
também aumentando as suas responsabilidades de supervisão e gerenciamento.  Ainda 
que poucos engenheiros tornam-se autoridades nacionais e internacionais, ou 
                                                           
18 É uma característica inata do ser humano e dos seus congêneres mamíferos, sentimento este que pode ser mascarado pelo 
medo. 
19 É o pré-requisito fundamental do ENTREPRENEUR. 
20 O currículo é projetado com base num documento mais amplo, denominado Projeto Pedagógico. 
21 Pesquisa e Desenvolvimento: P&D.  Em inglês Research and Development: R&D. 
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assumem responsabilidades principais de supervisão e gerenciamento de um grande 
número de empregados (mais de 500), a maioria destes possuem 10 anos ou mais de 
experiência, assumindo muitas responsabilidades técnicas desafiantes e complexas, 
assim como também uma substancial responsabilidade de supervisão. 

222...777...   FFFuuunnnçççõõõeeesss   dddooosss   EEEnnngggeeennnhhheeeiiirrrooosss   
! Para completar a sua visão da engenharia, você precisa conhecer o que os engenheiros 

fazem.  A engenharia é composta de uma ampla gama de atividades que podem ser 
mais bem descritas em termos de funções.  Enquanto as ramas das engenharias estão 
usualmente relacionadas com a área de interesse do engenheiro, as funções estão mais 
bem relacionadas com as suas aptidões e treinamento.  Por exemplo, um certo tipo de 
individuo pode obter sucesso em atividades de pesquisa nos campos da química ou 
eletrônica, mas nem tanto, na atividade de vendedor de material de construção 
mecânica.   

222...888...   AAAtttiiivvviiidddaaadddeeesss   FFFuuunnndddaaammmeeennntttaaaiiisss   dddooo   EEEnnngggeeennnhhheeeiiirrrooo   
Os engenheiros assumem uma grande variedade de responsabilidades 

funcionais, incluindo pesquisa, desenvolvimento, projeto, produção, construção, 
operação, vendas e gerenciamento.  Em geral, as atividades fundamentais mais aptas 
para os engenheiros recém formados são a pesquisa, desenvolvimento e projeto; 
também relacionadas aos engenheiros mestres e doutores.  As funções gerenciais são 
mais aptas, como principal responsabilidade e atividade de trabalho, aos engenheiros 
mais experientes. 

As atividades dos engenheiros são muito variadas, e de acordo com o tipo de 
trabalho podemos classificá-los em: 

! Engenheiros Pesquisadores 
! Engenheiros de Desenvolvimento 
! Engenheiros Projetistas 
! Engenheiros de Produção 
! Engenheiros de Operação 
! Engenheiros de Vendas 
! Engenheiros de Gestão 
! Engenheiros Consultores 
! Engenheiros Professores 

22222222........88888888........11111111........        EEEEEEEEnnnnnnnnggggggggeeeeeeeennnnnnnnhhhhhhhheeeeeeeeiiiiiiiirrrrrrrroooooooossssssss        PPPPPPPPeeeeeeeessssssssqqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiiissssssssaaaaaaaaddddddddoooooooorrrrrrrreeeeeeeessssssss                
A pesquisa é hoje em dia um grande negócio, trabalhando com orçamentos de 

aproximadamente US$ 40 bilhões por ano, no mundo todo.  A pesquisa é efetuada em 
basicamente quatro tipos de instituições, nos colégios e universidades, nos 
laboratórios industriais, nas organizações patrocinadas pelos governos e nos institutos 
de pesquisa. 

Ultimamente muitos governos expandiram rapidamente as suas políticas no 
desenvolvimento da pesquisa e desenvolvimento, apoiando com recursos públicos.  
De qualquer forma, a industria tem aumentado os seus investimentos na pesquisa, 
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convertendo-se em mais um parceiro no apoio à pesquisa.  No passado, o maior apoio 
econômico proveniente de fundos públicos, eram concentrados na pesquisa básica e 
aplicada, relacionada com as ciências naturais, comunicações, defesa, materiais e 
informação.  Nos últimos anos tem aumentado a ênfase nos saúde pública, na 
produtividade industrial, solução de problemas energéticos, impacto ambiental, 
controle da produção e transporte. 

CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  DDAA  PPEESSQQUUIISSAA  

Os engenheiros de pesquisa procuram novos conhecimentos ou um melhor 
entendimento dos fatos já conhecidos.  Eles procuram novos princípios, novos 
métodos, novos processos e novas verdades.  Eles trabalham na fronteira do 
conhecimento cientifico, e o seu treinamento deve fornecer um profundo 
entendimento de conceitos avançados em matemáticas e nas ciências.  Estes 
engenheiros devem possuir ser hábeis no raciocínio abstrato e indutivo, e ainda de 
saber expressar-se de forma matemática.  Devem ser hábeis no analise de 
experimentos. 

A pesquisa tem sido definida como: 

“...o homem cego numa sala escura, procurando por um gato preto que 
provavelmente não está lá...”  

Este ditado mostra dois aspectos importantes do trabalho de pesquisa.  
Primeiro, já que o engenheiro de pesquisa, ou cientista, trabalha na fronteira do 
conhecimento, se sentirão trabalhando sempre num caminho desconhecido, 
usualmente utilizando técnicas e ferramentas inadequadas.  Segundo: na sua busca, 
eles esperam encontrar varias falhas, fracassos e perdas antes de obter o sucesso.  Em 
alguns casos o sucesso pode vir do avesso, i.e., muitos meses de trabalho podem ser 
requeridos para provar que uma certa teoria não é exata ou verdadeira, ou que um 
determinado método não funcionará. 

QQUUAALLIIFFIICCAAÇÇÕÕEESS  PPAARRAA  AA  PPEESSQQUUIISSAA  

O sucesso na pesquisa geralmente requer de um conjunto particular de 
aptidões desenvolvidas através do treinamento.  Quais são as qualificações pessoais 
requeridas para ter sucesso na pesquisa ?  Uma vez que a pesquisa requer fazer o que 
ninguém tem feito, é necessária uma grande habilidade intelectual.  A pesquisa 
envolve o trabalho em campos desconhecidos, e portanto são requeridas as 
características de imaginação e aceitação da incerteza.   

Pessoas com a mente aberta e honestidade intelectual são características 
importantes em qualquer trabalho cientifico, devido a que sem estas, o pesquisador 
pode aceitar uma idéia preconcebida ou pessoal, o que pode escurecer a verdade.  É de 
extrema importância, a habilidade de cooperação com os outros formando um time, 
assim como a habilidade de poder expressar-se com os colegas, assistentes e superiores. 

Que tipo de educação é desejável?  O engenheiro pesquisador devera ter um 
amplo treinamento nas ciências fundamentais da engenharia, junto com um avançado 
treinamento especializado, o que o tornarão um profissional de inestimável valor.  
Em geral, esta combinação é fornecida por um programa de engenharia básico de 
quatro a cinco anos, seguido de um treinamento mais especializado durante um a três 
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anos.  O curso básico deverá incluir uma forte preparação em matemáticas 
enfatizando preferencialmente nos princípios da engenharia do que na teoria pura.  O 
treinamento especializado devera incluir estudos avançados nos conceitos científicos e 
uma introdução ao trabalho de pesquisa.  O número de engenheiros que completam o 
mestrado (2 anos) e  doutorado (3 anos), aumenta a cada ano.  Todos estes anos de 
estudo intensivos culminam numa contribuição original e no diploma de doutor, que 
é particularmente valioso na área da pesquisa. 

22222222........88888888........22222222........        EEEEEEEEnnnnnnnnggggggggeeeeeeeennnnnnnnhhhhhhhheeeeeeeeiiiiiiiirrrrrrrroooooooossssssss        ddddddddeeeeeeee        DDDDDDDDeeeeeeeesssssssseeeeeeeennnnnnnnvvvvvvvvoooooooollllllllvvvvvvvviiiiiiiimmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnttttttttoooooooo        
A tarefa do engenheiro de desenvolvimento é a de aplicar as descobertas e 

resultados da pesquisa, para uma finalidade útil.  Os engenheiros de desenvolvimento 
utilizam os princípios, as ferramentas e as técnicas, disponibilizadas através da 
pesquisa.  Os seus esforços resultam em modelos funcionais de um circuito, processo 
ou maquina, que possui as características desejadas. 

O engenheiro de desenvolvimento deve ser engenhoso, criativo e hábil na 
experimentação, e ainda possuir grande iniciativa e perseverança.  Existe um fluxo 
continuo de novos conhecimentos provenientes dos laboratórios de pesquisa 
distribuídos ao longo do mundo.  Estes novos princípios, processos e produtos, 
constituem a matéria prima para os engenheiros de desenvolvimento.   

A síntese do conhecimento disponível joga um papel preponderante no 
desenvolvimento da nossa civilização.  Quando os engenheiros de desenvolvimento 
recebem como tarefa o desenvolvimento de um dispositivo ou processo, que seja 
novo, melhor ou mais barato, eles primeiro se debruçam nos livros e publicações para 
ver o que já tem sido descoberto pelos pesquisadores no campo em questão.  O 
engenheiro de desenvolvimento poderá prosseguir comunicando-se diretamente com 
os pesquisadores, outros engenheiros de desenvolvimento, e com projetistas, através 
de reuniões ou visitas técnicas. 

CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  DDOO  DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO  

O engenheiro de desenvolvimento ocupa uma posição estratégica entre a 
pesquisa e o projeto.  Dentre as suas principais realizações está a resolução de um 
problema que na forma de um modelo funcional que posteriormente será projetado 
para uma produção econômica. 

Ainda que um determinado engenheiro possa efetuar pesquisa, continuar no 
desenvolvimento e participar do projeto22, as três funções são muito diferentes.  
Existem diferenças significativas entre o trabalho dos engenheiros de pesquisa e os de 
desenvolvimento, e estas diferenças se refletem nas qualificações desejadas para cada 
um deles.  Parece ser obvio que um engenheiro de desenvolvimento bem sucedido 
deve ser engenhoso e imaginativo.  A sua tarefa é a de criar, e a criatividade é uma 
característica altamente rentável.  O engenheiro de desenvolvimento deve ser hábil na 
experimentação, especialista em fazer observações precisas, e rápido em chegar às 
conclusões corretas.  Na maioria o setor de desenvolvimento é composto de um 
conjunto de pessoas, e o engenheiro deverá ser capaz de cooperar com os outros 

                                                           
22 Fato comum, especialmente nas pequenas empresas. 
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componentes com muita vontade de colocar a sua contribuição, sem ficar preocupado 
pelo credito a receber. 

A habilidade de poder expressar-se é muito importante em todas as funções da 
engenharia.  A habilidade de vender as próprias idéias é particularmente importante 
no desenvolvimento.  O custo de conduzir um programa de desenvolvimento pode 
chegar a muitos de milhares de dólares, e envolve o departamento de compras e 
pessoal adicional, além dos engenheiros.  A diretoria deve ser convencida no que se 
refere ao valor da idéia e da habilidade do engenheiro que propõe desenvolve-la.  Por 
outro lado, um bom engenheiro de desenvolvimento deverá ter força de vontade de 
deixar o seu “filho” e o seu entusiasmo em troca de outra idéia que pareça ser mais 
promissora. 

QQUUAALLIIFFIICCAAÇÇÕÕEESS  PPAARRAA  DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO    

A educação técnica requerida para os engenheiros de desenvolvimento varia 
dependendo do campo de atuação.  No caso das áreas cientificas tais como 
Astronáutica, eletrônica e termodinâmica, deverá ser recebido um amplo treinamento 
nas ciências da engenharia no nível de graduação, adicionando treinamento 
especializado nos níveis de mestrado e doutorado.  Os patrões reconhecem o valor do 
trabalho avançado do desenvolvimento, pagando altos salários para os engenheiros 
mestres e doutores. 

No campo da inventiva, a criatividade e a experiência pratica pode ser mais 
importante que o treinamento acadêmico.  Em qualquer tipo de evento, os 
engenheiros de desenvolvimento estão sempre trabalhando em áreas novas, 
precisando sempre ter à sua disposição as ferramentas, as técnicas e o conhecimento. 

22222222........88888888........33333333........        EEEEEEEEnnnnnnnnggggggggeeeeeeeennnnnnnnhhhhhhhheeeeeeeeiiiiiiiirrrrrrrroooooooossssssss        PPPPPPPPrrrrrrrroooooooojjjjjjjjeeeeeeeettttttttiiiiiiiissssssssttttttttaaaaaaaassssssss        
Os engenheiros projetistas fazem uso dos resultados obtidos pelos engenheiros 

de desenvolvimento e os continuam até o ponto onde eles se tornam economicamente 
úteis.  No projeto de produtos a serem manufaturados e vendidos para obter riqueza, 
os engenheiros de projeto, selecionam os métodos de execução que os levem aos 
resultados desejados, especificam materiais e determinam as formas para satisfazer os 
requerimentos físicos, químicos, térmicos e elétricos. 

Os engenheiros de projetos devem possuir treinamento avançado nas 
propriedades e comportamento dos materiais e processos, e ainda possuir habilidade 
na adaptação dos avanços recentes para a prática corrente.  Eles devem ser hábeis na 
síntese, proficientes em expressão gráfica, e possuir uma base forte em economia. 

CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  DDOO  PPRROOJJEETTOO2233  

No trabalho da engenharia, a palavra “projeto” é utilizada de duas formas 
diferentes.  Em geral, projeto significa “criar na mente”, começando com um 
propósito bem definido, são imaginados vários elementos sendo combinados de forma 
que o propósito possa ser alcançado.  Em seguida, é elaborado um relatório para 
induzir um certo tipo de leitor para uma ação desejada.  Uma empresa de manufatura 

                                                           
23 Projeto: [do latim “projectu”, “lançado para diante”]  Idéia que se forma de executar ou realizar algo, no futuro; plano, intento, 
desígnio.  Empreendimento a ser realizado dentro de determinado esquema.[1] 
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é projetada para fabricar um produto para um determinado mercado, por exemplo. 
Mais especificamente, o projeto como função da engenharia, é uma função 
intermediaria entre o desenvolvimento e a produção ou construção.  É 
responsabilidade do engenheiro de projeto, obter o conceito no papel, ou o modelo 
funcional elaborado pelo engenheiro de desenvolvimento, e prepara-lo para a sua 
produção econômica numa fabrica, se forem muitos, ou na construção do objetivo do 
projeto, se for único. 

A partir desta descrição das tarefas a serem executadas pelo engenheiro de 
projeto, podemos chegar a algumas conclusões a respeito das qualificações pessoais, o 
treinamento e a experiência requerida.  Os engenheiros de projeto devem ser criativos 
porque serão chamados para imaginar mecanismos e estruturas que ainda não existem.  
Estes devem ser hábeis em colocar os pensamentos no papel.  As suas idéias, pelas 
quais são pagos, somente se tornam úteis quanto estão expressas em desenho e 
especificações.  Os engenheiros de projeto devem ser hábeis para decidir qual das 
soluções alternativas é a preferida e proceder em baseado nestes fundamentos.   
Devem ser cooperativos, já que os projetos mais importantes são resultado da soma 
dos esforços de um grupo.  Devem ter sempre a mente aberta e evitar ficar com uma 
única idéia fixa, somente por ser a sua própria. 

QQUUAALLIIFFIICCAAÇÇÕÕEESS  PPAARRAA  OO  PPRROOJJEETTOO    

Ainda que a engenharia de projeto não é uma profissão exclusiva, é desejável 
que o profissional tenha tido estudos de pelo menos quatro anos na graduação e pelo 
menos um ano na pós-graduação.  Os estudos devem ser amplos devido a que os 
principais projetos de engenharia envolvem muitas matérias, incluindo fatores 
econômicos, políticos e sociais, além dos aspectos puramente técnicos. 

Um bom projeto será econômico em termos de materiais, fabricação, 
instalação, operação e manutenção.  O projetista precisa manter a mente flexível, o 
que é conseguido pela familiaridade com as técnicas de analise utilizadas em outros 
campos do conhecimento.   

Uma vez que o projeto é um processo interativo de síntese e analise, o 
computador é uma ferramenta valiosa.  Os projetistas devem ser hábeis em tomar 
vantagem do computador, possibilitando o aumento da sua própria habilidade 
analítica e reduzindo em muito o trabalho da redução do problema e na representação 
gráfica. 

Somado a isto, o engenheiro de projeto deve ser capaz de tratar com 
considerações estéticas, e freqüentemente ele deverá ser orientado pelas limitações 
psicológicas do usuário.  O conhecimento das leis facilita o entendimento dos 
contratos e na verificação das patentes. 

22222222........88888888........44444444........        EEEEEEEEnnnnnnnnggggggggeeeeeeeennnnnnnnhhhhhhhheeeeeeeeiiiiiiiirrrrrrrroooooooossssssss        ddddddddeeeeeeee        PPPPPPPPrrrrrrrroooooooodddddddduuuuuuuuççççççççããããããããoooooooo        
Os engenheiros de produção se encarregam do layout das fabricas e com a 

seleção de equipamentos, enquanto mantém particular atenção aos fatores humanos e 
econômicos.  Estes escolhem o processo de manufatura, as seqüências, as ferramentas 
e os métodos de fabricação.  Os engenheiros de produção integram o fluxo de 
materiais e componentes com os processos; desenvolvem estações de trabalho que 
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facilitam os esforços humanos e automáticos para aumentar a produção.  Estes 
implementam os meios e métodos para a inspeção e teste.  Eliminam os funis de 
produção e corrigem as falhas nos procedimentos de manufatura.  Trabalham lado a 
lado com os projetistas desde os primeiros estágios da produção e participam no re-
projeto. 

CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  DDAA  PPRROODDUUÇÇÃÃOO  

O preço no qual uma mercadoria pode ser vendida, é fixado pela competição 
no mercado aberto.  Por outro lado, o custo das matérias primas e do trabalho é fixo.  
Uma empresa poderá operar com lucros, ou prejuízos, dependendo da sua habilidade 
de executar a conversão da matéria prima num produto acabado, de forma mais 
eficiente que os seus competidores.  Esta conversão é de responsabilidade do 
engenheiro de produção. 

O trabalho do engenheiro de produção é muito similar ao do engenheiro de 
construção.  Na organização tradicional das empresas, o departamento de produção 
está supervisionado diretamente pelos departamentos administrativo e gerencial, no 
lugar do departamento de engenharia.  A ênfase do seu trabalho está em como 
executar o que o engenheiro de projeto especificou a ser executado. 

O engenheiro de produção aconselha os engenheiros de projeto, no 
planejamento para posterior produção, selecionando as ferramentas, os processos, e a 
programação da produção.  Uma vez que as funções de produção e construção são 
muito parecidas, as qualificações necessárias são muito similares.   

O engenheiro de produção trabalha sob constante pressão e se defronta com 
maquinas e sistemas que estão sendo utilizadas no limite.  É importante que tenham o 
sentimento do que as maquinas e as pessoas podem e devem fazer, ou não.  Este é um 
bom trabalho para um planejador, mas não é um bom emprego para alguém que se 
preocupe muito.  O perambular pela planta envolve mais atividade física do que de 
projeto.  A capacidade de colaboração com os seus subordinados e representantes de 
outros departamentos da empresa, é essencial.  A capacidade de vender uma idéia para 
a alta administração é extremamente importante, especialmente quando esta idéia 
envolve o investimento de milhões de dólares. 

QQUUAALLIIFFIICCAAÇÇÕÕEESS  PPAARRAA  AA  PPRROODDUUÇÇÃÃOO  

Os problemas técnicos com que se enfrentam os engenheiros de produção, 
cobrem praticamente todas as fases da engenharia, de forma que é necessário ter um 
forte treinamento nas ciências básicas das engenharias.  Acrescentando a isto, é 
necessário um especial treinamento nos processos de produção, em metalurgia e 
termodinâmica, engenharia econômica e controle de qualidade.  O treinamento 
prático poderá ser obtido nos laboratórios das universidades, em visita a fabricas ou 
nos estágios. 

22222222........88888888........55555555........        EEEEEEEEnnnnnnnnggggggggeeeeeeeennnnnnnnhhhhhhhheeeeeeeeiiiiiiiirrrrrrrroooooooossssssss        ddddddddeeeeeeee        CCCCCCCCoooooooonnnnnnnnssssssssttttttttrrrrrrrruuuuuuuuççççççççããããããããoooooooo        eeeeeeee        IIIIIIIInnnnnnnnssssssssttttttttaaaaaaaallllllllaaaaaaaaççççççççããããããããoooooooo        
Os engenheiros de construção e instalação são responsáveis na supervisão e 

preparação dos lugares a serem ocupados por estruturas ou instalações.  Estes 
determinam os procedimentos a serem seguidos em base a economia e a qualidade 
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desejada como resultado.  Dirigem a montagem, colocação e combinação dos 
materiais.  Organizam o pessoal que executará as operações. 

Os engenheiros de construção e instalação devem ser hábeis na arte da sua 
profissão.  Eles devem ser capazes de dirigir pessoas de forma efetiva e ter uma firme 
noção dos custos envolvidos. 

CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  DDAA  CCOONNSSTTRRUUÇÇÃÃOO  EE  IINNSSTTAALLAAÇÇÃÃOO  

A industria da construção e instalação constitui um dos grandes segmentos da 
economia, e é responsável por uma grande parte do PIB24.  Dentro desta industria são 
encontrados engenheiros que executam todo tipo de funções.  Nesta discussão, de 
qualquer forma, o termo engenheiro de construção e instalação será utilizado para 
identificar o trabalho do construtor de estruturas de edifícios, o instalador das 
utilidades elétricas, sanitárias e de outras relacionadas, que tenham sido previamente 
projetados e que serão implementados posteriormente.  Estes engenheiros de 
construção e instalação, recebem dos engenheiros de projeto, um conjunto de planos e 
especificações.  Estes variam na sua complexidade, desde uma única folha com 
anotações e notas, até um conjunto de centenas de desenhos e milhares de paginas de 
especificações.  É tarefa dos engenheiros de construção e instalação converter a visão 
do projetista em realidade, pela tradução dos rabiscos em aço, plástico e metal.  

QQUUAALLIIFFIICCAAÇÇÕÕEESS  PPAARRAA  AA  CCOONNSSTTRRUUÇÇÃÃOO  EE  IINNSSTTAALLAAÇÇÃÃOO  

Um curso básico de engenharia fornecerá o conhecimento necessário dos 
materiais, forças, estruturas e equipamentos mecânicos e elétricos.  É importante e 
necessária, a habilidade na elaboração e escrita de relatórios.  É desejável o 
conhecimento das leis comerciais, econômicas, psicológicas e do trabalho.  O 
treinamento em métodos de construção e instalação é disponibilizado nas 
universidades, e pode ser complementado no próprio trabalho.  Em todo caso, o 
engenheiro de construção e instalação deve ter experiência e senso comum, o que 
pode ser obtido somente pela prática.  Os estágios em supervisão, inspeção ou 
controlador podem ajudar aos jovens engenheiros a obter o treinamento básico 
necessário para a profissão. 

22222222........88888888........66666666........        EEEEEEEEnnnnnnnnggggggggeeeeeeeennnnnnnnhhhhhhhheeeeeeeeiiiiiiiirrrrrrrroooooooossssssss        ddddddddeeeeeeee        OOOOOOOOppppppppeeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaaççççççççããããããããoooooooo        
Os engenheiros de operação controlam maquinas, fabricas ou organizações 

que fornecem serviços tais como energia, transporte, comunicação, processamento de 
dados ou armazenamento de dados.  Eles são responsáveis pela seleção, instalação e 
manutenção de equipamentos.  Os supervisores das operações de manufatura são 
freqüentemente chamados de engenheiros de fabrica.  Estes são responsáveis pelos 
programas de manutenção preventiva e pela operação de equipamentos complexos, de 
forma a operar com a máxima economia. 

Depois que uma parte de um equipamento tenha sido desenvolvida, projetada 
e produzida, ainda deverá ser operada.  Qualquer criança de 4 anos de idade pode 
operar um aparelho sofisticado de televisão, e a maioria dos adolescentes com 18 anos 
de idade, podem operar um automóvel com 200 HP de potência; mas a operação de 

                                                           
24 PIB:  Produto Interno Bruto 
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um centro de computação, uma instalação de lançamento de foguetes ou uma planta 
de energia nuclear, requer o treinamento em engenharia. 

CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  DDAA  OOPPEERRAAÇÇÃÃOO  

Nas operações de manufatura, a atividade de supervisão da fabricação, 
equipamentos e maquinas é denominada de engenharia de planta25.  A atividade de  
controle dos serviços de utilidade pública ou das plantas processadoras, com o 
objetivo de obter a máxima confiabilidade e economia, é denominada de engenharia 
de operação.  Em ambas atividades, a manutenção das plantas e equipamentos, é de 
importância suficiente para justificar discussões especificas.  

O engenheiro de operação está mais preocupado com o desempenho atual das 
maquinas e sistemas que os engenheiros engajados em outras funções.  Esta ênfase se 
reflete nas características do engenheiro de sucesso nesta atividade.  Esta função é 
apropriada para homens e mulheres que gostem das maquinas e que se sintam 
desafiadas a tirar o maior proveito delas.  Eles devem ser hábeis na identificação e 
rastreamento dos problemas difíceis e devem saber suportar o trabalho sob pressão. 
Devem ser capazes de tratar com muitos tipos de pessoas assim como máquinas.  
Deverão constituir a liderança e o cérebro do grupo de obreiros e técnicos, que 
possuem a experiência e as habilidades manuais.  Devem ser metódicos, hábeis na 
planificação, assim como especialistas na coleta e na análise de dados operacionais, e 
ainda ser capazes de interpretar situações técnicas em termos de economia. 

Uma vez que os engenheiros operacionais executam serviços, estes devem ser 
capazes de cooperar com outros departamentos da empresa.  A habilidade de 
trabalhar com conceitos científicos abstratos ou matemáticos, não é da maior 
importância. 

QQUUAALLIIFFIICCAAÇÇÕÕEESS  PPAARRAA  OOPPEERRAAÇÇÕÕEESS  

Como na maioria das funções, o trabalho nas operações e na manutenção 
cobre todos os campos básicos da engenharia civil, elétrica, mecânica, química e 
metalúrgica.  A experiência com novas máquinas, processos e controles pode ser 
obtida nos laboratórios das universidades, e complementada pelos estágios.  O 
treinamento na universidade, deverá incluir uma base em economia e estatística. 

22222222........88888888........77777777........        EEEEEEEEnnnnnnnnggggggggeeeeeeeennnnnnnnhhhhhhhheeeeeeeeiiiiiiiirrrrrrrroooooooo        ddddddddeeeeeeee        VVVVVVVVeeeeeeeennnnnnnnddddddddaaaaaaaassssssss        
Os engenheiros de vendas26 analisam as necessidades dos clientes e selecionam e 

recomendam, bens, equipamentos ou serviços, que satisfaçam as suas especificações da 
forma mais econômica.  Eles combinam a capacidade de convencer com a educação e 
treinamento técnico em aplicações.  Eles analisam as reclamações dos clientes e 
treinam os seus empregados.  Devem ser hábeis no tratamento com pessoas de todos 
os níveis técnicos, desde os supervisores de manutenção, até os cientistas 
pesquisadores.   

Os engenheiros de aplicação devem ser capazes de se expressar oralmente e 
devem possuir um forte treinamento em negócios.  Os problemas dos engenheiros de 

                                                           
25 Às vezes o profissional é denominado como Engenheiro Industrial. 
26 Às vezes são também denominados como Engenheiros de Aplicação. 
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vendas surgem como resultado das necessidades dos clientes.  Por exemplo, o 
representante de uma empresa de equipamentos elétricos pode receber o seguinte 
pedido: “...nós temos colocado uma outra linha de processo em operação, e nossos 
transformadores principais começaram a superaquecer.  Que podemos fazer ao 
respeito ?”. 

CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  DDAASS  VVEENNDDAASS  

Enquanto que as funções de vendas, aplicação e serviço, possuem 
características diferentes e geram responsabilidades diferentes em uma grande 
companhia, as qualificações e treinamento necessários para as três funções, são muito 
parecidas e em muitos casos executados pela mesma pessoa.  

A principal característica que diferencia a também denominada “personalidade 
de vendedor”, é a habilidade do profissional de se comunicar com estranhos de forma 
rápida e eficiente.  Os engenheiros de vendas devem ser amigáveis, fáceis de conhece-
los e bons ouvintes.  Eles devem inspirar confiança no seu conhecimento do produto 
assim como na sua integridade comercial.  Eles devem ser corteses e educados, assim 
como impávidos ante a indiferença, resistência ou insolência. 

Uma vez que eles representam as suas empresas, a aparência é muito 
importante.  Eles devem ser capazes de interpretar as necessidades dos clientes e de 
expressar as suas próprias idéias de forma efetiva.  Devem possuir um bom senso 
comum.  Não se devem importar com as constantes viagens.   

Os engenheiros de vendas possuem este tipo de personalidade, e somadas a 
isto, possuem a habilidade técnica para resolver uma ampla faixa de problemas de 
engenharia, incluindo o projeto, a operação e a manutenção.  Devem ser engenhosos 
porque serão chamados a participar de novas situações.  Eles devem tomar decisões a 
respeito de assuntos importantes e afrontar o risco de cometer erros.  Também devem 
ser capazes de tratar com pessoas de todos os níveis técnicos. 

QQUUAALLIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  PPAARRAA  VVEENNDDAASS  

Os engenheiros de vendas podem esperar trabalhar em problemas de todos os 
campos da engenharia, e por isto precisam de um amplo treinamento.  Uma vez que a 
grande parte do seu trabalho é no nível altamente técnico, é necessário ter finalizado o 
curso de graduação em engenharia.  O seu treinamento deve incluir os fundamentos 
de equipamentos, processos e controles.  Também são úteis o treinamento nas leis 
comerciais, contabilidade e economia.  O treinamento nas universidades 
normalmente não inclui as matérias necessárias.  Usualmente um engenheiro de 
vendas trainee, gasta um ano ou mais nos departamentos de manufatura e de serviços, 
para se familiarizar com os produtos e as suas características, além de formar a sua 
própria opinião.  Normalmente o primeiro trabalho na área de vendas, será em 
conjunto com um engenheiro de vendas mais experiente. 

22222222........88888888........88888888........        EEEEEEEEnnnnnnnnggggggggeeeeeeeennnnnnnnhhhhhhhheeeeeeeeiiiiiiiirrrrrrrroooooooossssssss        ddddddddeeeeeeee        GGGGGGGGeeeeeeeessssssssttttttttããããããããoooooooo        
É de responsabilidade da gestão, determinar os principais propósitos de um 

empreendimento, para antecipar as áreas de futuro crescimento, selecionar os projetos 
de pesquisa mais promissores, e formular a política a ser seguida.  O gestor estabelece 
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a forma de organização e a hierarquia, e ainda seleciona o pessoal executivo.  Os 
engenheiros têm provado ser valiosos nas posições de direção, devido as suas 
habilidades em analisar os fatores envolvidos num problema, coletando os dados 
necessários, e extraindo conclusões corretas. 

Os requisitos principais incluem uma base dos fundamentos da engenharia, 
habilidade nas relações humanas e destreza nos negócios.  Numa análise final, o 
futuro da empresa depende da sua capacidade de gerenciamento e administração.  As 
estatísticas mostram que vinte e cinco anos depois da graduação, mais da metade dos 
engenheiros ocupam funções de gestão, supervisão ou administrativas. 

CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  DDAA  GGEESSTTÃÃOO  

O que é a gestão, e porque são os engenheiros tão desejados nas posições de 
gestão?  Uma forma de ilustrar as relações entre as atividades de gestão e as outras 
funções da engenharia é a seguinte:  a pesquisa e desenvolvimento determinam se um 
determinado objeto ou serviço, pode ser feito e projetado.  A produção determina 
como o objeto ou serviço, pode ser mais bem fabricado ou implementado.  A gestão 
decide finalmente se tudo isto será feito. 

A gestão deve decidir como serão utilizados os recursos e capacidades de uma 
empresa.  As habilidades que caracterizam um bom engenheiro nas demais funções, 
são úteis na hora de tomar tais decisões.  A gestão é geralmente reconhecida como 
sendo o objetivo a ser alcançado pelos engenheiros que exercem outras funções. 

Os requisitos para o sucesso na gestão são indicados pela ênfase na habilidade 
de resolver problemas que envolvam pessoas e dinheiro, assim como objetos..  Um 
gestor é basicamente um líder com bom senso comum.  Homens e mulheres jovens 
que tenham sido selecionadas pelos colegas das salas de aula, para dirigir centros 
acadêmicos e afins, e que tenham desenvolvido as suas responsabilidades de forma 
consistente, já mostram as suas qualidades de lideres desde bem cedo. 

A gestão requer de um ponto de vista amplo e global.  Freqüentemente o tipo 
de pessoa que desenvolve atividade de gestão, está menos interessados na 
especialização técnica tais como as pessoas que desenvolvem atividades de pesquisa e 
projeto.  Ele ou ela,  deve estar interessado nos fatores sociais econômicos, assim 
como nos fatores científicos e devem ter vontade de olhar para o futuro, assim como 
para o presente.  A maioria dos engenheiros de sucesso possui fortes motivações, que 
os carregam até o topo.  

Para o engenheiro de desenvolvimento o desejo de apreço e reconhecimento 
pode ser a força motivadora; para o engenheiro de gestão o interesse maior está na 
posição e no poder. 

QQUUAALLIIFFIICCAAÇÇÕÕEESS  PPAARRAA  AA  GGEESSTTÃÃOO  

As características mais importantes do gestor são a sensibilidade nas relações 
humanas, e o entendimento dos desejos básicos de segurança e reconhecimento, e a 
aceitação da responsabilidade pela contribuição do bem-estar pessoal dos seus 
empregados. 

O caminho mais usual para a gestão, começa com as posições técnicas, seguidas 
de tarefas de supervisão e responsabilidades administrativas.  Uma vez que é através 
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dos seus primeiros empregos na área técnica, que os jovens engenheiros conseguem se 
estabelecer, é essencial um forte treinamento em engenharia.  Algumas funções de 
engenharia fornecem uma grande experiência e, desta forma, facilitam o aparecimento 
de oportunidades de ingresso na gestão.  A produção é a principal função que afeta os 
lucros de forma direta, e envolve o trabalho com pessoas e dinheiro.  Os engenheiros 
de vendas representam a empresa frente aos clientes e estão familiarizados com o 
mercado e a competência.  Nas industrias de tecnologia de ponta, o engenheiro de 
desenvolvimento joga um papel principal na criação de novos produtos.  Muitos 
gestores industriais do futuro, virão de algumas das funções de engenharia citadas 
anteriormente. 

22222222........88888888........99999999........        EEEEEEEEnnnnnnnnggggggggeeeeeeeennnnnnnnhhhhhhhheeeeeeeeiiiiiiiirrrrrrrroooooooossssssss        CCCCCCCCoooooooonnnnnnnnssssssssuuuuuuuullllllllttttttttoooooooorrrrrrrreeeeeeeessssssss        
A consultoria é uma atividade da engenharia que atravessa todo o espectro de 

funções.  Por exemplo, um engenheiro mecânico especialista em projetos pode 
estabelecer a sua própria companhia, e oferece preparar planos e especificações para 
qualquer cliente que deseje contratá-lo.  Um engenheiro industrial com particulares 
habilidades na automação de processos de produção, pode oferecer os seus serviços 
como consultor a uma grande variedade de pequenas empresas. 

A consultoria difere dos outras funções na engenharia no que se refere aos 
problemas profissionais encontrados, as oportunidades econômicas apresentadas e as 
qualificações requeridas. 

CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  DDAA  CCOONNSSUULLTTOORRIIAA  

O consultor pode ser tipificado pelo engenheiro civil que trata principalmente 
com o publico.  Ele pode inspecionar a casa de uma pessoa, pode esquematizar uma 
subdivisão de um problema para um engenheiro de desenvolvimento, pode planificar 
uma planta de tratamento de esgoto para uma pequena comunidade, pode determinar 
os requisitos estruturais para uma obra de um arquiteto, ou projetar uma ponte para 
uma auto-estrada. 

Os problemas técnicos podem tornar-se rotineiros, mas conseguir o 
desempenho e segurança necessário, com um mínimo de custo para o cliente, requer 
de habilidade e destreza.   Embora que as qualificações requeridas dependam da área 
de consultoria particular, algumas conclusões gerais podem ser extraídas com respeito 
à personalidade e experiência.  Somando-se as aptidões indicadas pela função técnica a 
ser executada, os engenheiros consultores devem possuir uma facilidade especial de 
conhecer o seu publico e vender as suas idéias.  Na maioria dos casos, o seu 
sentimento comercial e organizacional é tão importante quanto as suas habilidades 
técnicas, na determinação do sucesso profissional nesta área. 

A maioria dos excelentes engenheiros consultores combina os valores éticos e 
uma forte consciência de integridade pessoal, com a sua excepcional iniciativa e 
incessante motivação. 

QQUUAALLIIFFIICCAAÇÇÕÕEESS  PPAARRAA  AA  CCOONNSSUULLTTOORRIIAA  

Por definição, os consultores executam o exercício da sua profissão.  Antes de 
colocar a corda no seu pescoço, eles devem adquirir a experiência necessária par 
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desenvolver as suas atividades e formar as suas próprias opiniões.  Somado ao estudo 
do curso de graduação, eles precisam de um tipo especial de treinamento que pode ser 
obtido através da supervisão de engenheiros altamente competentes.  Também é 
essencial o conhecimento pratico dos procedimentos e leis comerciais assim como na 
supervisão de pessoal. 

22222222........88888888........1111111100000000........        EEEEEEEEnnnnnnnnggggggggeeeeeeeennnnnnnnhhhhhhhheeeeeeeeiiiiiiiirrrrrrrroooooooossssssss        PPPPPPPPrrrrrrrrooooooooffffffffeeeeeeeessssssssssssssssoooooooorrrrrrrreeeeeeeessssssss                
O ensino de engenharia é outra atividade que não pode ficar restringida a uma 

única função.  Os indivíduos com competência não usual no projeto, pesquisa, 
construção ou gestão, podem escolher dedicar os seus maiores esforços na instrução 
de estudantes de engenharia, enquanto conduzem as suas pesquisas ou exercita-se nas 
bases da consultoria.  Existem outras oportunidades, no ensino de engenharia ou em 
assuntos relacionados tais como escolas e institutos técnicos.  Embora um engenheiro 
recém formado esteja mais interessado na prática profissional, a importância do 
ensino é tão importante na compensação e tão satisfatória que merecem ser 
considerados aqui. 

CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  DDOO  EENNSSIINNOO  EEMM  EENNGGEENNHHAARRIIAA  

É de aceitação geral que a universidade possui três funções básicas: a 
implementar nas suas bibliotecas um armazém do conhecimento, a de transmitir este 
conhecimento aos ansiosos estudantes através dos seus professores, e o de aumentar 
este conhecimento através do trabalho dos seus estudantes e pesquisadores. 

O professor de engenharia efetua a sua contribuição com professor na sala de 
aula, como conselheiro no seu escritório, e como investigador no laboratório, mas o 
ensino não é para qualquer um.  Para poder ensinar o individuo requer de um alto 
grau de maestria e habilidade de se comunicar, o que não é muito comum.  De 
qualquer forma, é necessária uma alta capacidade intelectual, talvez os primeiros 25% 
melhores qualificados de uma sala de aula, seja uma boa indicação de capacidade 
intelectual adequada.. 

A comunicação efetiva de princípios abstratos e conceitos complexos para as 
pessoas jovens, e a resposta satisfatória destas, precisam de uma especial habilidade em 
expressão oral.  A definição da sua própria direção e a de selecionar os seus próprios 
critérios, requerem de iniciativa, entusiasmo e perseverança. 

QQUUAALLIIFFIICCAAÇÇÕÕEESS  PPAARRAA  OO  EENNSSIINNOO  

O caminho normal para o ensino de engenharia inclui a formação de 
engenheiro mestre ou doutor, o que é possível após 2 ou 3 anos de trabalho após a 
graduação.  Os graus de mestre e doutor em engenharia são conferidos em 
reconhecimento da maestria nas bases da engenharia e nas ciências físicas, 
competência especial de uma área particular do conhecimento em nível avançado, e 
pela habilidade de efetuar pesquisas e apresentar resultados. 

Usualmente existem oportunidades de trabalho de ensino em meio turno, 
enquanto se obtém um grau superior.  O caminho é longo e duro, mas para alguém 
que tem desejo de aprender, de dominar novos assuntos, e de ajudar outras pessoas a 
aumentar os seus horizontes, o ensino oferece oportunidades extraordinárias. 
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222...999...   AAA   EEEqqquuuiiipppeee   TTTeeecccnnnooolllóóógggiiicccaaa   
O engenheiro é usualmente um dos integrantes de uma equipe de especialistas 

que possui habilidade complementada ao conhecimento.  Trabalhando junto aos 
engenheiros, os cientistas trazem a luz o conhecimento nas suas áreas de atuação.  Nas 
mesas de desenho, no laboratório, e na linha de produção, os técnicos e tecnólogos 
efetuam a sua importante contribuição.   

Uma vez que tecnologia progride muito rapidamente, os aspectos de 
engenharia de qualquer projeto ficam cada vez mais exigentes.  Como resultado disto, 
a organização mais efetiva de habilidade técnica, é a formação de um time de 
especialistas, onde cada um dos componentes efetua a sua contribuição particular.  Os 
times de engenharia variam de grupos pequenos de pessoas (por exemplo, um 
engenheiro, um técnico especialista e um mecânico) até grandes grupos de milhares de 
pessoas, tais como em companhias de utilidade pública e companhias de manufatura.  
Existem cinco tipos de integrantes no grupo tecnológico: 

# Auxiliares Técnicos 
# Técnicos Especialistas 
# Tecnólogos27 
# Engenheiros 
# Cientistas 

22222222........99999999........11111111........        AAAAAAAAssssssss        ccccccccaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaacccccccctttttttteeeeeeeerrrrrrrrííííííííssssssssttttttttiiiiiiiiccccccccaaaaaaaassssssss        ddddddddoooooooossssssss        IIIIIIIInnnnnnnntttttttteeeeeeeeggggggggrrrrrrrraaaaaaaannnnnnnntttttttteeeeeeeessssssss        ddddddddaaaaaaaa        eeeeeeeeqqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiiippppppppeeeeeeee        
tttttttteeeeeeeeccccccccnnnnnnnnoooooooollllllllóóóóóóóóggggggggiiiiiiiiccccccccaaaaaaaa        
O auxiliar técnico, o técnico especialista, o tecnólogo, o engenheiro e o 

cientista, formam um grupo eficiente que é responsável pelo nosso progresso 
tecnológico.  Existem muitas similaridades entre os membros do time, mas as 
qualificações e treinamento requerido variam de forma bastante ampla.   

Os cinco tipos de pessoas geralmente mostram diferenças nas qualidades 
pessoais, no seu trabalho e na sua preparação.  O auxiliar técnico tende a possuir 
pequena educação formal, mas uma grande experiência do treinamento no trabalho 
manual e de operação, enquanto que o engenheiro e o cientista tendem a ter maior 
educação teórica e formal, incluindo a possibilidade de ter a titulação de mestres e 
doutores.  O treinamento prático no trabalho deste ultimo grupo esta freqüentemente 
limitado a uma curta e breve experiência pré-profissional.  Se uma pessoa se converte 
num cientista, num engenheiro, num tecnólogo, num técnico especialista ou num 
auxiliar técnico, e se esta fica satisfeita com o seu trabalho, é o assunto de principal 
importância nos interesses pessoais e temperamentais. 

A pessoa que gosta de investigar os princípios científicos gerais de ampla 
significância, será mais feliz cientista; a pessoa prática, de pensamento matemático, 
cientificamente bem informada, ativa solucionadora de problemas, sempre atenta aos 
custos, provavelmente será mais feliz como engenheiro.  A pessoa técnica quem 
prefere grande envolvimento com os dispositivos científicos e máquinas, que junto 
                                                           
27 No Brasil existe a figura do Engenheiro de Operação.  Na atualidade, desconheço a existência de cursos que ofereçam este tipo 
de titulação, e por isto, não será tratado neste livro.  As atribuições profissionais do engenheiro de operação, se equivalem às do 
tecnólogo. 
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aos conceitos teóricos desfrutará do trabalho como tecnólogo.  O individuo quem 
tiver pensamentos menos teóricos e preferir um envolvimento intenso mas prático, 
num papel de suporte técnico, freqüentemente ficará mais feliz como técnico 
especialista.  A pessoa interessada principalmente na utilização das mãos e de 
ferramentas poderosas para propósitos técnicos, poderá desfrutar de um emprego 
como operário, maquinista, eletricista ou mecânico. 

22222222........99999999........22222222........        OOOOOOOO        AAAAAAAAuuuuuuuuxxxxxxxxiiiiiiiilllllllliiiiiiiiaaaaaaaarrrrrrrr        TTTTTTTTééééééééccccccccnnnnnnnniiiiiiiiccccccccoooooooo        
Os auxiliares técnicos tipicamente preferem trabalhar com ferramentas 

durante a instalação, manutenção ou conserto de objetos físicos.  Por exemplo, o 
eletricista industrial utiliza fios para conectar os fusíveis, interruptores, reatores, 
motores, lâmpadas e outros complicados equipamentos elétricos.  Os mecânicos de 
automóvel instalam, testam e consertam motores, freios, embreagens, as transmissões 
manuais e automáticas.  Os maquinistas utilizam uma variedade de máquinas 
ferramenta para conformar metais para qualquer tipo de projeto. 

Os insufladores de vidros para uso em laboratório são um exemplo de 
auxiliares técnicos altamente habilidosos.  O auxiliar técnico que desenvolveu rara 
habilidade manual orgulha-se de como ele pode fazer, instalar ou consertar coisas.  Os 
auxiliares técnicos que operam e mantém guindastes, buldozers e outras máquinas de 
construção, são às vezes chamados engenheiros operacionais.  Os auxiliares técnicos 
são empregados que utilizam equipamentos ou ferramentas, diferente daqueles que 
são planejadores, inovadores ou desenvolvedores de hipóteses.  A sua formação pode 
incluir o ensino pós-médio tal como um treinamento num instituto técnico, 
normalmente conseguido com 1 ou 2 anos de estudo28 formal ou informal, em 
treinamentos no próprio trabalho. 

22222222........99999999........33333333........        OOOOOOOO        TTTTTTTTééééééééccccccccnnnnnnnniiiiiiiiccccccccoooooooo        EEEEEEEEssssssssppppppppeeeeeeeecccccccciiiiiiiiaaaaaaaalllllllliiiiiiiissssssssttttttttaaaaaaaa        
O técnico especialista freqüentemente utiliza ou realiza as idéias dos planos 

técnicos elaborados pelo engenheiro ou cientista.  Os técnicos são os agentes 
executores, no lugar de inovadores ou projetistas, mesmo que façam desenhos, 
projetos ou trabalhos relacionados.  Um exemplo é o técnico em eletrônica, que 
usualmente efetua uma ou mais das seguintes tarefas: efetuar os cálculos padronizados 
para: estimativa de custos, ou executa serviços manuais em equipamentos eletrônicos, 
instalações, verificação ou teste, manutenção e reparação, modificação e melhoria de 
equipamentos eletrônicos, vendas ou operação de equipamentos eletrônicos e (ou) 
instrumentos. 

Os técnicos especialistas são pessoas praticas que possuem conhecimentos dos 
princípios científicos, de dispositivos de teste e medição, e de técnicas manuais.  O 
treinamento inclui o ensino médio concluído e mais 1 a 3 anos de estudo29.  A 
formação normalmente inclui desenho técnico, álgebra elementar, trigonometria, 
física básica e redação de relatórios técnicos, mas sem incluir matemática e física 
avançadas. 

                                                           
28 No Brasil, a formação relacionada é a do antigo técnico de 2o. grau, treinamento fornecido normalmente nas escolas técnicas.  
Na atualidade estes cursos mudaram para serem ministrados depois da conclusão do ensino médio, com o nome de cursos 
Seqüenciais de Complementação de Estudos.. 
29 No Brasil, normalmente são cursos Seqüenciais de Formação Específica com mais de 1600 horas. 



�
�
�
�
��
��
�
�

A S  A T I V I D A D E S  D O  E N G E N H E I R O  

Engenharia - Uma Breve Introdução – Cocian L.F.E. 62626262 

22222222........99999999........44444444........        OOOOOOOO        TTTTTTTTeeeeeeeeccccccccnnnnnnnnóóóóóóóóllllllllooooooooggggggggoooooooo        
O tecnólogo é tipicamente uma pessoa prática interessada na aplicação dos 

princípios da engenharia e da administração de pessoal para a produção industrial, a 
construção ou operação, ou para trabalhar na melhoria de dispositivos, processos, 
métodos e procedimentos.  Estes se defrontam com as partes componentes do sistema 
global, que foi desenvolvido e projetado pelos engenheiros.  Na pesquisa e 
desenvolvimento eles podem auxiliar na ligação entre o cientista ou engenheiro de um 
lado, com o técnico especialista ou o auxiliar técnico pelo outro. 

A formação do tecnólogo é parecida ao do técnico especialista, e tem duração 
aproximada de 3 anos30.  Os graduados nos programas de formação de tecnólogos, 
usualmente podem qualificar-se para continuar seus estudos nos cursos de engenharia, 
numa complementação de mais 3 a 4 anos de estudo.  A ênfase educacional dos 
programas formadores de tecnólogos, é menos teórica e menos matemática do que 
seus pares de engenharia, mas são mais orientados à prática a aos processos. 

O tecnólogo recebe uma educação ampla com maior ênfase na educação geral, 
incluindo treinamento em fiscalização de serviços técnicos e administração.  Além 
disto, os tecnólogos freqüentemente recebem cursos adicionais nas áreas técnicas e um 
treinamento relativamente aprofundado nas ciências e matemática.  A educação do 
tecnólogo, assim como a do engenheiro e a do cientista, deverá continuar durante 
toda a sua vida31. 

22222222........99999999........55555555........        OOOOOOOO        EEEEEEEEnnnnnnnnggggggggeeeeeeeennnnnnnnhhhhhhhheeeeeeeeiiiiiiiirrrrrrrroooooooo        
O engenheiro é um inovador ou projetista de produtos, processos, 

procedimentos ou sistemas, cujo interesse está em:  como resolver problemas práticos 
específicos de forma otimizada (através do uso de matemática, conhecimento das 
ciências e do senso prático).  Acrescentado a isto, o engenheiro está usualmente 
interessado em como resolver problemas de forma econômica. 

A formação necessária para ingressar num programa de engenharia inclui a 
preparação em matemática (preferencialmente nas áreas de álgebra avançada, 
trigonometria e cálculo básico), com aproveitamento acima da média para excelente. 

Para a maioria dos programas de engenharia, a preparação tem uma duração de 
4 a 5 anos em tempo integral, ou de 6 a 8 anos em regime parcial.  O estudo e a 
experiência de trabalho devem continuar a expandir o conhecimento básico do 
engenheiro durante toda a sua vida. 

Embora, a maioria dos engenheiros não possui titulação de pós-graduação, 
uma crescente proporção de engenheiros está iniciando os seus cursos de mestrado em 
engenharia, de forma a se preparar para resolver os novos problemas técnicos. 

                                                           
30 No Brasil, os cursos de tecnólogo (chamados de curso superior de tecnologia) possuem uma duração mínima de 2400 horas.  
Pela legislação, estes cursos são considerados como sendo de “Graduação Especial”.  Maiores informações, consulte a LDB (Lei 
das Diretrizes e Bases) em www.mec.gov.br. 
31 Em geral, os programas de pós-graduação stricto sensu, tais como os de mestrado e doutorado acadêmicos, não são aceitam os 
tecnólogos.  Isto é devido a que no Brasil as atividades profissionais atribuídas a estes profissionais não incluem as atividades de 
projeto.  Os tecnólogos graduados poderão continuar os seus estudos nos cursos de pós-graduação lato sensu, ou em mestrados 
profissionalizantes no stricto sensu.  
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Um grande número de potenciais engenheiros gestores procura diplomas em 
administração de empresas ou em gestão de engenharia.  O grau de mestre ou doutor 
em engenharia e (ou) ciências é usualmente requerido, para poder atuar no ensino de 
engenharia, pesquisa avançada, e na administração de desenvolvimento e pesquisa. 

22222222........99999999........66666666........        OOOOOOOO        CCCCCCCCiiiiiiiieeeeeeeennnnnnnnttttttttiiiiiiiissssssssttttttttaaaaaaaa        
O cientista é tipicamente o teórico, o desenvolvedor de hipóteses, o 

pesquisador da verdade e o formulador das idéias amplas ou básicas, e o descobridor e 
catalogador do conhecimento, cujo interesse versa principalmente no que ocorre e 
porquê. 

A preparação no ensino médio inclui a preparação em matemáticas e ciências 
físicas, e em língua inglesa.  A formação é de aproximadamente de 3 a 5 anos, nos 
níveis de licenciatura ou bacharelado, podendo efetuar posteriormente os seus estudos 
num programa de mestrado e doutorado. 

Os cientistas pesquisam, preparam artigos para publicações, somam 
conhecimento nos campos do saber, e se mantém informados dos novos 
conhecimentos e teorias descobertas.  O seu interesse está mais para o conhecimento 
em lugar de sua aplicação ou custo.  Às vezes certos cientistas, engenheiros ou outros 
tipos de profissionais da área técnica, podem estar em falta devido às rápidas 
mudanças de prioridade da sociedade, com relação a algumas áreas de interesse 
particular.  Em alguns casos, estes podem ter uma vantagem financeira temporária, 
em relação aos seus outros colegas. 

De qualquer forma, os maiores benefícios financeiros a longo prazo tendem a 
ir para as pessoas íntegras, com competência técnica e com capacidade de manter boas 
relações interpessoais, que conseguem se adaptar rapidamente às mudanças das 
necessidades e prioridades da sociedade.  Para preencher estes requisitos, cada vez é 
maior o número de profissionais que são requeridos. 

A medida que a população do planeta cresce e a sociedade das nações fica mais 
complexa, cada vez se desenvolvem mais oportunidades atrativas de desenvolvimento 
para os hábeis auxiliares técnicos, para os técnicos especialistas bem preparados, para 
os tecnólogos competentes, e para os engenheiros e cientistas bem qualificados. 

222...111000...   AAAtttrrriiibbbuuuiiiçççõõõeeesss   PPPrrrooofffiiissssssiiiooonnnaaaiiisss   
Por se tratar de atividades que envolvem questões de segurança pública, as 

profissões de Engenharia, Engenharia Operacional, Tecnólogos e Técnicos, são 
regulamentadas pelos governos, no que se refere as atribuições profissionais e nos 
termos de responsabilidade técnica e civil das suas obras. 

A seguir é colocada uma tabela mostrando as atribuições permitidas a cada tipo 
de profissional.  É vedada por força de lei, a atuação do profissional, nas atividades 
não contempladas pela sua formação, e estudadas caso a caso32. 

 

                                                           
32 No Brasil, as profissões relacionadas são regulamentadas pelo sistema CONFEA/CREA, e estão definidas na resolução 218 de 
1973, e em outras subseqüentes. 
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Atribuições Profissionais de 
acordo com a modalidade 

Engenheiro Engenheiro 
Operacional33 

Técnico 
Superior ou 
Tecnólogo  

Técnico 
Especialista 

1. Supervisão, coordenação e 
orientação técnica $ % % % 

2. Estudo, planejamento, 
projeto e especificação $ % % % 

3. Estudo de viabilidade técnico-
econômica $ % % % 

4. Assistência, assessoria e 
consultoria $ % % % 

5. Direção de obra e serviço 
técnico $ % % % 

6. Vistoria, perícia, avaliação, 
arbitramento, laudo e parecer 
técnico 

$ %34! %35! % 

7. Desempenho de cargo e 
função técnica $ %36! %37! %38! 

8. Ensino,  pesquisa, análise, 
experimentação, ensaio e 
divulgação técnica; extensão 

$ %39! %40! %41! 

9. Elaboração de orçamento $ $ $ %42! 

10. Padronização, mensuração e 
controle de qualidade $ $ $ %43! 

11. Execução de obra e serviço 
técnico $ $ $ %44! 

12. Fiscalização de obra e serviço 
técnico $ $ $ %45! 

13. Produção técnica e 
especializada $ $ $ % 

14. Condução de trabalho técnico $ $ $ $ 

15. Condução de equipe de 
instalação, montagem, operação, 
reparo ou manutenção 

$ $ $ $ 

16. Execução de instalação, 
montagem e reparo $ $ $ $ 

17. Operação e manutenção de 
equipamento e instalação $ $ $ $ 

18. Execução de desenho técnico $ $ $ $ 

Tabela 2-1 – Atribuições profissionais46 

                                                           
33 Também conhecido como Engenheiro de Operação. 
34 Somente para atividades relacionadas para os itens 9 a 18. 
35 Somente para atividades relacionadas para os itens 9 a 18. 
36 Somente para atividades relacionadas para os itens 9 a 18. 
37 Somente para atividades relacionadas para os itens 9 a 18. 
38 Somente para atividades relacionadas para os itens 14 a 18. 
39 Somente para atividades relacionadas para os itens 9 a 18. 
40 Somente para atividades relacionadas para os itens 9 a 18. 
41 Somente para atividades relacionadas para os itens 14 a 18. 
42 Somente para atividades relacionadas para os itens 14 a 18. 
43 Somente para atividades relacionadas para os itens 14 a 18. 
44 Somente para atividades relacionadas para os itens 14 a 18. 
45 Somente para atividades relacionadas para os itens 14 a 18. 
46 Resolução 218/73 do CONFEA/CREA . 
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33333333........        EEEEEEEEssssssssppppppppeeeeeeeecccccccciiiiiiiiaaaaaaaalllllllliiiiiiiiddddddddaaaaaaaaddddddddeeeeeeeessssssss        ddddddddaaaaaaaa        EEEEEEEEnnnnnnnnggggggggeeeeeeeennnnnnnnhhhhhhhhaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaa        
Os campos da engenharia indicam com o tema de trabalho dos engenheiros.  

Por exemplo, quando você ouvir as palavras “engenheiro civil” provavelmente 
pensará em pontes, edifícios e auto-estradas.  Você deve-se perguntar, o que fazem 
exatamente os engenheiros?   Quais são as diferenças entre as diferentes engenharias?  
O que exatamente vou fazer escolhendo uma das áreas da engenharia?  Quais são as 
perspectivas para cada uma das áreas, no que se refere ao mercado de trabalho?  Quais 
são os pontos em comum entre as varias áreas?  Qual é a perspectiva global do 
conjunto de áreas?  Algumas destas questões serão tratadas e discutidas neste capitulo. 

333...111...   AAA   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   nnnooo   ssseeeuuu   cccooonnnjjjuuunnntttooo   
PPOONNTTOOSS  SSIIGGNNIIFFIICCAATTIIVVOOSS  

Em geral as oportunidades de trabalho na engenharia são boas, mas variam de 
acordo com a especialidade. 

! Para ingressar no mercado de trabalho, a maioria das empresas exigem a graduação 
concluída. 

! Os salários iniciais são significativamente maiores quando comparados com os de 
outras áreas. 

! A educação continuada é critica para manter a competitividade e acompanhar as 
ultimas tecnologias. 

CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  DDOO  TTRRAABBAALLHHOO  

Os engenheiros aplicam os princípios e as teorias da ciência e da matemática, 
para pesquisar e desenvolver soluções econômicas para os problemas técnicos.  O seu 
trabalho é a ligação entre  percepção das necessidades sociais e as aplicações 
comerciais.  Os engenheiros projetam produtos, as maquinas para produzir tais 
produtos, as industrias nas quais estes produtos serão feitos, e os sistemas que 
asseguram a qualidade dos produtos e a eficiência da mão de obra e do processo de 
manufatura.  Os engenheiros projetam, planificam e supervisionam a construção de 
edifícios, auto-estradas e sistemas de transporte.  Eles desenvolvem e implementam 
melhores formas de extrair, processar e utilizar as matérias primas, tais como o 
petróleo e o gás natural.  Desenvolvem novos materiais que melhoram o desempenho 
dos produtos e adquirem vantagens dos avanços da tecnologia.  Eles manipulam o 
poder do sol, da Terra, dos átomos, e possibilitam o fornecimento de energia elétrica, 
criando milhões de produtos.  Analisam o impacto ambiental que os seus produtos ou 
sistemas ocasionam, e as conseqüências sobre os seres que os utilizam.  O 

Capítulo 

3 
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conhecimento da engenharia é aplicado para melhorar muitas coisas, incluindo a 
qualidade dos cuidados da saúde, a segurança dos produtos comestíveis e a operação 
eficiente dos sistemas financeiros. 

Os engenheiros levam em consideração vários fatores quando desenvolvem um 
novo produto.  Por exemplo, no desenvolvimento de um robô industrial, os 
engenheiros determinam de forma precisa, qual função o robô precisará executar, 
como deverá ser o projeto do mesmo, e como serão feitos os testes dos componentes, 
como será a montagem em um plano integrado, como avaliar a efetividade do projeto 
como um todo, qual o custo, a confiabilidade e a segurança.  Este processo se aplica a 
muitos produtos diferentes, tais como químicos, computadores, turbinas a gás, 
helicópteros e brinquedos. 

Somando-se ao projeto e o desenvolvimento, muitos engenheiros trabalham 
em atividades de teste, na produção ou manutenção.  Estes engenheiros supervisionam 
a produção nas fábricas, determinam as causas das paradas e colapsos, e testam os 
produtos manufaturados para que mantenham a sua qualidade.  Eles também estimam 
os tempos e custos dos projetos completos.  Alguns mudam as suas atividades para as 
áreas de gestão ou de vendas.  Nas vendas, a base da engenharia o habilita à discussão 
de aspectos técnicos e o assessoramento de clientes no planejamento da produção, na 
instalação e no uso. 

A maioria dos engenheiros se especializa numa determinada área.  São 
reconhecidas pelo menos 25 especialidades, sendo que as maiores áreas possuem 
numerosas subdivisões.  Alguns exemplos incluem a engenharia de Estruturas, 
Ambiental, Saneamento e de Transportes, que podem ser subdivisões da engenharia 
Civil.  Outro exemplo seria a engenharia de Cerâmicas, Metalúrgica e de Polímeros, 
que seriam subdivisões da engenharia de Materiais.  Os engenheiros também se 
podem especializar num determinado tipo de indústria, tal como a industria de 
motores de combustão, ou em um campo da tecnologia, tal como em turbinas e 
materiais semicondutores. 

Nas seções seguintes, discutiremos detalhadamente as áreas da engenharia por 
separado.  Estas foram divididas em 9 grupos afins, e que são: 

Engenharia de Agricultura (Engenharia Agrícola, Engenharia Agronômica, 
Engenharia Florestal, Engenharia de Agrimensura),  

Engenharia Ambiental1,  

Engenharia Biomédica (Engenharia Eletromédica, Engenharia Clínica, 
Engenharia Biomecânica, Engenharia Bioinformática, Bioengenharia),  

Engenharia Civil (Engenharia de Transportes, Engenharia Cartográfica, 
Engenharia de Estruturas, Engenharia Oceanográfica, Engenharia Sanitária, 
Engenharia de Geodésia e Cartografia, Engenharia Arquitetônica),  

Engenharia Elétrica (Engenharia Eletrônica, Engenharia Eletromecânica, 
Engenharia Mecatrônica2, Engenharia de Computadores - Hardware3, Engenharia de 
Computadores – Software, Engenharia de Telecomunicações4, Engenharia de 
                                                           
1 Pode ser associada à Engenharia Sanitária, Civil e Química. 
2 Também relacionada com a Engenharia Mecânica. 
3 Também conhecida como Engenharia de Sistemas Digitais 
4 Também conhecida como Engenharia de Comunicações. 
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Automação e Controle de Processos5, Engenharia Eletrotécnica, Engenharia de 
Sistemas de Energia, Engenharia Nuclear, Engenharia Telemática),  

Engenharia Industrial6 (Engenharia de Manufatura, Engenharia de 
Produção7, Engenharia Têxtil8),  

Engenharia de Materiais (Engenharia de Cerâmicas, Engenharia de Madeira, 
Engenharia de Plásticos9, Engenharia Metalúrgica, Engenharia de Minas10, Engenharia 
de Petróleo11, Engenharia Geológica),  

Engenharia Mecânica (Engenharia Automotiva, Engenharia Aeroespacial, 
Engenharia Aeronáutica, Engenharia Naval),  

Engenharia Química (Engenharia de Alimentos). 

A Engenharia de Segurança, não é tratada em particular, já que está 
intimamente relacionada às áreas principais. Esta tem maior afinidade com a 
engenharia Química, Industrial e de Minas. 

Os engenheiros de cada área do conhecimento possuem uma base de 
conhecimento e treinamento que pode ser aplicado em vários campos.  Por exemplo, 
os engenheiros eletrônicos, trabalham na área médica, computadores, comunicações e 
em bancos.  Uma vez que os engenheiros devem resolver problemas de natureza 
bastante diferentes, num mesmo projeto de engenharia, estes trabalham de perto com 
profissionais de outras áreas do conhecimento, tais como médicos, cientistas, outros 
engenheiros e administradores. 

Os engenheiros usam computadores para produzir e analisar os projetos, para 
simular e testar como irão operar, uma maquina, uma estrutura ou um sistema, e para 
gerar especificações das partes.  As novas tecnologias de comunicação que utilizam 
computadores têm mudado a forma de trabalho dos engenheiros, especialmente no 
projeto.  Os engenheiros podem colaborar com outros colegas no desenvolvimento de 
projetos através do mundo, usando a internet, ou outros sistemas de comunicação.  
Muitos engenheiros também utilizam computadores para monitorar a qualidade dos 
produtos e a eficiência do controle dos processos. Eles levam grande quantidade de 
tempo escrevendo relatórios e consultando outros engenheiros, uma vez que os 
projetos complexos requerem de um grupo multidisciplinar de profissionais.  Os 
engenheiros de supervisão são responsáveis pelas partes principais do projeto inteiro. 

CCOONNDDIIÇÇÕÕEESS  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  

A maioria dos engenheiros trabalha em edifícios comerciais, laboratórios ou 
plantas industriais.  Outros podem ocupar o seu tempo ao ar livre, nos lugares de 
construção, minas e nos lugares de produção, onde monitoram, operam ou resolvem 
problemas.  Alguns engenheiros viajam intensivamente para as fabricas ou para as 
obras. 

                                                           
5 Também conhecida como Engenharia Cibernética. 
6 Pode ser relacionada também com a Engenharia Elétrica e Mecânica. 
7 Também pode ser relacionada com outras engenharias, tais como Elétrica, Mecânica, Química, Civil, etc., no que se refere aos 
processos de produção. 
8 Também relacionada com a Engenharia Química. 
9 Pode também ser relacionada com a Engenharia Mecânica, dependendo do perfil desejado. 
10 Às vezes relacionada também com a Engenharia Civil 
11 Pode estar também relacionada com a Engenharia Química e/ou Engenharia Civil 
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Muitos engenheiros trabalham o padrão de 40 horas por semana.  Às vezes, os 
o atraso nos cronogramas podem adicionar uma pressão extra no trabalho.  Quando 
isto acontece, os engenheiros podem trabalhar muitas horas a mais por dia e suportar 
um estresse considerável. 

EEMMPPRREEGGOOSS    

Nos EUA ano de 2000, os engenheiros ocupavam 1,5 milhões de postos de 
trabalho.  A Tabela 3-1 a Figura 3-1 mostram a distribuição dos empregos por 
especialidade de engenharia. 

Especialidade 
Empregos  no ano de 2000 
(em milhares) Percentual em 2000 

Aeroespacial 50 2,71% 

Agrícola 2 0,11% 

Ambiental 52 2,82% 

Biomédica 7 0,38% 

Civil 232 12,59% 

Computadores - Hardware 60 3,26% 

Computadores - Software 380 20,62% 

Elétrica e Eletrônica 288 15,63% 

Industrial 198 10,74% 

Materiais 33 1,79% 

Mecânica 221 11,99% 

Naval 5 0,27% 

Minas 6 0,33% 

Nuclear 14 0,76% 

Petróleo 9 0,49% 

Química 33 1,79% 

Outras 253 13,73% 

Tabela 3-1 – Distribuição de empregos por área da engenharia 

Mais da metade da remuneração do total dos engenheiros foram provenientes 
das indústrias de manufatura, tais como as de equipamentos de transporte, 
dispositivos eletroeletrônicos, máquinas industriais, instrumentos e produtos 
relacionados.  Muitos dos salários derivaram das empresas prestadoras de serviços, 
especialmente em teste, pesquisa, gestão e consultoria, onde firmas especializadas são 
contratadas para elaborar projetos ou efetuar outras tarefas. 

Os governos empregam muitos engenheiros, especialmente nos departamentos 
de defesa, transporte, agricultura, interior e energia. 

Os engenheiros são empregados em todos os paises, estados, em pequenas e 
grandes cidades e também nas áreas rurais.   Algumas especialidades de engenharia 
estão concentradas em áreas geográficas específicas. 
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Figura 3-1 - Distribuição de empregos por área da Engenharia – EUA, 200012 

PPRREEPPAARRAAÇÇÃÃOO,,  QQUUAALLIIFFIICCAAÇÇÕÕEESS  EE  AATTUUAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  

Para poder candidatar-se a um trabalho de engenharia, é necessária a obtenção 
do grau de engenheiro, embora, ocasionalmente, os egressos das ciências físicas e 
matemáticas, possam ocupar alguns cargos de engenharia, sempre que não demande 
atividades de responsabilidade profissional.  A maior quantidade de diplomas de 
engenharia, são concedidos na engenharia elétrica, eletrônica, mecânica ou civil.  

De qualquer maneira, os engenheiros treinados numa determinada área, 
podem trabalhar em outras relacionadas.  Por exemplo, muitos engenheiros 
aeroespaciais possuem treinamento em engenharia mecânica.  Esta flexibilidade 
permite aos empregadores de ajustar as suas necessidades especificas especialmente 
para trabalhar com as novas tecnologias e em especialidades que formam poucos 
engenheiros.  Isto também permite que os engenheiros possam se movimentar através 
dos campos das engenharias, possibilitando melhores  perspectivas ou para aquelas nas 
quais ele possua maior interesse. 

A maioria dos programas de engenharia envolve o estudo concentrado numa 
determinada área da engenharia, acrescida com matérias de ciências e matemática.  A 
maioria destes incluem disciplinas de desenho, acompanhadas de auxilio de 
computadores e aulas de laboratório. 

De forma alternativa aos cursos padrões de engenharia, muitas universidades 
oferecem programas de formação de tecnólogo, com duração de 2 a 4 anos, nas 
diferentes áreas tecnológicas.  Estes programas usualmente incluem várias aulas 
práticas de laboratório enfocadas nas áreas específicas, preparando os estudantes para 

                                                           
12 Fonte: http://www.bls.gov 
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o trabalho prático nos projetos e na produção,  diferente dos programas de engenharia 
que requerem de maior quantidade e aprofundamento nos conhecimentos teóricos e 
científicos.   Os tecnólogos rara vez poderão trabalhar na função de engenheiros, mas 
com exceção das atividades de projeto, podem ter atividades similares quando se trata 
de atividades de operação e teste.  Os graduados como tecnólogos, não estão 
qualificados para registrar-se como engenheiros profissionais, e possuem atribuições 
profissionais mais limitadas comparando com os engenheiros formados.  Alguns 
empregadores visualizam os tecnólogos, como sendo profissionais que possuem 
habilidades intermediárias entre àquelas dos técnicos e a dos engenheiros. 

Um título de pós-graduação é essencial para poder lecionar numa faculdade e 
para ser aceito nos programas de pesquisa e desenvolvimento, mas não é necessário 
para a maioria dos empregos em engenharia.  Muitos engenheiros continuam os seus 
estudos de pós-graduação em engenharia ou administração, para aprender novas 
tecnologias e ampliar a sua educação.  Muitos executivos de alto nível do governo e da 
indústria, começaram as suas carreiras como engenheiros. 

Os requisitos para a admissão numa escola de engenharia incluem uma sólida 
base em matemática (álgebra, geometria, trigonometria e cálculo) e nas ciências 
(biologia, química e física), e cursos de Inglês, estudos sociais, humanidades e 
computadores.  Os programas em engenharia são projetados para ter uma duração de 
4 a 5 anos.  Os currículos típicos, incluem os dois primeiros anos para o estudo de 
matemática, ciências básicas, introdução a engenharia, humanidades e ciências sociais.  
Os últimos anos, na maioria dos cursos clássicos de engenharia, se concentram numa 
determinada área.  Por exemplo, os últimos dois anos de um programa de engenharia 
aeroespacial incluem cursos de mecânica dos fluidos, transferência de calor, 
aerodinâmica aplicada, aerodinâmica aplicada, mecânica analítica, projeto de veículos 
voadores, dinâmica da trajetória e sistemas de propulsão aeroespacial.  Alguns 
programas oferecem um currículo geral de engenharia, sendo que os estudantes se 
especializam numa outra escola, ou no próprio emprego. 

Os engenheiros devem ser criativos, inquisitivos, analíticos e detalhistas.  
Devem ter facilidade no trabalho cooperativo, assim como devem ser hábeis na 
comunicação tanto oral quanto escrita.  A capacidade de comunicação torna-se cada 
vez mais importante uma vez que grande parte do seu trabalho está ficando cada vez 
mais diversificada, significando que os engenheiros interagem com especialistas numa 
grande faixa de campos diferentes da engenharia.  

No começo da sua atividade profissional, os engenheiros normalmente 
trabalham sob a supervisão de engenheiros mais experientes e, em muitas companhias, 
recebem treinamento formal na forma de aulas e seminários.  Assim que estes 
engenheiros ganhem conhecimento e experiência necessários, serão designados a estes, 
projetos mais difíceis e maior independência para desenvolver os mesmos, resolver 
problemas e tomar decisões.  Os engenheiros podem tornar-se especialistas técnicos 
ou supervisores de uma equipe de engenheiros e técnicos.  Alguns engenheiros 
eventualmente tornam-se gerentes de engenharia ou em outras áreas administrativas e 
de gestão. 
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PPEERRSSPPEECCTTIIVVAASS  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  

O emprego nas áreas de engenharia possui uma perspectiva de crescimento um 
pouco abaixo da média, com relação a outras ocupações.  De qualquer forma, as 
oportunidades esperadas nos empregos de engenharia são consideradas boas até o ano 
de 2010 uma vez que o número de diplomas entregue até esse ano não crescerá 
significativamente neste período.  O crescimento do número de empregos e das 
oportunidades de trabalho, varia entre as especialidades, diminuindo no caso da 
engenharia de minas e engenharia geológica, e aumentando muito acima da média, no 
caso da engenharia ambiental. 

A pressão competitiva e o avanço da tecnologia forçarão às companhias a 
melhorar e atualizar os seus processos produtivos e a otimizar os seus processos de 
manufatura.  Os empregadores deverão contar com os engenheiros para promover o 
aumento da produtividade,  assim como no aumento dos investimentos na planta e 
equipamentos de forma a aumentar a oferta de bens e serviços.   

Os novos computadores e os sistemas de comunicação tem melhorado os 
processos, e permitido aos engenheiros de analisar e produzir vários processos de 
produção de forma mais rápida, e ainda de poder colaborar nos projetos com outros 
engenheiros através do mundo.  A pesar das amplas áreas de atuação, a tecnologia da 
computação não diminuirá as oportunidades de emprego.  Finalizando, muitos 
engenheiros serão necessários para melhorar ou construir novas estradas, pontes, 
sistemas de distribuição de água e gás, sistemas de controle de poluição, e outras 
facilidades públicas. 

Embora exista uma pequena proporção de engenheiros que deixam a profissão 
a cada ano, muitas oportunidades de trabalho aumentam a partir da necessidade de 
substituição.  Uma grande proporção desta necessidade é criada pelos engenheiros que 
são transferidos para as áreas de gestão, vendas ou outras ocupações profissionais, com 
relação àqueles que deixam de forma que deixam a força de trabalho. 

Na maioria das indústrias, a demissão de engenheiros é muito menos provável 
que a de outros trabalhadores.  Muitos engenheiros trabalham em pesquisas de longo 
prazo e desenvolvendo projetos, ou em outras atividades que continuam mesmo 
durante as crises econômicas.  Nas indústrias tais como a eletrônica e aeroespacial,  
apesar das crises e da diminuição de investimentos por parte dos governos em 
pesquisa e fundos de desenvolvimento, a privatização de empresas estatais, assim 
como a tendência de terceirizar os serviços de engenharia, tem resultado em demissões 
consideráveis de engenheiros. 

É importante para os engenheiros, especialmente para aqueles que trabalham 
em outras ocupações técnicas, de continuar a sua educação na sua carreira, já que 
grande parte do seu valor para o seu empregador depende do seu conhecimento das 
ultimas tecnologías.  

Embora o ritmo da mudança tecnológica varie por especialidade da engenharia 
e indústria, os avanços na tecnologia têm afetado significativamente todas as áreas.  Os 
engenheiros das áreas de alta tecnologia, tais como eletrônica avançada ou tecnologia 
da informação, podem ver o seu conhecimento técnico ficar rapidamente obsoleto.  
Ainda quem continuar a sua educação ficará vulnerável ao desemprego se a tecnologia 
ou produto em particular no qual ele tem-se especializado, ficar obsoleto.  Ficando 
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atualizados na sua área de atuação, os engenheiros serão capazes de fornecer as 
melhores soluções e os maiores lucros aos seus empregadores.  Os engenheiros que 
não estejam alertas e conscientes dos novos acontecimentos na sua área de atuação 
podem perder promoções ou ficar vulneráveis às demissões que possam ocorrer.  Por 
outro lado, são as áreas de alta tecnologia as que oferecem os maiores desafios, o 
trabalho mais interessante e os salários mais elevados.  Desta forma, a escolha da 
especialidade da engenharia e do empregador envolve não somente a avaliação das 
compensações potenciais mas também o risco da obsolescência tecnológica. 

OOCCUUPPAAÇÇÕÕEESS  RREELLAACCIIOONNAADDAASS  CCOOMM  AASS  EENNGGEENNHHAARRIIAASS  

Os engenheiros aplicam os princípios das ciências físicas e matemáticas no seu 
trabalho.  Outras áreas que usam os princípios científicos e matemáticos são: 

! Arquitetura 
! Gestão do meio ambiente 
! Sistemas de informação e computação  
! Matemática 
! Desenho Técnico e Design 
! Tecnólogos 
! Engenharia de Vendas 
! Ciências naturais aplicadas. 

Outras áreas que usam os princípios da física e das ciências biológicas são: 

! Física e Astronomia 
! Agricultura e Alimentos 
! Biologia e medicina 
! Ambiente e conservação de florestas 
! Química e materiais 
! Meteorologia 

333...222...   DDDiiissstttrrriiibbbuuuiiiçççãããooo   dddooosss   EEEnnngggeeennnhhheeeiiirrrooosss   pppooorrr   ÁÁÁrrreeeaaa   dddeee   
EEEssspppeeeccciiiaaallliiidddaaadddeee   

Os campos da engenharia elétrica e mecânica abrangem as maiores áreas.  A 
engenharia civil, que foi a maior área na década de 1950, ocupa agora o terceiro lugar 
em tamanho.  A década de 1970 se caracterizou pelo aumento no número de áreas 
interdisciplinares incluindo a engenharia biomédica, engenharia de computadores e 
engenharia ambiental.   

A Figura 3-2 mostra a projeção da ocupação nos diferentes campos da 
engenharia nos EUA para o ano 200313. 

                                                           
13 BLS Industry-Occupation Data Available with Projections para 2010, www.bls.gov . 
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Figura 3-2 – Expectativa para 2010 

A Figura 3-3 mostra a previsão de crescimento dos empregos nas diferentes 
áreas da engenharia para a década 2000-2010. 
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Figura 3-3 – Previsão do crescimento de empregos nas diferentes áreas, de 2000 a 2010 
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44444444........        AAAAAAAA        EEEEEEEEnnnnnnnnggggggggeeeeeeeennnnnnnnhhhhhhhhaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaa        ddddddddeeeeeeee        AAAAAAAAggggggggrrrrrrrriiiiiiiiccccccccuuuuuuuullllllllttttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa        
 A Engenharia de 

Agricultura compreende as 
seguintes áreas: 

! Engenharia Agrícola; 
! Engenharia Agronômica 
! Engenharia de Agrimensura 
! Engenharia Florestal 

O crescimento 
populacional tem focado a atenção 
nas nossas necessidades básicas de 
produzir uma quantidade cada vez 
maior de alimentos e fibras.  A 
engenharia tira vantagem da 
energia, dos métodos e dos 
mecanismos para multiplicar a 
eficiência dos humanos.  Os engenheiros de agricultura aplicam o conhecimento 
fundamental e a prática moderna para melhorar a produtividade agrícola. 

444...111...   DDDeeefffiiinnniiiçççãããooo   dddaaa   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   dddeee   AAAgggrrriiicccuuullltttuuurrraaa      
A engenharia de agricultura, uma das disciplinas básicas da engenharia, 

provavelmente é a que possui a maior relação com o meio ambiente.  A agricultura é 
a vocação fundamental do homem.  A alimentação própria e a da família, se sobrepõe 
em importância a todas as demais necessidades humanas. 

Os engenheiros de agricultura projetam fazendas e equipamentos de 
processamento de alimentos, constroem silos de armazenagem e estábulos para o 
gado, moinhos de grãos, desenvolvem sistemas de drenagem, irrigação e tratamento de 
efluentes.  Alguns trabalham em sistemas de cultivo com variáveis climáticas 
controladas, tais como no cultivo de hortaliças hidropônicas. 

Os engenheiros de agricultura utilizam os princípios científicos para projetar 
sistemas e equipamentos, para gerenciar e manipular os numerosos recursos que 
fornecem alimentos e fibras, para agora, e para o futuro.  Estes recursos incluem o 
solo, a água, o ar, a energia e os materiais de uso em engenharia.  Para assegurar a 
produção de alimentos de amanhã, os engenheiros de agricultura devem proteger o 
meio ambiente hoje. 

Capítulo 

4 

 

Figura 4-1 - Engenharia de Agricultura 
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Se não for pelos engenheiros de agricultura, muitas mais pessoas iriam para a 
cama com fome a cada noite.  A produção agrícola é uma medida clave da profissão da 
engenharia agrícola.  Os engenheiros de agricultura têm desenvolvido novas 
ferramentas que facilitam a produção, o processo e a distribuição de alimentos e 
fibras.  O seu conhecimento compreende as ciências biológicas e físicas, e a suas 
práticas derivam das outras áreas da engenharia. 

Os engenheiros de agricultura aprendem as habilidades da engenharia e as 
relacionam e aplicam na agricultura.  Estas habilidades são aplicadas através de um 
grande espectro da cadeia de produção de alimentos, que vão desde a proteção dos 
recursos naturais até o processamento e conservação dos produtos alimentícios. 

444...222...   SSSuuubbbááárrreeeaaasss   dddaaa   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   dddeee   AAAgggrrriiicccuuullltttuuurrraaa      
Os engenheiros de 

agricultura se preocupam com 
o uso apropriado e a 
conservação do solo, a água e as 
florestas do seu mundo.  O 
controle do clima, da erosão do 
solo e da poluição da água, são 
alguns dos principais aspectos 
importantes da maior área de 
trabalho dos engenheiros de 
agricultura.  Eles utilizam 
práticas de controle da 
irrigação, drenagem e erosão 
para conservar estes recursos.  

Os sistemas de cultivo na terra e na água, também são projetados e 
implementados pelos engenheiros de agricultura.  Os engenheiros de agricultura têm 
aprendido que o controle ambiental nas fazendas avícola e de gado, que abastecem 
nossos mercados, possui tanta importância quanto para o ambiente humano.  Imagine 
o problema da disposição dos detritos numa fazenda avícola produtora de ovos com 
1000000 de galinhas.  Os engenheiros de agricultura são os únicos que podem 
encontrar soluções que previnam as doenças avícolas, procriação de moscas e maus 
cheiros.  Fornecendo as melhores condições ambientais para a fazenda de criação, 
pode levar a uma produção mais eficiente e econômica de carne e de produtos lácteos. 

Muitos engenheiros de agricultura estão envolvidos no projeto e na 
manufatura de melhores estruturas para uso nas fazendas.  É requerida de uma 
formação especial em equipamentos de manipulação e sistemas de fluxo de materiais, 
para as várias funções complexas executadas ao longo da fazenda.  Estas funções 
incluem o armazenamento de grãos em silos, forragem,  rações, e instalações de 
processamento; sistemas e unidades de produção de carne de gado e frango,  
processamento e disposição de resíduos de plantas e animais. 

Os engenheiros de agricultura podem desenvolver as suas atividades em duas 
grandes áreas: a produção agrícola, e o processamento dos alimentos. 

 

Figura 4-2 - Cultivos 
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PPRROODDUUÇÇÃÃOO  AAGGRRÍÍCCOOLLAA  

Os engenheiros de 
agricultura utilizam energia 
elétrica para executar as várias 
tarefas de controle ambiental de 
forma eficiente.  O controle do 
solo, da água, e do ar ambiente 
para as plantas, está ficando cada 
vez mais importante, devido ao 
aumento das demandas de 
produção e a diminuição das 
quantidades de terra.  

Os engenheiros de 
agricultura desenvolvem estufas 
de cultivo especiais, métodos 
especiais de irrigação, e 
drenagem, que irão controlar o 
solo e o fornecimento de água para as plantas, de forma a aumentar a produtividade 
dos cultivos.  Eles também projetam terraços, represas e estruturas para o controle da 
água, complexos sistemas de irrigação e drenagem.  

Entre outras atividades executadas pelos engenheiros de agricultura que 
trabalham na produção agrícola, podemos citar: 

! Recuperação de terras não utilizadas 
! Controle de inundações 
! Captação e distribuição de água em ambientes rurais 
! Engenharia ecológica 
! Disposição de detritos líquidos e sólidos, de origem animal e doméstico  
! Instalações de lazer (hotéis fazenda, pesque-e-pague, etc.) 
! Controle de uso da terra 
! Conservação dos recursos naturais. 
! Sistemas de alimentação e processamento de cultivos 
! Manipulação, secagem e armazenamento de grãos 
! Aplicações de dispositivos elétricos e eletrônicos nas operações comerciais e 

domesticas da fazenda 
! Instalações elétricas rurais e sistemas alternativos de transformação de energia 
! Manipulação de materiais 
! Utilização de sistemas de controle computadorizado 
! Projeto, teste e venda de equipamentos de processamento primário de produtos da 

fazenda 

PPRROOCCEESSSSAAMMEENNTTOO  DDEE  AALLIIMMEENNTTOOSS    

Os engenheiros de agricultura que trabalham no processamento de alimentos 
projetam, testam e operam os sistemas de processamento final de alimentos, tais como 

Figura 4-3 - Mecanização da agricultura 
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seleção, torra, secagem, esterilização e congelamento.  Outras atividades desenvolvidas 
são: 

! Embalagem, 
armazenamento e transporte 
de alimentos. 

! Disposição apropriada dos 
resíduos das fábricas de 
alimentos 

! Segurança das fábricas 
! Controle de qualidade de 

produtos alimentícios 
! Organização e layout de 

fábricas de produtos 
alimentícios 

! Aqüicultura (oceanos e vias 
fluviais) 

! Projeto e construção de 
prédios especializados às 
necessidades nas áreas rurais 

! Estruturas comerciais para o 
processamento e venda de 
produtos das fazendas de 
cultivo 

! Estufas com controle automático das condições ambientais, prédios para a produção 
de derivados animais. 

! Sistemas de armazenamento de frutas, vegetais e outros produtos perecíveis 
! Controle ambiental 

444...333...   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   AAAgggrrrooonnnôôômmmiiicccaaa   
O engenheiro agrônomo se encarrega das seguintes atividades relacionadas 

com a engenharia rural: 

! Construções para fins rurais e suas instalações complementares; 
! Irrigação e drenagem para fins agrícolas; 
! Fitotecnia e zootecnia; 
! Melhoramento animal e vegetal; 
! Recursos naturais renováveis; 
! Ecologia, agrometeorologia; 
! Defesa sanitária; 
! Química agrícola; 
! Alimentos; 
! Tecnologia de transformação (açúcar, amidos, óleos, laticínios, vinhos e destilados); 
! Beneficiamento e conservação dos produtos animais e vegetais; 
! Zimotecnia; 
! Agropecuária; 

Figura 4-4 – Fazenda de produção de leite 
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! Edafologia; 
! Fertilizantes e corretivos; 
! Processo de cultura e de utilização de solo; 
! Microbiologia agrícola; 
! Biometria; 
! Parques e jardins; 
! Mecanização na agricultura; 
! Implementos agrícolas; 
! Nutrição animal; 
! Agrostologia; 
! Bromatologia e rações; 
! Economia rural e crédito rural 

444...444...   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   AAAgggrrrííícccooolllaaa   
O engenheiro agrícola é o profissional que auxilia a produção com 

conhecimentos básicos das engenharias mecânica, civil, elétrica e de alimentos. Seu 
objetivo é solucionar problemas tecnológicos do processo produtivo do setor 
primário, desde o preparo do solo até a comercialização do produto.  

Os engenheiros agrícolas desenvolvem sistemas de suporte à produção 
agrícola, projetam máquinas e equipamentos.  Eles também projetam construções 
para animais e plantas em ambiente controlado.  Este profissional possui 
conhecimentos especializados no  uso adequado dos recursos híbridos e de 
preservação da qualidade da água, assim como de avaliação econômica dos 
empreendimentos agrícolas.  

Os engenheiros agrícolas implementam métodos de conservação de produtos 
em silos ou câmaras frias, e de processamento, projetam embalagens e propõem 
sistemas alternativos de geração de energia. 

O mercado, hoje em dia, exige que estes profissionais possuam conhecimentos 
que sejam úteis no apoio da produção e em agro-negócios. 

Os fabricantes de máquinas, de equipamentos e de tratores, precisam de 
projetos e auxílio de trabalho pós-venda.  Nos órgãos públicos, o profissional trata da 
avaliação de problemas ambientais e da relação entre meio ambiente e agricultura. 

O engenheiro agrícola se encarrega das seguintes atividades relacionadas com a 
produção agrícola, no que se refere a: 

! Energia, 
! Transporte, 
! Sistemas estruturais e equipamentos, 
! Nas áreas de solos e águas, 
! Construções para fins rurais, 
! Eletrificação, 
! Máquinas e implementos agrícolas, 
! Processamento e armazenamento de produtos agrícolas, 
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! Controle da poluição em meio rural 

444...555...   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   dddeee   AAAgggrrriiimmmeeennnsssuuurrraaa   
O engenheiro agrimensor é o responsável1, pela base do trabalho do 

engenheiro civil. Antes de iniciar uma obra, na cidade ou no campo, é preciso avaliar 
se o terreno é adequado para aquilo que se pretende erguer sobre o mesmo. Este 
profissional é, entre outras coisas, um especialista na análise de terrenos. Ele orienta 
outros profissionais em diferentes momentos do planejamento da obra: desde o 
levantamento topográfico, as prospecções, até o alinhamento do solo, a passagem de 
cabos subterrâneos, as medições e as leituras angulares de terrenos. 

Possui também como tarefa efetuar os cálculos das fundações e aterros da 
construção, coletar e analisar dados sobre a superfície, o relevo e os contornos físicos 
da área a ser construída. Assim, a Engenharia de Agrimensura está em sintonia com 
todas as atividades da Engenharia Civil – seja na construção de pontes, estradas, 
barragens, projetos de irrigação e drenagem, usinas hidrelétricas ou na captação e 
abastecimento de água. As ferramentas de trabalho desse engenheiro são os cálculos 
geométricos e trigonométricos. Ele também depende muito de um sistema de 
comunicação via satélite porque passa boa parte do tempo em regiões distantes, onde 
os meios de comunicação convencionais ainda não chegaram. 

No setor rural, o engenheiro agrimensor trabalha em projetos de drenagem, 
irrigação e reflorestamento – define áreas para plantio, mede índices pluviométricos e 
de vazão dos rios para a construção de sistemas de irrigação, drenagem e saneamento e 
constrói sistemas de esgoto e canais. 

O engenheiro agrimensor se encarrega das seguintes atividades relacionadas 
com: 

! levantamentos topográficos, 
! levantamentos batimétricos,  
! levantamentos geodésicos, 
! levantamentos aerofotogramétricos;  
! locação de: 

♦ loteamentos; 

♦ sistemas de saneamento, irrigação e drenagem; 

♦ traçados de cidades; 

♦ estradas; seus serviços afins e correlatos. 
! arruamentos,  
! estradas 
! obras hidráulicas 

444...666...   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   FFFlllooorrreeessstttaaalll   
O engenheiro florestal se encarrega das seguintes atividades relacionadas com a 

engenharia rural: 

                                                           
1 Adaptado de www.guiadeprofissoes.com.br  
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! construções para fins florestais e suas instalações complementares,  
! silvimetria e inventário florestal;  
! melhoramento florestal;  
! recursos naturais renováveis;  
! ecologia,  
! climatologia,  
! defesa sanitária florestal;  
! produtos florestais, sua tecnologia e sua industrialização;  
! edafologia;  
! processos de utilização de solo e de floresta;  
! ordenamento e manejo florestal;  
! mecanização na floresta;  
! implementos florestais;  
! economia e crédito rural para fins florestais. 

444...777...   PPPrrreeepppaaarrraaaçççãããooo   pppaaarrraaa   aaa   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   dddeee   AAAgggrrriiicccuuullltttuuurrraaa      
Que tipo de treinamento necessita um engenheiro de agricultura ?Que tipo de treinamento necessita um engenheiro de agricultura ?Que tipo de treinamento necessita um engenheiro de agricultura ?Que tipo de treinamento necessita um engenheiro de agricultura ?    

São requeridos conhecimentos em cálculo e matemática avançada; química e 
física, normalmente as mesmas dos outros cursos de engenharia, assim como 
mecânica, termodinâmica, hidráulica e utilização da energia.  São requeridos também 
conhecimentos nas áreas básicas das ciências biológicas e de agricultura, e em projeto 
de engenharia e ciências da computação.  O conhecimento nas áreas de administração, 
economia e finanças, assim como de instalações elétricas e agrimensura, é muito 
importante. 

 
Figura 4-5 – Plantio de trigo 
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444...888...   OOOsss   EEEnnngggeeennnhhheeeiiirrrooosss   dddeee   AAAgggrrriiicccuuullltttuuurrraaa   
TTIIPPOO  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  

Os engenheiros de agricultura aplicam o conhecimento tecnológico de 
engenharia e biologia na agricultura.  Eles projetam máquinas e equipamentos, além 
de estruturas agrícolas.  Eles desenvolvem formas de conservar o solo e a água, e de 
melhorar o processamento dos produtos agrícolas.  Os engenheiros agrícolas 
trabalham em pesquisa e desenvolvimento, na produção, nas vendas ou na gestão. 

EEMMPPRREEGGOOSS  

A maioria dos engenheiros de agricultura trabalha para as empresas de 
engenharia de prestação de serviços e de gestão, oferecendo serviços de consultoria aos 
fazendeiros e as indústrias de derivados de produtos agrícolas.  Outros trabalham em 
uma grande variedade de indústrias, incluindo cultivos e fazendas de gado, assim com 
em empresas de manufatura e para o governo.  

PPEERRSSPPEECCTTIIVVAASS  

Espera-se um 
crescimento acima da média, 
no número de empregos dos 
engenheiros de agricultura 
para o ano 2010.  O aumento 
da demanda de produtos 
agrícolas, a contínua procura 
por uma produção agrícola 
mais eficiente, e o crescente 
aumento da ênfase na 
conservação dos recursos 
naturais, devem resultar em 
novas oportunidades para os 
engenheiros de agricultura.  
Além disto, muitos postos de 
trabalho serão criados pela 
necessidade de substituir os 
engenheiros de agricultura 
que se transferem para outras 
ocupações, e os que deixam 
de fazer parte da força de trabalho. 

SSAALLÁÁRRIIOOSS  

No ano de 2000, nos EUA, a média dos salários para estes engenheiros foi de 
US$55850.  O 50% dos engenheiros de agricultura em torno da média, receberam 
entre US$44220 e US$71460.  O 10% com menores salários, recebeu menos de 

Figura 4-6 – Avícola  
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US$33660, e o 10% com maiores salários, recebeu mais de US$91600.  Os salários 
iniciais2 para os recém formados foram de US$46065, e para os mestres de US$49808.  

                                                           
2 Fonte: National Association of Colleges and Employers.  Ano base 2001. 
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55555555........        AAAAAAAA        EEEEEEEEnnnnnnnnggggggggeeeeeeeennnnnnnnhhhhhhhhaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaa        AAAAAAAAmmmmmmmmbbbbbbbbiiiiiiiieeeeeeeennnnnnnnttttttttaaaaaaaallllllll        
555...111...   DDDeeefffiiinnniiiçççãããooo   dddaaa   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   AAAmmmbbbiiieeennntttaaalll   

A Engenharia Ambiental trata do 
estudo das formas de proteção do meio 
ambiente.  Os engenheiros ambientais 
trabalham no desenvolvimento de sistemas de 
distribuição de água, métodos de reciclagem, 
plantas de tratamento de esgotos, e outros 
sistemas de prevenção da poluição, assim como 
em sistemas de controle de água, ar e terra.  Os 
engenheiros ambientais procuram 
constantemente novas formas de reduzir a 
poluição do ar e o uso de pesticidas. 

A Engenharia Ambiental cobre as 
seguintes áreas: 

! Poluição do ar 
! Gerenciamento de terras 
! Proteção contra radiação 
! Fornecimento de água 
! Detritos sólidos 
! Gerenciamento de resíduos 

perigosos 
! Controle de materiais tóxicos 
! Gerenciamento de águas servidas 
! Saúde Pública  

Os engenheiros ambientais 
trabalham na indústria para fazer que 
os seus elementos poluidores sejam 
seguramente removidos dos fluxos de 
água e do ar.  Eles também se ocupam 
de assegurar que os resíduos sólidos 
sejam dispostos de forma apropriada 
para prevenir a contaminação dos lençóis subterrâneos de água.  Os engenheiros 
ambientais desenvolvem e projetam equipamentos que criam um ambiente mais 
limpo. 

Capítulo 
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PPRRIINNCCIIPPAAIISS  RREEAALLIIZZAAÇÇÕÕEESS  DDAA  EENNGGEENNHHAARRIIAA  AAMMBBIIEENNTTAALL  
! Utilização de bactérias para limpar a água 

(tratamento biológico de esgoto) 
! Equipamentos especiais que convertem a água 

do esgoto em água potável. 
! Programas de reciclagem de papel, plástico e 

vidro. 
! Equipamentos para o controle da poluição do 

ar. 
! Manutenção dos rios e oceanos limpos de 

vertentes químicas. 
! Limpeza de produtos químicos do solo. 
! Ajudam às companhias a se ajustar às leis 

ambientais. 
! Pesquisa nas formas alternativas de energia 

limpa (solar, nuclear, etc.) 
! Criação de métodos e equipamentos para 

limpar resíduos radioativos. 

555...222...   OOOsss   EEEnnngggeeennnhhheeeiiirrrooosss   
AAAmmmbbbiiieeennntttaaaiiisss   

TTIIPPOO  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  

Usando os princípios da biologia e 
química, os engenheiros ambientais 
desenvolvem métodos para resolver 
problemas relacionados com o meio 
ambiente.  Eles se envolvem no controle 
da poluição do ar e da água, na 
reciclagem, na disposição de resíduos e 
nos assuntos relacionados com a saúde 
pública. 

Os engenheiros ambientais 
conduzem estudos de gerenciamento de 
resíduos perigosos, avaliam a significância 
dos riscos, oferecem analiseis no 

tratamento e na contenção, e desenvolvem normas para prevenir acidentes 
ambientais.  Eles projetam os esgotos municipais e os sistemas de tratamento de 
efluentes das indústrias.  Analisam dados científicos, pesquisam projetos 
controvertidos e efetuam testes de controle de qualidade. 

Os engenheiros ambientais se preocupam com os assuntos mundiais 
relacionados com o meio ambiente.  Eles estudam e tentam minimizar os efeitos da 
chuva acida, o aquecimento global,  a emissão de automóveis, e a depleção da camada 
de ozônio.  Eles também se envolvem na proteção da vida selvagem. 

Figura 5-2 – Engenheiro ambiental trabalhando 
no controle de efluentes 

 

Figura 5-1 – Poluição por dióxido de 
carbono e hidrocarbonetos 

proveniente da combustão nos 
automóveis 
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Muitos engenheiros ambientais trabalham como consultores, ajudando os seus 
clientes a se ajustar com os regulamentos e a limpar os locais perigosos, incluindo 
locais abandonados, que eram ocupados por antigas fábricas que podem conter 
perigos ambientais. 

EEMMPPRREEGGOOSS  

Um terço dos 
engenheiros ambientais 
trabalham em empresas de 
engenharia e de serviços de 
gerenciamento e consultoria.  
O resto desenvolve 
atividades em agencias do 
governo, em indústrias de 
manufatura. 

Outras atividades 
desenvolvidas pelos 
engenheiros ambientais são a 
pesquisa, projetista de 
equipamentos e como 
professores. 

Todas as companhias que produzem um produto precisam de um engenheiro 
ambiental.  Alguns tipos de companhias que empregam engenheiros ambientais são: 

! Indústrias químicas: ajudam a reduzir os resíduos nos lençóis freáticos. 
! Companhias farmacêuticas: produzem drogas que são inócuas ao meio ambiente e 

não afetam as plantas nem aos animais.  
! Indústrias de polpa e papel: reduzem os resíduos e restauram as florestas. 
! Plantas nucleares: 

encontram formas seguras de 
armazenamento dos materiais 
nucleares residuais. 

! Companhias de Petróleo:  
descobre forma de melhorar o 
uso de energia. 

! Agências do governo. 

PPEERRSSPPEECCTTIIVVAASS  

Espera-se um aumento no 
número de emprego maior que a 
média de todas as ocupações, 
para os engenheiros ambientais, 
até o ano de 2010. Mais 
engenheiros ambientais serão 
necessários para alcançar a 
conformidade na legislação ambiental e para desenvolver métodos de limpeza em 
acidentes perigosos.  Existe um movimento em direção da prevenção dos problemas, 

 

Figura 5-4 – Dióxido de carbono, dióxido de enxofre e outros 
componentes contaminantes provenientes das indústrias  

 

Figura 5-3 - Floresta danificada por chuva ácida (dióxido de 
enxofre e compostos nitrogenados) 
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no lugar do controle dos já existentes, assim como um aumento nas preocupações 
referentes à saúde pública, o que também aumentará a demanda por engenheiros 
ambientais. 

Contudo, os fatores políticos determinam as perspectivas dos engenheiros de 
forma mais direta que aos outros engenheiros.  A flexibilização das leis irá reduzir as 
oportunidades de trabalho.  Da mesma forma, no caso em que exista a enrijecimento 
das leis acompanhadas de uma fiscalização efetiva, aumentarão as oportunidades para 
estes profissionais. 

Embora o emprego dos engenheiros ambientais pode ser menos afetado pelas 
condições econômicas, como no caso dos outros tipos de engenheiros, uma queda 
significativa na economia pode reduzir a ênfase na proteção ambiental, reduzindo as 
oportunidades de emprego. 

Os engenheiros ambientais precisam se manter à par de uma grande 
quantidade de assuntos, para assegurar a constância do seu emprego uma vez que a sua 
área de foco pode mudar com muita freqüência; por exemplo, desde a limpeza de um 
local de aterro perigoso, até a prevenção da poluição da água. 

 

Figura 5-5 – Rio poluído por contaminantes químicos, no Reino Unido 

SSAALLÁÁRRIIOOSS  

Nos EUA no ano 2000, o salário médio anual dos engenheiros ambientais foi 
de US$57780.  O 50% dos engenheiros ambientais em torno da média receberam 
entre US$45740 e US$71280.  O 10% com menores salários, recebeu menos de 
US$37210 e o 10% com maiores salários, recebeu mais de US$87290.   

Os salários médios anuais nas indústrias que empregaram o maior número de 
engenheiros ambientais, nos EUA no ano 2000 foram: 

Tipo de Indústria Salário Médio Anual [US$] 
Serviços de Engenharia e Arquitetura 53580 
Agências do governo 53210 
Gestão e Relações Públicas  52110 
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Tabela 5-1 – Média de Salários de Engenheiros Ambientais por tipo de Indústria  

Nos EUA no ano de 2001, o salário médio anual dos engenheiros ambientais 
recém formados1 foi de US$51167. 

 

Figura 5-6 – Erosão do terreno ocasionada por desmatamento, urbanização, sobre-exploração e técnicas 
agrícolas mal aplicadas. 

555...333...   iiinnnfffooorrrmmmaaaçççõõõeeesss   AAAdddiiiccciiiooonnnaaaiiisss   
Informações adicionais podem obtidas nos seguintes links: 

! American Academy of Environmental Engineers: http://www.enviro-engrs.org/  

                                                           
1 Fonte: National Association of Colleges and Employers 
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66666666........        AAAAAAAA        EEEEEEEEnnnnnnnnggggggggeeeeeeeennnnnnnnhhhhhhhhaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaa        BBBBBBBBiiiiiiiioooooooommmmmmmmééééééééddddddddiiiiiiiiccccccccaaaaaaaa        
A Engenharia Biomédica envolve a aplicação das técnicas e métodos da 

engenharia, no estudo de soluções dos problemas das ciências médicas e biológicas. 

O engenheiro biomédico aplica 
os métodos e técnicas da engenharia 
elétrica, mecânica, química e de 
plásticos, para analisar, modificar ou 
controlar sistemas biológicos. 

666...111...   DDDeeefffiiinnniiiçççãããooo   dddaaa   
EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   BBBiiiooommmééédddiiicccaaa   

A engenharia biomédica 
combina a biologia e a engenharia.  
Alguns destes engenheiros trabalham 
lado a lado com biólogos e médicos, 
para desenvolver instrumentos 
médicos, órgãos artificiais e 
dispositivos protéticos.  Outros 
investigam as questões que envolvem a 
tecnologia e os humanos, tais como:  De que forma a utilização de aparelhos celulares 
de telefonia podem afetar a nossa saúde ?  

O que fazem os engenheiros biomédicos?O que fazem os engenheiros biomédicos?O que fazem os engenheiros biomédicos?O que fazem os engenheiros biomédicos?    
! Projetam e desenvolvem novos equipamentos para utilização no ambiente clínico-

hospitalar; 
! Projetam e desenvolvem novos materiais biocompatíveis; 
! Gerenciam compras de equipamentos e sistemas de diagnóstico; 
! Avaliam a relação custo benefício de cada equipamento; 
! Efetuam uma análise precisa sobre a inclusão de peças e/ou partes ao sistema 

principal; 
! Procedem adaptações e/ou modificações em sistemas existentes para melhorar sua 

operacionalidade; 
! Orientam as equipes que utilizam os equipamentos e sistemas para os limites de 

operação; 
! Organizam e gerenciam todo um sistema de calibração, aferição e manutenção de 

equipamentos e sistemas. 

Capítulo 
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Figura 6-1 –Tomografia de abdome com renderização de 
volume (Cortesia GE Medical) 
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666...222...   EEEssspppeeeccciiiaaallliiidddaaa
dddeeesss   dddaaa      EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   
BBBiiiooommmééédddiiicccaaa   

A Engenharia Biomédica 
compreende as seguintes áreas:  

! Bioengenharia; 
! Engenharia Eletromédica; 
! Engenharia Bioelétrica  
! Engenharia Clínica e 

Hospitalar,  
! Engenharia Biomecânica,  
! Engenharia Bioinformática,  
! Bioengenharia; 
! Engenharia Médica 
! Engenharia Bioquímica  

666...333...   BBBiiioooeeennngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   
Trata da aplicação dos princípios da engenharia e dos procedimentos de 

projeto, para a solução de problemas médicos.  Voltada mais para a pesquisa pura; por 
exemplo, estudando o funcionamento de neurônios e de células cardíacas com o 
auxílio de modelos matemáticos e simulações. 

 

Figura 6-3 – Marca-passos (Cortesia da Thera Inc. e Physios Inc.) 

666...444...   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   EEEllleeetttrrrooommmééédddiiicccaaa   
A Engenharia Eletromédica está direcionada ao estudo e projeto de 

equipamentos eletrônicos e eletromecânicos, condicionadores de sinais, sensores e 
próteses eletromecânicas e dispositivos eletro-eletrônicos. 

 

Figura 6-2 – Próteses em fibra de carbono 
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Figura 6-4 – Prótese com acionamento elétrico, controlado por impulsos neuromusculares 

666...555...   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   BBBiiioooeeelllééétttrrriiicccaaa      
Esta área da engenharia 

biomédica se ocupa da atividade 
bioelétrica, a qual cerca o sistema 
nervoso e regula os processos vitais. O 
engenheiro bioelétrico ajuda esta 
regulação e utiliza os sinais bioelétricos 
para propósitos de diagnóstico. 

Desenvolvimentos desta 
engenharia levaram a invenção do 
marca-passo, o desfibrilador e o 
eletrocardiógrafo.  O marca-passo é um 
dispositivo que sente e restaura o ritmo 
normal de contração da musculatura do 
coração por eletro-estimulação, em 
pacientes com doenças cardíacas.  O 
desfibrilador envia uma poderosa, mas 
controlada, corrente elétrica através do 
corpo de um paciente que sofreu parada 
cardíaca, restaurando a operação normal do coração.  Um eletrocardiógrafo registra, 
através de eletrodos colocados na pele, a forma de onda e a freqüência da operação do 
coração.  Transmitindo os eletrocardiogramas para um computador aos centros de 
diagnóstico, possibilita a formação de uma rede de médicos de diagnóstico.  A 
monitoração de muitas outras funções bioelétricas pro meio de eletrodos, joga um 

 

Figura 6-5 – Órteses, próteses e cadeiras de 
rodas. 
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importante papel nas salas de recuperação cirúrgica e nas unidades de terapia 
intensiva. 

666...666...   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   CCClllííínnniiicccaaa   eee   HHHooossspppiiitttaaalllaaarrr   
A Engenharia Clínica e Hospitalar está voltada às atividades de certificação e 

ensaios de equipamentos médicos, atividades em hospitais incluindo projeto, 
adequação e execução de instalações, assessoria em processos de tomada de decisão na 
aquisição de equipamentos e manutenção.  Atuação na Gestão Clínica e Hospitalar. 

666...777...   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   BBBiiiooommmeeecccââânnniiicccaaa   
Neste campo, o sistema músculo-esquelético central do corpo humano é visto 

como uma estrutura mecânica que pode suportar certos movimentos e esforços.  
Desta forma, inclui o análise do andar do ser humano e a investigação dos esforços 
nos músculos e ossos durante acidentes. 

   

Figura 6-6 – Prótese da articulação da bacia e do joelho 

A engenharia biomecânica também se ocupa com o fluxo de sangue, a 
mecânica da respiração e o 
intercâmbio de energia no corpo 
humano vivo. 

A faixa de aplicações vai 
desde o desenvolvimento de cintos 
de segurança para proteção nos 
automóveis, até o projeto e 
operação de máquinas cardio-
pulmonares.  Um importante 
desenvolvimento foi o “pulmão de 
ferro”, que permite a algumas 
vitimas de sobreviver à 
poliomielite. 

A engenharia biomecânica 
também forma a base dos 

 

Figura 6-7 – Prótese da articulação do ombro 
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desenvolvimentos em reconstrução tal como implantes artificiais e membros 
artificiais.  Por exemplo, braços artificiais especiais, impulsionados por pequenos 
motores elétricos, e operados por sinais bioelétricas a partir dos músculos, têm 
ajudado às crianças que nasceram sem membros, uma aparência quase normal, e a 
mobilidade suficiente para poder se integrar na sociedade e poder estimular as suas 
vocações. 

Os corações artificiais também são projetados por engenheiros biomecânicos, 
sendo que desde o ano de 1982, muito pacientes têm sido tratados com tais 
dispositivos, com bastante sucesso. 

Em resumo, esta especialidade tem como objetivo desenvolver materiais 
biocompatíveis, prótese e órteses e sistemas eletrônicos e mecânicos que melhorem as 
condições de vida de deficientes; 

666...888...   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   BBBiiioooiiinnnfffooorrrmmmááátttiiicccaaa   
A Engenharia Bioinformática trabalha com algoritmos de procura de 

seqüências em bases de dados, de determinação de similaridade entre seqüências e de 
alinhamento de seqüências. São estudados os conceitos básicos da estrutura dos genes 
e as técnicas de seqüência do ADN e do genoma completo.  

Entre outros temas, trata das abordagens baseadas em estudos de casos, em 
redes neuronais, em árvores de decisão, em cadeias de Markov e na computação 
evolucionária. Na análise de árvores filogenéticas e na modelagem 3-D da estrutura 
molecular de proteínas. 

666...999...   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   MMMééédddiiicccaaa   
Idem à Engenharia Clínica e Hospitalar. 

666...111000...   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   BBBiiioooqqquuuííímmmiiicccaaa   
Esta área da engenharia 

biomédica trata das interações 
químicas entre o corpo humano e 
os materiais artificiais que, 
implantados nos tecidos vivos, 
podem provocar reações adversas 
ou rejeição.  Por exemplo, foram 
desenvolvidas artérias com tramas 
de acrílico artificial para prevenir a 
rápida coagulação do sangue em 
vasos sanguíneos artificiais.  Foram 
desenvolvidas cápsulas de silicone 
para proteger equipamentos 
elétricos, tais como marca-passos 
cardíacos, e para permitir a sua 
integração com os tecidos vivos.   

Figura 6-8 - Coração artificial Jarvik 7 
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Talvez a façanha mais espetacular da engenharia bioquímica tenha sido o 
projeto e construção do rim artificial, para pacientes com doenças nefrológicas 
incuráveis. 

 

Figura 6-9 - O AbioCor Implantable Heart é uma bomba impulsionada hidraulicamente, que implementa 
os ventrículo direito e esquerdo do coração.  Este dispositivo substitui o coração natural e é conectado 

com o átrio1. 

666...111111...   OOOsss   EEEnnngggeeennnhhheeeiiirrrooosss   BBBiiiooommmééédddiiicccooosss   

66666666........1111111111111111........11111111........        TTTTTTTTiiiiiiiippppppppoooooooo        ddddddddeeeeeeee        TTTTTTTTrrrrrrrraaaaaaaabbbbbbbbaaaaaaaallllllllhhhhhhhhoooooooo        ddddddddoooooooossssssss        EEEEEEEEnnnnnnnnggggggggeeeeeeeennnnnnnnhhhhhhhheeeeeeeeiiiiiiiirrrrrrrroooooooossssssss        BBBBBBBBiiiiiiiioooooooommmmmmmmééééééééddddddddiiiiiiiiccccccccoooooooossssssss        
Pela combinação da biologia e medicina com a engenharia, os engenheiros 

biomédicos desenvolvem dispositivos e procedimentos para resolver problemas 
médicos e relacionados com a saúde.  

                                                           
1 O coração artificial AbioCor não possui fios que penetram na pela do paciente, para efeitos de transmissão de energia elétrica 
das baterias.  O dispositivo utiliza o sistema TET (Transcutaneous Energy Transfer – Transferência de Energia Transcutânea) 
que não perfura a pele.  O sistema envia eletricidade das baterias para um emissor de radiofreqüências localizado no abdome; este 
dispositivo envia a energia para um conversor de radio freqüências implantado dentro do corpo.  O sistema recebe a energia e 
envia para a bateria interna e o dispositivo controlador.  O sistema TEC é capaz de transmitir 40 a 60 watts de potência. 
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Figura 6-10 – Paciente com câncer na espinha dorsal, sendo tratado por radiação gama (Cobalto 60). 

As funções de um engenheiro biomédico são de natureza bastante variada e 
incluem:  

! funções dentro das unidades clínicas: atividades analítico-instrumentais de apoio ao 
diagnóstico, em eletrônica instrumental, em manutenção da instrumentação, e, na 
concepção e implementação de dispositivos de reabilitação;   

! funções de caracterização e monitoração do ambiente hospitalar: assepsia das 
enfermarias e quartos, esterilidade dos blocos cirúrgicos e de urgência; 

! funções de apoio à venda e utilização de material clínico, ou seja, funções de natureza 
técnico-comercial;   

! funções de especificação, concepção e produção de próteses e dispositivos médicos 
(incluindo os aspectos respectivos à garantia de qualidade);   

! funções de regulamentação e apoio ao nível dos organismos dependentes do 
Ministério da Saúde;  

! funções de investigação e desenvolvimento em centros acadêmicos de investigação e 
nas empresas produtoras de material clínico.  

Muitos deles pesquisam junto com cientistas biólogos, químicos e médicos, nos 
assuntos relacionados com a engenharia de sistemas biológicos de humanos e animais.  
Os engenheiros biomédicos projetam os dispositivos usados em vários procedimentos 
médicos, tais como os computadores utilizados para analisar o sangue, ou os sistemas 
de laser usados nas cirurgias corretivas da visão. 
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Figura 6-11 - Eletrocardiógrafo (ECG ou EKG), que registra a atividade do coração. 

Eles desenvolvem órgãos artificiais, sistemas de imagem tais como os 
equipamentos de ultra-sonografia, e os equipamentos automáticos para injeções de 
insulina ou para controlar as funções corporais.  

A maioria dos engenheiros desta especialidade requer de uma forte formação 
em uma das especialidades básicas da engenharia, tal como a engenharia mecânica ou 
eletrônica, somada a um treinamento especializado na área biomédica.  Algumas 
especialidades dentro da engenharia biomédica incluem biomateriais, biomecânica, 
engenharia de reabilitação e de equipamentos ortopédicos, imagens médicas, 
instrumentação biomédica, órgãos artificiais, e equipamentos eletro-eletrônicos de 
diagnóstico e tratamento. 

66666666........1111111111111111........22222222........        EEEEEEEEmmmmmmmmpppppppprrrrrrrreeeeeeeeggggggggoooooooossssssss        ddddddddoooooooossssssss        EEEEEEEEnnnnnnnnggggggggeeeeeeeennnnnnnnhhhhhhhheeeeeeeeiiiiiiiirrrrrrrroooooooossssssss        BBBBBBBBiiiiiiiioooooooommmmmmmmééééééééddddddddiiiiiiiiccccccccoooooooossssssss        
Nos EUA as indústrias de manufatura empregam 30% do total de engenheiros 

biomédicos, principalmente nas indústrias de instrumentos e de suprimentos médicos.  
Muitos outros trabalham nos hospitais, desenvolvendo funções de gestão hospitalar,  
instalações hospitalares, manutenção, especificação de equipamentos e outras.  Alguns 
trabalham para as agências de saúde do governo ou como consultores. 

 

Figura 6-12 – Próteses dos membros superiores com acionamento eletrônico 

Em geral, as áreas de atuação do engenheiro biomédico são as seguintes: 
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! Projeto de dispositivos eletrônicos e eletromecânicos de uso médico e hospitalar. 
! Instrumentação médico-hospitalar; 
! Cultura de células e engenharia de tecidos; 
! Aquisição e processamento de sinais biológicos; 
! Pesquisa de biomateriais e estudos de biocompatibilidade; 
! Desenvolvimentos de sistemas de administração de medicamentos; 
! Projeto, modelagem e simulação de sistemas biomecânicos e de biomateriais; 
! Gerenciamento de clínicas, hospitais e empresas da área. 

66666666........1111111111111111........33333333........        PPPPPPPPeeeeeeeerrrrrrrrssssssssppppppppeeeeeeeeccccccccttttttttiiiiiiiivvvvvvvvaaaaaaaassssssss        ddddddddoooooooossssssss        EEEEEEEEnnnnnnnnggggggggeeeeeeeennnnnnnnhhhhhhhheeeeeeeeiiiiiiiirrrrrrrroooooooossssssss        BBBBBBBBiiiiiiiioooooooommmmmmmmééééééééddddddddiiiiiiiiccccccccoooooooossssssss        

 

Figura 6-13 - Médico efetuando uma operação assistida por microscópio com câmara de vídeo. Utilizada 
para cirurgia de olhos e ouvidos onde devem ser re-alinhadas fibras nervosas e vasos sanguíneos. 

A expectativa de 
crescimento dos empregos na 
engenharia biomédica é de um 
crescimento acima da média de 
todas as ocupações, ato o ano de 
2010.  O aumento da idade 
média da população do planeta e 
o foco nas políticas da saúde, 
aumentarão a demanda por 
melhores sistemas e dispositivos 
médicos projetados por 
engenheiros biomédicos.  Por 
exemplo, a cirurgia assistida por 
computador e a engenharia 
celular e de tecidos estão cada dia 
mais pesquisadas e se 
desenvolvem muito 
rapidamente.  Somadas a estas, as 
especialidades na engenharia da 
reabilitação e de equipamentos 
ortopédicos, crescem 
rapidamente, aumentando a 

Figura 6-14 – Renderização de Volume de uma tomografia 
computadorizada de crânio (Cortesia GE Medical) 
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necessidade de mais engenheiros biomédicos.   

Acompanhada à necessidade de mais procedimentos e equipamentos médicos 
sofisticados, existe uma crescente preocupação pela diminuição dos custos e pela 
eficiência, o que promove ao aumento da necessidade de mais engenheiros 
biomédicos. 

66666666........1111111111111111........44444444........        SSSSSSSSaaaaaaaalllllllláááááááárrrrrrrriiiiiiiioooooooossssssss        nnnnnnnnaaaaaaaa        EEEEEEEEnnnnnnnnggggggggeeeeeeeennnnnnnnhhhhhhhhaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaa        BBBBBBBBiiiiiiiioooooooommmmmmmmééééééééddddddddiiiiiiiiccccccccaaaaaaaa        
O salário médio dos engenheiros biomédicos nos EUA em 2000, foi de US$ 

57480.  O 50% dos engenheiros biomédicos em torno da média, receberam entre 
US$45760 e US$74120.  O 10% dos engenheiros biomédicos com melhores salários 
receberam mais de US$90530 e o 10% com menores salários receberam menos de 
US$36860.  Os salários iniciais para os engenheiros biomédicos recém graduados2 são 
em média de US$47850, e para os mestres de US$62600.  

666...111222...   FFFooonnnttteeesss   dddeee   
IIInnnfffooorrrmmmaaaçççõõõeeesss   AAAdddiiiccciiiooonnnaaaiiisss   dddaaa   
EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   BBBiiiooommmééédddiiicccaaa   

A seguir são colocados alguns links de 
interesse: 

! Biomedical Engineering Society: 
http://www.bmes.org/ 

                                                           
2 Fonte: National Association of Colleges and Employers.  Ano 2001. 

 

Figura 6-15 - Angiografia coronária feita por raio 
X e posterior análise computacional 
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77777777........        AAAAAAAA        EEEEEEEEnnnnnnnnggggggggeeeeeeeennnnnnnnhhhhhhhhaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaa        CCCCCCCCiiiiiiiivvvvvvvviiiiiiiillllllll        
Os engenheiros civis trabalham com estruturas.  Eles projetam e 

supervisionam a construção de pontes, estradas, represas, edifícios, aeroportos, 
portos, sistemas de controle de deságüe e um vasto arranjo de projetos que afetam a 
qualidade de vida de milhões de pessoas ao longo do mundo.  A engenhara civil é uma 
das áreas da engenharia mais antiga. 

Os engenheiros civis projetam métodos e instalações que combatem os mais 
sérios problemas do planeta.  Em vistas da existência de ar sujo e poluído, 
deterioração das cidades, estradas e pontes; aeroportos e estradas entupidas, lençóis 
freáticos, rios e lagos poluídos, o engenheiro civil é 
chamado para projetar soluções que sejam viáveis 
de forma técnica e econômica. 

A Engenharia Civil compreende as 
seguintes áreas: 

! Engenharia de Transportes 
! Engenharia Cartográfica 
! Engenharia de Estruturas 
! Engenharia Oceanográfica 
! Engenharia Sanitária 
! Engenharia de Construção 
! Engenharia Geotécnica 
! Engenharia de Urbanização 
! Engenharia de Fortificações1 
! Engenharia Ambiental2 

777...111...   DDDeeefffiiinnniiiçççãããooo   dddaaa   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   
CCCiiivvviiilll      

Uma das grandes recompensas da engenharia 
civil é a satisfação pessoal derivada da criação de 
duradouras construções que fazem das nossas 
comunidades lugares melhores nos quais podemos 
viver e trabalhar.  Os engenheiros civis são os 
principais usuários das sofisticadas tecnologias atuais.  
                                                           

1 Não será tratada em particular. 
2 A Engenharia Ambiental é tratada num capítulo exclusivo. 
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Figura 7-1 - Prédio Comercial 

Figura 7-2 - Arranha-céus 
modernos 
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Eles empregam os últimos conceitos em projetos assistidos por computador3 durante 
o projeto, construção, planificação e controle de custos.  

Os engenheiros civis são solucionadores de problemas, satisfazendo os desafios 
de combater a poluição, a deterioração da infraestrutura, congestões de trafego, 
necessidades energéticas, inundações, terremotos, reengenharia urbana e planejamento 
comunitário.  Eles são pessoas de ação, 
sendo responsáveis pela melhoria da 
qualidade de vida. 

Servindo à comunidade, o seu 
desenvolvimento e melhoramento estão 
em todas as partes.  As oportunidades 
para exercer a sua criatividade são 
inúmeras, já que cada produto é 
projetado de acordo com as 
necessidades e gostos do cliente. 

777...222...   HHHiiissstttóóórrriiiaaa   dddaaa   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   CCCiiivvviiilll   
Os antigos construtores construíram com sucesso muitas obras 

impressionantes, tais como as pirâmides do Egito, a muralha da China e os aquedutos 
romanos.  Durante o governo de Napoleão, os franceses melhoraram e estenderam o 
seu sistema de estradas, e organizaram a administração das mesmas.  Estas estradas 
foram utilizadas principalmente com propósitos militares, sendo que o termo 
“engenheiro militar” foi utilizado para designar o individuo quem projetou e 
construiu estradas, pontes e fortificações. 

A palavra “engenho” e 
“engenhoso” derivam da mesma 
raiz do latim, ingenerare, que 
significa “criar”.  A palavra 
portuguesa “engenhar” significa 
idear, inventar ou engendrar.  
Desta forma, os engenhos de 
guerra eram dispositivos 
interessantes tais como catapultas, 
pontes flutuantes e torres de 
assalto, sendo que o projetista era 
chamado de “engenheiro” ou 

“engenheiro militar”.  A sua contrapartida era o engenheiro civil, que se ocupava com 
aplicações e habilidades oriundas do mesmo tipo de conhecimento, na construção de 
estruturas, ruas, fornecimento de água e sistemas de esgoto, incluindo outros projetos 
para beneficio da população civil. 

  O progresso da engenharia civil foi impulsionado pelo melhoramento dos 
materiais, pelo aumento do conhecimento do comportamento dos materiais sob 
carregamento, e conseqüentemente, o projeto mais eficiente.  Também foi parte deste 
progresso o desenvolvimento de fontes de energia.  Os primeiros homens e mulheres 
                                                           
3 CAD: Computer Aided Design – Projeto Assistido por computador. 

Figura 7-3 – Transporte ferroviário  

Figura 7-4 – Construção de Pontes 
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dependiam dos seus próprios músculos até que domesticaram camelos, bois, e cavalos.  
As turbinas hidráulicas e os moinhos de vento, têm sido utilizados durante longos 
períodos de tempo, mas com pequena extensão.  Nos paises mais desenvolvidos na 
época de 1850, aproximadamente 6% da energia era fornecida por máquinas, 79% por 
animais e os 15% restantes a partir dos músculos humanos.  Hoje em dia, 
aproximadamente 97% da energia é fornecida pelas máquinas. 

 

Figura 7-5 – Estádio Olímpico Monumental4 

777...333...   EEEssspppeeeccciiiaaallliiidddaaadddeeesss   dddaaa   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   CCCiiivvviiilll   
A engenharia civil é uma das mais amplas disciplinas da engenharia, 

estendendo-se por muitas especialidades técnicas, interativas entre si. 

As maiores especialidades dentro da 
engenharia civil são: estruturas e construções, 
hidráulica e hidrologia, cartografia, ambiente e 
sanitária, estradas e transportes.  Outras áreas 
englobam geotecnia, urbanismo, e gestão. 

777...444...   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   dddeee   
EEEssstttrrruuutttuuurrraaasss   

Os engenheiros de estruturas são 
planejadores e projetistas de todos os tipos de 
edifícios e construções, tais como: pontes, 
represas, plantas de energia, estádios, fundações, 
suporte para equipamentos, estruturas especiais 
para projetos fluviais, programas espaciais, torres 
de transmissão, telescópios e muitos outros tipos 
de projetos.   

                                                           
4 Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 

 

Figura 7-6 – Engenheiros Civis 
projetam e constroem as grandes 

cidades 
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Os engenheiros de estruturas analisam as forças que uma estrutura pode 
resistir (i.e. o seu próprio peso, as forças do vento, as forças da temperatura, as forças 
de terremotos, etc.), e desenvolvem e projetam a 
combinação de materiais apropriados (aço, 
concreto, plástico, madeira, etc.).  Em qualquer 
lugar onde seja necessário o uso de aço, alumínio 
ou outros materiais, para suportar carregamento 
mecânico, é onde os engenheiros de estruturas 
executam, planejam e projetam, visitando os 
lugares de construção para assegurar que o 
trabalho está sendo executado de forma 
apropriada. 

Os engenheiros de estruturas trabalham 
usualmente como parte de um grupo, que inclui 
arquitetos, engenheiros mecânicos e eletricistas, 
empreiteiros, proprietários do projeto, 
banqueiros, advogados e oficiais do governo local. 

777...555...   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   eee   
GGGeeerrreeennnccciiiaaammmeeennntttooo   dddaaasss   CCCooonnnssstttrrruuuçççõõõeeesss   

A engenharia das construções é uma especialidade muito ampla.  Os 
engenheiros de construções fazem uso de conhecimentos técnicos e gerenciais para 
planificar e construir projetos públicos e privados, e em desenvolvimentos comerciais.  
Eles aplicam o conhecimento de equipamentos e dos métodos de construção, junto 
com os princípios de planejamento, organização, financiamento, gerenciamento e 
operação de empresas de construção.  Eles planejam cada parte do projeto desde o 
início até o fim, determinando os equipamentos e o pessoal requerido.  Eles estimam 
custos e monitoram as despesas. 

Os engenheiros Civis freqüentemente trabalham como Gerentes de Projetos 
de Construção. Os Gerentes de 
Construção examinam os contratos, 
efetuam os pedidos de material, 
contratam os serviços de outras 
empresas e preparam os cronogramas 
de execução.  O trabalho dos 
gerentes de construção é o de 
implementar o controle da qualidade 
e de assegurar que o projeto da 
construção seja concluído no tempo 
previsto e dentro do orçamento projetado. 

777...666...   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   dddeee   RRReeecccuuurrrsssooosss   HHHííídddrrriiicccooosss   eee   
TTTrrraaatttaaammmeeennntttooo   dddeee   EEEfffllluuueeennnttteeesss   

 

Figura 7-7 – Construção de um 
prédio moderno 

 

Figura 7-8 – Máquinas niveladoras 
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Os engenheiros civis 
que tratam com todos os 
aspectos do controle da 
água, tais como: hidráulica, 
vias fluviais, sistemas de 
irrigação, portos, litorais e 
oceanos.  Eles analisam e 
predizem a demanda de 
água e o fornecimento 
necessário.  Eles trabalham 
para prevenir enchentes, 
para fornecer água para 
projetos de irrigação, para 
proteger as praias, para 
gerenciar e desviar rios.  
Eles constroem e mantém sistemas de energia hidroelétricos, canais, docas, represas, 
instalações portuárias e estruturas costeiras. 

O gerenciamento da água, envolve o uso dos princípios da hidrologia e a 
hidráulica para projetar sistemas de drenagem, reservatórios de retenção e detenção, 
canais de navegação, e controle de enchentes, barragens, represas e lagos. 

Os engenheiros que se encarregam do tratamento de águas residuais sejam 
engenheiros Civis ou Ambientais, são treinados para projetar e analisar as plantas de 
tratamento da água.  As plantas de tratamento da água são classificadas como segue: 

Instalações de Efluentes Sanitários:  Tratam os resíduos domésticos da 
população.  Pense em toda a água residual que escorre pelos ralos na sua casa; as 
plantas sanitárias tratam esta água, de forma que seja segura para drena-la nos 
córregos, rios ou no mar. 

Instalações de Tratamento de 
Efluentes Industriais:  Este tipo de planta 
de tratamento processa os resíduos 
provenientes de fábricas e indústrias.  O 
processo de tratamento remove todos os 
produtos químicos perigosos e os metais 
pesados do fluxo residual, descarregando a 
água segura nos rios e córregos. 

Instalação de Tratamento de Água 
Potável: A sua planta local de tratamento 
de água potável, recolhe a água não 
tratada de um rio ou córrego, então a 
purifica e desinfeta, de forma a que esteja apta e agradável para o consumo. 

 

Figura 7-9 – Planta de Tratamento de Efluentes Industrial 

Figura 7-10 – Engenharia Geotécnica  
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777...777...   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   GGGeeeoootttééécccnnniiicccaaa555   
Os engenheiros geotécnicos analisam as propriedades do solo e das rochas que 

suportam e afetam o comportamento das estruturas, pavimentos e das instalações 
subterrâneas.  Eles avaliam o assentamento potencial dos prédios, a estabilidade dos 
declives e dos aterros, as infiltrações dos canais de água subterrâneos e os efeitos dos 
terremotos.   Eles fazem parte do projeto e da construção de estruturas terrestres 
(represas,  barragens, etc.),  das fundações dos prédios e de estruturas tais como 
plataformas marítimas, túneis e outros, e desenvolvem técnicas de escavação e 
métodos de construção de túneis e outros serviços.  

 

Figura 7-11 - Engenheiros Geotécnicos trabalham na construção de túneis6 (Cortesia Herrenknecht TBM) 

Os engenheiros geotécnicos analisam o meio subterrâneo para determinar a 
sua qualidade para suportar cargas extremas.  Embora não seja muito elegante, a 
engenharia geotécnica é essencial para que as estruturas sejam seguras e robustas. 

   

Figura 7-12 – Canteiro de obras 

                                                           
5 Mecânica dos Solos. 
6 Seção do túnel A86 em Paris – www.tunnelmachines.com 
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777...888...   PPPlllaaannneeejjjaaammmeeennntttooo   UUUrrrbbbaaannnooo   
No planejamento urbano, os engenheiros civis se encarregam do 

desenvolvimento de toda a infraestrutura da 
comunidade.  Eles projetam padrões viários, identificam 
as áreas de estacionamento e recriação, determinam as 
áreas para o crescimento industrial e residencial, 
consultam às autoridades na integração das comunidades 
através de auto-estradas, aeroportos e outras instalações.  
Eles coordenam atividades de cada pessoa envolvida no 
projeto, e neste trabalho, eles tratam com pessoas de 
todos os níveis de conhecimento. 

777...999...   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   AAAmmmbbbiiieeennntttaaalll   
A Engenharia Ambiental é tratada no capítulo 2. 

777...111000...   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   CCCaaarrrtttooogggrrráááfffiiicccaaa   
Os engenheiros civis se envolvem com as medidas 

precisas da superfície terrestre, para obter informações confiáveis para a localização e 
projeto dos projetos de engenharia.  A prática corrente faz uso de fotogrametrias 
aéreas, terrestres e via satélite, auxiliada pelo 
processamento computadorizado das 
imagens fotométricas.  Os satélites efetuam 
uma varredura da superfície terrestre e 
subterrânea, utilizando feixes laser e de 
ultra-som, sinais estes que carregam a 
informação necessária para a construção de 
mapas altamente precisos, necessários para 
projetos de escavação de túneis, construção 
de auto-estradas e represas, controle de 
enchentes e sistemas de irrigação, além das 
outras áreas relacionadas da Engenharia 
Civil.  Esta especialidade técnica está intimamente relacionada com o uso das 
tecnologias mais modernas. 

Quando precisa encontrar um endereço e 
recorre a um guia de ruas, já se indagou sobre 
qual é o profissional que implementou estes 
mapas?7 Esta é uma das atividades do engenheiro 
cartógrafo: planejar e orientar a execução de 
mapeamentos de cidades, rodovias, navegação 
aérea, portuária, ferroviária, etc., entre outros. 

O trabalho do cartógrafo começa na 
definição dos objetivos do mapeamento de 

                                                           
7 Adaptado de www.guiadeprofissoes.com.br  

 

Figura 7-13 - Edifício Residencial 

Figura 7-14 - Instalações do Trensurb no RS 

 

Figura 7-15 - Engenheiros Civis na 
construção de uma estrada 
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determinada região. A seguir, a coleta de informações, onde entram levantamentos 
topográficos (que indicam as condições do campo), geodésicos (tecnologia que permite 
definir o tamanho e a forma da área a ser analisada com ajuda de satélites), 
batimétricos (que determinam o relevo submerso) e por sensoriamento remoto 
(tecnologia que usa sensores para detectar dados e imagens), entre outros. O terceiro 
passo é a interpretação dos dados obtidos, baseados em cálculos, na interpretação de 
fotos e imagens e também em dados geográficos. Passa-se, então, à reprodução 
cartográfica, ou seja, à representação dos dados coletados em forma de mapas.  

Esse profissional atua no serviço público, em empresas privadas ou instituições 
de pesquisa. O levantamento cartográfico para controle ambiental é uma das áreas 
mais promissoras. Em conjunto com outros profissionais, o cartógrafo pode produzir 
relatórios de impacto ambiental, além de auxiliar no planejamento rural e urbano. 
Expande-se também a área de montagem de Sistema de Informações Geográficas (SIG) 
– bancos de dados sobre vegetação, vias públicas, localização de redes de água, esgotos, 
energia e telecomunicações devidamente organizadas e hierarquizadas. Tanto órgãos 
públicos quanto empresas privadas necessitam desses serviços. O cartógrafo faz, ainda, 
mapas menos sofisticados, contendo informações que mudam com freqüência, como 
migração, fluxo de veículo e áreas desmatadas.  

777...111111...   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   OOOccceeeaaannnooogggrrráááfffiiicccaaa   
Os engenheiros oceanográficos dirigem a exploração e utilização dos recursos 

naturais.  O seu trabalho está intimamente ligado com a Engenharia de Petróleo e a 
Engenharia Civil.  Por exemplo, os engenheiros oceanógrafos executam tarefas de 
exploração de gás e petróleo do subsolo marinho (tarefas da Engenharia de Petróleo), 
ou pode projetar estruturas tais como plataformas de perfuração e instalações 
portuárias (tarefas da Engenharia Civil). 

777...111222...   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   dddeee   GGGeeessstttãããooo   
Muitos engenheiros civis escolhem carreiras 

que eventualmente os colocam em posições de 
gerencia e direção.  De fato, alguns deles começam 
as suas carreiras no gerenciamento, por exemplo, 
engenheiros de construção para pequenos projetos, 
supervisão de inspeção de equipes, ou como 
engenheiros de assistência municipal.  Cada uma 
destas posições requer de treinamento técnico em 
Engenharia Civil, combinada com a habilidade de 
orquestrar a força de trabalho, as máquinas e o 
dinheiro.  A medida que esta habilidade é 
desenvolvida, estes engenheiros civis, 
eventualmente gerenciarão projetos que podem 
chegar a valores na ordem de milhões, e até bilhões de dólares. 

A habilidade dos engenheiros civis na comunicação e no trato com os 
funcionários e empreiteiros, fornecem uma grande vantagem para alcançar posições 
de gerenciamento. 

Figura 7-16 - Vista da cidade de Porto 
Alegre 
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777...111333...   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   dddeee   TTTrrraaannnssspppooorrrttteeesss   
Os engenheiros de transporte projetam e analisam as malhas viárias tais como 

ruas e avenidas intra e interurbanas, auto-estradas, ferrovias, aeroportos e outros 
sistemas de trânsito, assim como sistemas de estacionamento de veículos e controle de 
sinais de trafego, que permitem o movimento de pessoas e bens de forma segura e 
eficiente.  Por exemplo, antes de construir um novo estádio de esportes, a prefeitura 
conta com engenheiros de transportes para planejar o trafego. 

 

Figura 7-17 – Aeroporto Internacional de Salgado Filho, Porto Alegre8 

777...111444...   PPPrrreeepppaaarrraaaçççãããooo   
O currículo da Engenharia Civil fornece um amplo embasamento nas ciências 

da engenharia.  Uma grande variedade de programas é oferecida, incluindo a 
engenharia sanitária e ambiental9, engenharia das construções, geofísica (mecânica dos 
solos) e engenharia de transportes. 

777...111555...   OOOsss   EEEnnngggeeennnhhheeeiiirrrooosss   CCCiiivvviiisss   
TTIIPPOO  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  DDOOSS  EENNGGEENNHHEEIIRROOSS  CCIIVVIISS  

Os engenheiros civis projetam e supervisionam a construção de estradas, 
edifícios, aeroportos, túneis, represas, pontes e sistemas de fornecimento de água e de 
tratamento de efluentes.  A Engenharia Civil é considerada uma das mais antigas 
disciplinas e como foi visto possui várias especialidades.  

                                                           
8 Foi inaugurado no dia 19 de outubro de 2001 em Porto Alegre o mais avançado aeroporto do Brasil. Ele vem substituir o antigo 
terminal que havia sido construído na década de 50 e tem capacidade de receber de 3,5 a 4 milhões de passageiros por ano. O 
prédio é totalmente informatizado, com controles centralizados, uso racional de energia e segurança reforçada. De uma sala todas 
as operações do aeroporto são controladas, desde fechar uma porta e ligar o ar-condicionado até a posição de uma aeronave.  
O novo Salgado Filho tem três salas de cinemas, lojas, restaurantes e exposições. A instalação de pontes móveis e fixas, as 
melhorias nos sistemas de esteiras e bagagens e a ampliação do espaço facilitam o embarque e o desembarque. 
9 Será tratada em capítulo especifico. 
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Muitos engenheiros civis alcançam posições administrativas e de supervisão, 
desde a supervisão de um canteiro de obras, até a engenharia de uma cidade.  Outros 
engenheiros trabalham no projeto, construção, pesquisa e ensino. 

   

Figura 7-18 - Obras de um viaduto na BR290 em Porto Alegre, utilizando blocos pré-fabricados 

EEMMPPRREEGGOOSS  DDOOSS  EENNGGEENNHHEEIIRROOSS  CCIIVVIISS  

A metade dos engenheiros civil é empregada por firmas que fornecem serviços 
de consultoria, principalmente desenvolvendo projetos para novos empreendimentos 
de construção.  Quase um terço dos empregos são em agencias públicas.  Os restantes 
trabalham em empresas de construção e indústrias de manufatura. 

Os engenheiros civis trabalham usualmente perto dos centros industriais e 
comerciais, freqüentemente nas próprias obras.  Alguns projetos estão situados em 
áreas remotas ou em paises estrangeiros.  Em algumas empresas, os engenheiros civis 
devem viajar constantemente para cuidar de diferentes projetos. 

PPEERRSSPPEECCTTIIVVAASS  DDOOSS  EENNGGEENNHHEEIIRROOSS  CCIIVVIISS  

O emprego para os engenheiros civis deve 
aumentar acima da média de todas as profissões, na 
primeira década deste século.  Estimulado pelo 
aumento global da população e pela expansão da 
econômica, serão necessários mais engenheiros civis 
para projetar e construir sistemas viários de alta 
capacidade, fornecimento de água, sistemas de controle 
da poluição e prédios de grande porte e complexos 
residenciais.  Além disto, serão necessários mais 
engenheiros civis para reparar ou substituir as estradas 
existentes, as pontes e outras estruturas públicas. 

Algumas oportunidades adicionais surgem 
dentro de empresas de outras áreas, tais como em 
postos de gerência em firmas de consultoria ou de 
sistemas de computação.  Devem ser considerados 
também os novos postos de trabalho abertos devido à necessidade de substituir os 
engenheiros civis que são promovidos, e aos que deixam a força de trabalho. 

  

Figura 7-19 - Instalações de 
Transporte ferroviário  
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Figura 7-20 - Instalações do Aeromóvel Coester em Porto Alegre 

Uma vez que a indústria da construção e as relacionadas, incluindo aquelas que 
fornecem serviços de projeto, empregam muitos engenheiros civis, as oportunidades 
de emprego podem variar de acordo com a área geográfica e as políticas dos governos, 
podendo diminuir durante uma recessão econômica. 

SSAALLÁÁRRIIOOSS  DDOOSS  EENNGGEENNHHEEIIRROOSS  CCIIVVIISS  

O salário médio anual para os engenheiros civis nos EUA em 2000, foi de US$ 
55740.  O 50% dos engenheiros em torno da média, recebeu entre US$45150 e 
US$69470.  O 10% dos engenheiros civis com menores salários, recebeu menos de 
US$ 37430, e o 10% com maiores salários, recebeu mais de US$86000. 

O salário médio anual nas indústrias que empregaram o maior número de 
engenheiros civis nos EUA, no ano de 2000 foram: 

Tipo de Indústria Média de Salário de 
Engenheiro Civil  (US$)  

Governo Federal 63530 
Construção, exceto estradas 62010 
Governo Estadual 54630 
Serviços de Arquitetura e Engenharia 54550 

Tabela 7-1 – Média de Salários de Engenheiros Civis por tipo de Indústria  

Os salários iniciais dos engenheiros civis, em 200110 foram em média de 
US$40616 para os recém graduados, US$44080 para o grau de mestre e 62680 para o 
grau de doutor. 

 

                                                           
10 Fonte: National Association of Colleges and Employers.  Ano base 2001. 
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Figura 7-21 - Ponte Móvel sobre o rio Guaíba11 

 

                                                           
11 Participaram do projeto, Engenheiros Civis, Mecânicos e Eletricistas, entre outros. 
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88888888........        AAAAAAAA        EEEEEEEEnnnnnnnnggggggggeeeeeeeennnnnnnnhhhhhhhhaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaa        EEEEEEEEllllllllééééééééttttttttrrrrrrrriiiiiiiiccccccccaaaaaaaa        
A engenharia elétrica trata com a eletricidade – a serva mais versátil do 

homem.  É um campo muito vasto composto de dois braços principais – a engenharia 
elétrica e a engenharia eletrônica.  A engenharia elétrica como um todo, se relaciona 
com os elétrons, campos elétricos e magnéticos – todos estes fenômenos invisíveis.  
Isto é o que faz desta engenharia ser tão fascinante. 

As primeiras aplicações comerciais da eletricidade foram em comunicações e 
em iluminação.  Hoje em dia as propriedades mais úteis da eletricidade são: a 
facilidade e eficiência com as quais é gerada e distribuída, e a precisão e flexibilidade 
como a qual pode ser aplicada e controlada.  Estas características são exploradas pelos 
engenheiros eletricistas em um número crescente de formas diferentes. 

A Engenharia Elétrica envolve as 
seguintes áreas: 

! Engenharia Elétrica propriamente dita;  
! Engenharia Eletrônica,  
! Engenharia Eletromecânica,  
! Engenharia Mecatrônica1,  
! Engenharia de Computadores - 

Hardware2 e Software,  
! Engenharia Telemática, 
! Engenharia de Telecomunicações3,  
! Engenharia de Automação e Controle de 

Processos,  
! Engenharia Eletrotécnica,  
! Engenharia de Sistemas de Energia,  
! Engenharia Nuclear 
! Engenharia Eletromédica 

Algumas áreas da Engenharia 
Elétrica serão complementadas por 
separado, sendo o caso da Engenharia de 
Computadores, Engenharia de 
Telecomunicações e Engenharia Nuclear. 

                                                           
1 Também relacionada com a Engenharia Mecânica. 
2 Também conhecida como Engenharia de Sistemas Digitais 
3 Também conhecida como Engenharia de Comunicações. 

Capítulo 

8 

 

Figura 8-1 – Fotografia de um circuito 
integrado (Adaptado de Materials Science 
and Engineering, William D. Callister, Ed. 

Wiley and Sons, 2000) 

Figura 8-2 – Saída de um circuito eletrônico de AM 
utilizando o simulador MultiSim® 
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O que é a Engenharia Elétrica ?O que é a Engenharia Elétrica ?O que é a Engenharia Elétrica ?O que é a Engenharia Elétrica ?    
 Colocado de forma simples, a engenharia elétrica é a aplicação das leis da física 

para dominar a eletricidade, o magnetismo e os fenômenos eletromagnéticos, para 
desenvolver produtos e serviços em beneficio da humanidade.  

888...111...   DDDeeefffiiinnniiiçççãããooo   dddeee   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   EEElllééétttrrriiicccaaa   
Os engenheiros eletricistas projetam novos 

produtos, especificam requisitos de desempenho e 
desenvolvem cronogramas de manutenção.  As 
oportunidades de trabalho são muitas para estes 
engenheiros, tanto na indústria, na iniciativa privada, 
nas agencias do governo e nas universidades.  São 
numerosas as áreas de oportunidade, mas as principais 
funções dos engenheiros eletricistas incluem a pesquisa 
e desenvolvimento, o planejamento, projeto, 
construção, operação e manutenção de uma grande 
variedade de equipamentos elétricos e sistemas.  Os 
engenheiros eletricistas também testam equipamentos, 
resolvem problemas operacionais e fazem estimativas 
de tempo e custo de projetos. 

Junto com a manufatura, pesquisa, 
desenvolvimento e projeto, muitos engenheiros 
eletricistas são empregados em administração e 
gerenciamento, gestão ou vendas.  A maioria dos 
empregadores prepara inicialmente os novos 
engenheiros em programas de treinamento para 
facilitar a transição da escola para a indústria. 

888...222...   HHHiiissstttóóórrriiiaaa   dddaaa   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   
EEElllééétttrrriiicccaaa      

O fato de que o âmbar4 quando esfregado 
atrai objetos leves, tem sido conhecido há mais de 
2000 anos.  As propriedades da magnetita têm sido 
conhecidas e utilizadas por mais de 1000 anos.  A 
pesar disto, o entendimento do fenômeno da energia 
elétrica e a sua eficiente utilização, só começou a 
partir do século XIX. 

A seguir é mostrada uma pequena descrição de três personagens que marcaram 
a história da engenharia elétrica: 

                                                           
4 “Electra” em grego. 

Figura 8-3 - Experiência de 
eletrostática utilizando um 
gerador de Van der Graaff 

 

Figura 8-4 - Telefone celular 
(Cortesia da Nokia Inc.)
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FFRRAANNKKLLIINN    

Uma das mais temidas amostras de energia incontrolada são os relâmpagos.  
Sob condições apropriadas, os ventos ocasionam a separação da carga elétrica de 
forma progressiva até que, superando todas as restrições, as cargas são equalizadas com 
uma tremenda transformação de energia na forma de calor, luz, som e 
ocasionalmente, forças mecânicas destrutivas.  A possibilidade de converter esta 
energia em beneficio da humanidade, sempre tem sido levada em consideração.  A 
pesar de que os engenheiros ainda não têm sido capazes de dominar esta energia 
selvagem, todas as propriedades desejáveis têm sido reproduzidas sob condições 
controladas.  

 

Figura 8-5 – Circuito amplificador simulado no software Multisim ®. 

O famoso experimento da pandorga de Benjamin Franklin, em 1752, 
estabeleceu a analogia entre os relâmpagos e a eletricidade estática obtida por 
materiais “elétricos” esfregados.  Nos 50 anos seguintes à experiência, cientistas 
europeus estabeleceram os fundamentos das ciências da eletricidade, baseados nas 
observações sistemáticas de Franklyn da eletricidade estática.  A célula voltaica 
inventada por Volta em 1800, permitiu aos pesquisadores o estudo do fluxo de 
corrente, e em 1831, Oersted, Ampère, Ohm, Faraday, e outros brilhantes 
pesquisadores, estabeleceram os seguintes fatos:   

! um fluxo de corrente elétrica produz um campo magnético;  
! a variação de um campo magnético induz uma diferença de potencial elétrico em 

condutores próximos e; 
! a corrente fluindo por um condutor é proporcional à diferença de potencial elétrico 

aplicado. 
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MMOORRSSEE    

A primeira aplicação prática da energia elétrica foi nas comunicações através 
do telegrafo, invenção acreditada a Samuel F. B. Mores em 1840.  O telegrafo era 
alimentado por grandes baterias de células voltaicas relativamente fracas.  A dínamo 
Xenobe Gramme de 1872, que convertia energia mecânica em energia elétrica, foi o 
real precursor da indústria de energia elétrica.  Esta foi aplicada rapidamente para a 
iluminação, e em 1879 foi instalada a primeira central de energia em San Francisco, 
EUA, para alimentar os arcos de luz de Charles Brush.  Estes dispositivos de 
iluminação tinham aplicações limitadas, até que foi inventada a lâmpada de filamento 
de carbono pelo Thomas Edison, patenteada em 1880.  Este dispositivo estimulou o 
desenvolvimento da geração, transmissão, distribuição e utilização da energia elétrica.  
O rápido progresso na arte e na ciência da aplicação da eletricidade, produziu um 
novo especialista, o engenheiro eletricista. 

 

Figura 8-6 – A Engenharia Elétrica na exploração espacial 

EEDDIISSOONN    

Em 1883, Edison 
notou um fato curioso.  
Uma pequena corrente de 
eletricidade irá fluir entre 
um filamento 
incandescente e um outro 
eletrodo isolado, dentro 
do mesmo bulbo.  Este 
efeito não foi considerado 
até a descoberta do 
elétron, e foi denominado 
de efeito Edison.  Pouco 
depois, a válvula de 
Fleming foi utilizada  

Figura 8-7 – Diagrama esquemático de um circuito inversor de 
freqüências
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como um sensível detector de ondas de rádio.  A introdução de um terceiro eletrodo, 
a grade de controle, no tubo de vácuo, é acreditada a Lee De Forest em 1906.  A 
primeira válvula podia gerar, amplificar e detectar sinais de áudio ou ondas de rádio, e 
foi a base para o rápido desenvolvimento das comunicações, como uma das ramas da 
engenharia elétrica. 

Inventores imaginativos criaram o novo mundo da eletrônica, utilizando os 
versáteis tubos de vácuo de inúmeras maneiras.  No ano de 1948, John Bardeen, 
William Shockley e Walter Brattain, tiveram sucesso no controle do movimento dos 
elétrons num cristal sólido de silício.  Cinco anos mais tarde, eles resolveram os 
problemas práticos da produção e os pequenos transistores começaram a revolucionar 
a eletrônica. 

MMAAXXWWEELLLL    

Na mesma época em 
que Alexandre Graham Bell 
e o seu assistente Thomas A. 
Watson estavam 
trabalhando no telefone em 
Boston, James Clerk 
Maxwell da Universidade de 
Cambridge anunciava e 
demonstrava que as ondas 
eletromagnéticas atravessam 
o espaço com a velocidade 
da luz.  As equações de 
Maxwell são notáveis, já que 
elas não estão baseadas na 
evidencia experimental, mas 
foram deduzidas pela 

analogia entre as ondas de luz. 

O físico alemão Heinrich Hertz, corroborou a teoria de Maxwell em 1888 
através de um experimento engenhoso.  Perto de um circuito oscilador, ele colocou 
um fio condutor na forma de um círculo quase fechado, e observou centelhamento no 
gap.   

Em  1895, Guglielmo Marconi conectou um 
oscilador de Hertz entre a terra e um ponto elevado, 
sendo capaz de detectar ondas a uma distancia de um 
pouco mais de um quilometro.  Em 1901, ele conseguiu 
com êxito a transmissão de sinais através do oceano 
Atlântico. 

 

Figura 8-8 – Esquema das conexões de um circuito integrado 

 

Figura 8-9 – Vista interior de 
um disco rígido antigo 
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888...333...   EEEssspppeeeccciiiaaallliiidddaaadddeeesss   dddaaa   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   EEElllééétttrrriiicccaaa   
As especialidades das engenharias elétrica e eletrônica incluem várias áreas tais 

como: equipamentos de distribuição de energia elétrica, circuitos integrados, 
computadores, equipamentos de manufatura e comunicações – e ainda subáreas 
menores dentro das anteriormente mencionadas, tais como: robótica industrial, 
sistemas de controle e eletrônica da aviação. 

Alguns engenheiros eletricistas se concentram em disponibilizar a energia 
elétrica e de utiliza-la da forma mais apropriada.  Estes são engenheiros de sistemas de 
potência.  Eles tratam com grandes quantidades de elétrons e com campos elétricos e 
magnéticos muito intensos.  Os equipamentos elétricos nesta área incluem os de 
geração e transmissão de energia, utilizada pelas ferramentas e motores elétricos, 
controle de maquinaria, iluminação e nas instalações elétricas de prédios, automóveis 
e aviões.  

Outros engenheiros eletricistas se especializam em diminutos dispositivos 
eletrônicos, circuitos e sistemas, que são usados nas comunicações, nos computadores, 
nas áreas da saúde e nos sistemas de entretenimento, assim como em automatização e 
controle.  Estes tratam com pequenas quantidades de elétrons e campos elétricos e 
magnéticos muito fracos.  Os equipamentos eletrônicos incluem: radares, 
computadores, equipamentos de comunicação e bens de consumo tais como aparelhos 
de TV e sistemas de áudio. 

 

Figura 8-10 – Geradores eólicos no Mar do Norte, a 14 km da costa da Dinamarca.  Foram instaladas um 
total de 80 torres geradoras eólicas, com geração de 2 MW de eletricidade por turbina (Adaptado da 

Revista Times Latin American Edition, 15/07/2002, Paul Langrock) 

Devido ao grande número de áreas e sub-áreas, e a grande quantidade de 
conhecimento especifico requerido para cada uma destas, a formação em engenharia 



�
�
�
�
��
��
�
�

A  E N G E N H A R I A  E L É T R I C A  

Engenharia - Uma Breve Introdução – Cocian L.F.E. 120120120120 

elétrica é a mais abrangente das engenharias,  compreendendo cursos denominados 
por área de especialidade, tais como: 

Engenharia Eletrônica  

Engenharia Eletromecânica 

Engenharia Mecatrônica5 

Engenharia de Computadores - Hardware6 e Software 

Engenharia de Telecomunicações7 

Engenharia de Automação e Controle de Processos 

Engenharia Eletrotécnica 

Engenharia de Sistemas de Energia 

Engenharia Nuclear 

Engenharia Eletromédica8 

888...444...   PPPrrreeepppaaarrraaaçççãããooo   nnnaaa   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   EEElllééétttrrriiicccaaa   
Os estudantes de engenharia em geral devem participar de um programa de 

estudo em ciências, matemática e humanidades, de aproximadamente dois anos 
alternando com disciplinas especificas da área.  As áreas específicas de formação na 
engenharia elétrica compreendem os seguintes temas:  

! Análise de Circuitos 
! Circuitos Digitais Lógicos e Projetos de sistemas VLSI9 
! Sistemas de Computação – Hardware e Software 
! Sistemas de Informação 
! Comunicações e Processamento de Sinais 
! Eletrônica  
! Eletro-Óptica 
! Instrumentação, Automação e Controle 
! Eletromagnetismo, Máquinas Elétricas e Sistemas de Conversão  
! Sistemas de Potência.   
! Microeletrônica e Dispositivos de Estado Sólido  
! Bioengenharia 

                                                           
5 Também relacionada com a Engenharia Mecânica. 
6 Também conhecida como Engenharia de Sistemas Digitais 
7 Também conhecida como Engenharia de Comunicações. 
8 A Engenharia Eletromédica será tratada como área de atuação da Engenharia Biomédica. 
9 VLSI: Very Large Scale of Integration 
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Figura 8-11 – Honda Civic híbrido.  Motor elétrico e a gasolina integrado no mesmo bloco (Adaptado de 
Times Latin American, 29/04/2002, Time Graphics, Lon Tweeten) 

A Figura 8-12 mostra as relações entre as áreas da engenharia elétrica.  As 
principais áreas tais como Eletromagnetismo, Circuitos Elétricos e Materiais, estão 
baseadas nas áreas do calculo avançado, da modelagem de sistemas dinâmicos, tais 
como a física baseada em cálculo, química e nas ciências naturais. 

Análise de 
circuitos

Eletromagnetismo

Circuitos Elétricos de 
Potência

Máquinas Elétricas 

Sistemas de 
Comunicação

Sistemas de Controle 
e Automação

Sistemas de 
Instrumentação

Circuitos Digitais 
Lógicos

Sistemas Eletrônicos 
de Potência

Sistemas Eletrônicos 
para Sinais

Sistemas de 
Computação

Eletro-Óptica

Processamento 
Digital de Sinais

Materiais 
Condutores, 

Semicondutores e 
Isolantes

 

Figura 8-12 – Relação entre as áreas de conhecimento da Engenharia Elétrica 
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AALLGGUUMMAASS  CCAATTEEGGOORRIIAASS  

A grande variedade de áreas relacionadas pode ser dividida em categorias, de 
acordo com as aplicações envolvidas. 

Sistemas de Potência Sistemas de Potência Sistemas de Potência Sistemas de Potência     
! Eletrônica de Potência  
! Acionamento de máquinas elétricas. 
! Motores e Geradores 
! Distribuição de Energia 
! Geração e Transformação de Energia 

 
Figura 8-13 – Motor de corrente contínua 

 
Figura 8-14 – Circuito Integrado Microprocessador 

Sistemas DigitaisSistemas DigitaisSistemas DigitaisSistemas Digitais        
! Microprocessadores 
! Circuitos Lógicos 
! Micro-codificação 
! Dispositivos integrados 
! Computadores e Periféricos 
! Redes de Computadores 
! Softwares Aplicativos 

Eletrônica  Eletrônica  Eletrônica  Eletrônica      
! Amplificadores 
! Circuitos Analógicos 
! Instrumentação 
! Filtros 

 

    
Figura 8-15 – Placa de circuito impresso 

 

Figura 8-16 – Comunicações modernas 

Comunicações  Comunicações  Comunicações  Comunicações      
! Processamento Digital de Sinais 
! Transmissores de Microondas 
! Rádio 
! Televisão 
! Comunicações Móveis Celulares 
! Satélites 
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ÓpticaÓpticaÓpticaÓptica    
! Processamento Digital de Imagens. 
! Lasers 
! Sistemas de Visão 
! Fibras Ópticas 
! Equipamentos Biomédicos 

 
Figura 8-17 – Sistema eletro-óptico  

 
Figura 8-18 – Robô de solda 

Sistemas de ControleSistemas de ControleSistemas de ControleSistemas de Controle    
! Sistemas e Sinais 
! Controle Analógico. 
! Controle Digital. 
! Robótica 

A maioria das categorias está relacionada entre si.  Por exemplo, as redes de 
computadores estão baseadas na teoria da informação.  Assim, também todos os 
dispositivos elétricos precisam de alguma fonte de energia, uma vez que todos os 
dispositivos possuem algum tipo de engenharia de sistemas de potência envolvido. 

Como é afetada a nossa vida pelo trabalho Como é afetada a nossa vida pelo trabalho Como é afetada a nossa vida pelo trabalho Como é afetada a nossa vida pelo trabalho dos engenheiros eletricistas?dos engenheiros eletricistas?dos engenheiros eletricistas?dos engenheiros eletricistas?    
É muito difícil observar para algum objeto manufaturado que não tenha sido 

projetado ou desenvolvido por um engenheiro eletricista ou eletrônico.  Hoje em dia, 
todos os processos de manufatura possuem sistemas automatizados, com 
pequeníssimas exceções. 

Imagine um veículo de passeio, onde pode-se encontrar os seguintes itens 
projetados e desenvolvidos por engenheiros eletricistas: 

 

Figura 8-19 - Mercedes Benz Necar 5 movido a célula de combustível (Cortesia da Mercedes-Benz AG) 

Segurança e conforto 
! Airbags 
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! Controle automático do ar condicionado 
! Sistema de segurança eletrônico antifurto. 
! Controle das travas via rádio 
! Bancos com posicionamento automático e memória 
! Espelhos retrovisores com posicionamento eletrônico 
! Sensor automático de chuva com acionamento do limpa pára-brisas 
! Sistema computadorizado de aviso visual, áudio-visual através de luzes, apitos e 

sintetizadores de voz. 

Controle do Veículo 
! Freios antibloqueantes 
! Controle de tração 
! Suspensão Ativa 
! Caixa de direção eletro-assistida ou hidráulica controlada. 
! Direção nas quatro rodas 

Impulsão 
! Injeção eletrônica  
! Célula de Combustível  
! Sistema de transmissão automática ou semi-automática  
! Baterias e sistema de recarga 
! Controle da velocidade.  Piloto automático  
! Sistema de arrefecimento, Ventiladores e bombas 
! Ignição 
! Controle de tração nas quatro rodas 
! Controle de consumo de combustível 

 

Figura 8-20 – Sistema de embreagem automática (Cortesia da Fiat do Brasil)  
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Instrumentação 
! Painéis analógicos e digitais 
! Sistema de Navegação 
! GPS10 

Entretenimento 
! Telefone celular 
! DVD e CD players 
! Rádio AM/FM 
! Toca Fitas 
! Televisão  
! Rádio Transmissor e receptor de banda cidadã 
! Computadores de bordo com acesso à internet 

888...555...   OOOsss   EEEnnngggeeennnhhheeeiiirrrooosss   EEEllleeetttrrriiiccciiissstttaaasss   
TTIIPPOO  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  DDOOSS  EENNGGEENNHHEEIIRROOSS  EELLEETTRRIICCIISSTTAASS  

Desde os sistemas de informação geográfica que fornecem a localização 
continua de um veículo, até os gigantes geradores de energia elétrica, os engenheiros 
eletricistas e eletrônicos são responsáveis por uma ampla faixa de tecnologias.  Os 
engenheiros eletricistas e eletrônicos projetam, desenvolvem, testam e supervisionam 
os equipamentos elétricos e eletrônicos de manufatura.  Alguns destes equipamentos 
incluem os geradores de energia, dispositivos de controle e transmissão utilizados 
pelos equipamentos elétricos, motores elétricos, controle de máquinas, iluminação e 
instalações elétricas em prédios, automóveis, aviões e em sistemas de navegação e de 
radar, e ainda na radiodifusão e nos sistemas de telecomunicação.  Muitos engenheiros 
eletricistas e eletrônicos cujo trabalho está exclusivamente relacionado com os 
computadores (hardware e software) são chamados de Engenheiros de Computadores 
ou Engenheiros de Computação. 

Os engenheiros eletricistas e eletrônicos se especializam em diferentes áreas, 
tais como na geração, transmissão e distribuição de energia, nas comunicações,  nos 
equipamentos elétricos de manufatura 
ou em alguma subdivisão destas áreas. 

O que os engenheO que os engenheO que os engenheO que os engenheiros eletricistas iros eletricistas iros eletricistas iros eletricistas 
fazem especificamente ?fazem especificamente ?fazem especificamente ?fazem especificamente ?    

Os engenheiros eletricistas 
possuem diferentes tipos de trabalho.  
De fato, a engenharia elétrica é a que 
cobre o mais amplo espectro de tipos 
de trabalho, quando comparadas com 
as outras especialidades.  A seguir são 

                                                           
10 GPS: Global Positoning System – Sistema de Posição Global 

Figura 8-21 – Engenheiro eletrônico procurando 
uma falha num sistema automático
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listadas algumas atividades específicas dos engenheiros eletricistas. 

Projeto 
! Dispositivos eletrônicos de uso doméstico:  CD players, aparelhos de televisão, 

VCRs, dispositivos de áudio, aparelhos de microondas, jogos eletrônicos. 
! Processos de manufatura: controle de máquinas, programação e planejamento da 

produção, layout de plantas. 
! Computadores: motherboards, processadores, monitores, impressoras, scanners. 
! Sistemas de geração e transmissão de energia: instalações elétricas residenciais e 

industriais, turbogeradores, motores, transformadores. 
! Equipamentos de Controle de processos: CLPs11, instrumentos de medição. 
! Dispositivos de comunicação:  redes, telefones celulares, pagers. 
! Tecnologia da informação: redes de computadores, programação, processamento 

digital de sinais, desenvolvimento de periféricos. 

Manufatura 
! Engenheiro de Planta: funções 

de serviço e suporte às 
necessidades do ambiente 
industrial. 

! Engenheiro de Sistemas de 
Potência:  assegura que a 
energia fornecida aos 
equipamentos industriais é 
segura e confiável. 

! Engenheiro de Controle: 
projeta, programa e fornece 
suporte dos equipamentos de 
automação industrial. 

! Engenheiro de Sistemas de 
Informação: fornece suporte 
aos processos de manufatura 
utilizando a tecnologia da 
computação. 

Análise e Teste 
! Engenheiro de Serviços Técnicos:  conserta equipamentos e procura problemas nos 

mesmos. 
! Engenheiro de Teste de Produto: testa a qualidade, segurança, desempenho e 

confiabilidade dos equipamentos. 

Vendas 
! Engenheiro de Vendas: pessoa da área de 

vendas com avançado conhecimento técnico, 
que trabalha com equipamento de 
manufatura. 

                                                           
11 CLP: Controladores Lógicos Programáveis. 

 

Figura 8-22 – Vista noturna de Itaipu, a maior usina 
hidrelétrica em atividade 

 

Figura 8-23 – Antena para 
comunicações de microondas 
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Pesquisa 
! Engenheiro Desenvolvedor de Produto:  desenvolve novos produtos e equipamentos 

a partir de outros existentes, ou desenvolve novas tecnologias. 
! Engenheiro de Pesquisa: descobre e desenvolve novas tecnologias. 

EEMMPPRREEGGOOSS  DDOOSS  EENNGGEENNHHEEIIRROOSS  EELLEETTRRIICCIISSTTAASS  

Os engenheiros eletricistas e eletrônicos ocupam o maior número de 
empregos, comparado com as outras especialidades da engenharia.  A maior parte dos 
empregos são em firmas de engenharia e consultoria, 
agencias do governo, indústrias de manufatura de 
equipamentos elétricos, eletrônicos, computadores e de 
escritório, máquinas industriais e de instrumentos 
científicos e profissionais.  As empresas de transporte, 
comunicação e prestação de serviços em recursos 
humanos, computadores e processamento de dados, 
são as que oferecem o restante dos postos de trabalho. 

PPEERRSSPPEECCTTIIVVAASS  PPRROOFFIISSSSIIOONNAAIISS  DDOOSS  EENNGGEENNHHEEIIRROOSS  

EELLEETTRRIICCIISSTTAASS  

Os graduados em engenharia elétrica deverão 
ter oportunidades de trabalho muito favoráveis.  O 
número de vagas resultante do crescimento de 
empregos nesta área e a necessidade de substituir os engenheiros que são promovidos 
a outras ocupações ou os que deixam a força de trabalho, espera-se ser maior que o 
número de graduados. 

O crescimento de número de empregos para os engenheiros eletricistas espera-
se ter uma taxa maior que a media das ocupações na década de 2000 a 2010.  Esta 
projeção de crescimento surge do aumento da demanda de bens elétricos e eletrônicos, 
incluindo equipamentos avançados de comunicação, equipamentos eletrônicos 
relacionados com a defesa, e de produtos eletrônicos de consumo.  A necessidade das 
empresas de manufatura de produtos eletrônicos de investir pesadamente em pesquisa 
e desenvolvimento para permanecer competitivas possibilitará oportunidades para os 

graduados que tenham aprendido as 
ultimas tecnologias.    

Haverá oportunidades de 
trabalho para os engenheiros eletricistas 
nas firmas fornecedoras de 
equipamentos de defesa, para equipar 
aviões e sistemas de armamento, 
atualização de sistemas de navegação, 
controle, direção e de mira.  Embora o 
crescimento esperado do número de 
empregos nesta área é de ser o maior de 
todos nas indústrias de prestação de 
serviços, particularmente em firmas de 

Figura 8-24 - Placa de circuito 
impresso multilayer para 

componentes SMD 

 

Figura 8-25 - Vista da sala de máquinas de Itaipú 
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consultoria, que oferecem conhecimentos eletrônicos avançados. 

A educação continuada é muito importante para os engenheiros eletricistas.  
Os engenheiros que falham no acompanhamento das rápidas mudanças na tecnologia, 
correm o risco de ficar suscetíveis as demissões, ou no mínimo, a ser ultrapassado por 
outros profissionais nas promoções. 

SSAALLÁÁRRIIOOSS  DDOOSS  EENNGGEENNHHEEIIRROOSS  EELLEETTRRIICCIISSTTAASS  1122    

O salário médio anual dos engenheiros eletricistas, nos EUA no ano 2000, foi 
de US$ 64910.  Os engenheiros com salários de 50% em torno da média ganharam 
entre US$ 51700 e US$ 80600.  Os engenheiros dentro dos 10% com menores salários 
ganharam menos de US$ 41740, e os engenheiros dentro dos 10% com maiores 
salários ganharam mais que US$ 94490.  O salário médio anual nas indústrias que 
empregaram o maior número de engenheiros eletricistas no ano de 2000 foram: 

Tipo de Indústria 
Média de Salário de 
Engenheiro Eletricista 
(US$)  

Computadores e equipamentos de escritório  69700 
Dispositivos de Medição e Controle 67570 
Equipamento de Busca e Navegação  67330 
Componentes e acessórios eletrônicos 65830 
Serviços de Engenharia e Arquitetura 65040 

Tabela 8-1 – Média de Salários de Engenheiros Eletricistas por tipo de Indústria  

O salário médio anual dos engenheiros eletrônicos, nos EUA no ano 2000, foi 
de US$ 64830.  Os 50% em torno da média, ganharam entre US$ 52430 e US$ 79960.  
O 10% dos engenheiros com menor salário ganha menos de US$ 43070, e o 10% com 
maior salário ganha mais que US$ 94330.  O salário médio anual nas indústrias que 
empregaram o maior número de engenheiros eletrônicos no ano de 2000 foram: 

Tipo de Indústria 
Média de Salário de 
Engenheiro Eletrônico 
(US$)  

Governo  70890 
Pesquisa e Equipamentos de Navegação  68930 
Componentes Eletrônicos e Acessórios  63890 
Eletrodomésticos e Equipamentos de Consumo 62860 
Comunicações Telefônicas 57710 

Tabela 8-2 – Média de Salários de Engenheiros Eletrônicos por tipo de Indústria  

De acordo com os registros da National Association of Colleges and 
Employers dos EUA, em 2001, os candidatos a empregos em engenharia elétrica ou 
eletrônica, com simplesmente o diploma de 
engenharia receberam salários anuais 
começando em US$ 51910 anuais, os 
candidatos com diploma de Mestre em US$ 

                                                           
12 No Brasil, não existem dados que forneçam estas informações.  Em geral, de acordo com dados obtidos de estatísticas efetuadas 
pelo SENGE-RS (Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul), os valores proporcionais de salário, são aproximados aos 
dos EUA.  Para ter uma idéia aproximada de valores de salário no país, substitua o símbolo US$ por R$.  Ou seja, levando em 
consideração o dólar americano como moeda de referencia, o engenheiro brasileiro ganha aproximadamente três vezes menos.  
Por exemplo, se média de salário anual nos EUA for de US$ 50000, no Brasil será de aproximadamente R$ 50000. (Ano de 
referência: 2003) 

Figura 8-26 - Testes num chip 
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63812 e os candidatos com diploma de Doutor ou Ph.D em US$ 79241. 

888...666...   AAA   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   EEEllleeetttrrrôôônnniiicccaaa   
A engenharia eletrônica trata com a pesquisa, o projeto, a integração e a 

aplicação de circuitos e dispositivos, utilizados na transmissão e no processamento da 
informação.  Hoje em dia, a informação é gerada, transmitida, recebida e armazenada 
de forma eletrônica, numa escala sem precedentes na história, e existe a indicação de 
que o crescimento neste campo de conhecimento continuará por muito tempo. 

 Os engenheiros eletrônicos projetam circuitos para executar tarefas 
específicas, tais como amplificação de sinais eletrônicos, operações com números 
binários, e demodulação de ondas de rádio para recuperar a informação da portadora, 
por exemplo.  Os circuitos são também utilizados para sincronização e temporização, 

como em sistemas de televisão, e na correção 
de erros em sinais digitais nas 
telecomunicações. 

Os engenheiros eletrônicos 
trabalham também no projeto de sistemas 
eletrônicos de potência, fontes chaveadas, 
equipamentos microprocessados, na 
engenharia de computadores, 
telecomunicações, engenharia de software, 
processamento digital de sinais, 
microeletrônica, em instrumentação, 
sistemas de controle, automação industrial e 

comercial, e na robótica. 

Os engenheiros eletrônicos 
interagem e projetam com materiais 
elétricos e eletrônicos; equipamentos 
eletrônicos em geral; sistemas de 
comunicação e telecomunicações; sistemas 
de medição e controle elétrico e eletrônico; 
seus serviços afins e correlatos.  Sua 
formação em eletrônica de potência lhe 
credencia a atuar no acionamento, 
comando e proteção de sistemas elétricos de 
qualquer porte. A computação é outra 
componente forte em sua formação, 
indispensável na análise dos sistemas, no 
processamento de informações, nas 
simulações, sempre associadas com técnicas 
modernas em engenharia, como inteligência 

artificial, redes neurais, lógica nebulosa e algoritmos genéticos, entre outras. 

Figura 8-27 - Memória EPROM 

 

Figura 8-28 – Os processadores Intel 
Pentium® IV possuem 7 camadas de 

circuitos semicondutores (Adaptado de 
Scientific American, Janeiro de 2002) 
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888...777...   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   
EEEllleeetttrrrooommmeeecccââânnniiicccaaa   

Os engenheiros eletromecânicos trabalham 
no projeto, desenvolvimento e instalação de 
dispositivos e sistemas elétricos e eletromecânicos, 
tais como transformadores, motores, geradores, 
acionamentos eletromecânicos, interruptores de 
corrente elétrica, contactoras, proteções e relés.  
Também se ocupam do projeto, desenvolvimento e 
controle, de sistemas hidráulicos e pneumáticos. 

Os engenheiros eletromecânicos utilizam 
dispositivos de controle PID, acionamentos eletrônicos e outros dispositivos para 
projetar máquinas automáticas.  Eles desenvolvem software de modelagem numérica, 
para projetar motores e acionadores eletromecânicos e eletromagnéticos. 

Os engenheiros eletromecânicos projetam motores elétricos de alto 
desempenho para sistemas de informática, por exemplo, os motores de relutância 
variável, motores de passo, motores DC e outros, utilizados no acionamento dos 
discos rígidos, impressoras, CDs e DVDs, e em scanners. 

888...888...   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   MMMeeecccaaatttrrrôôônnniiicccaaa111333   
Os engenheiros mecatrônicos trabalham no 

projeto, desenvolvimento e instalação de 
dispositivos e sistemas eletrônicos para o 
acionamento de sistemas mecânicos.  Também se 
ocupam do projeto, desenvolvimento e controle,  
de sistemas hidráulicos e pneumáticos.   

Os engenheiros mecatrônicos fazem uso das 
novas tecnologias, tais como controladores lógicos 
programáveis14, sensores e atuadores inteligentes, 
controladores PID15 programáveis, softwares de 
controle e supervisão de processos e de redes de 
computador, para implementar sistemas de 
automação industrial.  Eles também projetam 
robôs e sistemas autônomos.  

888...999...   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   dddeee   CCCooommmpppuuutttaaadddooorrreeesss   
O que é a Engenharia de ComputadoresO que é a Engenharia de ComputadoresO que é a Engenharia de ComputadoresO que é a Engenharia de Computadores16????    

                                                           
13 Também relacionada com a Engenharia Mecânica.  Veja também Engenharia Industrial e de manufatura. 
14 CLP: Controladores Lógicos Programáveis.  Em inglês – PLC – Programmable Logic Controller. 
15 PID: Proporcional, Integral, Derivativo. 
16 Também conhecida como Engenharia da Computação. 

 

Figura 8-29 – Motor de indução 
(Cortesia da Eberle S.A.) 

 

Figura 8-30 - Robô da Esched Robotech 
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A engenharia de computadores consiste no projeto, construção, 
implementação e manutenção de computadores e de equipamentos controlados por 
computadores em beneficio da humanidade. 

Os engenheiros de computadores se defrontam com todos os aspectos 
relacionados com os sistemas de computação, incluindo o projeto, construção e 
operação.    Alguns engenheiros se especializam em certas áreas, tais como em 
sistemas digitais, sistemas operacionais, redes de computadores ou em software.  Por 
exemplo, confiamos nos engenheiros de computação para projetar o software de 
simulação para o teste da distribuição de esforços numa 
ponte, antes de construí-la. 

88888888........99999999........11111111........        EEEEEEEEnnnnnnnnggggggggeeeeeeeennnnnnnnhhhhhhhheeeeeeeeiiiiiiiirrrrrrrroooooooossssssss        ddddddddeeeeeeee        HHHHHHHHaaaaaaaarrrrrrrrddddddddwwwwwwwwaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeee        
Os engenheiros de hardware de computadores 

pesquisam, projetam, desenvolvem, testam o hardware17 
dos computadores, e que supervisionam a sua 
manufatura e instalação.  O hardware se refere aos 
circuitos integrados18, placas de circuito impresso, 
sistemas e equipamentos relacionados tais como: 
teclados e discos rígidos, modems e impressoras. 

TTIIPPOO  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  DDOOSS  EENNGGEENNHHEEIIRROOSS  DDEE  

HHAARRDDWWAARREE  

O trabalho dos engenheiros de hardware de 
computadores é muito similar ao dos engenheiros 
eletrônicos, mas diferente destes, eles trabalham 
exclusivamente com equipamentos relacionados com 
computadores. 

Além das tarefas de projetar e desenvolver 
produtos e serviços, os engenheiros de hardware 
podem supervisionar a fabricação e instalação dos 
computadores e dos equipamentos relacionados a 
estes.  Os rápidos avanços da tecnologia da 
computação são resultado dos esforços na pesquisa, no 
desenvolvimento e no projeto dos engenheiros de 
hardware de computadores.  Para poder manter o progresso tecnológico, estes 
engenheiros devem continuamente atualizar o seu conhecimento. 

EEMMPPRREEGGOOSS  DDOOSS  EENNGGEENNHHEEIIRROOSS  DDEE  HHAARRDDWWAARREE  

O número de engenheiros de hardware de 
computadores é relativamente pequeno quando 
comparado com o número de outros trabalhadores 
que trabalham com software ou com aplicações de 
computador.  Nos EUA no ano de 2000 

                                                           
17 Hardware:  elementos físicos que compõem um sistema computador. 
18 Também conhecidos como chips. 

 

Figura 8-31- Disco rígido moderno 
(Cortesia de Seagate Inc.) 

 

Figura 8-32 – Motherboard PC100 

 

 

Figura 8-33 – Engenheiros de 
hardware de computadores 

projetam placas de rede Ethernet 
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aproximadamente 25% dos engenheiros de hardware estavam empregados em 
empresas de serviços de computadores e de processamento de dados.  Um de cada 10 
trabalham em empresas de fabricação de computadores e de dispositivos periféricos, 
sendo que o resto está empregado em empresas da indústria da comunicação e em 
firmas de consultoria. 

PPEERRSSPPEECCTTIIVVAASS  DDOOSS  EENNGGEENNHHEEIIRROOSS  DDEE  HHAARRDDWWAARREE  

As perspectivas de emprego para os engenheiros de hardware são muito boas, 
para a primeira década deste século.  Espera-se que estes tenham expectativas 
favoráveis nas oportunidades de trabalho.  O número de vagas para engenheiros de 
hardware, está projetada para crescer de forma mais rápida do que a media para todas 
as ocupações até o ano 2010, refletindo o rápido crescimento da indústria da 
computação e dos equipamentos de escritório, que empregam um grande número de 
engenheiros de computadores. 

Devem crescer também as oportunidades de consultoria, acompanhando o 
crescimento das necessidades de suporte aos negócios, atualização e personalização de 
sistemas de informação complexos.   

O crescimento dos sistemas integrados, i.e., os sistemas que utilizam 
computadores para controlar outros dispositivos, tais como aplicações em telefones 
celulares, deverão aumentar a demanda dos engenheiros de hardware de 
computadores. 

Além da criação de novas vagas ocasionadas pelo crescimento das aplicações, 
outras vagas resultarão da necessidade de substituir trabalhadores que são promovidos 
a posições de gerencia e gestão, transferidas para outras ocupações, ou os que deixam o 
mercado de trabalho. 

SSAALLÁÁRRIIOOSS  DDOOSS  EENNGGEENNHHEEIIRROOSS  DDEE  HHAARRDDWWAARREE  

A media de salário anual no ano de 2000 nos EUA, para os engenheiros de 
hardware de computadores ficou em torno de US$67300.  O 50% em torno da média 
receberam entre US$52960 e US$86280.  Os engenheiros entre o 10% de menores 
salários, ganharam menos de US$ 42620, e os engenheiros dentro dos 10% dos 
maiores salários, ganharam US$107360.  A media anual de salários nas indústrias que 
empregam o maior número de engenheiros de hardware de computadores no ano de 
2000 foram: 

 

Figura 8-34 - Os engenheiros de software de computadores implementam programas de simulação de 
sistemas dinâmicos, utilizando métodos numéricos de diferenças finitas (a) e elementos finitos (b). 

Tipo de Indústria Média de Salário de 
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Engenheiro de 
Hardware  (US$)  

Computadores e Equipamentos de Escritório  75730 
Computadores e Serviços de Processamento de 
Dados 

69490 

Componentes Eletrônicos e Acessórios  67800 
Comunicações Telefônicas 59160 

Tabela 8-3 – Média de Salários de Engenheiros de Hardware por tipo de Indústria  

Os salários iniciais19 para os engenheiros de computadores recém graduados 
são significativamente maiores que os salários de outras áreas.  Os salários iniciais em 
2001 foram em média de US$53924 para os recém graduados, US$58026 para o grau 
de mestre e 70140 para o grau de doutor. 

88888888........99999999........22222222........        EEEEEEEEnnnnnnnnggggggggeeeeeeeennnnnnnnhhhhhhhheeeeeeeeiiiiiiiirrrrrrrroooooooossssssss        ddddddddeeeeeeee        SSSSSSSSooooooooffffffffttttttttwwwwwwwwaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        CCCCCCCCoooooooommmmmmmmppppppppuuuuuuuuttttttttaaaaaaaaddddddddoooooooorrrrrrrreeeeeeeessssssss        
Os engenheiros de software de computadores projetam e desenvolvem os 

sistemas de software em aplicações de simulações numéricas de sistemas dinâmicos20, 
em sistemas de automação industrial (drivers de comunicação e sistemas SCADA, 
assim como nas interfaces homem-máquina), em processamento digital de sinais 
(filtros digitais e transformadas de Fourier), e em sistemas especiais que controlam os 
sistemas computadores.  

A engenharia de software é a área que tem o maior aumento projetado de 
todas as profissões no período de 2000 a 2010.  São esperadas muitas oportunidades 
favoráveis para os graduados na engenharia da computação e nas ciências da 
computação, assim como nas ocupações que trabalham na prática com computadores. 

 

Figura 8-35 – Software SCADA21 na supervisão de uma usina de geração (Cortesia de InduSoft Ltd.) 

                                                           
19 Fonte: National Association of Colleges and Employers.  Ano base 2001. 
20 Os sistemas dinâmicos são modelados principalmente por equações diferenciais parciais, seja na mecânica dos fluidos, 
fenômenos de transporte, equação da transferência de massa e energia, e nas equações da eletrodinâmica de Maxwell. 
21 SCADA: Supervisory Control and Data Aquisition – Sistema Supervisório e de Aquisição de Dados. 
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O explosivo impacto dos computadores e da tecnologia da informação no 
nosso dia a dia, tem gerado a necessidade do projeto e desenvolvimento de novos 
sistemas de software, assim como a incorporação das novas tecnologias numa rápida 
taxa de crescimento no número e tipo de aplicações.  As tarefas desenvolvidas pelos 
trabalhadores conhecidos como engenheiros de software de computadores evolui 
rapidamente, acompanhando as novas áreas de especialização ou às mudanças na 
tecnologia, assim como as preferências e praticas dos empregadores.   

 

Figura 8-36 – Sistema para supervisão do funcionamento de um alto forno 

Os engenheiros de software de computadores aplicam os princípios e técnicas 
das ciências da computação, da engenharia, e da análise matemática, para projetar, 
desenvolver, testar e avaliar os softwares e os sistemas que possibilitam aos 
computadores de executar as suas múltiplas aplicações. 

TTIIPPOO  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  DDOOSS  EENNGGEENNHHEEIIRROOSS  DDEE  SSOOFFTTWWAARREE  

Os engenheiros de software 
trabalham em aplicações ou sistemas 
desenvolvidos de acordo com a 
necessidade dos usuários, projetam, 
criam e modificam aplicações gerais 
de software, e desenvolvem 
programas de simulação de sistemas 
dinâmicos. 

Os engenheiros de software 
podem ficar envolvidos no projeto e 
desenvolvimento de vários tipos de 
software tais como: sistemas 
operacionais, distribuição de redes e 
compiladores que convertem os 
programas de forma a otimizar o processamento e em simulação de sistemas 
dinâmicos.  Na programação ou codificação, os engenheiros de software instruem ao 

 

Figura 8-37 - Peça a ser simulada por um programa 
de simulação 
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computador, linha a linha, de como executar uma função.  Eles também resolvem 
problemas técnicos de engenharia que surgem no dia a dia.   

Os engenheiros de software devem possuir um forte treinamento na habilidade 
da programação, mas está mais preocupado com o desenvolvimento de algoritmos, na 
análise e na solução de problemas computacionais do que na própria escrita do 
código.  Algumas áreas que utilizam os aplicativos desenvolvidos por engenheiros de 
software de computadores são: 

AAUUTTOOMMAAÇÇÃÃOO  IINNDDUUSSTTRRIIAALL  
! Interfaces homem-máquina 
! Drivers de comunicação entre 

sensores, atuadores, CLPs, Gateways, 
Bridges, etc. 

! Drivers para acesso a hardware 
específico 

! Sistemas de Supervisão e Controle de 
Processos (SCADA e SDCD) 

! Sistemas de Manufatura Integrada 
(CAD, CAM) 

! Sistemas de Aquisição de dados 
! Processamento Digital de Sinais e 

Imagens 
! Gerenciamento de Banco de dados de 

sistemas de Aquisição. 
! Compiladores específicos para 

linguagens padronizadas IEC1131.  

TTEELLEECCOOMMUUNNIICCAAÇÇÕÕEESS  
! Processamento digital de sinais de áudio e vídeo 
! Filtros Digitais 
! Algoritmos de compactação de sinais digitais 
! Calculo de trafego em sistemas de microondas 
! Sistemas de Controle de Acesso aos meios de transmissão 
! Sistemas de Modulação digital 
! Encriptação 
! Sistemas de Gerenciamento de centrais telefônicas e de dados 
! Sistemas roteamento via satélite 
! Aplicações em sistemas portáteis integrados 

SSIIMMUULLAAÇÇÃÃOO  DDEE  PPRROOCCEESSSSOOSS  
! Sistemas Mecânicos (Newton) 
! Mecânica dos Fluidos (Newton) 
! Fenômenos de transporte de calor e massa (Navier-Stokes, Fick) 
! Fundição  
! Eletrostática e Eletrodinâmica (Gauss, Laplace, Stokes, Faraday, Lenz, Ampère) 

Figura 8-38 - Simulação da distribuição da densidade de 
fluxo magnético num motor de indução trifásico em 

funcionamento (JMAG Studio) 
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! Eletromagnetismo (Maxwell) 
! Sistemas de Controle de Sistemas Dinâmicos 

IINNSSTTRRUUMMEENNTTAAÇÇÃÃOO  
! Processamento digital de imagens 
! Diagnóstico Médico: tomografia computadorizada, ultra-som, raios X, ressonância 

magnética. 
! Controle de qualidade 
! Controle de trafego 
! Filtros digitais 
! Espectrômetros 
! Software de aquisição de dados 
! Modulação e transmissão de dados 

 

Figura 8-39 - Software de simulação de enchimento de molde em sistemas de fundição.  Neste exemplo 
são utilizadas as leis de Navier-Stokes e de Fick, para a resolução das equações diferenciais parciais 

Engenheiros de Software de Aplicação da Computação:  Analisam as 
necessidades dos usuários e projetam, criam e modificam aplicações gerais de software, 

ou programas especializados de utilidade.  São 
utilizadas diferentes linguagens de programação, 
dependendo do propósito dos programas.  As 
linguagens de programação freqüentemente 
usadas são C, C++ e Java.  Outras linguagens 
usadas mais raramente são o Fortran e Cobol.  
Alguns engenheiros de software desenvolvem 
sistemas abertos e fechados, assim como criam 
aplicações personalizadas. 

Engenheiros de Software de Sistemas 
de Computação:  Coordenam a construção e 
manutenção dos sistemas de computação de uma 
empresa, e ainda planejam o seu crescimento 
futuro.  Trabalhando na empresa, eles 
coordenam as necessidades computacionais de 

 

Figura 8-40. Simulação de enchimento 
e solidificação usando o software Flow 

3D® 
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cada departamento tais como, os pedidos, inventários, compras e recursos humanos, e 
também fazem sugestões no que se refere às questões técnicas.  Eles também instalam 
e supervisionam as redes internas da companhia, seno estas as que conectam os 
computadores dentro da organização facilitando a comunicação. 

Os engenheiros de software trabalham para companhias que configuram, 
implementam e instalam sistemas completos de computação.  Eles podem ser 
membros de um staff de vendas ou marketing, onde servem como fonte técnica 
primária para os vendedores e clientes.  Eles também podem estar envolvidos em 
vendas de produtos e no fornecimento de suporte técnico aos clientes.  

Os engenheiros de software 
freqüentemente trabalham como uma parte 
de uma equipe que projeta novo hardware 
software e novos sistemas compostos.  O 
coração da equipe é composto por pessoas 
das áreas de engenharia, marketing, 
manufatura e desenvolvimento, que 
trabalham juntas até o lançamento de um 
determinado produto. 

CCOONNDDIIÇÇÕÕEESS  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  DDOOSS  

EENNGGEENNHHEEIIRROOSS  DDEE  SSOOFFTTWWAARREE  

Os engenheiros de software de 
computadores normalmente trabalham em 
escritórios confortáveis e bem iluminados, 
ou em laboratórios onde estão colocados os 

equipamentos de computação.  A maioria dos engenheiros de software trabalha 40 
horas por semana, embora, devido a natureza de trabalho orientada a projeto, eles 
também devem trabalhar no entrar da noite e nos finais de semana para poder 
cumprir os seus cronogramas ou para resolver problemas técnicos inesperados.  Assim 
como outros trabalhadores que sentam na frente do computador durante horas, 
escrevendo pelo teclado, os engenheiros de software são suscetíveis a sofrer problemas 
de cansaço de vista, dor nas costas, e problemas nas mãos e pulsos tais como o 
síndrome do túnel carpal. 

 

Figura 8-41 - Densidade de fluxo de um 
arranjo de Halbach 
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Figura 8-42 - Simulação da envoltória do campo elétrico de pico, num forno microondas (2.45 GHz) com 
uma batata de carga no centro 

Muitos engenheiros de software de computadores interagem com os seus 
clientes e colegas, com o objetivo de melhorar o software para os usuários.  Estes são 
contratados por vendedores de software e por firmas de consultoria, por exemplo, 
usando grande parte do seu tempo longe de seu escritórios, freqüentemente viajando 
de noite, para se encontrar com os clientes no inicio da manhã. Eles negociam com 
clientes de varias áreas de atividade, desde plantas de manufatura até instituições 
financeiras. 

 

Figura 8-43 - Aplicativos para redes industriais  (InduSoft Ltd.) 

Pode haver confusão entre a áreas de atuação dos profissionais de Ciências da 
Computação e a dos Engenheiros de Computação.  O objetivo de ambos profissionais 
é a elaboração de software, mas no caso dos engenheiros, o software elaborado precisa 
ter conhecimentos aprofundados da ciência das engenharias e na matemática, como 
por exemplo, na área dos sistemas dinâmicos, onde os softwares devem implementar a 
resolução de equações diferenciais parciais, ou no caso em que exigem de 
conhecimento especifico em hardware, 
ou em normas técnicas especificas da 
profissão em engenharia. 

Como as redes se expandem, os 
engenheiros de software devem ser 
capazes de utilizar modems, notebooks, 
email e a internet, para fornecer 
suporte técnico e outros serviços desde 
o seu escritório principal, conectando-
se remotamente com o computador do 
cliente para identificar e corrigir 
problemas. 

 

Figura 8-44 - Simulação dos campos eletromagnéticos 
dentro de um motor elétrico DC em movimento 
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EEMMPPRREEGGOOSS  DDOOSS  EENNGGEENNHHEEIIRROOSS  DDEE  SSOOFFTTWWAARREE  

Embora os engenheiros de software são empregados na maioria das indústrias, 
a maior concentração de engenheiros de software está nas empresas de serviços de 
processamento de dados.  Esta indústria inclui as firmas que desenvolvem e produzem 
softwares utilitários e as que fornecem serviços contratuais  tais como programação de 
computadores, simulação de sistemas dinâmicos, integração de sistemas e recuperação 
de informação, incluindo banco de dados online e serviços de Internet.  Muitos 
engenheiros de software também trabalham para estabelecimentos em outro tipo de 
indústrias, tais como em agências do governo, fábricas de computadores e de 
equipamentos eletrônicos relacionados, em colégios e universidades. 

Os empregadores dos engenheiros de software variam desde empresas recém 
formadas até as indústrias líderes no seu ramo de atuação.  A proliferação da Internet, 
e-mail e outros sistemas de comunicação, expandiram a eletrônica para as firmas de 
engenharia que eram tradicionalmente associadas como não tendo relação com certas 
áreas.  As firmas de engenharia especializadas na construção de pontes, ou de plantas 
de geração de energia elétrica, por exemplo, contratam engenheiros de software para 
projetar e desenvolver novos 
sistemas de dados geográficos 
ou de sistemas de automação.  
As firmas de comunicações 
precisam de engenheiros de 
software de computadores para 
poder competir no mercado das 
comunicações pessoais.  As 
maiores empresas de 
comunicação possuem muitas 
vagas para engenheiros de 
computadores, tanto de 
software quanto de sistemas. 

Está em aumento, do 
número de engenheiros que são empregados com contratos temporários, ou 
contratados por projeto, ou aqueles que trabalham independentemente como 
consultores.  Alguns consultores trabalham para firmas que se especializam em 
desenvolver e manter os websites das companhias e as suas intranets.  As 
oportunidades de consultoria para os engenheiros de software devem aumentar 
acompanhando o aumento da demanda de sistemas de assistência aos negócios, 
atualizações, e a criação de sistemas  complexos personalizados. 

 

Figura 8-45 - Simulação da distribuição do campo magnético no 
cabeçote de um disco rígido usando o software JMAG 
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Figura 8-46 - Aplicações em sistemas portáteis  

PPEERRSSPPEECCTTIIVVAASS  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  DDOOSS  EENNGGEENNHHEEIIRROOSS  DDEE  SSOOFFTTWWAARREE  

A ocupação em engenharia de software de computadores é projetada para ter a 
maior taxa de crescimento na primeira década deste século.  O crescimento rápido dos 
empregos nas indústrias de serviços de processamento de dados e de computadores, as 
quais empregam o maior número de engenheiros de software de computadores, deve 
resultar em oportunidades favoráveis para os graduados nesta engenharia.  Os 
empregadores continuarão procurando profissionais de computação que possuam 
grande conhecimento das ciências da engenharia e da matemática, habilidade de 
programação, análise de sistemas, relacionamento interpessoal e nos negócios. 

 

Figura 8-47 - Simulação do campo elétrico dentro de um forno microondas 
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O número de postos de trabalho para engenheiros de software de 
computadores dr projeta crescerá muito mais rápido que a média, comparada com 
todas as outras ocupações, especialmente naquelas companhias e organizações que 
continuam a se adaptar e integrar novas tecnologias, procurando maximizar a 
eficiência dos seus sistemas de computação. 

A concorrência entre as empresas 
continuará a criar um incentivo pelo aumento 
das inovações tecnologicamente sofisticadas, e 
as organizações precisarão de mais 
engenheiros de software de computadores 
para implementar estas novas mudanças 
tecnológicas.  Além da criação de novas vagas 
ocasionadas pelo crescimento das aplicações, 
outras vagas resultarão da necessidade de 
substituir trabalhadores que são promovidos a 
posições de gerencia e gestão, transferidas para 
outras ocupações, ou os que deixam o 
mercado de trabalho. 

A demanda por engenheiros de 
software irá aumentar assim quando as redes 
continuarem crescendo.  Por exemplo, a 
expansão da integração das tecnologias da Internet e o explosivo crescimento no 
comercio eletrônico, baseado na Internet, resulta num rápido aumento da demanda 
por engenheiros de software, os quais devem desenvolver aplicações para Internet, 
intranet e para o web.  Da mesma forma, a expansão dos sistemas de processamento 
eletrônico de dados nas finanças, telecomunicações, no governo e outros, estão 
ficando cada dia mais sofisticados e complexos. 

Com o crescimento do número de sistemas, um maior número de engenheiros 
de software será necessário para implementar, salvaguardar e atualizar os sistemas, e 
para resolver problemas.  As oportunidades de consultoria para os engenheiros de 
software também continuarão a crescer com o crescimento das necessidades do 
comércio para gerenciar, atualizar e personalizar os seus sistemas de computação cada 
vez mais complexos. 

SSAALLÁÁRRIIOOSS  DDOOSS  EENNGGEENNHHEEIIRROOSS  DDEE  SSOOFFTTWWAARREE  

A média de salários dos engenheiros de software de computadores, que 
trabalham em tempo integral nos EUA em 2000, foi de US$67670.  O 50% dos 
engenheiros em torno da média ganharam entre US$53390 e US$85490.  O 10% dos 
engenheiros com menores salários, ganhou menos de US$42710, e o 10% dos 
engenheiros de software com maior salários, ganhou acima de US$106680. 

Os ganhos médios anuais nas indústrias que empregam o maior número de 
engenheiros de software de aplicação em 2000 nos EUA foi: 

Tipo de Indústria 
Média de Salário de 
Engenheiro de 
Hardware  (US$)  

Computadores e Equipamentos de Escritório  74300 

 

Figura 8-48 - Armadura de um motor DC de 
quatro pólos (Vizimag) 
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Computadores e Serviços de Processamento de 
Dados 

69520 

Serviços de Engenharia e Arquitetura 68790 
Equipamentos comerciais e profissionais 64920 
Gestão e Relações públicas 62660 

Tabela 8-4 – Média de Salários de Engenheiros de Software de Aplicação por tipo de Indústria  

O ganho médio anual dos engenheiros de sistemas de software para 
computadores, no ano 2000 foi de aproximadamente US$69530.  O 50% dos 
engenheiros em torno da média ganharam entre US$54460 e US$86520.  O 10% dos 
engenheiros com menores salários, ganhou menos de US$43600, e o 10% dos 
engenheiros de software com maior salários, ganhou acima de US$105240. 

Os ganhos médios anuais nas indústrias que empregam o maior número de 
engenheiros de sistemas de software em 2000 nos EUA foi: 

Tipo de Indústria 
Média de Salário de 
Engenheiro de 
Hardware  (US$)  

Computadores e Equipamentos de Escritório  74600 
Computadores e Serviços de Processamento de 
Dados 

70150 

Comunicações Telefônicas 68930 
Serviços de Engenharia e Arquitetura 68030 
Bancos Comerciais 65620 

Tabela 8-5 – Média de Salários de Engenheiros de Sistemas de Software por tipo de Indústria  

O salário inicial· para os recém graduados da engenharia de computadores, foi 
em média de US$53924 no ano de 2001 nos EUA, para os mestres, de US$58026. 

Somados aos benefícios tradicionais, os engenheiros de software podem ser 
agraciados com participação nos lucros da empresa, com ações na bolsa, e com um 
veículo da companhia. 

888...111000...   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   dddeee   TTTeeellleeecccooommmuuunnniiicccaaaçççõõõeeesss   
Os engenheiros de telecomunicações projetam, desenvolvem, monitoram e 

operam os diferentes tipos de sistemas de telecomunicações sejam eles fixos, móveis 
ou via satélite.  Projetam antenas e links de fibras ópticas, assim como redes de rádio-
enlace.  Projetam os sistemas de recepção e transmissão de TV, CATV, AM, FM, e 
outros. 



�
�
�
�
��
��
�
�

A  E N G E N H A R I A  E L É T R I C A  

Engenharia - Uma Breve Introdução – Cocian L.F.E. 143143143143 

 

Figura 8-49 - Conjunto de fibras ópticas  

Estes engenheiros trabalham na recepção e transmissão de dados digitais, seja 
nas empresas de prestação de serviços quanto nas indústrias.  Eles efetuam tarefas de 
planejamento, direção, construção, instalação, posta em marcha, manutenção, 
reparação, modificação, transformação e inspeção de sistemas de comunicação.  Além 
disto efetuam estudos de factibilidade e avaliação de projetos de investimento, de 
viabilidade, controle de qualidade e certificação, concordância com a regulamentação 
pertinente, nas áreas de serviços de telecomunicações, radiocomunicações, telemática 
e sistemas de som e imagem. 

 

Figura 8-50 - Sistema de conexão via satélite 

888...111111...   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   TTTeeellleeemmmááátttiiicccaaa   
A engenharia telemática surge da junção entre as áreas de engenharia de 

telecomunicações e a informática. 
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888...111222...   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   dddeee   AAAuuutttooommmaaaçççãããooo   eee   CCCooonnntttrrrooollleee   dddeee   
PPPrrroooccceeessssssooosss222222   

Os engenheiros de automação e 
controle de processos projetam, 
desenvolvem, monitoram e operam 
sistemas relacionados com a automação 
de processos.  Eles projetam 
controladores analógicos e digitais, 
instrumentam e interconectam 
dispositivos que se comuniquem entre 
si.  Desenvolvem programas de 
monitoração e supervisão, drivers de 
comunicação, e de planificação da 
produção.  Projetam máquinas 
automáticas e sistemas robotizados 
autônomos. Utilizam sistemas de 
acionamento elétricos, hidráulicos, 
pneumáticos e mecânicos. 

888...111333...   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   EEEllleeetttrrroootttééécccnnniiicccaaa   
Os engenheiros eletrotécnicos projetam, desenvolvem, monitoram e operam 

sistemas relacionados com a à geração, transmissão, distribuição e utilização da 
energia elétrica; equipamentos, materiais e máquinas elétricas; sistemas de medição e 
controle elétricos; seus serviços afins e correlatos..  

Eles trabalham na expansão da rede elétrica, em usinas hidrelétricas e 
termelétricas.  Projetam subestações de distribuição de energia, assim como as linhas 
de transmissão.  Eles projetam transformadores, realizam instalações elétricas prediais 
e indústrias para alta e baixa tensão; gerenciam o consumo e especificam padrões de 
qualidade de fornecimento de energia. 

                                                           
22 Em alguns paises é conhecida como Engenharia Cibernética. 

 

Figura 8-51 - Vista do sistema de geração – 
Itaipu Binacional 
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Figura 8-52 - Torres de Transmissão de Alta Tensão  

888...111444...   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   dddeee   SSSiiisssttteeemmmaaasss   dddeee   EEEnnneeerrrgggiiiaaa   
Os engenheiros de sistemas de energia23 realizam abordagens sistêmicas para a 

obtenção e a utilização de energia ao longo 
de processos e das conseqüências daí 
decorrentes.  Eles especificam características 
e analisam especificações de máquinas e 
equipamentos de energia, efetuam o 
levantamento e planejamento de 
potencialidades energéticas visando a 
obtenção de diagnósticos energéticos 
regionais, realizam projetos de implantação 
e avaliação econômica dos diversos sistemas 
de geração de energia com ênfase na 
sustentabilidade.   

Além disto, estes engenheiros 
analisam as melhores opções para geração e 
uso de energia, operam e fazem 
manutenção em sistemas energéticos, efetuam o planejamento com base em previsões 
e cenários energéticos e avaliam a redução de resíduos nos processos de produção e/ou 
seu aproveitamento visando a geração de energia. 

Eles trabalham com sistemas de energia, desde a geração da energia elétrica a 
partir de várias fontes, como hidráulica, térmica, eólica, solar e outras, até seu uso 
final. É sua atribuição organizar a geração e o consumo da energia elétrica, visando a 
otimização das operações. Participa de todas as fases de projetos elétricos e cabe a ele a 
operação e a manutenção de todos os sistemas elétricos, desde os de pequenas até os de 
grandes potências, como usinas elétricas, linhas de transmissão, grandes parques 
industriais e seus componentes.  

                                                           
23 Adaptado de www.uergs.rs.gov.br 

Figura 8-53 - Painel Fotovoltaico 
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Figura 8-54 - Vista da montagem de uma turbina de geração hidrelétrica de Itaipu Binacional 

888...111555...   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   NNNuuucccllleeeaaarrr      
Os engenheiros nucleares projetam, 

desenvolvem, monitoram e operam as 
plantas de geração nuclear usadas para gerar 
eletricidade e energia, para impulsionar 
submarinos, navios e satélites.   Eles 
também conduzem pesquisas em energia 
nuclear e radiações.  Por exemplo, eles 
podem trabalhar na manipulação do ciclo 
de combustível nuclear e no uso do mesmo 
e na disposição segura dos resíduos 
produzidos pelos reatores, tanto de fissão 
quanto de fusão24.  Alguns engenheiros se 
especializam no desenvolvimento de armas 
nucleares, outros no desenvolvimento de 
usos industriais e médicos dos materiais 
radioativos. 

As oportunidades de emprego e os salários para os engenheiros nucleares são 
considerados excelentes.  A demanda pela indústria, utilidades, governo e 
universidades para os engenheiros nucleares, excede a oferta.  Não existem barreiras 
geográficas ou climáticas para as oportunidades nesta carreira.  Os empregadores são 
muito diversos tais como em companhias de geração de energia, petróleo, laboratórios 
de pesquisa, equipamentos elétricos e farmacêuticos. 

A utilização crescente de radioisótopos e de radiações na pesquisa e na 
medicina, levaram ao prognóstico precoce dos problemas de saúde e a novas formas 
de tratar as doenças.  O uso da radiação para preservar os alimentos pode diminuir o 
custo dos mesmos, através do menor uso de pesticidas e de refrigeração. 

                                                           
24 Os reatores de fusão nuclear ainda são experimentais, sendo que até a data, não se conseguiram reatores economicamente 
viáveis. 

 

Figura 8-55 – Sistemas eletro-eletrônicos de 
suporte ao diagnóstico e tratamento 
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Enquanto os reatores de fissão 
fornecem energia abundante, o objetivo 
em longo prazo é a utilização de reatores 
de fusão, que possibilitarão energia 
praticamente sem limites, a partir da 
água de mar, por exemplo. 

Por fazer disponível uma vasta 
quantidade de energia elétrica de forma 
econômica, os engenheiros nucleares 
contribuirão com o desenvolvimento na 
revolução social mundial.  Algumas 
agências governamentais, firmas de 
advocacia e centros pesquisas médicas, 
são algumas das que procuram por 

engenheiros nucleares. 

88888888........1111111155555555........11111111........        HHHHHHHHiiiiiiiissssssssttttttttóóóóóóóórrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaa        ddddddddaaaaaaaa        EEEEEEEEnnnnnnnnggggggggeeeeeeeennnnnnnnhhhhhhhhaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaa        NNNNNNNNuuuuuuuucccccccclllllllleeeeeeeeaaaaaaaarrrrrrrr                
O estudo progressivo do homem nas ciências da natureza, tais como a física, 

mecânica, química, eletrônica, etc., levaram eventualmente ao descobrimento de que 
toda a matéria consiste de componentes básicos agrupados de formas diferentes, e que 
podem ser, e são, úteis para vários propósitos.  A história por trás destes 
descobrimentos é uma ilustração fascinante da pesquisa cientifica assistida pela 
experiência da engenharia.  Ela representa a cooperação de mentes brilhantes 
provenientes de todas as partes do mundo.  O seu trabalho era desenvolver uma nova 
fonte de energia de grande significância cientifica, social e política.  Se os resultados 
finais serão no beneficio da humanidade ainda está por ser visto, mas em uma única 
década, a fissão atômica progrediu desde os laboratórios para o mundo industrial, 
sendo que hoje em dia a engenharia 
nuclear está bem estabelecida. 

ÁÁTTOOMMOOSS    

A palavra átomo significa 
indivisível, e por muito tempo, se 
acreditou que esta era a menor 
partícula componente da matéria.  
O nosso conhecimento atual indica 
que um átomo consiste de um 
núcleo massivo positivamente 
carregado, rodeado por uma nuvem 
de elétrons negativamente 
carregada25.  O núcleo é formado 
por nêutrons (sem carga), prótons (carregados positivamente), e um número de outras 
partículas elementares. 

                                                           
25 Atualmente acredita-se que os prótons e nêutrons componentes do núcleo, são formados por outras subpartículas denominadas 
quarks.  Existem diferentes tipos de quarks, e dependendo das associações, formarão diferentes entidades.  Os quarks estariam 
unidos por outras partículas chamadas de glúons. 

 

Figura 8-57 - Usinas termonucleares 

 

Figura 8-56 - Imagens obtidas por aparelhos 
que utilizam a radiação 



�
�
�
�
��
��
�
�

A  E N G E N H A R I A  E L É T R I C A  

Engenharia - Uma Breve Introdução – Cocian L.F.E. 148148148148 

EE==MMCC22    

Por milhões de anos o sol tem esquentado a crosta terrestre e possibilitado a 
vida.  Ele tem sido a fonte primaria de toda a energia do planeta.  A tremenda saída de 
energia do sol não pode ser devida simplesmente ao resfriamento de um corpo quente.  
Não faz muito tempo que os cientistas revelaram o mistério do seu poder.  O 
entendimento das forças nucleares e das reações tem sido a meta de muitos físicos 
brilhantes ao longo do mundo. 

 

Figura 8-58 – Reator de fusão tipo Tokamak.  Princeton University, New Jersey, EUA. 

Em 1905, aos 26 anos, Albert Einstein propôs a sua teoria da relatividade, a 
qual levava à conclusão de que E = mc2, ou seja que a massa e a energia são fases 
diferentes do mesmo objeto, e as suas quantidades estariam relacionadas através de 
uma constante, que no caso seria a velocidade da luz elevada ao quadrado. 

Vinte e sete anos depois, os físicos britânicos John Cockcroft e E. T. S. Walton 
demonstravam a exatidão da teoria de Einstein pelo bombardeio de um alvo de lítio, 
com íons de hidrogênio altamente energéticos, pela medição da energia e da massa 
resultantes.  Neste experimento uma pequena quantidade de massa “desapareceu”, 
compensada pelo aparecimento de uma quantidade equivalente de energia. 

CCHHEERRNNOOBBYYLL    

A tecnologia nuclear é relativamente nova e muitos desenvolvimentos estão 
por vir.  O acidente na planta geradora de Chernobyl aumentou a preocupação das 
pessoas no que se refere à segurança e meio ambiente, embora as plantas nucleares 
ainda podem ser menos prejudiciais ao meio ambiente e menos poluidoras, quando 
comparadas com as usinas hidrelétricas e termelétricas.  



�
�
�
�
��
��
�
�

A  E N G E N H A R I A  E L É T R I C A  

Engenharia - Uma Breve Introdução – Cocian L.F.E. 149149149149 

LLIINNHHAA  DDOO  TTEEMMPPOO    

1932 - John Cockcroft e E. T. S. Walton confirmam a teoria de Einstein da 
“criação”26 da energia.  

1932 – O inglês James Chadwick descobriu o nêutron, como sendo uma 
partícula nuclear. 

1934 – O italiano Enrico Fermi bombardeou urânio com neutros e 
aparentemente criou um novo elemento radioativo mais pesado (urânio 93).  

1938 – Os alemães Otto Hahn e F. Strassman encontraram que um dos 
produtos do bombardeio do urânio é o bário – o átomo tem sido dividido ! 

1938 – Os alemães refugiados na Dinamarca, Lise Meitner e Otto Frisch, 
explicaram o trabalho de Hahn e Strassman, como sendo a fissão nuclear. 

1939 – Fermi apontou a possibilidade da reação em cadeia, da fissão do urânio 
pelos nêutrons, produzindo mais nêutrons. 

1941 – Os EUA autorizaram todos os esforços para desenvolver armas 
atômicas. 

1945 – Aconteceu a primeira explosão atômica bem sucedida em Alamogordo, 
Novo México, depois de quatro anos de trabalho, a um custo de dois bilhões de 
dólares daquela época. 

1952 – Os norte-americanos Norris Bradbury e Edward Teller, usaram o calor 
da fissão atômica para fundir isótopos de hidrogênio em hélio. 

1954 – A primeira explosão termonuclear feita pelo homem, aconteceu na ilha 
Bikini. 

1956 – Foi inaugurada a primeira planta nuclear de energia em Calder Hall, 
Inglaterra. 

88888888........1111111155555555........22222222........        EEEEEEEEssssssssppppppppeeeeeeeecccccccciiiiiiiiaaaaaaaalllllllliiiiiiiiddddddddaaaaaaaaddddddddeeeeeeeessssssss        ddddddddaaaaaaaa        EEEEEEEEnnnnnnnnggggggggeeeeeeeennnnnnnnhhhhhhhhaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaa        NNNNNNNNuuuuuuuucccccccclllllllleeeeeeeeaaaaaaaarrrrrrrr                
O engenheiro nuclear das próximas décadas terá oportunidades nas seguintes 

áreas: 

! Interação da radiação com a matéria 
! Instrumentação e Controle 
! Análise de Reatores 
! Fusões controladas 
! Gerenciamento de combustíveis 
! Conversão de Energia 
! Reatores de fissão 
! Aplicações computacionais 
! Meio Ambiente 
! Economia 

                                                           
26 A “criação” da energia, é uma palavra que não está de acordo com os princípios da termodinâmica.  Aparentemente, a energia 
não pode ser criada nem consumida, mas sim transformada.  O único evento conhecido (?) que não está de acordo são os buracos 
negros, onde que funcionam como verdadeiros sumidouros de matéria, sem a correspondente criação de energia. 
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! Aplicações de Radioisótopos  
! Processos Legais 
! Materiais 
! Manufatura e Vendas 
! Padrões de Aferição  
! Segurança  
! Construção  
! Administração  
! Equipamentos Eletromédicos  
! Indústria farmacêutica  

88888888........1111111155555555........33333333........        PPPPPPPPrrrrrrrreeeeeeeeppppppppaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaaççççççççããããããããoooooooo        nnnnnnnnaaaaaaaa        EEEEEEEEnnnnnnnnggggggggeeeeeeeennnnnnnnhhhhhhhhaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaa        NNNNNNNNuuuuuuuucccccccclllllllleeeeeeeeaaaaaaaarrrrrrrr                
Uma vez que a engenharia nuclear 

está baseada numa base sólida de matemática, 
ciências e engenharia, o engenheiro nuclear 
deverá estudar os conteúdos comuns aos 
demais estudantes de engenharia.  Estes 
incluem as áreas da matemática, química e 
física.  Também devem ser incluídos os 
conteúdos de mecânica dos sólidos, 
termodinâmica, transferência de calor, 
natureza e propriedades dos materiais, 
fenômenos eletromagnéticos, mecânica dos 
fluidos e transferência de massa.  Assim que o 
seu estudo progredir, o estudante deverá 
efetuar estudos em matemática avançada, 
ciências da engenharia e em física atômica e 
nuclear, focada na análise, síntese, projeto e 
utilização de sistemas nucleares. 

O currículo da engenharia nuclear usualmente inclui a análise e projeto de 
sistemas que tratam com a interação da radiação na matéria, medições de radiação, 
produção e utilização de radioisótopos, física e engenharia de reatores, reatores e 
materiais de fusão.  Muitos desses tópicos são tratados na sala de aula e nos 
laboratórios.  Ênfase especial é dada na segurança da manipulação das fontes de 
radiação,  e na análise segura de sistemas nucleares. 

88888888........1111111155555555........44444444........        OOOOOOOOssssssss        EEEEEEEEnnnnnnnnggggggggeeeeeeeennnnnnnnhhhhhhhheeeeeeeeiiiiiiiirrrrrrrroooooooossssssss        NNNNNNNNuuuuuuuucccccccclllllllleeeeeeeeaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeeessssssss        
Os engenheiros nucleares projetam, desenvolvem e controlam plantas que 

utilizam energia nuclear para fins médicos, ou de geração de energia elétrica. 

TTIIPPOO  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  DDOOSS  EENNGGEENNHHEEIIRROOSS  NNUUCCLLEEAARREESS  

Os engenheiros nucleares pesquisam e desenvolvem os processos, 
instrumentos e sistemas utilizados para tirar proveito da energia nuclear e da radiação.  
Eles projetam, desenvolvem, monitoram e operam plantas nucleares utilizadas para 
gerar energia elétrica.  Eles podem trabalhar no ciclo de produção de combustível, na 

 

 

Figura 8-59 - Sistemas de apoio ao diagnóstico 
médico 
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manipulação e no uso de combustíveis nucleares, e no armazenamento seguro dos 
resíduos produzidos como resultado da fissão ou fusão nuclear.  Alguns se 
especializam no desenvolvimento de fontes de energia nuclear para naves espaciais; 
outros na pesquisa da utilização de materiais radioativos na indústria e na medicina, 
tais como equipamentos de diagnostico e tratamento de problemas de saúde. 

EEMMPPRREEGGOOSS  DDOOSS  EENNGGEENNHHEEIIRROOSS  NNUUCCLLEEAARREESS  

Os engenheiros nucleares são contratados na sua grande maioria, por empresas 
de geração de energia, seguidos de firmas de consultoria e em menor quantidade em 
agências de governo27. 

PPEERRSSPPEECCTTIIVVAASS  PPRROOFFIISSSSIIOONNAAIISS  DDOOSS  EENNGGEENNHHEEIIRROOSS  NNUUCCLLEEAARREESS  

Boas oportunidades esperam aos 
engenheiros nucleares devido ao pequeno 
número de graduados nesta área em 
particular.  É projetado um aumento nos 
postos de trabalho, devido à transferência de 
engenheiros para as áreas de gestão e daqueles 
que deixam a força de trabalho. 

Serão necessários engenheiros 
nucleares para operar as plantas nucleares 
existentes, para desenvolver e manter os 
equipamentos tecnológicos da área médica, e 
para melhorar o tratamento de resíduos e na 
elaboração de normas de segurança. 

SSAALLÁÁRRIIOOSS  DDOOSS  EENNGGEENNHHEEIIRROOSS  NNUUCCLLEEAARREESS  

A media de salário anual dos engenheiros nucleares no ano 2000, nos EUA, foi 
de US$79360.  O 50% dos engenheiros que ganharam em torno da média, receberam 
entre US$67590 e US$89310.  O 10% dos engenheiros com menores salários 
receberam menos de US$58030, e o 10% com maiores salários, receberam mais de 
US$105930. 

888...111666...   FFFooonnnttteeesss   dddeee   IIInnnfffooorrrmmmaaaçççõõõeeesss   AAAdddiiiccciiiooonnnaaaiiisss   nnnaaa   
EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   EEElllééétttrrriiicccaaa      
! ANSI: American National Standards Institute - http://www.ansi.org/ 
! IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers -   

http://www.ieee.org/ 
! IEEE Computer Society -   http://www.computer.org/ 
! IEEE Power Engineering Society - 

http://www.ieee.org/power/power.html 
! IEE: Institution of Electrical Engineers - 

                                                           
27 Na América do Sul, somente dois paises possuem centrais de geração termonuclear, sendo estas Atucha I e II na Argentina, e 
Angra I, II e III, no Brasil. 

Figura 8-60 - Antenas para links de 
microondas 
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http://www.iee.org.uk/ 
! ISA: International Society for Measurement and Control -   

http://www.isa.org/ 
! NEMA: National Electrical Manufacturers Association - 

http://www.nema.org/ 
! ABINEE – Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica – 

www.abinee.org.br 
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99999999........        AAAAAAAA        EEEEEEEEnnnnnnnnggggggggeeeeeeeennnnnnnnhhhhhhhhaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaa        IIIIIIIInnnnnnnndddddddduuuuuuuussssssssttttttttrrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaallllllll        
Os engenheiros industriais são as “pessoas produtivas” que integram tecnologia 

com liderança.  A integração de tecnologia inclui o fator humano e a busca de 
soluções efetivas e viáveis, aos problemas de produção, para manter altos padrões de 
qualidade. 

Nenhum desafio é grande o suficiente para melhorar a produtividade – a 
aplicação do conhecimento e das habilidades para fornecer bens e serviços cada vez 
melhores, para melhorar a qualidade de vida, dentro e fora do trabalho.  Tudo isto 
deve ser feito sem desperdício dos recursos humanos e físicos, enquanto se mantém o 
equilíbrio ambiental.  Para continuar a satisfazer as necessidades e desejos da 
humanidade, a taxa de melhoria de aperfeiçoamento da produtividade deve ser maior 
que o aumento do custo.  A falha na execução desta tarefa pode contribuir à inflação, 
recessão e oscilações econômicas mundiais. 

A Engenharia Industrial compreende as seguintes áreas: 

! Engenharia Industrial 
! Engenharia de Manufatura 
! Engenharia de Produção 

o Engenharia de Produção Mecânica 
o Engenharia de Produção Elétrica 
o Engenharia de Produção Química 

999...111...   DDDeeefffiiinnniiiçççãããooo   dddaaa   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   IIInnnddduuussstttrrriiiaaalll   
Existe a necessidade por engenheiros industriais, quem podem fazer uso das 

rápidas mudanças tecnológicas e manter um alto grau de inovações progressivas.  A 
engenharia industrial tem sido sempre a engenharia de integração.  Enquanto o papel 
tradicional dos engenheiros industriais tem sido integrar pessoas, materiais, 
equipamento e recursos financeiros no sistema produtivo, atualmente a ênfase está na 
integração de computadores, informação e tecnologia para operar e controlar sistemas 
complexos. 

A definição dos engenheiros industriais tem mudado1 de “expertos em 
eficiência” e “pessoas de produtividade” para “trabalhadores do conhecimento”. 

                                                           
1 Adaptado de Simons, G. R. "Industrial Engineering: From 'Efficiency Expert' to 'Knowledge Worker', Engineering Horizons, 
pp. 17-19. 

Capítulo 

9 
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EESSCCOOPPOO  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  

Um engenheiro industrial observa o global do que a sociedade melhor executa 
– a correta combinação dos recursos humanos, naturais, as estruturas feitas pelo 
homem e os equipamentos, as relações entre o gerenciamento, a gestão e as operações.   
Ele se relaciona com pessoas motivadas assim como determina quais ferramentas 
devem ser usadas e como devem ser usadas. 

O que diferencia a engenharia industrial das outras disciplinas de engenharia é 
o seu amplo escopo.  Um engenheiro industrial trabalha com pessoas assim como 
com objetos.  Esta diversidade2 faz dos engenheiros industriais uma fonte prima de 
talento gerencial.  O alcance da engenharia industrial pela grande variedade de 
atividades tais como pesquisa em biotecnologia, desenvolvimento de novos conceitos 
de processamento de informação, projeto de fábricas automáticas e, operação de 
planos de incentivos salariais. 

Agora mesmo, as técnicas da engenharia industrial têm sido aplicadas nas 
indústrias de construção e de transportes, no gerenciamento de fazendas e nas 
colheitas de cereais, nas operações de hotéis e restaurantes, na operação e manutenção 
de aviões, e nas maiores atividades do governo, tais como nos correios e nas operações 
de logística militar. 

Cada vez mais, os talentos particulares3 dos engenheiros industriais, encontram 
aplicação no marketing e nas operações de venda direta, na administração hospitalar e 
nos procedimentos cirúrgicos, nos serviços de utilidade pública e nos bancos, e em 
praticamente todos os segmentos da civilização moderna. 

DDIIVVEERRSSIIDDAADDEE  

A engenharia industrial é uma disciplina diversificada, que trata com o projeto, 
melhoria, instalação e gerenciamento de sistemas integrados de pessoas, materiais e 
equipamento para todos os tipos de operações de serviço e fabricação. 

A Engenharia Industrial se preocupa com as medidas de desempenho e as 
normas, a pesquisa de novos produtos e aplicações, nas formas de melhorar o uso dos 
recursos escassos e em muitas outras aventuras de solução de problemas.  Os 
engenheiros industriais fazem uso das suas habilidades e do seu conhecimento 
especializado em matemática, física e ciências sociais, juntas estas a uma forte base na 
análise e projeto de engenharia, e nas ciências gerenciais, para especificar, predizer e 
avaliar o desempenho dos sistemas de produção4. 

Um engenheiro industrial pode ser empregado por praticamente qualquer tipo 
de indústria, empresa de prestação de serviços, estabelecimentos comerciais e 
institutos, desde departamento de vendas em empresas manufatura, entidades 
governamentais e até gerenciamento de hospitais.  Desde que as suas habilidades 
podem ser utilizadas em qualquer tipo de organização, os engenheiros industriais 
estão mais amplamente distribuídos ao longo das indústrias que os outros 
engenheiros.  Por exemplo, encontramos engenheiros industriais em companhias de 
seguros, bancos, hospitais, organizações comerciais, linhas aéreas, agencias 

                                                           
2 Adaptado de “Industrial Engineering: The humanized Profession", The American Institute of Industrial Engineers, Norcross. 
3 Adaptado de Smith, R.J., Butler, B. R., LeBold, W. K., “Engineering as Career”, McGraw-Hill, New York, NY, 1983, pp.76-83 
4 Adaptado de "Schools of Engineering - Purdue University" – www.purdue.edu  



�
�
�
�
��
��
�
�

A  E N G E N H A R I A  I N D U S T R I A L  

Engenharia - Uma Breve Introdução – Cocian L.F.E. 155155155155 

governamentais, firmas de consultoria, transportes, construções, serviços de utilidade 
pública, serviços sociais, eletrônica, recursos humanos, vendas, projeto de fábricas, 
manufatura, processamento e de logística. 

EEFFIICCIIÊÊNNCCIIAA  

Os engenheiros industriais determinam os métodos mais efetivos do uso dos 
fatores básicos da produção: pessoas, máquinas e energia.  Eles se preocupam mais 
com as pessoas e com os métodos da organização comercial do que os engenheiros de 
outras especialidades, quem geralmente trabalham mais com os produtos ou 
processos.   

Para resolver os problemas organizacionais, de produção e outros relacionados 
da forma mais eficiente, os engenheiros industriais projetam sistemas de 
processamento de dados e aplicam a análise matemática assim como pesquisas 
operacionais.  Eles também desenvolvem sistemas de controle para ajudar no 
planejamento financeiro e na análise dos custos, no planejamento da produção, nos 
sistemas de controle para coordenar as atividades da qualidade de produção. Além 
disto, eles projetam ou melhoram os sistemas para a distribuição física dos bens e 
serviços. 

Os engenheiros industriais dirigem pesquisas para escolher os melhores locais 
para o estabelecimento de uma fábrica, levando em consideração a melhor 
combinação entre os recursos materiais, transporte e impostos.  Eles também 
desenvolvem sistemas de gerenciamento de resíduos e de salários, assim como sistemas 
de avaliação da produtividade.  Muitos engenheiros de produção ascendem a posições 
gerenciais, devido a que o seu trabalho está intimamente relacionado com a gestão. 

PPRROODDUUTTIIVVIIDDAADDEE  

Poucas características são mais importantes tanto para a indústria quanto para 
os governos de hoje em dia, quanto a melhoria da produtividade.  Desde os escritórios 
dos  presidentes corporativos até o chão-de-fábrica, são estudadas intensamente novas 
formas de executar o trabalho da forma mais produtiva. 

AATTIIVVIIDDAADDEESS  

Dentre as principais atividades dos engenheiros industriais, podemos citar: 

! Desenvolver aplicações de novas tecnologias de processamento, automação e controle. 
! Implementar o processamento dos dados, gerenciamento da informação e programas 

de aumento da produção. 
! Desenvolver padrões de desempenho, avaliação do trabalho e programas de incentivo 

e de salários. 
! Pesquisar novos produtos e novas aplicações. 
! Melhorar a produtividade através da aplicação da tecnologia e do fator humano. 
! Selecionar processos de operação e métodos para executar as tarefas com as 

ferramentas e equipamentos apropriados. 
! Projetar as instalações fabris, os sistemas gerenciais e os procedimentos operacionais. 
! Melhorar o planejamento e alocação dos recursos mais escassos. 
! Melhorar o ambiente da planta e do desempenho da qualidade. 
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! Desenvolver sistemas de controle gerencial para auxiliar no planejamento financeiro e 
na análise dos custos. 

! Implementar sistemas de escritório, procedimentos e políticas. 
! Analisar problemas complexos de gerenciamento usando pesquisa operacional. 
! Conduzir estudos organizacionais, a análise de possíveis locais para novas instalações, 

e de estudos de efetividade. 
! Estudar os mercados potenciais para bens e serviços, fontes de matérias primas, 

fornecimento de mão de obra, fontes de energia, financiamentos e impostos. 

999...222...   HHHiiissstttóóórrriiiaaa   dddaaa   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   IIInnnddduuussstttrrriiiaaalll   
O crescimento industrial do ocidente após a Segunda Guerra Mundial, 

encorajou à uma maior cooperação e competição entre os mercados mundiais.  Bens 
provenientes de todas as partes do mundo estão hoje disponíveis em qualquer 
localidade, permitindo que o consumidor escolha o melhor produto pelo menor 
preço. 

As industrias locais não têm mais vantagens adicionais, já que as eficientes 
técnicas de transporte assim como o às políticas de livre comércio, permitem que as 
empresas estrangeiras se equiparem às locais.  Este aumento da competição 
impulsionou o desenvolvimento de um novo tipo de profissional, o engenheiro 
industrial, cujo papel foi o de combinar trabalhadores, máquinas e materiais, de forma 
eficiente para aumentar a produtividade da indústria.  O engenheiro industrial não se 
especializa somente num aspecto da engenharia, como o engenheiro químico, por 
exemplo, mas se preocupa com o gerenciamento da indústria e de todo o processo da 
produção, desde a matéria prima até o ponto de venda. 

Os computadores permitiram a modelagem em larga escala, para auxiliar na 
análise e síntese de sistemas complexos.  A crescente necessidade pela maior 
produtividade tem feito deste campo da engenharia, ser de particular importância para 
o futuro da competitividade das indústrias. 

999...333...   EEEssspppeeeccciiiaaallliiidddaaadddeeesss   dddaaa   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   IIInnnddduuussstttrrriiiaaalll   
As linhas aéreas, empresas de transporte ferroviário, de alimentos, 

educacionais e de serviços públicos, comércio exterior, e as associações comerciais e 
profissionais estão todas empregando um número crescente de engenheiros 
industriais. 

Existem outras oportunidades em organizações de gestão, consultoria, 
computação, processamento de dados e outras.  Outras oportunidades estão na 
produção, recursos humanos, controle de custos, vendas e outras áreas funcionais. 

999...444...   OOOsss   EEEnnngggeeennnhhheeeiiirrrooosss   IIInnnddduuussstttrrriiiaaaiiisss   
TTIIPPOO  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  DDOOSS  EENNGGEENNHHEEIIRROOSS  IINNDDUUSSTTRRIIAAIISS  

Como já foi visto antes, os engenheiros industriais determinam as maneiras 
mais eficientes de utilizar os fatores básicos da produção: pessoas, máquinas, materiais, 
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informação e energia, para elaborar um determinado produto ou executar um serviço.  
Eles são a ponte entre os objetivos gerenciais e o desempenho operacional. 

Estes engenheiros estão mais preocupados com o aumento da produtividade 
através do gerenciamento de pessoas, métodos de organização do trabalho, e 
tecnologia, do que os engenheiros de outras especialidades.  Embora a maioria dos 
engenheiros trabalhe nas industrias de manufatura, eles também trabalham em 
serviços de consultoria, cuidados da saúde e nas comunicações. 

Para resolver os problemas organizacionais, de produção e outros 
relacionados, da forma mais eficiente, os engenheiros industriais estudam 
cuidadosamente o produto e os seus requisitos, usam métodos matemáticos e 
projetam sistemas de informação e manufatura. Os engenheiros industriais utilizam 
computadores para efetuar simulações e para controlar várias atividades e dispositivos 
tais como linhas de montagem e robôs.  

EEMMPPRREEGGOOSS  DDOOSS  EENNGGEENNHHEEIIRROOSS  IINNDDUUSSTTRRIIAAIISS  

Em torno de 65% dos engenheiros industriais trabalham em indústrias de 
manufatura.  Graças às suas habilidades, estes engenheiros podem ser úteis em 
qualquer tipo de organização, e por causa disto estão mais amplamente distribuídos 
nas indústrias de manufatura do que engenheiros de outras áreas. 

PPEERRSSPPEECCTTIIVVAASS  DDOOSS  EENNGGEENNHHEEIIRROOSS  IINNDDUUSSTTRRIIAAIISS  

A pesar do pequeno crescimento industrial atual e das cada vez mais 
complexas operações gerenciais, o emprego para os engenheiros industriais é 
projetado para crescer um pouco acima da média para todas as ocupações, para o ano 
de 2010, refletindo o aumento do uso de automação nas fábricas e escritórios. 

Visto que a principal função do engenheiro industrial é fazer produtos com 
qualidade cada vez melhor, da forma mais eficiente e segura possível, os seus serviços 
serão procurados no setor de manufatura que procurem reduzir os seus custos e 
aumentar a sua produtividade.  Existe também uma procura por engenheiros 
industriais dentro do setor de serviços financeiros, com maior ênfase colocada nas 
tecnologias da informação. 

SSAALLÁÁRRIIOOSS  DDOOSS  EENNGGEENNHHEEIIRROOSS  IINNDDUUSSTTRRIIAAIISS  

O salário médio anual para os engenheiros industriais nos EUA em 2000, foi 
de US$ 58580.  O 50% dos engenheiros em torno da média, recebeu entre US$ 47530 
e US$ 71050.  O 10% dos engenheiros civis com menores salários, recebeu menos de 
US$ 38140, e o 10% com maiores salários, recebeu mais de US$86370.. 

O salário médio anual nas indústrias que empregaram o maior número de 
engenheiros industriais nos EUA, no ano de 2000 foram: 

Tipo de Indústria Média de Salário de 
Engenheiro Civil  (US$)  

Motores e equipamentos para automóveis 63010 
Componentes eletrônicos e acessórios 62560 
Equipamentos para computadores e para 
escritórios 

62260 

Serviços de computação e processamento de 60510 
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dados 
Componentes para aeronáutica 58290 

Tabela 9-1 – Média de Salários de Engenheiros Industriais por tipo de Indústria  

Os salários iniciais dos engenheiros civis, em 20015 foram em média de 
US$48320 para os recém graduados, US$ 56265 para o grau de mestre e US$ 59800 
para o grau de doutor. 

IINNFFOORRMMAAÇÇÕÕEESS  AADDIICCIIOONNAAIISS  SSOOBBRREE  AA  EENNGGEENNHHAARRIIAA  IINNDDUUSSTTRRIIAALL  
! Institute of Industrial Engineers: www.iienet.org 

999...555...   AAA   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   dddeee   MMMaaannnuuufffaaatttuuurrraaa   
A palavra manufatura significa fabricar coisas. Os engenheiros de manufatura 

dirigem e coordenam os processos de fabricação, do início até o fim.  Os engenheiros 
industriais e a gerencia da fábrica tentam produzir produtos cada vez melhores a um 
custo menor, sendo a função do engenheiro de manufatura definir como. 

Os engenheiros de manufatura projetam ferramentas e equipamentos, e 
trabalham com todos os aspectos  

Os engenheiros de manufatura projetam ferramentas e equipamentos, e 
trabalham com todos os aspectos da 
manufatura, desde o controle da produção 
e manipulação de materiais, mecanização e 
até a automação dos processos.  A linha de 
montagem é a área de domínio do 
engenheiro de manufatura.  A robótica e os 
sistemas de visão são algumas das 
ferramentas mais avançadas dos 
engenheiros de manufatura. 

Os engenheiros de manufatura, 
junto aos engenheiros biomédicos, 
projetam os sensíveis equipamentos para 
fazer vacinas.  Estes especialistas também 
trabalham para melhorar os sistemas de 
manufatura existentes. 

                                                           
5 Fonte: National Association of Colleges and Employers.  Ano base 2001. 

 

Figura 9-1 - Dedos robotizados manipulam 
uma pequena bola de aço durante os testes 
de detetores tácteis, que podem determinar 

a forma dos objetos. 

 

Figura 9-2 - A prototipagem rápida é um 
processo que serve para construir modelos 
conceituais, moldes e outros vários tipos de 

objetos, a partir de um arquivo de computador. 
É análogo a uma impressora tridimensional, 
que pode produzir objetos de forma rápida e 

barata. 
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O início dos processos de manufatura envolve freqüentemente, a criação de 
protótipos ou modelos do objeto desejado.  No passado, estes protótipos eram criados 
em madeira ou argila (um tipo de escultura).  Hoje em dia, a prototipagem rápida é o 
estado da Arete.  Existem vários tipos de sistemas de prototipagem rápida disponíveis 
na atualidade, mas um dos tipos mais interessantes é a chamada estéreo-litografia.  A 
estéreo-litografia consiste em um raio laser controlado por computador, cujo alvo é 
um recipiente com plástico líquido, que quando atingido pela radiação solidifica na 
forma desejada.  Os engenheiros de manufatura utilizam a prototipagem rápida para 
reduzir o tempo de lançamento dos seus produtos no mercado.assim como para 
reduzir custos de produção. 

ComoComoComoComo nos afeta o trabalho dos engenheiros de manufatura? nos afeta o trabalho dos engenheiros de manufatura? nos afeta o trabalho dos engenheiros de manufatura? nos afeta o trabalho dos engenheiros de manufatura?    
Muitos objetos que a sua família compra, foram criados nas linhas de 

montagem, que diminuem os custos da produção e reduzem o preço que você tem 
que pagar. A fabricação dos automóveis é provavelmente um dos melhores exemplos.   
No início do século XX, Henry Ford produziu o primeiro carro acessível ao público 
em geral (o modelo T) utilizando uma linha de montagem.  As linhas de montagem 
de hoje em dia, são bastante sofisticadas, contando com o trabalho de robôs, que 
executam as tarefas mais difíceis e perigosas, tais como a soldagem e pintura.  Os 
aparelhos de CD e os skates são alguns exemplos de objetos que podem ser facilmente 
adquiridos a preços que são acessíveis pelo uso das linhas de montagem. 
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1111111100000000........        AAAAAAAA        EEEEEEEEnnnnnnnnggggggggeeeeeeeennnnnnnnhhhhhhhhaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaa        ddddddddeeeeeeee        MMMMMMMMaaaaaaaatttttttteeeeeeeerrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaaiiiiiiiissssssss        
A Engenharia de Materiais trata com a química e a física da matéria.  É um 

amplo conceito que engloba praticamente todos os objetos do nosso dia a dia.  Por 
exemplo:  A torneira do seu banheiro é cromada ?   A sua tigela é de aço inoxidável 
ou de algum tipo de polímero?  O que controla a temperatura da água?  Como são 
feitas as válvulas e os mecanismos da sua máquina lava-roupas?  As tubulações são 
feitas de cobre ou de PVC ?  Como são fabricadas estas tubulações e quais são as 
vantagens e desvantagens entre os dois materiais?  Se nada gruda nas frigideiras de 
teflon, como o teflon gruda na base de alumínio? 

Os engenheiros de materiais selecionam as matérias primas, projetam formas 
de extrair metais úteis dos minérios, sugerem métodos de preparação e 
processamento, antecipam as propriedades dos materiais nas condições de trabalho, e 
melhoram as propriedades dos materiais existentes.  Os engenheiros de materiais 
produzem o recobrimento de teflon das panelas, as camadas protetoras dos 
transbordadores espaciais utilizados na reentrada na atmosfera, o recobrimento de 
aviões e navios com tecnologia stealth (invisíveis ao radar) e muitos outros produtos 
do nosso dia a dia. 

A Engenharia de Materiais pode ser dividida nas seguintes especialidades: 

! Engenharia de Materiais (Ciência dos Materiais) 
! Engenharia de Cerâmicas 
! Engenharia de Madeira1 
! Engenharia de Plásticos2 
! Engenharia Metalúrgica 
! Engenharia de Minas3 
! Engenharia de Petróleo4,  
! Engenharia Geológica5 

111000...111...   DDDeeefffiiinnniiiçççãããooo   dddaaa   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   dddeee   MMMaaattteeerrriiiaaaiiisss      
A engenharia de materiais abrange um amplo espectro de atividades que estão 

em constante mudança.  O desenvolvimento contínuo dos materiais, através de 
cuidadosas combinações das propriedades mecânicas, químicas, térmicas, elétricas e 
magnéticas, fornecem oportunidades excelentes para os avanços tecnológicos, em 
                                                           
1 Não será tratada neste livro. 
2 Pode também ser relacionada com a Engenharia Mecânica (mecânica dos polímeros), dependendo do perfil desejado. 
3 Às vezes relacionada também com a Engenharia Civil 
4 Pode estar também relacionada com a Engenharia Química e/ou Engenharia Civil 
5 Também relacionada com especialidades da Engenharia Civil. 

Capítulo 

10 
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quase qualquer área das engenharias.  Como resultado, se espera que os engenheiros 
de materiais ocupem posições clave e assumam maiores responsabilidades tanto na 
pesquisa, no desenvolvimento, nas operações e no gerenciamento das indústrias.  

Os problemas desafiantes nas áreas de energia, meio ambiente e transportes, 
fornecem uma ampla variedade de oportunidades não somente na produção e 
fabricação de metais, mas também de cerâmicas, semicondutores, polímeros e outros 
materiais compostos. 

O aumento da importância da pesquisa e desenvolvimento na ciência dos 
materiais promete ser uma excelente oportunidade para os engenheiros de materiais 
na análise microestrutural, nas eletrocerâmicas, na química metalúrgica e no 
desenvolvimento de novos polímeros. 

111000...222...   HHHiiissstttóóórrriiiaaa   dddaaa   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   dddeee   MMMaaattteeerrriiiaaaiiisss   
A nossa moderna civilização requer de um fluxo continuo de matérias primas, 

obtidas do nosso planeta.  Quando olharmos para o nosso dormitório, praticamente 
tudo o que pode ser visto, provém da superfície ou da crosta terrestre, na forma de 
minérios (metais, não-metais, cerâmicas), petróleo (plásticos, combustíveis, borrachas, 
tintas), animais (couro) ou de vegetais (madeira, tecidos, pigmentos, fibras vegetais, 
papel). 

A exploração de minas, a fabricação de cerâmicas e a metalurgia são 
provavelmente umas das mais antigas artes da engenharia, mas quando aplicadas a 
aplicações na Lua ou nos leitos marinhos, elas fazem parte de uma das mais modernas 
áreas da engenharia.  A engenharia de plásticos e elastômeros (polímeros) é uma das 
mais modernas áreas da engenharia. 

111000...333...   EEEssspppeeeccciiiaaallliiidddaaadddeeesss   dddaaa   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   dddeee   MMMaaattteeerrriiiaaaiiisss   
Para fornecer um claro entendimento, porém bastante simplificado, das 

atividades do engenheiro desta área do conhecimento, aplicamos o termo engenheiro 
de materiais à categoria geral, e definimos as seguintes subdivisões: 

! Engenharia de Materiais6 
! Engenharia Geológica7 
! Engenharia de Minas 
! Engenharia de Petróleo 
! Engenharia de Cerâmicas 
! Engenharia de Plásticos 
! Engenharia Metalúrgica 

                                                           
6 Engenharia da Ciência dos Materiais 
7 Ver Engenharia Geotécnica no capítulo A Engenharia Civil. 
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111000...444...   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   dddeee   MMMaaattteeerrriiiaaaiiisss   
Os engenheiros de materiais avaliam os fatores técnicos e econômicos para 

determinar qual tipo de metal, plástico, cerâmico ou de outro tipo disponível, é o 
melhor para uma determinada aplicação.   

Os engenheiros de materiais também testam e avaliam materiais, e ainda 
desenvolvem outros novos tipos.  Por muitos anos, os metalúrgicos conheciam que 
metais, ligas e processos podem melhorar a resistência mecânica, a condutividade 
elétrica ou a resistência à corrosão.  Mas por quê o aço é tão forte?  Por quê o cobre é 
um bom condutor da eletricidade?  Por quê o aço inoxidável resiste à corrosão?  
Enquanto a metalurgia é a ciência dos metais, a ciência dos materiais é a ciência de 
todos os tipos de materiais, incluindo os próprios metais, as cerâmicas, os polímeros e 
os compósitos. 

As respostas a estas questões fornecem a base para o entendimento dos 
materiais e o seu comportamento, levando a avanços significativos na construção de 
novos materiais de acordo com as necessidades, ajudando no progresso em muitas 
áreas da engenharia.  O conhecimento quantitativo dos materiais, baseado na física e 
química, e expresso em termos de princípios gerais, é chamado de Ciência dos 
Materiais.  Quando se trata de materiais poliméricos e cerâmicos, ainda há muito por 
descobrir, e no caso de materiais metálicos cristalinos, os engenheiros já começaram a 
estabelecer os princípios quantitativos necessários para antecipar o comportamento de 
uma liga conhecida e poder sintetiza-la ou modifica-la para obter novas propriedades. 

Estes engenheiros sabem que a resistência mecânica do aço depende da forma 
cristalina e da resistência das ligações que mantém os átomos juntos, e que podem ser 
calculadas, e ainda da distribuição das discordâncias da estrutura cristalina, que pode 
ser controlada ou melhorada através de tratamento térmico. 

111000...555...   OOOsss   EEEnnngggeeennnhhheeeiiirrrooosss   dddeee   MMMaaattteeerrriiiaaaiiisss   
TTIIPPOO  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  DDOOSS  EENNGGEENNHHEEIIRROOSS  DDEE  MMAATTEERRIIAAIISS  

Os engenheiros de materiais se preocupam com a extração, desenvolvimento, 
processamento e teste dos materiais usados para criar uma grande diversidade de 
produtos, desde chips para computadores e tubos de raios catódicos para os aparelhos 
de televisão, até tacos de golfe e esquis para a neve e água.  Eles trabalham com metais, 
cerâmicas, plásticos, semicondutores, e com combinações destes materiais, 
denominados de compósitos, para criar novos materiais que atendam a certas 
especificações mecânicas, elétricas e químicas.  Eles também se envolvem na seleção de 
materiais para novas aplicações. 

Existem vários desenvolvimentos novos da engenharia de materiais que 
fizeram possível a manipulação e o uso dos materiais de várias maneiras.  Por 
exemplo, os engenheiros de materiais desenvolveram a habilidade de criar e então 
estudar os materiais no nível atômico, utilizando processos avançados, elétrons, 
nêutrons ou raios X, para replicar as características dos materiais e dos seus 
componentes, usando computadores. 
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EEMMPPRREEGGOOSS  DDOOSS  EENNGGEENNHHEEIIRROOSS  DDEE  MMAATTEERRIIAAIISS  

Uma vez que os materiais são os blocos de construção de todos os objetos, os 
engenheiros de materiais estão distribuídos em todas as indústrias de manufatura.  De 
fato, mais de 80% dos engenheiros de materiais trabalham em indústrias de 
manufatura, especialmente na produção e processamento primário de metais, 
produtos eletrônicos e outros equipamentos elétricos, equipamentos de transporte, e 
em equipamentos e maquinário industrial.  Eles também trabalham nas indústrias de 
prestação de serviços tais como nas de engenharia, gerenciamento, pesquisa e teste.  
Muitos engenheiros de materiais trabalham para entidades dos governos. 

PPEERRSSPPEECCTTIIVVAASS  DDOOSS  EENNGGEENNHHEEIIRROOSS  DDEE  MMAATTEERRIIAAIISS  

O número de postos de trabalho para os engenheiros de materiais, se espera 
que cresça mais lentamente que a média para todas as ocupações até o ano de 2010.  
Muitos engenheiros de materiais serão necessários para desenvolver novos materiais 
para os produtos eletrônicos e plásticos em geral.  A pesar disto, muitas indústrias de 
manufatura nas quais estão concentrados os postos de trabalho dos engenheiros de 
materiais, tais como as indústrias de produtos metálicos, gemas, argila e vidros, 
tendem a diminuir o número de postos de trabalho. 

Tanto quanto as empresas precisam reduzir os seus custos, também precisam 
melhorar os seus materiais, levando a uma expectativa de crescimento do número de 
postos de trabalho em muitas empresas prestadoras de serviços, incluindo as de 
pesquisa e testes, treinamento de pessoal, saúde, e de serviços de engenharia e 
arquitetura.   Somando-se a isto, existiram novos postos de trabalho sendo abertos, 
resultado da necessidade de substituir engenheiros de materiais que se transferem a 
outras ocupações ou que deixam a força de trabalho. 

SSAALLÁÁRRIIOOSS  DDOOSS  EENNGGEENNHHEEIIRROOSS  DDEE  MMAATTEERRIIAAIISS  

A média de salários anuais dos engenheiros de materiais nos EUA, no ano 
2000, foi de US$59100.  O 50% dos engenheiros em torno da média, recebeu entre 
US$47320 e US$72900.  O 10% dos engenheiros com menores salários, recebeu 
menos de US$ 37680, e o 10% com maiores salários, recebeu mais de US$87630. 

Os salários iniciais dos engenheiros de materiais, nos EUA em 20018 foram em 
média de US$ 49936 anuais. 

IINNFFOORRMMAAÇÇÕÕEESS  AADDIICCIIOONNAAIISS  DDOOSS  EENNGGEENNHHEEIIRROOSS  DDEE  MMAATTEERRIIAAIISS  
! Minerals, Metals, & Materials Society:  www.tms.org   
! ASM International Foundation: www.asm-intl.org  

111000...666...   AAA   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   GGGeeeooolllóóógggiiicccaaa999   
Os antigos prospectores com as suas mulas, panelas, picaretas e pás iniciaram 

as primeiras explorações de minérios.  Eles estavam limitados a seguir traços que 
aparecem na superfície terrestre, de forma a escolher o local de trabalho.  A moderna 

                                                           
8 Fonte: National Association of Colleges and Employers.  Ano base 2001. 
9 Ver Engenharia Geotécnica no capítulo A Engenharia Civil. 
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exploração para encontrar depósitos escondidos requer de treinamento cientifico e de 
equipamentos sofisticados tais como sismógrafos, magnetômetros e contadores 
Geiger, usualmente montados num caminhão, num helicóptero ou até num satélite 
circundando o planeta. 

Além de pesquisar por combustíveis e minérios, os Engenheiros Geólogos 
aplicam o seu conhecimento da estrutura terrestre, nos problemas de engenharia na 
construção de estradas, pistas de aterrizagem, arranha-céus, túneis, represas e portos.  
Nestas atividades, eles podem trabalhar para companhias privadas de petróleo e de 
mineração, para firmas privadas de construção ou nas agencias do governo, ou ainda 
podem trabalhar como consultores independentes. 

111000...777...   AAA   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   dddeee   MMMiiinnnaaasss   
Os engenheiros de minas extraem e preparam os minerais para o uso pelas 

indústrias de manufatura.  Eles projetam poços exploratórios e minas subterrâneas, 
supervisionam a construção dos túneis e poços nas minas nas operações subterrâneas, 
e estabelecem métodos para o transporte dos minérios para as plantas de 
processamento. 

Os engenheiros de minas são responsáveis pela operação segura e econômica 
das minas, incluindo ventilação, fornecimento de água, energia, comunicações e 
equipamentos de manutenção. 

Alguns engenheiros de minas trabalham com os engenheiros geólogos e 
metalúrgicos, para localizar e avaliar novos depósitos de minérios.  Outros 
desenvolvem novos equipamentos de mineração ou dirigem operações de 
processamento de minérios para separar os minérios procurados da sujeira, rocha e 
outros materiais misturados.  Os engenheiros de minas freqüentemente se 
especializam em um determinado tipo de minério, tal como carvão ou cobre. 

Depois da localização de que um depósito de minério for determinado, a terra 
deve ser aberta para descobrir a natureza, extensão e valor do depósito.  Se o projeto 
for aparentemente economicamente viável, será enviado um contingente de 
equipamentos caros e de pessoal capacitado, para extrair o minério da superfície para 
posterior tratamento.  A exposição e remoção do minério envolvem poderosos 
explosivos, ferramentas potentes, maquinário complexo, manipulação rápida de 
materiais, elaboradas precauções de segurança e atenção constante nos custos. 

Deve ficar claro que o engenheiro de minas depende do conhecimento das 
técnicas dos engenheiros civis, eletricistas e mecânicos, geólogos e químicos, além 
daquele do seu campo de conhecimento específico.  A medida que a necessidade por 
metais e energia aumenta junto com a expansão da economia, e a medida que as 
jazidas ricas existentes começam a se esgotar, os engenheiros de minas precisam 
desenvolver novas técnicas para a localização e processamento de jazidas mais pobres. 
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111000...888...   OOOsss   EEEnnngggeeennnhhheeeiiirrrooosss   GGGeeeóóólllooogggooosss   eee   dddeee   MMMiiinnnaaasss   
TTIIPPOO  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  DDOOSS  EENNGGEENNHHEEIIRROOSS  GGEEÓÓLLOOGGOOSS  EE  DDEE  MMIINNAASS  

Os engenheiros de minas encontram, extraem e preparam, carvão, metais e 
minerais para uso pelas indústrias de manufatura e de utilidades.  Eles projetam poços 
de prospecção e minas subterrâneas, supervisionam a construção de poços e túneis em 
operações subterrâneas, e determinam os métodos para o transporte de minérios para 
as plantas de processamento. 

 

Figura 10-1 - Túnel sendo escavado na Nova Zelândia, no projeto Manapouri.  Máquina de 10 metros de 
diâmetro para fazer túneis.  Com 3500 kW de potência de corte, esta maquina foi projetada para 

escavar rochas extremamente duras (Cortesia de Robbins Company – www.robinstbm.com) 

Estes engenheiros são responsáveis pela operação segura, econômica e 
ecologicamente correta operação das minas.  Alguns engenheiros trabalham com os 
Engenheiros Geólogos e metalúrgicos, para localizar e avaliar novos depósitos de 
minérios.  Outros desenvolvem novos equipamentos de mineração ou dirigem 
operações de processamento, nas quais são separados os minérios desejados da poeira e 
de outros elementos, nos quais estão misturados. 

Os engenheiros de minas freqüentemente se especializam na mineração de um 
determinado mineral tal como carvão ou ouro, por exemplo.  Com o aumento da 
preocupação pela conservação ambiental muitos engenheiros de minas trabalham para 
resolver os problemas relacionados com a poluição da água, do ar e da terra. 

Os engenheiros de segurança de minas utilizam o seu conhecimento na prática 
e no projeto de minas para preservar a segurança dos trabalhadores e de cumprir com 
as regulamentações.  Eles inspecionam as superfícies das paredes e teto, testam mostras 
de ar, e examinam equipamentos de mineração para assegurar a segurança das 
operações.  

EEMMPPRREEGGOOSS  DDOOSS  EENNGGEENNHHEEIIRROOSS  GGEEÓÓLLOOGGOOSS  EE  DDEE  MMIINNAASS  

Metade destes engenheiros trabalham na empresas mineradoras, enquanto que 
os restantes, trabalham em agências do governo ou em firmas de consultoria.  Os 
engenheiros de minas usualmente são empregados nos locais dos depósitos naturais, 
freqüentemente perto de pequenas comunidades, e às vezes fora do país de origem. 
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Aqueles engenheiros que trabalham em pesquisa e desenvolvimento, em 
gerenciamento, consultoria ou vendas, freqüentemente trabalham nas áreas 
metropolitanas. 

 

Figura 10-2 - Vista geral da máquina tuneladora (Cortesia de Robbins Company) 

PPEERRSSPPEECCTTIIVVAASS  DDOOSS  EENNGGEENNHHEEIIRROOSS  GGEEÓÓLLOOGGOOSS  EE  DDEE  MMIINNAASS  

Os empregos para os engenheiros de minas e geólogos, incluindo engenheiros 
de segurança de minas, tende a diminuir até o ano de 2010.  A maioria das indústrias 
nas quais os engenheiros de minas estão concentrados, tais como as de carvão, metais 
e minerais em geral, as de manufatura de gemas, argila e vidro tendem a diminuir o 
número de postos de trabalho.  Ainda que não se espere um crescimento do número 
de postos de trabalho, deverá haver novos postos resultantes da necessidade de 
substituir os engenheiros de minas que se transferem a outras ocupações ou daqueles 
que deixam a força de trabalho.  Um grande número de engenheiros de minas 
atualmente empregado está próximo da idade de aposentadoria.  Somado a isto, 
existem poucas escolas que oferecem programas de engenharia de minas, tendo 
pequeno número de graduados a cada ano, e que não se espera crescer. 

SSAALLÁÁRRIIOOSS  DDOOSS  EENNGGEENNHHEEIIRROOSS  GGEEÓÓLLOOGGOOSS  EE  DDEE  MMIINNAASS  

A média de salários anuais dos engenheiros de minas e geólogos nos EUA, no 
ano 2000, incluindo os de segurança de minas, foi de US$60820.  O 50% dos 
engenheiros em torno da média, recebeu entre US$47320 e US$78720.  O 10% dos 
engenheiros com menores salários, recebeu menos de US$ 36070, e o 10% com 
maiores salários, recebeu mais de US$100050. 

Os salários iniciais dos engenheiros de minas, em 200110 foram em média de 
US$42507 para os recém graduados e US$54038 para o grau de mestre.  

IINNFFOORRMMAAÇÇÕÕEESS  AADDIICCIIOONNAAIISS  

Para obter mais informações sobre engenheiros de minas: 

! Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, Inc.: 
www.smenet.org/  

                                                           
10 Fonte: National Association of Colleges and Employers.  Ano base 2001. 
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111000...999...   AAA   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   dddeee   PPPeeetttrrróóóllleeeooo      
A maioria dos 

engenheiros de petróleo 
explora e faz perfurações na 
procura de petróleo e de gás 
natural.  Eles trabalham para 
poder extrair o maior 
proveito dos reservatórios de 
gás e petróleo, pela 
determinação e 
desenvolvimento dos mais 
eficientes métodos de 
extração, produção, 
refinamento e 
armazenamento.  

Somente uma 
pequena porção do petróleo 
e gás existente num reservatório irá fluir para a superfície pelas forças naturais.  Desta 
forma, os engenheiros de petróleo desenvolvem e utilizam vários métodos avançados 
de extração tais como a inundação do campo petrolífero com água, para forçar o 
petróleo para a superfície.  Os melhores métodos em uso hoje em dia, podem 
recuperar somente a metade do conteúdo de petróleo.  A pesquisa e desenvolvimento 
dos engenheiros de petróleo no futuro estará direcionado para encontrar novas 
formas de aumentar a proporção de extração de petróleo em cada um dos 
reservatórios conhecidos. 

 

Figura 10-4 - Deslocamento de uma plataforma semi-submersível da Petrobrás 

Os engenheiros de petróleo também supervisionam as operações de 
perfuração, conduzem pesquisas nos métodos de perfuração, e desenvolvem novos 
métodos para a extração de petróleo e gás em plataformas submarinas11. 

                                                           
11 A PETROBRÁS é a empresa líder mundial em explorações submarinas de grande profundidade.  www.petrobas.com.br  

Figura 10-3 - Engenheiro trabalhando na perfuração de um 
poço numa plataforma submarina da Petrobrás 
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 Trabalhando com os 
mapas preparados pelos 
engenheiros geólogos, os 
engenheiros oceanográficos 
ou de petróleo devem decidir 
se, onde e como efetuar uma 
perfuração ou colocar uma 
plataforma de petróleo.  O 
projeto do equipamento de 
perfuração é uma grande 
responsabilidade.  Uma vez 
que o poço é perfurado, 
devem ser tomadas 
precauções para prevenir 
eventos tais como uma 
rápida degradação da 
tubulação, desmoronamento 
das paredes, entrada de água, 
desvio do tamanho ou da direção da broca, e explosões repentinas devido a gás em alta 
pressão.  A grande necessidade por boas habilidades e senso comum é obvia se 
consideramos que o trabalho da perfuração pode acontecer a 10 quilômetros abaixo 
da superfície.  São tomadas amostras dos minérios constituintes a intervalos 
adequados e são utilizados instrumentos eletrônicos durante a perfuração, de forma a 
assistir o engenheiro de petróleo durante a operação, mas ele nunca poderá descer na 
“mina” para dar uma olhada. 

1111111100000000........99999999........11111111........        OOOOOOOOssssssss        EEEEEEEEnnnnnnnnggggggggeeeeeeeennnnnnnnhhhhhhhheeeeeeeeiiiiiiiirrrrrrrroooooooossssssss        ddddddddeeeeeeee        PPPPPPPPeeeeeeeettttttttrrrrrrrróóóóóóóólllllllleeeeeeeeoooooooo        

TTIIPPOO  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  DDOOSS  EENNGGEENNHHEEIIRROOSS  DDEE  PPEETTRRÓÓLLEEOO  

Os engenheiros de petróleo procuram no planeta por reservatórios que 
contenham petróleo ou gás natural.  Uma vez descobertos, os engenheiros trabalham 
com os engenheiros geólogos e outros especialistas para entender a formação 
geológica e as propriedades das rochas que constituem o reservatório, determinando 
os métodos de perfuração a serem utilizados, e monitorando as operações de 
perfuração e produção. 

Estes engenheiros projetam os equipamentos e processos que levem ao ponto 
máximo viável na extração de gás natural e de petróleo.  Os engenheiros de petróleo 
aplicam constantemente modelos computacionais para simular o desempenho dos 
reservatórios utilizando diversas técnicas de extração.  Eles também utilizam modelos 
computacionais para simular os efeitos das varias opções de perfuração. 

Uma vez que somente uma pequena porção do petróleo e do gás de um 
reservatório, irá fluir pelas próprias forças da natureza, os engenheiros de petróleo 
desenvolvem e utilizam vários métodos avançados de extração.  Os principais 
métodos incluem a injeção de água, produtos químicos, gases ou vapor no 
reservatório de petróleo, para forçar a saída de mais petróleo.  Outros métodos 

 

Figura 10-5 – Plataforma semi-submersível P.40 do Campo do 
Marlim – Petrobrás 
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incluem a perfuração controlada por computador para conectar uma grande área do 
reservatório numa única tubulação. 

EEMMPPRREEGGOOSS  DDOOSS  EENNGGEENNHHEEIIRROOSS  DDEE  PPEETTRRÓÓLLEEOO  

A maior parte dos engenheiros de petróleo trabalha na extração de petróleo e 
gás, no refinamento e nos serviços de engenharia e arquitetura.  Os empregadores 
incluem as maiores companhias de petróleo e as milhares de outras pequenas 
companhias independentes que trabalham com exploração, produção e prestação de 
serviços.  As firmas de consultoria e as agencias dos governos também empregam 
muitos engenheiros de petróleo. 

PPEERRSSPPEECCTTIIVVAASS  DDOOSS  EENNGGEENNHHEEIIRROOSS  DDEE  PPEETTRRÓÓLLEEOO  

O número de postos de emprego para os engenheiros de petróleo tende a 
diminuir, na projeção até o ano 2010, uma vez que as áreas potenciais inexploradas 
tendem a diminuir.  A pesar disto, se esperam oportunidades favoráveis para os 
engenheiros de petróleo desde que o número de novos postos de trabalho é maior que 
o relativamente pequeno número de graduados.  Todos os novos postos de trabalho 
resultam da necessidade de substituir os engenheiros de petróleo que se transferem a 
outras ocupações ou que deixam a força de trabalho. 

SSAALLÁÁRRIIOOSS  DDOOSS  EENNGGEENNHHEEIIRROOSS  DDEE  PPEETTRRÓÓLLEEOO  

A média de salários anuais dos engenheiros de petróleo nos EUA, no ano 
2000, foi de US$78910.  O 50% dos engenheiros em torno da média, recebeu entre 
US$60610 e US$100210.  O 10% dos engenheiros com menores salários, recebeu 
menos de US$ 48120, e o 10% com maiores salários, recebeu mais de US$118630. 

Os salários iniciais dos engenheiros de petróleo, nos EUA em 200112 foram em 
média de US$53878 para os recém graduados e US$ 58500 para o grau de mestre. 

IINNFFOORRMMAAÇÇÕÕEESS  AADDIICCIIOONNAAIISS  SSOOBBRREE  AA  EENNGGEENNHHAARRIIAA  DDEE  PPEETTRRÓÓLLEEOO  
! Society of Petroleum Engineers: www.spe.org . 

111000...111000...   AAA   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   dddeee   CCCeeerrrâââmmmiiicccaaasss   
Os engenheiros de cerâmicas projetam e dirigem processos que convertem a 

argila, os minerais não-metálicos ou silicatos, em produtos de cerâmica tais como 
componentes automotivos, próteses, blocos protetores para transbordadores espaciais 
e painéis solares. 

Os engenheiros de cerâmicas desenvolvem novos materiais cerâmicos e 
métodos para converte-los em produtos úteis.  As cerâmicas incluem todos os 
materiais inorgânicos não-metálicos, em geral óxidos metálicos e outros compostos 
mais complexos, que requerem o uso de altas temperaturas no seu processamento.  

                                                           
12 Fonte: National Association of Colleges and Employers.  Ano base 2001. 
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Os engenheiros de cerâmicas trabalham em produtos diversos tais como 
objetos de cristal, microchips, microprocessadores, velas, fibras ópticas, componentes 
eletrônicos, automotivos e aeronáuticos, tijolos e telhas comuns e vitrificadas, loças, 
rodas de moer, varas de pescar, cristais, vidros para portas, janelas e pára-brisas, etc..  
A engenharia de cerâmicas é um dos mais antigos 
campos da engenharia, que a cada dia, aumenta a sua 
importância na nossa vida particular e industrial.  

O engenheiro de cerâmicas trata da extração, 
classificação,  trituração e mistura de matérias 
primas, formando as formas desejadas em formas 
especiais, pressionando-as e submetendo-as a alta 
temperatura em fornos.  O engenheiro de cerâmicas 
é responsável pelo projeto e operação de 
equipamentos, do teste dos produtos, e nas pesquisas 
das matérias primas, os seus processos e produtos. 

Até recentemente, o trabalho com cerâmicas 
era uma arte mais do que uma ciência.  A relação de 
engenheiros em relação a artesãos em cerâmicas era 
baixa comparada com outras indústrias.  A pesar 
disto, o aumento pela demanda de itens em 
cerâmicas e o rápido desenvolvimento de novos 
produtos, resultaram numa maior ênfase na produção em massa e de um demanda 
proporcional por pesquisa e desenvolvimento de tecnologias avançadas, na fabricação 
e processamento destes materiais. 

1111111100000000........1111111100000000........11111111........        LLLLLLLLiiiiiiiinnnnnnnnhhhhhhhhaaaaaaaa        ddddddddoooooooo        tttttttteeeeeeeemmmmmmmmppppppppoooooooo        ddddddddaaaaaaaa        eeeeeeeennnnnnnnggggggggeeeeeeeennnnnnnnhhhhhhhhaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaa        ddddddddeeeeeeee        cccccccceeeeeeeerrrrrrrrââââââââmmmmmmmmiiiiiiiiccccccccaaaaaaaassssssss        
Ano Aplicação 
9000 AC Primeiros vasos de cerâmica  
1500 AC Primeiros objetos de vidro 
1860 Vela de ignição 
1879 Lâmpada de Edison com bulbo de vidro 
1940 Filtro de combustível de cerâmica  
1955 Primeira blindagem cerâmica  
1957 Combustíveis cerâmicos desenvolvidos para a produção de energia nuclear 
1958 Fibras ópticas de vidro utilizadas em aplicações medicas 
1961 Combustível nuclear cerâmico usado para impulsionar naves espaciais 
1962 Armadura cerâmica para aplicações militares 
1968 Fibras ópticas utilizadas para telecomunicações  
1971 Substratos cerâmicos utilizados nos catalisadores em automóveis para controlar 

a poluição ambiental  
1972 Cerâmicas usadas na substituição de dentes 
1976 Cerâmicas usadas para substituir articulações ósseas fraturadas ou doentes 
1981 São utilizados 34000 blocos de cerâmica protetora, nos transbordadores 

espaciais 
1983 Motor de combustão de cerâmica é testado no Japão 
1986 É desenvolvida a primeira raquete de tênis  

É desenvolvida a cerâmica supercondutora 
1989 São utilizados componentes cerâmicos nos motores de carros de corrida 
1990 Cerâmicas são utilizadas para encapsular resíduos nucleares 
1997 Esquis e snowboards são construídos de materiais cerâmicos 
1998 São utilizadas as primeiras próteses ortodônticas corretivas feitas de cerâmica 

translúcida  

Figura 10-6 – Engenheiro de 
cerâmicas  
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111000...111111...   AAA   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   dddeee   PPPlllááássstttiiicccooosss      
A partir da invenção do celulóide em 1868 e do desenvolvimento do primeiro 

polímero sintético em 1910, a produção de plásticos tem crescido rapidamente, e hoje 
em dia excede em muito a produção do bilhão de toneladas por ano. 

Os polímeros são formados pela união de duas ou mais moléculas do mesmo 
tipo, para produzir um novo composto com a mesma composição química, mas com 
propriedades físicas diferentes.  Estes materiais de alto peso molecular, chamados de 
macromoléculas, podem se organizar de forma entrelaçada ou ramificada, permitindo 
uma ampla faixa de propriedades resultantes, que fazem estes materiais serem tão 
valiosos. 

Os engenheiros de plásticos se preocupam com a formulação, produção e 
aplicação de polímeros.  Eles estudam as forças atrativas desenvolvidas pelas ligações 
de covalentes e a deformação plástica das moléculas sob a aplicação de esforços.  Eles 
sabem que aumentando o peso molecular dos polímeros aumenta a resistência 
mecânica e a solventes químicos, e diminui a facilidade de moldagem e extrusão.  Eles 
também sabem que cadeias irregulares são mais flexíveis que as regulares, e que os 
produtos que contém cadeias flexíveis são mais leves e elásticas com alta resistência a 
impactos. 

Para uma determinada aplicação, o engenheiro de plásticos deve decidir qual 
será o compromisso ótimo.  A tremenda faixa de propriedades disponíveis e a 
extensão potencial desta faixa para novas fronteiras do conhecimento, faz da 
engenharia de plásticos uma carreira muito atrativa e desafiante. 

111000...111222...   AAA   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   MMMeeetttaaalllúúúrrrgggiiicccaaa   
De forma geral, existem três grandes áreas de atividade na engenharia 

metalúrgica: a metalurgia extrativa, a metalurgia física e a metalurgia de processos. 

A metalurgia extrativa se preocupa com a extração de metais do minério e seu 
posterior refinamento.  O produto das minas é a matéria prima para os metalúrgicos 
de extração.  Eles primeiro usam meios mecânicos para remover os minerais desejados 
da indesejável companhia de outros materiais.  Este processo é chamado de 
beneficiamento.  Depois os metalúrgicos extrativos devem separar o metal dos 
compostos químicos nos quais existem no minério bruto, e obter destes, o metal puro 
comercial.  A piro-metalurgia envolve o uso de fogo como agente redutor ou 
fundidor, num forno especifico.  A eletro-metalurgia é empregada na produção de 
alumínio e na purificação do cobre. 

A metalurgia física faz uso de metais refinados.  Estes engenheiros se 
preocupam na produção de ligas que melhoram as propriedades físicas do material, 
por exemplo:  aço de alta resistência mecânica, aço inox, soldas de baixo ponto de 
fusão, bronze resistente a corrosão, ferro de alta permeabilidade magnética, 
transistores de silício de alta pureza e ferro fundido de fácil montagem. 

O trabalho de fundição é um campo especial da metalurgia física, e que 
envolve a escolha de fornos, metais, moldes, areias e bases.  O forjamento e as soldas 
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são beneficiados pelo trabalho do metalúrgico na preparação das ligas, nos testes 
físicos e no tratamento térmico. 

Os processos metalúrgicos desenvolvem e melhoram os processos de 
modificação das propriedades dos metais tais como fundição, forjamento, extrusão e 
tratamentos térmicos.
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1111111111111111........        AAAAAAAA        EEEEEEEEnnnnnnnnggggggggeeeeeeeennnnnnnnhhhhhhhhaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaa        MMMMMMMMeeeeeeeeccccccccâââââââânnnnnnnniiiiiiiiccccccccaaaaaaaa        
O que é a Engenharia Mecânica?O que é a Engenharia Mecânica?O que é a Engenharia Mecânica?O que é a Engenharia Mecânica?    

Os engenheiros mecânicos usam os princípios da mecânica e da energia, para 
projetar máquinas tais como motores elétricos e de combustão.  Muitos engenheiros 
mecânicos trabalham nas áreas de ar-condicionado e refrigeração, automóveis, 
manufatura, soldagem e robótica.  Eles também projetam sistemas cibernéticos. 

Provavelmente a mais ampla de todas as disciplinas da engenharia, no que se 
refere a abrangência das suas atividades e funções.  É a área do conhecimento que trata 
do projeto, manufatura e operação de uma ampla faixa de componentes, dispositivos 
ou sistemas, entre estes: 

! Desde peças microscópicas até engrenagens gigantescas 
! Eficiência no aquecimento, ventilação e refrigeração 
! Tecnologias a laser 
! Aplicações biomédicas 
! Máquinas em geral 
! Indústria automotiva 
! Projeto assistido por computador, automação e robótica 
! Manutenção preditiva e tecnologias da segurança  

 
Figura 11-1 – Os engenheiros mecânicos transformam as suas idéias colocadas no papel, em aço 

O quê fazem os engenheiros mecânicos ?O quê fazem os engenheiros mecânicos ?O quê fazem os engenheiros mecânicos ?O quê fazem os engenheiros mecânicos ?    

Projeto 
! Máquinas que fabricam e empacotam todas os tipos de produtos 

Capítulo 

11 
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! Equipamentos rotativos tais como bombas, compressores, ventiladores e turbo-
máquinas 

! Motores de combustão interna 
! Vasos de pressão – reatores, trocadores de calor e caldeiras 
! Tanques de armazenamento 
! Sistemas de tubulações 
! Equipamentos para manipulação de materiais – máquinas, robôs e esteiras 
! Veículos – automóveis, caminhões, equipamentos pesados, ônibus, aviões, navios, 

maquinário pesado, etc. 

 

Figura 11-2 - Plataforma fixa de Enchova 1 na bacia de Campos – Petrobrás 

Análise  
! Falha em equipamentos 
! Melhoria de desempenho, segurança e confiabilidade de equipamentos 
! Transferência de calor 
! Vibrações  

Fabricação  
! Coordenam a fabricação de equipamentos 
! Desenvolvem métodos e técnicas melhoradas de produção 

Teste 
! Testam a qualidade, o desempenho, segurança e confiabilidade dos produtos, 

equipamentos e processos 

Vendas 
! Trabalham como vendedores técnicos para empresas que fabricam vários produtos e 

equipamentos. 
! Trabalham com engenheiros de outras áreas (tais como civis, eletricistas, eletrônicos, 

químicos, etc.) para projetar plantas que fabricam uma grande variedade de produtos. 
! Os engenheiros de planta e de segurança trabalham na manutenção e operação para 

manter os processos operacionais trabalhando no seu ponto ótimo. 
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Figura 11-3 - Fases da Engenharia Mecânica  

A sociedade precisa dos engenheiros mecânicos, que são os profissionais que 
possuem a visão necessária para a solução de problemas complexos.  Alguns destes 
problemas envolvem, por exemplo, a acomodação de resíduos nucleares, o 
desenvolvimento de estruturas a prova de terremotos, estações espaciais e submarinas, 
a fabricação de fibras ópticas e o arrefecimento das próximas gerações de 
supercomputadores, entre muitas outras. 

Os engenheiros mecânicos com visão social e com habilidades econômicas 
estão em falta no momento e estarão também no futuro.  Os engenheiros mecânicos 
trabalham com profissionais de outras áreas para solucionar os complexos problemas 
que a sociedade enfrenta.  Os engenheiros projetistas mecânicos utilizam cálculos 
analíticos, a teoria cientifica e os estudos experimentais com diferentes modelos e 
protótipos, para verificar a viabilidade, segurança e confiabilidade do projeto. 

A Engenharia Mecânica compreende as seguintes áreas: 

! Engenharia Automotiva 
! Engenharia Aeroespacial 
! Engenharia Aeronáutica 
! Engenharia Naval  

111111...111...   DDDeeefffiiinnniiiçççãããooo   dddaaa   
EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   MMMeeecccââânnniiicccaaa      

Os engenheiros mecânicos se 
preocupam com o desenvolvimento de 
projetos mecânicos, conversão de energia, 
tecnologias de combustão, transferência de 
calor, materiais, controle de ruído e 
acústica, processos de manufatura, 

 

Figura 11-4 - Concepção artística da 
aproximação da espaço-nave Voyager II ao 
planeta Urano, em 24 de janeiro de 1986 
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transporte sobre trilhos, controle automático, segurança e confiabilidade de produtos, 
energia solar, e no impacto da tecnologia na sociedade.  Eles estudam o 
comportamento dos materiais quando são submetidos a esforços, assim como o 
movimento dos líquidos e gases, e o aquecimento e resfriamento de objetos e 
máquinas.  Utilizando estes blocos básicos de construção, os engenheiros projetam 
veículos espaciais, computadores, plantas de energia, máquinas inteligentes e robôs, 
automóveis, trens, aviões, fornos e aparelhos de ar-condicionado.  Os engenheiros 
mecânicos trabalham no projeto de motores a jato, submarinos, balões aerostáticos, 
têxteis e novos materiais, equipamentos médicos e hospitalares, refrigeradores e em 
outras aplicações domésticas. 

Qualquer coisa que for mecânica ou que deva interagir com outra máquina ou 
ser humano, está dentro do amplo escopo da atuação do engenheiro mecânico.  O 
trabalho dos engenheiros 
mecânicos varia dependendo do 
tipo de indústria e da função.  
Muitos engenheiros mecânicos 
trabalham em pesquisa, teste e 
projeto, enquanto que muitos 
outros trabalham na manutenção, 
vendas técnicas e em operações de 
produção.  Alguns deles são 
administradores e gerentes, outros 
trabalham como consultores. 

A carreira de engenharia 
mecânica está aberta a homens, 
mulheres, de todas as raças e 
idades, em toda a variedade de 
áreas tecnológicas e indústrias.  As 
empresas de alta tecnologia 
procuram por engenheiros 
mecânicos graduados para efetuar 
aplicações de projeto de produto 
tais como invólucros plásticos, análise térmicas, componentes eletromecânicos e teste 
de produtos. 

111111...222...   HHHiiissstttóóórrriiiaaa   dddaaa   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   MMMeeecccââânnniiicccaaa   
No final do século XVIII e nos inícios do século XIX, se viu a grande 

transformação na vida econômica da Inglaterra, fato denominado hoje de revolução 
industrial.  Antes disto acontecer, a economia era principalmente agrícola, o 
transporte era deficiente e a manufatura era executada nas casas dos trabalhadores.  A 
invenção da máquina para fazer fios de algodão em 1763, a da máquina rotativa 
impulsionada pela água em 1771, e outros dispositivos mecânicos, deram início aos 
sistemas de fabricação e criaram a necessidade da obtenção de energia mecânica.  A 
aplicação da máquina de vapor de Watt em 1769 na produção de algodão, na 
mineração e nas indústrias do aço, aumentou grandemente a produtividade dos 

 

Figura 11-5 - Engenheiros mecânicos participam do projeto 
de máquinas para escavar túneis (Cortesia Robbins Co. – 

www.robbinstbm.com) 
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trabalhadores ingleses, colocando a Inglaterra na frente da manufatura e do comércio.  
Nos Estados Unidos, a transformação correspondente somente se deu depois de 1850. 

OO  VVAAPPOORR  

A chave do desenvolvimento foi a invenção da máquina de vapor, a qual 
disponibilizou grandes 
quantidades de energia barata e 
confiável.  A grande atração da 
exposição do centenário dos 
Estados Unidos na Filadélfia, foi a 
máquina de vapor Corliss com 
1400 HPs de potência.  Os 
engenheiros e banqueiros 
observaram a máquina gigante e 
foram motivados para a 
possibilidade de desenvolvimento 
de dispositivos que aumentem a 
produtividade em todas as áreas.  
Os novos dispositivos, na sua vez, 
requereram do uso mais eficiente dos combustíveis e maior ênfase no planejamento 
fabril, desta forma, nasce a engenharia mecânica.  Os engenheiros civis que tratavam 
com máquinas foram chamados de engenheiros mecânicos, e como foram 
desenvolvidas novas ciências e habilidades, estes ficaram especialistas na nova arte. 

BBAARRCCOOSS    

A bem sucedida máquina de Watt estimulou a aplicação da energia para o uso 
na água, na terra e no transporte aéreo.  Os problemas de engenharia para adaptar a 
máquina de vapor para impulsionar navios foram mínimos, e em 1786 muitos 
inventores já tinham construído pequenos botes com motores a vapor.  Rober Fulton 
era um observador bastante interessado, e depois de cuidadosas analises venceu todas 
as dificuldades técnicas da combinação da confiável máquina de Watt com um projeto 
melhorado do corpo do navio, isto em 1805. 

TTRREENNSS    

Os veículos impulsionados a vapor foram desenvolvidos também para 
operações em terra, mas as limitações de peso e tamanho eram severas.  Com o 
advenimento dos motores de alta pressão e os trilhos de aço, a locomotiva de vapor 
ficou tecnicamente viável.  Robert Stephenson estudou os modelos dos antigos 
construtores e então investigou a tração locomotiva.  Ele descobriu que para cada 
aumento de 1 porcento de inclinação, a força requerida de tração triplica.  Com a sua 
locomotiva melhorada, “Rocket”, incorporando uma caldeira, um sofisticado projeto 
de fornalha e um sistema robusto de transmissão, ele ganhou a competição em 1829, 
com prêmio de US$500, desenhando o padrão para todos os futuros automóveis. 

 

Figura 11-6 - Os ultraleves usados para recriação, 
possuem um pequeno motor de e uma poltrona, 
carregando 20 litros de combustível e pessando 

aproximadamente 115 kg. 
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AAUUTTOOMMÓÓVVEEIISS    

Os veículos pessoais que colocaram o mundo sobre rodas, resultou de uma 
série de desenvolvimentos inter-relacionados.  Nikolaus Otto aperfeiçoou o seu 
clássico motor silencioso de combustão interna de quatro tempos, na Alemanha em 
1876.  A popularidade da bicicleta tem resultado em estruturas tubulares metálicas, 
rodas com raios, transmissão por correntes, pneus e estradas melhores.  Em 1885, o 
engenheiro alemão Karl Benz construiu o que é geralmente aceito como o primeiro 
automóvel confiável, com três rodas, um único cilindro num motor de quatro 
tempos, incorporando resfriamento a água, ignição elétrica e transmissão diferencial. 
Quais elementos desta lista de novas características se equivale àquelas existentes nos 
modelos atuais da sua marca preferida ? 

Os inventores norte-americanos também trabalharam na construção de 
carroças sem cavalos, entre eles Charles e Frank Duryea, Henry Ford e Hiram 
Maxim, foram os primeiros a fazer contribuições significativas.  O automóvel era 
particularmente apropriado para a geografia do país norte-americano devido a sua 
grande extensão, e o desejo de liberdade.  Henry Ford elaborou os métodos de 
produção em série, colocando o Modelo T ao alcance da população.  Pelos anos 1960 
já existia um automóvel para cada família naquele país em média, acompanhados de 
milhares de quilômetros de ruas, estradas e auto-estradas, muito mais do que as 
sonhadas pelos ambiciosos antigos Romanos. 

111111...333...   PPPrrreeepppaaarrraaaçççãããooo   pppaaarrraaa   aaa   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   MMMeeecccââânnniiicccaaa      
Os primeiros dois anos de preparação serão nas áreas básicas do conhecimento, 

tais como calculo, física, equações diferenciais, humanidades e na introdução a 
engenharia mecânica.  Nos demais anos, continua-se com matérias do núcleo das 
engenharias e especificas do curso, incluindo atividades de laboratório em sistemas 
térmicos e mecânicos. 

111111...444...   OOOsss   EEEnnngggeeennnhhheeeiiirrrooosss   MMMeeecccââânnniiicccooosss      
TTIIPPOO  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  DDOOSS  EENNGGEENNHHEEIIRROOSS  MMEECCÂÂNNIICCOOSS    

Os engenheiros mecânicos projetam, desenvolvem, pesquisam, fabricam e 
testam, ferramentas, motores, máquinas e outros dispositivos mecânicos.  Eles 
trabalham no projeto de máquinas de produção de energia tais como geradores 
elétricos, motores de combustão interna e turbinas de vapor e gás.  Eles também 
desenvolvem máquinas que utilizam energia tal como refrigeradores e equipamentos 
de ar condicionado, máquinas ferramentas, sistemas de manipulação de materiais, 
elevadores e escadas rolantes, equipamentos de produção industrial e robôs usados na 
manufatura. 

Os engenheiros mecânicos também projetam as ferramentas necessárias ao 
trabalhos de outros engenheiros.  O campo da nanotecnologia, que envolve a criação 
de materiais de alto desempenho e de componentes pela integração de átomos e 
moléculas, está introduzindo novos princípios nos processos de projeto. 
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Os computadores auxiliam aos engenheiros mecânicos, executando cálculos de 
forma eficiente e exata, possibilitando fazer simulações durante o processo de projeto.  
Os sistemas CAD1 e CAM2 são utilizados para o processamento de dados de projeto e 
para desenvolver projetos alternativos. 

Os engenheiros mecânicos trabalham em muitas indústrias, e o seu trabalho 
varia dependendo da indústria e da função.  Algumas especialidades incluem a 
mecânica aplicada, projeto e manufatura assistidos por computador, sistemas de 
energia, vasos de pressão e tubulações, e em sistemas de aquecimento, refrigeração e 
ar-condicionado.  A engenharia mecânica é uma das disciplinas mais amplas.  Os 
engenheiros mecânicos podem trabalhar em operações de produção nas fabricas ou na 
agricultura, na manutenção, vendas técnicas.  Muitos deles desenvolvem tarefas de 
administração e gerenciamento. 

EEMMPPRREEGGOOSS  DDOOSS  EENNGGEENNHHEEIIRROOSS  MMEECCÂÂNNIICCOOSS  

Um de cada dois engenheiros mecânicos trabalha na manufatura de máquinas, 
equipamentos de transporte, equipamentos elétricos, instrumentação, e nas fabricas de 
produtos metálicos.  Os demais trabalham em serviços de engenharia, gerenciamento, 
gestão e no serviço publico. 

PPEERRSSPPEECCTTIIVVAASS  DDOOSS  EENNGGEENNHHEEIIRROOSS  MMEECCÂÂNNIICCOOSS  

A perspectiva é a de crescimento acima da media de todas as ocupações até o 
ano de 2010.  Embora o emprego na manufatura em geral, se espera cresça 
lentamente, o emprego para os engenheiros mecânicos deve ser muito mais rápido, 
acompanhando a demanda crescente por maquinarias melhoradas e máquinas 
ferramenta,e ainda pelo aumento da complexidade dos processos de manufatura.  
Além disto, as tecnologias emergentes da tecnologia da informação, a biotecnologia e 
a nanotecnologia, criam novas oportunidades para os engenheiros mecânicos. 

O emprego de engenheiros mecânicos nas firmas de serviços de engenharia e 
de gestão, espera-se crescer muito acima da media, uma vez que as indústrias 
precisarão aumentar os seus contratos com estas firmas, para resolver problemas de 
engenharia e de gestão produtiva.  Somado a abertura de novos postos devido ao 
crescimento, muitos outros serão abertos, resultado da necessidade de substituir os 
trabalhadores que se transferem para outras ocupações e os que deixam a força de 
trabalho. 

SSAALLÁÁRRIIOOSS  DDOOSS  EENNGGEENNHHEEIIRROOSS  MMEECCÂÂNNIICCOOSS  

A media de salário anual dos engenheiros mecânicos, nos EUA no ano de 
2000, foi de US$58710.  O 50% em torno da média receberam entre US$47600 e 
US$72850.  O 10% com menores salários, receberam menos de US$38770, e o 10% 
com maior salário, recebeu mais de US$88610. 

O salário médio anual nas indústrias que empregaram o maior número de 
engenheiros mecânicos nos EUA, no ano de 2000 foram: 

Tipo de Indústria Média de Salário de 

                                                           
1 CAD: Computer-Aided Design – Projeto Assistido por Computador. 
2 CAM: Computer-Aided Manufacturing – Manufatura Assistida por Computador. 
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Engenheiro Mecânicos (US$)  
Serviços de Fornecimento de Pessoal  81080 
Governo Federal 66320 
Serviços de Arquitetura e Engenharia 59800 
Veículos motorizados e equipamentos 59400 
Construção e Maquinarias 54480 

Tabela 11-1 – Média de Salários de Engenheiros Mecânicos por tipo de Indústria  

Nos EUA em 20013, os engenheiros mecânicos recém formados, receberam em 
média US$48426 por ano, os que possuíam diploma de mestrado, US$55994, e os com 
diploma de doutor, US$72096. 

111111...555...   EEEssspppeeeccciiiaaallliiidddaaadddeeesss   dddaaa   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   MMMeeecccââânnniiicccaaa      
Os engenheiros mecânicos possuem uma ampla faixa de títulos ocupacionais, 

responsabilidades e interesses tanto amplos, quanto especializados.  O núcleo técnico 
de um programa de engenharia mecânica está compreendido por matérias de 
mecânica, projeto, termodinâmica, mecânica dos fluidos e transferência de calor e 
massa. 

Na mecânica, as força atuantes numa máquina ou estrutura são estudadas assim 
como o efeito destas forças, incluindo as deflexões que elas produzem nos materiais e 
a sua tendência de ocasionar falhas.  A termodinâmica é o estudo dos princípios de 
conversão e aplicação da energia, em motores a jato, foguetes, refrigeradores, turbo 
máquinas, plantas de energia e outros sistemas. A mecânica dos fluidos trata com o 
fluxo de líquidos e gases, e com os objetos que se movem através deles. 

A transferência de calor estuda o aquecimento e o resfriamento.  Os modos de 
transferência de energia tais como a condução, convecção e radiação, também são 
estudados.  As aplicações incluem: trocadores de calor, radiadores, energia solar e ar-
condicionado. 

 

Figura 11-7 - Engenheiros mecânicos efetuando o teste supersônico nas turbinas vetoriais de controle de 
trajetória de um míssil Polaris (Microsoft Encarta 97 – Tom Carroll/Phototake NYC). 

Outras matérias precisam dar estimulo e ajuda para o conhecimento e interesse 
dos estudantes que são o projeto assistido por computador, o uso de processos de 

                                                           
3 Fonte: National Association of Colleges and Employers. 
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manufatura, as propriedades dos materiais, o projeto de partes de máquinas, tais como 
freios, embreagens, excêntricos, engrenagens, e suportes, a operação e teste de 
motores de combustão, geração e transmissão de energia elétrica, fatores humanos, e o 
projeto de interfaces homem-máquina. 

Os laboratórios são importantes ao apresentar aos estudantes, as aplicações 
praticas dos seus conceitos científicos, a modelagem, o teste das propriedades dos 
materiais, os sistemas hidráulicos, pneumáticos e de energia, o projeto de máquinas e a 
simulação de sistemas de controle. 

Entre as especialidades, trataremos as que são listadas a seguir: 

! Engenharia Automotiva 
! Engenharia Aeroespacial 
! Engenharia Aeronáutica 
! Engenharia Naval  

111111...666...   AAA   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   AAAeeerrrooonnnáááuuutttiiicccaaa   eee   AAAeeerrroooeeessspppaaaccciiiaaalll   
Os primeiros vôos tripulados começaram há mais de 100 anos, em várias 

regiões do mundo.  Nos inícios, o vôo era um desafio extremamente perigoso 
indicado somente para homens visionários e corajosos.  Desde 1903, a aeronáutica 
tem se tornado uma das áreas  mais complexa, exata e avançada do conhecimento 
tecnológico.  Uma incrível quantidade de equipamentos e técnicas, têm se sucedido 
após o primeiro vôo dos irmãos Wright, evoluindo na pesquisa, desenvolvimento, 
teste e experiências a partir dos primeiros aparelhos de vôo.  As ultimas décadas, 
presenciamos o desenvolvimento da indústria aeroespacial e o avanço das ciências e 
tecnologias que a suportam, expandindo o seu alcance para além da atmosfera 
terrestre, permitindo o deslocamento através do espaço, para a Lua e para os outros 
planetas vizinhos. 

  

Figura 11-8 - O VLS-1 é um veículo brasileiro para o lançamento de satélites com massa de 100 a 350 
kg em órbitas baixas de 250 a 1000 km de altitude. O veículo utiliza motores foguetes carregados com 
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propelente sólido tipo composite em todos os seus quatro estágios. Ele tem cerca de 19m de altura, 
pesa cerca de 50 toneladas, das quais 41 de propelente. 

1111111111111111........66666666........11111111........        DDDDDDDDeeeeeeeeffffffffiiiiiiiinnnnnnnniiiiiiiiççççççççããããããããoooooooo        ddddddddaaaaaaaa        
EEEEEEEEnnnnnnnnggggggggeeeeeeeennnnnnnnhhhhhhhhaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaa        AAAAAAAAeeeeeeeerrrrrrrroooooooonnnnnnnnááááááááuuuuuuuuttttttttiiiiiiiiccccccccaaaaaaaa        
Os engenheiros aeronáuticos projetam, 

analisam, modelam, desenvolvem, testam e 
ajudam a produzir, aviões comerciais e militares, 
mísseis, satélites, foguetes e naves espaciais.  A 
tecnologia aeroespacial se estende a muitas outras 
aplicações como a de objetos que se movem 
dentro de líquidos ou gases, como por exemplo: 
as bolas de golfe, trens de alta velocidade, 
overcrafts, ou até estruturas gigantes.  Os 
engenheiros aeronáuticos e aeroespaciais 
desenvolvem novas tecnologias na aviação 
comercial, nos sistemas de defesa, na exploração 
espacial, e são especializados em áreas tais como 
projeto estrutural, sistemas de navegação e 
controle, instrumentação e comunicação, ou em 
métodos de produção.  Eles também se 
especializam em algum tipo de produtos 
aeroespaciais tais como: aviões de passageiros, 
helicópteros, satélites ou foguetes. 

1111111111111111........66666666........22222222........        HHHHHHHHiiiiiiiissssssssttttttttoooooooorrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaa        ddddddddaaaaaaaa        
EEEEEEEEnnnnnnnnggggggggeeeeeeeennnnnnnnhhhhhhhhaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaa        AAAAAAAAeeeeeeeerrrrrrrroooooooonnnnnnnnááááááááuuuuuuuuttttttttiiiiiiiiccccccccaaaaaaaa        

OO  PPRRIIMMÓÓRRDDIIOOSS  

Séculos de sonhos, estudos, especulações e experimentos precederam o 
primeiro vôo bem sucedido.  Antigas legendas contavam sobre a possibilidade de 
movimento através do ar.  Os filósofos da época acreditavam que  o vôo poderia 
deveria ser acompanhado de movimentos iguais aos das aves.  O primeiro avião foi 
construído no século V antes de Cristo, a pandorga.  No século XIII, o monge inglês 
Roger Bacon, conduzia estudos que o levaram a conclusão de que o ar poderia 
suportar um veículo, da mesma forma que a água suportava os barcos.  No início do 
século XVI, Leonardo da Vinci levantou dados das características de vôo de alguns 
pássaros, antecipando o desenvolvimento de máquinas práticas.  Além disto 
contribuiu conhecimentos para o desenvolvimento do precursor dos helicópteros, as 
hélices e o pára-quedas.  Ele concebeu três tipos diferentes de veículos mais pesados do 
que o ar: o ornitóptero, máquina com assas projetadas para abanar como as aves; o 
helicóptero, projetado para subir utilizando um rotor no eixo vertical, e o planador.  
O conceito de Leonardo, envolvia o uso de força muscular humana, muito 
inadequada para os seus projetos.  A pesar disto, foi o primeiro ser humano a fazer 
propostas cientificas. 

 

Figura 11-9 - Leonardo da Vinci projetou 
muitas máquinas voadoras.Uma delas, o 

ornitóptero simula o vôo das aves. 
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OO  SSÉÉCCUULLOO  XXIIXX  

O engenheiro aeronáutico britânico 
Sir George Cayley provou as suas idéias 
com experimentos que envolviam 
pandorgas e planadores  tripulados por seres 
humanos.  Ele projetou uma combinação de 
avião e helicóptero com propulsão vertical e 
horizontal.  Foi considerado o pai da 
aviação.  O cientista britânico Francis 
Herbert Wenham utilização um túnel de 
vento nos seus estudos e previu o uso de 
assas múltiplas colocadas uma sobre outra.  
Muitos fabricantes de modelos incluídos os 
inventores britânicos John Stringello e 
William Samuel Henson, colaboraram na 
década de 1840 para produzir o modelo de um avião de passageiros.  O inventor 
francês Alphonse Penaud produziu um modelo impulsionado por bandas elásticas, na 
forma de estilingue, conseguindo um vôo de 35 metros, em 1871.  Um outro inventor 
francês, Victor Tatin, impulsionou o seu aeromodelo utilizando ar comprimido.  Ele 
utilizou duas hélices e um chassi com quatro rodas, conseguindo pequenos vôos de 
baixa altitude. 

O inventor britânico-australiano Lawrence Hargrave produziu um modelo 
com assas rígidas impulsionado por laminas oscilantes operadas por um motor de ar 
comprimido.  Ele voou 95 metros em 1891.  O astrônomo americano Samuel 
Pierpont Langley produziu em 1896 um aeroplano com 4.6 metros de envergadura de 
assas, e motor a vapor. Ele voou repetidamente 1220 metros em círculos, durante um 
minuto e meio.  Quando o vapor acabava, descendia suavemente nas águas do rio 
Potomac. 

Foram feitos muitos esforços para imitar o vôo das aves, mas nenhum método 
se mostrou adequado.  Alguns experimentos com modelos de escala real foram 
conduzidos por vários pesquisadores no final do século XIX.  O mais importante foi a 
tentativa de Langley, que testou e voou um modelo, que em 1903 se constituía o 
primeiro avião com motor a gasolina. 

SSÉÉCCUULLOO  XXXX  

Os avanços do século XIX ajudaram no embasamento do vôo bem sucedido 
dos irmãos Wright em 1903, mas os maiores desenvolvimentos foram o resultado dos 
esforços de Chanute, Lilienthal e Langley, depois de 1885.  Uma forte base na 
aerodinâmica experimental tinha sido estabelecida, a pesar de que os conhecimentos 
para a estabilidade e o controle requerido para o vôo sustenido ainda não foram 
adquiridos.  Ainda mais importante foi o desenvolvimento do motor a gasolina, 
muito mais leve e potente que os motores a vapor. 

Figura 11-10 - Engenheira analisando um 
propulsor reversor (Cortesia da Lockheed 

Martin Co.) 
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Em dezembro de 1903, perto 
da cidade de Kitty Hawk no estado 
da Carolina do Norte, os irmãos 
Wilbur e Orville Wright fizeram o 
primeiro vôo tripulado e 
controlado bem sucedido de um 
avião.  Depois disto, eles 
melhoraram o projeto conseguindo 
viajar por 38.9 km em 38 minutos e 3 segundos.  
Nenhum outro além dos irmãos Wright, conseguiu 
voar um aeroplano até o ano de 1906, quando o 
brasileiro Santos Dumont conseguiu fazer o primeiro 
vôo europeu, na França, cobrindo a distância de 220 
metros em 22.5 segundos, na cidade de Paris, 
utilizando o aeroplano 14-bis do seu próprio projeto, 
feito pela firma Voisin, propulsionada com um motor 
Antoinette Levavasseur de 40 HPs. 

O primeiro vôo de aeroplano a conseguir um 
vôo através do Canal da Mancha, de Calais na França 
até Dover na Inglaterra,  num total de 37 km, foi 
feito pelo engenheiro francês Louis Blériot, e que 
durou 35.5 minutos, num avião que ele mesmo projetou.  Durante a Primeira Guerra 
Mundial os aeroplanos sofreram melhorias consideráveis, tanto na propulsão, quanto 
na sustentação e controle.  Em 1911 foi feito o primeiro vôo transcontinental, desde 
Nova Iorque até Long 
Beach na Califórnia, 
efetuado pelo aviador 
comercial Calbraith 
Rodgers.  Usando uma 
máquina de Wright, 
levou 84 dias, sendo 
em vôo um total de 3 
dias, 10 horas e 14 
minutos. 

A Primeira 
Guerra Mundial, 
gerou a necessidade 
por aviões especiais 
para reconhecimento, 
ataque, busca, bombardeio e outros propósitos militares específicos.  Nesta época 
foram construídos mais aviões nos 4 anos de conflito do que nos 13 anos que desde o 
primeiro vôo tripulado.  Muitos dos aviões utilizados nesta guerra, foram adquiridos 
por aviadores que os utilizaram em novas aplicações tais como transporte de 
passageiros, fotografias aéreas, propaganda e publicidade, instrução de vôo, corridas 
aéreas e vôos de exibição.  Em 1919 o capitão E.F.White do exercito americano, 
efetuou o primeiro vôo de 1170 km sem parada, desde Chicago até Nova Iorque.  Em 

 

Figura 11-12 - Modelo de Henson e Stringfellow – 
1845 

 

Figura 11-11 – O transbordador 
espacial é um dos grandes 

logros da Engenharia 

 

 

Figura 11-13 - O satélite soviético Sputnik I lançado em outubro de 
1957, foi primeiro satélite artificial colocado em órbita ao redor da 

Terra. 
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1920 o major Quintin Brand e o capitão Pierre Van Ryneveld, da Inglaterra, voavam 
do Cairo para o Cape Town na Sudáfrica. 

Os vôos transoceânicos começaram com o vôo do NC-4, desde Long Island, 
EUA, até Plymouth na Inglaterra, com escala nas Ilhas Açores e em Lisboa, com 
tempo de transcurso de 23 dias, em maio de 1919.  Em 1927, os americanos William S. 
Brock e Edward Schlee voavam desde Newfoundland até o Japão, numa viagem de 
19800 km. 

Em 1920 foram estabelecidas as linhas aéreas para correio e transporte de 
passageiros, entre Keywest na 
Flórida, e Havana em Cuba, e entre 
Seattle e Vancouver.  Entre os anos 
de 1930 e 1940 houve uma 
expansão enorme do transporte 
aéreo, e começavam os vôos 
transoceânicos comerciais. 

Os experimentos com novos 
projetos aerodinâmicos, novos 
metais, novas formas de energia e a 
eletrônica, resultaram no 
desenvolvimento de aviões a reação 
de alta velocidade, projetada para 
viagens transoceânicas, aviões supersônicos e ônibus espaciais.  Em dezembro de 1986 
foi feito o primeiro vôo experimental ao redor do mundo, sem reabastecimento.  O 
Voyager foi projetado por Burt Rutan, na forma de uma letra H.  O avião possuía 
dois motores: um na frente para a decolagem, aterrizagem e manobras, e outro atrás 
para propulsão em vôo.  Feito na sua maioria de materiais compostos de plástico leve, 
o aeroplano pesava somente 4420 kg na decolagem, com 4500 litros de combustível e 
aterrizou com 840 kg.  Os pilotos voaram 40254 km em 9 dias, 3 minutos e 44 
segundos, a uma media de 186.3 km/h. 

1111111111111111........66666666........33333333........        HHHHHHHHiiiiiiiissssssssttttttttoooooooorrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaa        ddddddddaaaaaaaa        EEEEEEEEnnnnnnnnggggggggeeeeeeeennnnnnnnhhhhhhhhaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaa        AAAAAAAAeeeeeeeerrrrrrrrooooooooeeeeeeeessssssssppppppppaaaaaaaacccccccciiiiiiiiaaaaaaaallllllll        
Na obra de Jules Verne “Da terra para a lua”, publicada em 1865, descrevia o 

uso de foguetes para impulsionar uma nave 
espacial.  Com a sua carga de oxigênio como 
combustível, o foguete pode operar fora da 
atmosfera planetária.  Algumas das primeiras 
pesquisas com foguetes foram feitas pelo doutor 
Robert Goddard, a partir de 1914, em conjunção 
com os seus estudos da atmosfera superior.  
Depois da Segunda Guerra Mundial, a engenharia 
de foguetes avançou muito rapidamente, e em 
janeiro de 1956, os EUA anunciavam planos de 
lançar uma série de satélites com propósitos 
científicos.  No dia 5 de outubro de 1957, os 
jornais ao longo do mundo relatavam a seguinte 
noticia, anunciada pela rádio Moscou: “No dia 4 

 

Figura 11-15 – Propulsor da nave 
Cassini (Cortesia de Lockheed Martin 

Co.) 

 

Figura 11-14 - Durante a Segunda Guerra Mundial, os 
aviões desempenharam um papel crucial na estratégia 

militar 
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de outubro foi lançado com sucesso pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
o primeiro satélite espacial”.  No dia 12 de abril de 1961, o major Yuri Gagarin, da 
então União Soviética, colocava as 5 
toneladas da sua Vostok I em órbita ao 
redor da terra a 28000 km/h, e retornando 
em segurança. 

No dia 25 de maio de 1961, o 
presidente norte-americano John F. 
Kennedy anunciou no seu discurso o 
nascimento do projeto Apollo: “Agora é o 
tempo de começar uma longa caminhada, 
tempo para que a nossa nação tome a 
liderança nas realizações no espaço, o que de 
muitas formas poderá ser a chave do nosso 
futuro na terra”.  Em 20 de janeiro de 1969, 
o norte-americano Neil Armstrong coloca o 
pé na lua, o maior passo para o início da 
exploração espacial. 

No início da década de 1980, os então soviéticos estabeleceram uma estação 
espacial totalmente operacional.  Em 1981, os ônibus espaciais (Columbia – norte-
americano e Buran – União Soviética) possibilitaram o desenvolvimento espacial de 
forma mais econômica.  As ferramentas, os veículos, o conhecimento para explora o 
espaço, já está disponível.  A porta para a exploração espacial foi aberta.  Agora, o 
caso de se as pessoas irão passar através desta porta ou não, ainda não foi definido, 
mas de qualquer forma, a engenharia astronáutica já é uma realidade. 

1111111111111111........66666666........44444444........        EEEEEEEEssssssssppppppppeeeeeeeecccccccciiiiiiiiaaaaaaaalllllllliiiiiiiiddddddddaaaaaaaaddddddddeeeeeeeessssssss        ddddddddaaaaaaaa        EEEEEEEEnnnnnnnnggggggggeeeeeeeennnnnnnnhhhhhhhhaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaa        AAAAAAAAeeeeeeeerrrrrrrroooooooonnnnnnnnááááááááuuuuuuuuttttttttiiiiiiiiccccccccaaaaaaaa        eeeeeeee        
AAAAAAAAeeeeeeeerrrrrrrrooooooooeeeeeeeessssssssppppppppaaaaaaaacccccccciiiiiiiiaaaaaaaallllllll        
Existe um grande número de nomes utilizados para identificar currículos para 

esta área profissional.  A Aeronáutica usualmente inclui estudos da atmosfera 
(veículos com assas) e do espaço (foguetes).  A Astronáutica normalmente se preocupa 
com as aplicações espaciais. A Aeronáutica e a Engenharia Aeronáutica trabalham 
normalmente com os vôos atmosféricos.  As áreas aeronáutica e aeroespacial são 
fascinantes, desafiadoras e se constituiu num campo de atividade para milhares de 
engenheiros e cientistas que trabalham no projeto, construção, lançamento e operação 
de laboratórios espaciais, telescópios espaciais, satélites orbitais e naves espaciais com 
destino a outros planetas e o espaço profundo.  A 
seguir é colocada uma lista de algumas das muitas 
áreas da engenharia aeronáutica e aeroespacial, 
com uma breve descrição do tipo de problema a 
ser resolvido na sua área de estudo. 

PPRROOPPUULLSSÃÃOO  

O estudo da propulsão envolve a análise de 
como a matéria flui através de vários dispositivos, 

 

Figura 11-17 – Testes na nave espacial 
Magellan (Cortesia de Lockheed Martin 

Co.) 

 

 

Figura 11-16 - Lançamento de um foguete 
Saturno V, com 110 metros de altura. 
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tais como câmaras de combustão, motores a reação, máquinas difusoras e turbo-
máquinas.  Nenhum outro sistema num veículo possui tanta influencia no 
desempenho quanto o sistema de propulsão. 

MMEECCÂÂNNIICCAA  DDOOSS  FFLLUUIIDDOOSS      

A mecânica dos fluidos trata do movimento dos líquidos e dos gases, e dos 
efeitos de tais movimentos nos corpos no meio.  Por exemplo, os engenheiros 
biomédicos usam os princípios da mecânica dos fluidos para estudar o fluxo sangüíneo 
no sistema circulatório, enquanto que uma divisão da mecânica dos fluidos, 
denominada de aerodinâmica, é a ciência que trata com a determinação da 
configuração física dos veículos. 

TTEERRMMOODDIINNÂÂMMIICCAA    

A termodinâmica trata da relação entre o 
calor e o trabalho.  Os princípios da 
termodinâmica encontram aplicações no estudo 
de: 

! Balanço térmico dentro do veiculo 
! Efeito de ablação em veículos de reentrada em 

alta velocidade 
! Sistemas de controle ambiental 
! Poluição térmica de trocadores de calor 

industrial 

EESSTTRRUUTTUURRAASS    

A ciência das estruturas procura desenvolver técnicas avançadas nas áreas de 
análise estrutural, cargas dinâmicas, aero-elasticidade e critérios de projeto.  Duas 
questões básicas devem ser respondidas nesta área: 

! A estrutura é forte o suficiente para suportar as cargas aplicadas a ela ? 
! A estrutura é firme o suficiente para evitar deflexões e deformações excessivas? 

MMEECCÂÂNNIICCAA  CCEELLEESSTTEE    

A ciência da mecânica celeste 
trata do movimento de uma partícula no 
espaço.  Estas partículas podem 
representar planetas, foguetes, mísseis e 
naves espaciais.  Quando uma missão 
espacial é planejada, um dos problemas 
mais desafiadores é a determinação da 
trajetória dos foguetes e dos planetas.  
Estes cálculos envolvem considerações 
dos sistemas de propulsão, programas 
otimizados para a utilização de 
propulsores, trajetórias ótimas, órbitas 
de transferência e efeitos de correção de 

Figura 11-18 – Os engenheiros projetam 
simuladores relisticos para o treinamento 

de pilotos. (Coresia da Boing Co.) 

 

Figura 11-19 - Vôo do avião dos irmãos Wright – 
1908.  Em 1903 eles realizaram o primeiro vôo 
controlado bem sucedido, com duração de 12 

segundos, percorrendo uma distância de 36 metros 
a uma altura de 3 metros do chão, resultando numa 

velocidade de 48 km/h. 
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trajetórias. 

 

Figura 11-20 - Fotografia da Estação Espacial Internacional.  O Brasil é o único pais latino-americano a 
participar diretamente do consórcio. 

AACCÚÚSSTTIICCAA    

A acústica é a área da ciência que trata com a produção e comportamento do 
som.  Alguns dos problemas que esta ciência tenta resolver, inclui geração de ruído 
interno de estatores, rotores, ventiladores e 
câmaras de combustão, o estudo dos efeitos 
em ambientes rurais e urbanos do som 
gerado por aviões supersônicos. 

DDIIRREEÇÇÃÃOO  EE  CCOONNTTRROOLLEE    

A direção e controle tratam do 
controle automático, de manobrabilidade e 
dos sistemas de direcionamento de um 
veiculo, com o objetivo de cumprir um 
objetivo.  Alguns exemplos de 
desenvolvimentos nesta área incluem o sistema ILS4 que permite aos aviões de pousar 
de dia ou de noite com qualquer clima, e de dirigir e controlar sistemas e 
equipamentos em submarinos. 

111111...777...   AAA   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   AAAeeerrrooonnnáááuuutttiiicccaaa   eee   AAAeeerrroooeeessspppaaaccciiiaaalll   
Os engenheiros aeroespaciais projetam e 

desenvolvem tecnologias para a aviação comercial, 
defesa nacional e para a exploração espacial.  Em 1990, 
engenheiros aeroespaciais ajudou no lançamento do 
Telescópio Hubble, um instrumento orbital que nos 
permite ver dez vezes mais longe do que nunca se 
conseguiu. 

Como a engenharia aeronáuticos e aeroespaciais Como a engenharia aeronáuticos e aeroespaciais Como a engenharia aeronáuticos e aeroespaciais Como a engenharia aeronáuticos e aeroespaciais 
nos afeta?nos afeta?nos afeta?nos afeta?    

Se você alguma vez já viajou de avião, deve ter 
sentido os benefícios criados pelos engenheiros aeronáuticos.  Quando você olha o seu 
programa favorito de televisão, provavelmente ele está sendo transmitido por uma 

                                                           
4 ILS: Instrument Landing System. 

 

Figura 11-21 – Próxima geração de aviões 
supersônicos de passageiros (Cortesia da 

NASA) 

 

Figura 11-22 – Teste de 
produção de um satélite 

MILSTAR 
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estação central e enviado a estações secundárias através de satélites espaciais de 
comunicações, em órbita ao redor do nosso planeta.  Quando você efetua uma ligação 
DDD ou DDI, acontece a mesma coisa, e até quando você acessa a Internet. 

No futuro todos serão beneficiados pelos esforços da Engenharia, nas viagens 
de alta velocidade, tanto seja de trem, avião ou outro tipo de veículo.  Há mais de 
duas décadas que existe o Concorde, que reduziu o tempo de viagem em mais de 3 
vezes.  Um dos maiores impactos da tecnologia aeronáutica e aeroespacial é a visão de 
objetos que nunca ainda tinham sido vistos, como aqueles mostrados pelas imagens do 
telescópio espacial Hubble.  A estação espacial internacional permite fabricar e testar 
novos materiais e medicamentos na microgravidade. 

111111...888...   OOOsss   EEEnnngggeeennnhhheeeiiirrrooosss   AAAeeerrrooonnnáááuuutttiiicccooosss   eee   
AAAeeerrroooeeessspppaaaccciiiaaaiiisss   

TTIIPPOO  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  DDOOSS  EENNGGEENNHHEEIIRROOSS  AAEERROONNÁÁUUTTIICCOOSS  EE  AAEERROOEESSPPAACCIIAAIISS  

Os engenheiros 
aeronáuticos e aeroespaciais 
são responsáveis pelo 
desenvolvimento de máquinas 
extraordinárias, desde aviões 
com massa de mais de 250 
toneladas a naves espaciais que 
podem viajar à velocidades 
superiores a 27000 km/h.  
Eles projetam, desenvolvem e 
testam aviões, naves espaciais 
e mísseis; e supervisionam a 
fabricação destes produtos.  
Os engenheiros que trabalham com aviões são considerados engenheiros aeronáuticos, e 
aqueles que trabalham especificamente com satélites e naves espaciais, são 
considerados engenheiros astronáuticos ou aeroespaciais. 

Os engenheiros aeronáuticos 
e aeroespaciais desenvolvem novas 
tecnologias para utilização na 
aviação, nos sistemas de defesa e na 
exploração espacial, freqüentemente 
especializados em áreas tais como 
projetos estruturais, sistemas de guia 
e navegação, controle, 
instrumentação e comunicação, e até 
em métodos de produção.  Estes 
engenheiros freqüentemente 
utilizam sistemas CAD5, robótica, 
lasers e dispositivos eletro-ópticos 
                                                           

5 CAD: Computer-aided Design – Projeto Assistido por Computador. 

 

Figura 11-23 - O planador não possui motor, dependendo 
somente das forças aerodinâmicas que empurram as suas 

longas e curtas assas com correntes ascendentes. 

 

Figura 11-24 - Transbordador espacial russo Buran 
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avançados, no seu trabalho do dia a dia.  Eles também podem se especializar em algum 
tipo particular de produto aeronáutico, tal como transporte comercial, jatos militares, 
helicópteros, naves especiais, mísseis e foguetes.  Os engenheiros aeronáuticos e 
aeroespaciais podem ser expertos em aerodinâmica, termodinâmica, mecânica celeste, 
propulsão, acústica ou em sistemas de controle e de guia. 

Os engenheiros desta área são empregados em maior parte, nas empresas da 
indústria aeroespacial e aeronáutica, embora as suas habilidades sejam procuradas em 
outros campos.  Por exemplo, engenheiros aeronáuticos projetam automóveis com 
pequena resistência ao ar, aumentando a sua eficiência no consumo de combustível. 

111111...999...   AAA   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   NNNaaavvvaaalll   
Os engenheiros navais projetam, fabricam e testam, navios, plataformas de 

petróleo, submarinos, ferryboats e outras máquinas. 

 

Figura 11-25 - Navio petroleiro de 450 metros de comprimento carregado com 2000 toneladas métricas 
de óleo. 

Os engenheiros que 
assumem as 
responsabilidades pelo 
projeto e supervisão da 
construção de navios são 
chamados “arquitetos 
navais”, ou engenheiros 
navais.  O projeto de navios 
varia em tamanho desde 
supertankers de 500 metros 
até pequenos barcos que 
operam em rios e baías.  
Independente do seu 
tamanho, os navios devem 
ser projetados e construídos 
de forma que sejam seguros, 
estáveis, fortes e rápidos, o 
suficiente para executar um 
tipo específico de trabalho.  Para conseguir isto, os engenheiros navais devem estar 
familiarizados com a variedade de técnicas modernas na construção de navios, e 
devem ter um forte conhecimento das ciências básicas tais como na mecânica dos 
fluidos, que está diretamente relacionada com o movimento dos navios na água. 

Figura 11-26 - Plataforma semi-submersível P.18 (SS-44) 
no campo de 

Marlim na bacia de Campos – Petrobrás 
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Figura 11-27 - O maior navio petroleiro operando hoje, é o Jahre Viking, um gigante com 564763 
toneladas, 69 metros de largura e 458 m de comprimento.  Nas fotografias comparativas podem ser 

vistas as estruturas do edifício Empire States em Nova Iorque (EUA), a Ponte de Londres (Reino Unido) e 
a Torre Eiffel em Paris (França). 

 

Figura 11-28 - Com uma capacidade de carga de 8063 containeres (TEU), o navio de 322.97 m OOCL da 
classe SX constituiu-se no maior navio cargueiro6. 

A engenharia marítima é uma 
área especializada da engenharia 
mecânica, responsável pelo desenho e 
operação dos sistemas, tanto mecânicos 
quanto elétricos, necessários para 
impulsionar um navio.  Ajudando ao 
engenheiro naval no projeto dos navios, 
o engenheiro marítimo escolhe a 
unidade de propulsão, tal como um 

                                                           
6 O primeiro OOCL Shenzhen foi colocado em operação em 30 de abril de 2003.  Características: largura de 42.8 m, 100000 
toneladas (sem carga), velocidade máxima com carga máxima de 46.6 km/h. 

Figura 11-29 - Porta-aviões brasileiro São Paulo 
(antigo Foch inglês) 
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motor a diesel ou uma turbina de vapor, que forneça energia suficiente para mover o 
navio na velocidade requerida.  Nesta tarefa, o engenheiro deve levar em consideração 
o espaço e peso ocupado pelos reservatórios de combustível e pelo motor, assim como 
os custos projetados de consumo de combustível e de manutenção. 

1111111111111111........99999999........11111111........        EEEEEEEEssssssssppppppppeeeeeeeecccccccciiiiiiiiaaaaaaaalllllllliiiiiiiiddddddddaaaaaaaaddddddddeeeeeeeessssssss        ddddddddaaaaaaaa        EEEEEEEEnnnnnnnnggggggggeeeeeeeennnnnnnnhhhhhhhhaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaa        NNNNNNNNaaaaaaaavvvvvvvvaaaaaaaallllllll        
As especialidades da engenharia naval são no projeto e operação de:  

! Estruturas fluviais e marítimas: navios, ferryboats, submarinos, iates, hovercrafts, etc. 
! Sistemas de defesa: radares, sonares, torpedos, etc. 
! Sistemas de segurança e de navegação 
! Sistemas de propulsão: combustão e nucleares 
! Plataformas: extração de petróleo, e submarinas. 

 

Figura 11-30 - Fruto da parceria consolidada com a Marinha do Brasil, a NUCLEP vem fornecendo 
equipamentos e serviços para a construção de submarinos7. 

1111111111111111........99999999........22222222........        PPPPPPPPrrrrrrrreeeeeeeeppppppppaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaaççççççççããããããããoooooooo        
O estudo da engenharia naval compreende a mecânica, hidráulica, a 

termodinâmica, fenômenos de transporte, ciência dos materiais, soldas e o tratamento 
térmico.  Todas estas baseadas nas ciências e na física. 

                                                           
7 Em 1999, a NUCLEP entregou ao Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro o casco resistente do 4° submarino convencional. O 
atual Submarino "TAMOIO" é um submarino da Classe 209, Tipo 1400, projetado pelas firmas IKL (Ingenieurkontor Lübeck) e 
HDW (Howaldtswerke Deutsche Werft) e construído no Brasil pelo Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro.  Entrou em serviço 
em 12 de dezembro de 1994. De propulsão diesel elétrica, possui 4 motores de combustão principais (MCP) acoplados a 
geradores, e 1 motor elétrico principal (MEP) de dupla armadura que aciona o eixo propulsor. O lançamento ao mar do 
submarino Tamoio (S32) em 1993 pelo Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ) teve um significado histórico para a 
Marinha, representando um importante marco tecnológico conquistado pela Engenharia Naval Brasileira, graças ao esforço, 
dedicação e competência de seus engenheiros, técnicos e profissionais especializados. A construção de submarinos no Brasil 
representa a realização de uma antiga aspiração da Marinha, por seu importante valor estratégico.  NUCLEP: 
http://www.nuclep.gov.br/ 
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Figura 11-31 - Construção de navios tanques num estaleiro espanhol 

 

Figura 11-32 - O hovercraft SRN4 Mk III é um navio anfíbio que se sustenta sobre colchões de ar8. 

 

 

                                                           
8 Este tipo de veículo é muito mais eficiente que os navios convencionais uma vez que flutua sobre a água.   Características: 56,4 
m de comprimento, 310 toneladas, podendo acomodar 418 passageiros e 60 carros, com uma velocidade máxima de 120 km/h. 
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Figura 11-33 – Navios de carga de vários tipos 

 

111111...111000...   AAA   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   dddeee   AAAuuutttooommmóóóvvveeeiiisss   
A palavra automóvel deriva do latim autos, que significa por si mesmo, e 

mobilis, que significa móvel e representa qualquer veículo auto-propelido, capaz de 
ser dirigido por um operador, sendo projetado para uso em ruas e rodovias.  O 
termo é utilizado mais especificamente para indicar qualquer veiculo de 
passageiros que carrega de duas a dez pessoas.  Os veículos maiores projetados para 
maior número de passageiros são chamados de ônibus, e aqueles projetados para o 
transporte de cargas são chamados de caminhões. 

Os principais subsistemas de um automóvel são:  

! Motor 
! Sistema de exaustão 
! Sistema de suporte 
! Sistema de direção 
! Sistema de transmissão 
! Sistema elétrico 
! Sistema de arrefecimento 
! Sistema de combustão e injeção 
! Sistema de frenagem 
! Sistema de suspensão 
! Sistemas de segurança 

Os engenheiros de automóveis projetam, desenvolvem testam e avaliam: 
motores de combustão, sistemas de transmissão, suspensões, sistemas de injeção de 
combustível, aerodinâmica, ergonomia, sistemas de frenagem, sistemas de tração e 
sistemas de segurança para automóveis.  Estes profissionais também desenvolvem 
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atividades nas áreas de produção, montagem e de controle de qualidade, referente a 
sistemas automotivos. 

Os modernos automóveis, que possuem o melhor desempenho, com menor 
consumo de combustível, e ainda com menor índice de poluição ambiental são 
projetados por engenheiros de automóveis.  

 

 

Figura 11-34 – Montadora de automóveis  

111111...111111...   OOOuuutttrrraaasss   fffooonnnttteeesss   dddeee   IIInnnfffooorrrmmmaaaçççãããooo   
Maiores informações sobre a Engenharia Mecânica, pode ser obtida em: 

! Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos (ASME): www.asme.org
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1111111122222222........        AAAAAAAA        EEEEEEEEnnnnnnnnggggggggeeeeeeeennnnnnnnhhhhhhhhaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaa        QQQQQQQQuuuuuuuuíííííííímmmmmmmmiiiiiiiiccccccccaaaaaaaa        
Tudo ao redor de nós é feito de produtos químicos.  A terra, as árvores, as 

pedras, os carros, as casas e ainda você, que é 
um emaranhado de diferentes substancias 
químicas.  Quando as substancias químicas se 
encontram, algumas vezes reagem na forma 
de novas substancias, como quando os 
alimentos reagem com as substancias 
químicas do seu estômago. 

A química trata da composição e das 
mudanças de composição de substancias e da 
sua preparação, separação e análise.  A 
Engenharia Química se preocupa com a 
fabricação em escala industrial de substancias 
provenientes de matérias primas, através de 
processos físicos e químicos. 

Esta área da engenharia se preocupa 
com o projeto, construção e gerenciamento 
de fábricas, nas quais o seu processo principal 
consiste de reações químicas.  Uma vez que a 
grande diversidade de materiais com os que 
trabalha, a prática por mais de 50 anos tem 
sido a de analisar os problemas de engenharia 
química em termos de operações unitárias 
fundamentais ou unidades de processos, tais 
como moagem ou pulverização de sólidos.  É 
tarefa do engenheiro químico, selecionar e 
especificar o projeto que melhor se enquadra 
nos requerimentos particulares da produção, 
e de escolher os equipamentos mais 
adequados para as novas aplicações. 

Com o avanço da tecnologia, o 
número de operações unitárias aumenta, 
sendo as mais importantes a destilação, 
cristalização, dissolução, filtragem e extração.  Em cada operação unitária, os 
engenheiros  se preocupam com quatro temas fundamentais: a conservação da 
matéria, a conservação da energia, os princípios do equilíbrio químico e os princípios 

Capítulo 

12 

Figura 11-1 -Os engenheiros químicos 
desenvolvem produtos para a produção de 
polímeros, tintas, eletricidade, eletrônica e 

medicamentos 
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de reatividade química1.  Além disto os engenheiros químicos devem organizar as 
operações unitárias na sua seqüência correta, e deve considerar os custos econômicos 
do processo global.  Uma vez que a operação continua é mais econômica que um 
processo de batelada, os processos são freqüentemente repetitivos e aptos ao uso de 
controle automático, sendo os engenheiros químicos uns dos primeiros a incorporar o 
controle automático nos seus projetos. 

As reações químicas podem ser usadas para produzir todo tipo de produtos 
úteis.  Os engenheiros químicos usam o seu conhecimento de química para descobrir 
e fabricar melhores plásticos, tintas, combustíveis, fibras, medicamentos, fertilizantes, 
semicondutores, papel, e ainda outros tipos de produtos químicos, utilizando as 
técnicas das reações químicas e as da purificação. 

Os engenheiros químicos também desenvolvem um importante papel na 
proteção do meio ambiente, no desenvolvimento de tecnologias limpas, no calculo de 
impactos ambientais e no estudo do destino das substancias químicas no ambiente. 

Muitos engenheiros químicos estão envolvidos na reciclagem de materiais.  A 
reciclagem ajuda o meio ambiente, e ainda, os materiais usados podem ser convertidos 
em muitos outros produtos novos. 

As áreas de conhecimento da Engenharia Química compreendem: 

! Engenharia Química propriamente dita; 
! Engenharia de Alimentos; 
! Engenharia Têxtil  
! Engenharia de Petróleo2 
! Engenharia Bioquímica  

A Engenharia Química está intimamente relacionada, e com atividades 
consideravelmente sobrepostas, com as engenharias de Cerâmicas, de Petróleo, 
Metalúrgica, de Conversão de Energia e Sanitária.  Neste capítulo será dada uma 
ênfase maior nas atividades daqueles profissionais que se denominar engenheiros 
químicos, nas indústrias onde os engenheiros químicos desenvolvem as suas 
atividades, e nos processos onde qualquer substancia é fabricada de forma eficiente e 
econômica. 

Os engenheiros químicos combinam a ciência e a química com a engenharia, 
com o objetivo de resolver problemas e encontrar as formas mais eficientes de fabricar 
produtos ou processos.  Eles são os responsáveis pela produção do combustível que 
nós queimamos e pela comida que comemos, pela purificação da água e do ar, e pela 
recuperação e uso dos materiais encontrados nos nossos oceanos e futuramente, no 
espaço. 

Os engenheiros químicos desenvolvem processos industriais cujos produtos 
valem milhões de dólares, e trabalham de forma econômica, com toneladas de 
materiais.  Freqüentemente o sucesso ou fracasso comercial de um produto, depende 
dos esforços dos engenheiros químicos no projeto da planta piloto e na planta em 
escala real.   

                                                           
1 Microsoft ®  Encarta 1996. 
2 A Engenharia de Petróleo será é tratada no capítulo da Engenharia de Materiais. 
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111222...111...   DDDeeefffiiinnniiiçççãããooo   dddaaa   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   QQQuuuííímmmiiicccaaa   
Os engenheiros químicos aplicam os 

princípios da química e da engenharia na 
solução de problemas referentes com a 
produção ou uso de substancias químicas, 
construindo uma ponte entre a ciência e a 
manufatura.  Eles projetam equipamentos e 
desenvolvem fabricas químicas de grande 
escala, planejam e testam métodos de 
fabricação de produtos e de tratamentos dos 
seus derivados, e supervisionam a produção. 

Os engenheiros químicos também 
trabalham numa grande variedade de 
indústrias de fabricação, além das fabricas de 
produtos químicos, tais como naquelas que 
produzem dispositivos eletrônicos, 
equipamentos fotográficos, materiais metálicos e poliméricos, polpas vegetais e papel.  
Os engenheiros químicos também trabalham em empresas de cuidados da saúde, de 
biotecnologia e na área de gestão empresarial. 

O conhecimento e as obrigações dos engenheiros químicos inclui muitas áreas, 
dentre eles os princípios da química, física, matemática e das engenharia elétrica e 
mecânica.  Os engenheiros químicos se especializam normalmente numa operação 
particular tal como em oxidação ou polimerização, por exemplo.  Outros se 
especializam numa área em particular, tal como controle da poluição ou na produção 
de produtos específicos tais como fertilizantes e pesticidas, plásticos para automóveis, 
elastômeros3,  ou em branqueamento por cloro. 

Os engenheiros químicos estão sempre bem informados de todos os aspectos 
da fabricação e de como esta afeta o ambiente e a segurança dos trabalhadores e 
clientes.  Desde que os engenheiros químicos utilizam a tecnologia computacional 
para otimizar todas as fases da pesquisa e da produção, eles precisam entender como 
aplicar as habilidades computacionais na análise de processos, nos sistemas de controle 
automatizado e no controle de qualidade estatístico. 

111222...222...   HHHiiissstttooorrriiiaaa   dddaaa   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   QQQuuuííímmmiiicccaaa   
O químico tem sido sempre um parceiro 

do engenheiro.  O conhecimento da composição 
das substancias, das suas propriedades e dos 
métodos para produzir as mudanças desejadas 
em tais propriedades, tem sido de inestimável 
ajuda na engenharia.  As contribuições dos 
químicos são obvias no desenvolvimento de 
metais, combustíveis, alimentos, revestimentos 
de proteção e de outros materiais utilizados na 

                                                           
3 Borrachas. 

 

Figura 12-2 - Os engenheiros químicos 
desenvolvem fábricas e produtos 

 

 

Figura 12-3Os engenheiros químicos 
projetam fábricas e trabalham em 

laboratórios  



�
�
�
�
��
��
�
�

A  E N G E N H A R I A  Q U Í M I C A  

Engenharia - Uma Breve Introdução – Cocian L.F.E. 200200200200 

engenharia.  Esta profissão foi uma parte importante da revolução industrial, e o 
termo “químico industrial” foi aplicado ao seu campo de aplicação.  Na década de 
1880, o uso de químicos na manufatura e no processamento, criou uma nova indústria 
química na qual o objetivo principal era a produção de toneladas e milhares de 
toneladas de produtos químicos. 

O projeto e a operação das plantas químicas era executado pelos químicos 
industriais que aprenderam alguma coisa da engenharia de engenheiros mecânicos, 
que conheciam alguma coisa de química.  O primeiro programa de educação em 
Engenharia Química, foi estabelecido em 1988 no Massachussetts Institute of 
Technology.  No início do século XX, os cientistas alemães apresentavam ao mundo 
as suas descobertas na química de explosivos, tintas, combustíveis e materiais 
sintéticos.  

Hoje em dia, o campo da Engenharia Química, tem se expandido para a 
produção e estudo de todos os tipos de plásticos, materiais sintéticos e cerâmicas, 
muitos destes sendo derivados do petróleo. 

111222...333...   EEEssspppeeeccciiiaaallliiidddaaadddeeesss   dddaaa   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   QQQuuuííímmmiiicccaaa      
A Engenharia Química4 compreende especialidades tais como: 

! Engenharia Bioquímica 
! Engenharia de Alimentos 
! Engenharia Têxtil  

111222...444...   AAA   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   BBBiiioooqqquuuííímmmiiicccaaa   
A Engenharia Bioquímica estuda os sistemas vivos e aplica este 

conhecimento para resolver vários problemas.  Os engenheiros bioquímicos 
estudam a segurança dos fornecedores de alimentos, mantém os organismos 
desejáveis vivos em processos de fermentação, e projetam sensores 
biológicos.  A bioquímica é muito utilizada para destruir ou transformar 
resíduos e limpar o solo e águas contaminadas.  Estes engenheiros 
contribuem grandemente para a saúde pública e do meio ambiente. 

A formação do engenheiro bioquímico compreende áreas tais como a 
da própria Engenharia Química, bioquímica, microbiologia que constituem 
a base da biotecnologia.  O campo de atuação do engenheiro bioquímico 
compreende os processos para o aproveitamento das substâncias e energia 
proveniente de bases biológicas.  Os profissionais desta área trabalham com 
sistemas de fermentação e enzimas, no gerenciamento de resíduos e 
tratamento de efluentes, e na indústria agrícola. 

                                                           
4 A Engenharia de Alimentos possui as suas atribuições profissionais especificada no artigo 17 da resolução 218/73 do CONFEA. 
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111222...555...   AAA   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   dddeee   AAAllliiimmmeeennntttooosss   555   
A Engenharia de Alimentos trata do projeto e implementação de fábricas e 

processos que produzem alimentos.  O campo de trabalho do engenheiro de 
alimentos é bastante amplo, compreendendo a especificação de equipamentos, o 
recebimento e processamento das matérias primas, o controle da qualidade e os 
métodos e sistemas de empacotamento e armazenamento. Os engenheiros de 
alimentos combinam a composição dos produtos, reforçando o seu teor nutricional e 
otimizando os sistemas de produção. 

111222...666...   AAA   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   TTTêêêxxxtttiiilll   666   
A Engenharia Têxtil se preocupa do projeto e fabricação de fibras sintéticas e 

do tratamento das fibras naturais, destinadas a aplicações têxteis.  O engenheiro têxtil, 
desempenha atividades nas áreas de gerenciamento da produção, nos processos de 
produção de fios, roupas e tecidos, de tinturaria e estampagem.  Eles estudam a 
viabilidade técnica e econômica da implantação de indústrias têxteis, especificando os 
processos, as máquinas e dispositivos, e ainda as estratégias da manutenção. 

As empresas que empregam engenheiros têxteis são principalmente as de 
tecelagem, malharias, fios, acabamentos têxteis, e automobilística.   

1111111122222222........66666666........11111111........        TTTTTTTTiiiiiiiippppppppoooooooo        ddddddddeeeeeeee        TTTTTTTTrrrrrrrraaaaaaaabbbbbbbbaaaaaaaallllllllhhhhhhhhoooooooo        ddddddddoooooooossssssss        EEEEEEEEnnnnnnnnggggggggeeeeeeeennnnnnnnhhhhhhhheeeeeeeeiiiiiiiirrrrrrrroooooooossssssss        QQQQQQQQuuuuuuuuíííííííímmmmmmmmiiiiiiiiccccccccoooooooossssssss        
O embasamento do treinamento acadêmico que os engenheiros químicos 

obtém, fornece uma forte base numa grande variedade de carreiras.  Algumas das 
áreas nas quais eles desenvolvem a sua carreira de forma satisfatória e respeitada são: 

! Pesquisa e Desenvolvimento 
! Projeto e Construção 
! Operações 
! Gerenciamento Ambiental e de Efluentes 
! Entidades governamentais 

Existem também outras áreas. Por exemplo, cerca de um terço dos 
engenheiros químicos desenvolvem funções como gerentes ou supervisores.  Ainda 
muitos outros desenvolvem atividades como professores em universidades onde é 
ministrado treinamento de Engenharia. 

PPEESSQQUUIISSAA  EE  DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO  

Os engenheiros químicos de P&D7 utilizam grande parte do seu tempo, 
projetando e executando experimentos, e interpretando os resultados obtidos.  Eles 
precisam ser observadores e criativos para inventar novas e melhores formas de 
desenvolver produtos, de controlar a poluição, de reduzir os perigos para a segurança 

                                                           
5 A Engenharia de Alimentos possui as suas atribuições profissionais especificada no artigo 19 da resolução 218/73 do CONFEA, 
com o nome de Engenheiro Tecnólogo de Alimentos. 
6 As atribuições profissionais dos engenheiros têxteis estão especificadas no artigo 20 da resolução 218/73 do CONFEA.  As 
atribuições para os engenheiros químicos, na modalidade Têxtil, são complementadas as atribuições na resolução 308/86 do 
CONFEA.  
7 P&D: Pesquisa e Desenvolvimento. 
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e a saúde, e de conservar os recursos naturais.  Nesta profissão, são utilizados 
computadores para pesquisar variáveis tais como: temperatura, pressão, concentração, 
tempo e intensidade da mistura.  O refinamento subseqüente da pesquisa básica deve 
ser efetuado num laboratório ou numa planta piloto, que é uma versão miniatura da 
fabrica comercial a ser proposta. 

Alguma pesquisa e desenvolvimento são realizados pela indústria, para 
desenvolver melhores produtos.  A pesar disto, a maior parte das pesquisas é 
desenvolvida nas universidades.  Os professores universitários orientam os alunos de 
graduação através da pesquisa como o objetivo de desenvolver tecnologias e de obter 
um melhor entendimento entre as diferentes formas em que os produtos químicos 
podem interagir sob varias condições. 

PPRROOJJEETTOO  EE  CCOONNSSTTRRUUÇÇÃÃOO  

A engenharia de Projetos indica de por si o projeto e a construção de plantas 
de fabricação de produtos químicos.  Como engenheiros de projetos, você poderá 
trabalhar diretamente para uma firma de manufatura ou para uma companhia de 
consultoria contratada pelo 
fabricante. 

No trabalho do projeto, os 
engenheiros químicos devem se 
basear pesadamente nos 
conhecimentos obtidos na sua 
preparação, tais como matemática, 
física, química e outras ciências 
relacionadas. Eles utilizam este 
conhecimento para selecionar e 
dimensionar equipamentos e para 
determinar o método ótimo de 
produção.  Ele deve especificar, e 
até projetar os sistemas de 
controle para manter a qualidade 
do produto consistente, minimizar 
os desperdícios e para assegurar 
uma operação segura na fabrica. 

Os engenheiros químicos 
desenvolvem capital e operam 
custos, apresentando uma previsão 
dos lucros como justificativa para a proposta do projeto.  Depois de ser tomada a 
decisão de prosseguir com o projeto, o engenheiro deverá preparar as especificações  
detalhadas para a compra de equipamentos, os desenhos detalhados e os fluxogramas, 
assim como os cronogramas de prioridades para a instalação dos equipamentos. 

No trabalho de construção, o engenheiro químico deverá atuar como 
engenheiro de campo, assistindo diretamente os trabalhadores durante o período da 
construção.  Isto assegura que os requisitos do processo serão satisfeitos.  Depois da 
construção, estes engenheiros poderão assistir as atividades de testes de equipamentos, 
treinamento de operadores e na posta-em-marcha da planta. 

 

Figura 12-4 - Engenheiro químico ajustando uma 
válvula numa linha industrial de produção de gás 



�
�
�
�
��
��
�
�

A  E N G E N H A R I A  Q U Í M I C A  

Engenharia - Uma Breve Introdução – Cocian L.F.E. 203203203203 

OOPPEERRAAÇÇÕÕEESS  

Os engenheiros químicos nas operações, são responsáveis pela operação diária 
das fabricas de manufatura.  Eles estão principalmente interessados em produzir 
produtos de forma econômica e segura, e que satisfaça as necessidades dos clientes em 
qualidade e quantidade. 

Os engenheiros de operação são desafiados pelas variações e carência de 
matérias primas, pelas interrupções da produção, pelas flutuações dos custos, clima e 
falha de equipamentos.  Eles ajustam de forma gradual as condições de operação para 
melhorar os produtos, mantendo a qualidade e reduzindo os custos de operação. 

GGEERREENNCCIIAAMMEENNTTOO  AAMMBBIIEENNTTAALL  EE  DDEE  EEFFLLUUEENNTTEESS    

Os engenheiros químicos envolvidos na área ambiental desenvolvem métodos 
para reduzir a poluição criada pelas operações de produção.  Eles desenvolvem 
técnicas para recuperar materiais úteis dos efluentes e dos desperdícios, projetam 
locais de armazenamento para os resíduos e plantas de tratamento, e trabalham com 
plantas operacionais para projetar estratégias de controle da poluição. 

EENNTTIIDDAADDEESS  GGOOVVEERRNNAAMMEENNTTAAIISS  

Engenheiros químicos trabalham nas agencias dos governos municipais, 
estatais e federais, para aconselhar os políticos dos assuntos referentes ao meio 
ambiente e da produção industrial.  Eles estão envolvidos no desenvolvimento de leis 
e padrões que protejam o meio ambiente e as pessoas, de acidentes com produtos 
químicos. 

1111111122222222........66666666........22222222........        PPPPPPPPrrrrrrrreeeeeeeeppppppppaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaaççççççççããããããããoooooooo        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaa        aaaaaaaa        EEEEEEEEnnnnnnnnggggggggeeeeeeeennnnnnnnhhhhhhhhaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaa        QQQQQQQQuuuuuuuuíííííííímmmmmmmmiiiiiiiiccccccccaaaaaaaa        
O contínuo desenvolvimento de produtos e processos indica que a Engenharia 

Química é uma profissão dinâmica e versátil, com um futuro excitante.  Para ser parte 
deste futuro, você precisará de uma boa preparação.  Existem duas qualidades 
importantes para ser um engenheiro químico: uma curiosidade natural de como 
funcionam as coisas, e de um treinamento apropriado.  O treinamento inicia no 
ensino médio e deve incluir três anos de formação nas ciências incluindo química e 
física, quatro anos de matemática, incluindo trigonometria e álgebra, e pelos menos 
três anos de língua portuguesa.  A educação continua na universidade durante 4 a 5 
anos na Engenharia Química.  Para ocupar posições de professor ou pesquisador 
engenheiro químico,  é requerido treinamento adicional de 2 a 4 anos. 

1111111122222222........66666666........33333333........        AAAAAAAAssssssss        ddddddddeeeeeeeezzzzzzzz        ggggggggrrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnddddddddeeeeeeeessssssss        rrrrrrrreeeeeeeeaaaaaaaalllllllliiiiiiiizzzzzzzzaaaaaaaaççççççççõõõõõõõõeeeeeeeessssssss        ddddddddaaaaaaaa        EEEEEEEEnnnnnnnnggggggggeeeeeeeennnnnnnnhhhhhhhhaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaa        
QQQQQQQQuuuuuuuuíííííííímmmmmmmmiiiiiiiiccccccccaaaaaaaa        
De acordo com o American Institute of Chemical Engineers, as dez maiores 

contribuições dos engenheiros químicos são: 

17. A divisão do átomo 
18. Os plásticos 
19. As técnicas e equipamentos para o cuidado da saúde, e até órgãos artificiais 
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20. As complexas substâncias farmacêuticas fabricadas em grandes quantidades, salvam muitas 
vidas. 

21. As fibras sintéticas 
22. A separação liquefeita do ar em oxigênio e nitrogênio 
23. As soluções ambientais para a poluição e os resíduos 
24. Os alimentos: fertilizantes, processamento e empacotamento 
25. Os produtos petroquímicos 
26. A borracha sintética 

111222...777...   OOOsss   EEEnnngggeeennnhhheeeiiirrrooosss   QQQuuuííímmmiiicccooosss   
EEMMPPRREEGGOOSS  DDOOSS  EENNGGEENNHHEEIIRROOSS  QQUUÍÍMMIICCOOSS  

As empresas de manufatura empregam mais de 70% de todos os engenheiros 
químicos, principalmente nas áreas da química, eletrônica, refinamento de petróleo, 
papel e em indústrias relacionadas a estas.  A maior parte do restante trabalha para 
empresas de serviços de engenharia, em serviços de teste e pesquisa, ou em firmas de 
consultoria que projetam fábricas químicas.  Alguns trabalham em empreiteiras 
contratadas pelas agencias do governo, ou como consultor independente. 

PPEERRSSPPEECCTTIIVVAASS  DDOOSS  EENNGGEENNHHEEIIRROOSS  QQUUÍÍMMIICCOOSS  

Os engenheiros químicos podem observar uma pequena competição pelos 
postos de trabalho, desde que o número de novos postos tradicionais é projetado para 
crescer mais lentamente que o número de graduados, para a década até 2010.  O 
emprego para os engenheiros químicos é projetado ter um crescimento levemente 
acima da média, de todas as ocupações, até o ano 2010.   

A pesar de que em geral, os empregos na indústria de manufatura tendam a 
declinar, as companhias químicas continuarão a pesquisa e desenvolvimento de novas 
substâncias químicas, e de processos mais eficientes para aumentar a produção das 
substâncias existentes, resultando em alguns postos a mais para os engenheiros 
químicos. 

Dentre todas as indústrias de manufatura, as de produtos químicos, de 
plásticos, de produtos farmacêuticos, de biotecnologia e da eletrônica, são as que 
podem oferecer as melhores oportunidades.  Grande parte do crescimento dos postos 
de trabalho projetado para os engenheiros químicos vem de indústrias de prestação de 
serviços, tais como as que prestam serviços de teste e pesquisa. 

SSAALLÁÁRRIIOOSS  DDOOSS  EENNGGEENNHHEEIIRROOSS  QQUUÍÍMMIICCOOSS  

A media de salário anual dos engenheiros químicos, nos EUA no ano de 2000, 
foi de US$65690.  O 50% em torno da média receberam entre US$53440 e US$80840.  
O 10% com menores salários, receberam menos de US$45200, e o 10% com maior 
salário, recebeu mais de US$93430. 
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Nos EUA em 20018, os engenheiros mecânicos recém formados, receberam em 
média US$51073 por ano, os que possuíam diploma de mestrado, US$57221, e os com 
diploma de doutor, US$75521. 

FFOONNTTEESS  DDEE  IINNFFOORRMMAAÇÇÃÃOO  ÕÕEESS  AADDIICCIIOONNAAIISS  DDAA  EENNGGEENNHHAARRIIAA  QQUUÍÍMMIICCAA  
! American Institute of Chemical Engineers: www.aiche.org  
! American Chemical Society: www.acs.org 
 

                                                           
8 Fonte: National Association of Colleges and Employers. 
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1111111133333333........        AAAAAAAA        EEEEEEEEssssssssssssssssêêêêêêêênnnnnnnncccccccciiiiiiiiaaaaaaaa        ddddddddaaaaaaaa        EEEEEEEEnnnnnnnnggggggggeeeeeeeennnnnnnnhhhhhhhhaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaa        
A essência da engenharia é o projeto.  O projeto é o planejamento mental de 

um dispositivo, processo ou sistema, que irá efetivamente resolver um problema ou 
satisfazer uma necessidade.  Nesta seção, você poderá explorar como os engenheiros 
resolvem problemas e conhecerá um pouco mais sobre as características dos 
problemas encontrados no dia a dia do engenheiro. 

111333...111...   AAA   MMMooodddeeelllaaagggeeemmm   nnnaaa   SSSooollluuuçççãããooo   dddeee   PPPrrrooobbbllleeemmmaaasss   dddeee   
EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   

Tanto para a síntese, quanto para a análise, os engenheiros freqüentemente 
fazem uso de modelos, ou seja, representações da realidade que são de uso mais 
apropriado do que os objetos reais em si. 

Um modelo é uma representação conveniente da realidade, para analisar o 
comportamento ou predizer o desempenho de um dispositivo ou sistema.  Por 
exemplo, o modelo atômico de Bohr, consiste de um núcleo massivo com carga 
elétrica positiva, rodeado por um ou mais elétrons orbitais com cargas negativas.  Este 
modelo é útil na explicação do espectro atômico em termos de transições de elétrons 
de uma órbita para outra.  Para outros propósitos, este modelo deve ser substituído 
por um modelo mais sofisticado da teoria da mecânica quântica. 

A modelagem é uma das atividades comuns dos engenheiros.  Um modelo 
pode ser útil ao engenheiro, desde que ele seja simples, pequeno, barato ou mais fácil 
de manipular do que o fenômeno real, dispositivo ou sistema que ele representa.  Os 
modelos de engenharia vão desde uma simples expressão matemática que relaciona a 
força com o deslocamento ou deformação de uma mola, até a complexa representação 
de um sistema urbano completo de transporte.  O principal requisito é que o modelo 
retenha as características essenciais do objeto real. 

De particular importância para os engenheiros são os modelos matemáticos, 
que implementados num computador podem simular sistemas físicos, tais como por 
exemplo, circuitos elétricos, movimento de fluidos, transporte de massa, solidificação, 
etc. 

Um engenheiro de pesquisa, por exemplo, pode construir um modelo de um 
laser ajustável, que pode ser adaptado a várias aplicações.  Um engenheiro de sistemas 
pode empregar um modelo matemático para representar uma complexa unidade de 
controle e representa-la através de um diagrama de blocos. 

Capítulo 

13 



�
�
�
�
��
��
�
�

A  E S S Ê N C I A  D A  E N G E N H A R I A  

Engenharia - Uma Breve Introdução – Cocian L.F.E. 207207207207 

111333...222...   EEEssstttiiimmmaaatttiiivvvaaasss   eee   AAAvvvaaallliiiaaaçççõõõeeesss      
A estimativa e a avaliação são métodos de engenharia muito valiosos e 

importantes, utilizados como um método rápido e barato de aproximar uma resposta, 
de predizer resultados de métodos mais precisos, ou de testar os resultados de outros 
métodos.  Estimar e avaliar significa formar, com base num julgamento lógico, uma 
opinião a partir de dados imprecisos.  Por exemplo, o engenheiro de construção 
estima o custo de um projeto pela combinação dos custos calculados somente com os 
eventos que podem ser previstos.  Um outro tipo de estimativa e avaliação envolve a 
medição imaginária da altura de um prédio que pode ser estimada imaginando quantas 
vezes o prédio é maior do que uma pessoa com altura de 1.80 m.  Nestes dois 
exemplos, a opinião é o resultado da aplicação do julgamento desenvolvido de 
situações anteriores. 

Chegar diretamente ao resultado com base na experiência, mas sem qualquer 
raciocínio consciente, é chamado de intuição.  A intuição é utilizada muitas vezes a 
cada dia por qualquer um de nós.  Por exemplo, o condutor de um veículo de passeio 
que se aproxima de uma intersecção ao mesmo tempo que uma jamanta, não utiliza 
uma calculadora para determinar quem possui a preferencial.  É uma experiência 
comum dos jovens engenheiros, que ao apresentar os resultados depois de dias de 
cálculos, para engenheiros mais experientes, ouçam a seguinte frase destes: “..isto não 
parece estar correto....”.   

A intuição baseada na experiência possui um importante papel na engenharia. 
Por outro lado, os chutes ou a intuição injustificada não são aceitáveis na engenharia. 

111333...333...   OOO   MMMééétttooodddooo   dddooo   PPPrrrooojjjeeetttooo   nnnaaa   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   
De grande importância na engenharia é o processo da síntese criativa ou 

projeto, colocando as idéias de forma ordenada para criar uma nova solução, que irá 
resolver um problema da melhor forma possível.  Ainda que o projeto envolve os 
mesmos passos básicos que a solução de problemas gerais, existem algumas diferenças 
importantes.  Uma delas é a ênfase na síntese, na geração de novas idéias e na 
combinação destas.  Uma outra diferença é quando a solução do problema está 
colocada como um processo em linha reta, enquanto que o projeto é caracterizado 
pela iteração, ou seja, a repetição de passos iniciais em vistas de novas informações.  O 
método pode ser dividido em nove etapas: 

27. Defina a necessidade 
28. Gere idéias 
29. Selecione métodos praticáveis 
30. Estabeleça os problemas 
31. Sintetize soluções 
32. Teste e avalie 
33. Decida e otimize 
34. Produza 
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DDEEFFIINNAA  AA  NNEECCEESSSSIIDDAADDEE  

Desde que existem muitas soluções para um determinado problema de projeto, 
muitos métodos possíveis devem ser levados em conta até que seja identificado o mais 
apropriado.  A definição da necessidade (passo 1) pode ser muito diferente da 
necessidade inicialmente percebida.  Exemplos de dados de entrada nesta etapa são o 
ambiente, vendas, gerenciamento e público em geral. 

GGEERREE  IIDDÉÉIIAASS      

O engenheiro de projetos começa a gerar idéias na forma de métodos e 
soluções possíveis.  Ao mesmo tempo, ele define as condições de contorno 
estabelecendo limitações aparentes e especificando os critérios pelos quais as propostas 
serão avaliadas. 

SSEELLEECCIIOONNEE  MMÉÉTTOODDOOSS  PPRRAATTIICCÁÁVVEEIISS  

A próxima etapa é também chamado estudo de viabilidade, na qual o 
engenheiro identifica as propostas que aparentam satisfazer os critérios sem exceder às 
limitações.  A revisão dos métodos possíveis pode resultar numa nova avaliação dos 
critérios e limitações, o que normalmente é conhecido como realimentação. 

EESSTTAABBEELLEEÇÇAA  OOSS  PPRROOBBLLEEMMAASS    

A seleção de métodos viáveis focaliza a atenção nos problemas críticos ou 
gargalos do projeto, e leva a uma série de enunciados de questões especificas do 
problema referente a componentes ou aspectos das várias propostas, usualmente 
formuladas em termos de modelos que descreve o sistema e o seu entorno.  A 
formulação destas questões pode gerar novas idéias, que são introduzidas no processo 
do projeto. 

SSIINNTTEETTIIZZEE  SSOOLLUUÇÇÕÕEESS    

Em resposta a questões específicas, o engenheiro cria ou sintetiza, novos 
dispositivos, processos, ou subsistemas, que irão satisfazer a necessidade básica ou que 
resolverão o problema original.  As soluções sintetizadas se contrapõe a realimentação 
de resultados, que poderá derivar na modificação de critérios e limitações. 

TTEESSTTEE  EE  AAVVAALLIIEE  

Num problema de projeto, a verificação do desenvolvimento do mesmo inclui 
o teste e a avaliação, em termos de critérios específicos e limitações, assim como a 
verificação dos cálculos e modelos nos quais o projeto está baseado.  O teste pode 
envolver experimentos de laboratório, teste em protótipos de tamanho real ou em 
simulação usando computadores.  O conhecimento obtido dos experimentos pode 
resultar em idéias novas a serem consideradas, iniciando mais uma iteração com as 
etapas iniciais do projeto. 
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DDEECCIIDDAA  EE  OOTTIIMMIIZZEE  

Em algum ponto do projeto o engenheiro deverá selecionar o melhor 
conceito, otimizar as suas características, e tomar decisões difíceis, que servirão de 
base para o projeto final. 

PPRROOJJEETTEE  EEMM  DDEETTAALLHHEE  

Finalmente, a interpretação da solução para um problema de projeto será na 
forma detalhada das etapas e estabelecerá o conjunto de especificações que incorpora 
todas as decisões feitas ao longo do processo.  Ainda então o projeto não estará 
finalizado, desde que a experiência na linha de produção ou em campo, fornecerá uma 
realimentação adicional iniciando outra iteração.  Nos detalhes do projeto, todas as 
questões técnicas adicionais estarão respondidas, serão estabelecidas as dimensões e 
tolerâncias, serão especificados os materiais e tipo de acabamento, e serão prescritos os 
métodos de montagem e de teste. 

PPRROODDUUÇÇÃÃOO  

O projeto não está finalizado até a chegada do primeiro relatório de aceite, dos 
engenheiros de produção e de vendas. 

111333...444...   AAA   CCCrrriiiaaatttiiivvviiidddaaadddeee   nnnaaa   EEEnnngggeeennnhhhaaarrriiiaaa   
Os engenheiros trabalham somente com problemas novos.  Os problemas que 

tenham sido resolvidos antes são normalmente entregues para sua solução, a técnicos 
ou inseridos em software de computadores.  Os novos problemas com certeza serão 
difíceis, desde que o maior parte dos problemas fáceis já tem sido resolvido. 

Na busca das soluções, o engenheiro está em competição num ambiente 
bastante difícil: predecessores que tentaram e falharam e ávidos rivais que a qualquer 
momento estarão dedicados para resolver o mesmo problema.  O sucesso de um 
engenheiro depende da habilidade de conceber uma nova idéia, técnica, processo ou 
material.  Em outras palavras, ele depende da sua criatividade. 

A ênfase nos novos métodos numa atmosfera competitiva faz da engenharia 
uma profissão excitante.  A dificuldade dos problemas, a necessidade de pensamento 
abstrato, e a ênfase na predição do comportamento futuro, fazem da engenharia uma 
profissão desafiadora.  A satisfação que provém da solução com sucesso de um 
problema difícil resolvido de forma original, fazem da engenharia uma profissão 
prazerosa, particularmente para o individuo criativo. 

IINNGGRREEDDIIEENNTTEESS  DDAA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE  

A inovação consiste em organizar elementos de forma que eles se relacionem 
entre si de uma nova maneira.  O resultado da criatividade é um projeto original, uma 
teoria não predita, um único padrão, ou uma nova configuração.  A criatividade pode 
ser o nosso maior e último recurso natural. 

Quais são os ingredientes da criatividade?Quais são os ingredientes da criatividade?Quais são os ingredientes da criatividade?Quais são os ingredientes da criatividade?    



�
�
�
�
��
��
�
�

A  E S S Ê N C I A  D A  E N G E N H A R I A  

Engenharia - Uma Breve Introdução – Cocian L.F.E. 210210210210 

A criatividade é um processo mental onde é requerido raciocínio abstrato, que 
está fortemente associado com a habilidade intelectual.  Mas a inteligência1 de por si 
só não é suficiente.  As pessoas que possuem os maiores índices nos testes de 
inteligência, em geral não são as mais criativas.  Aparentemente, todas as pessoas com 
inteligência acima da média (i.e. estudantes de engenharia e outros) são criativas em 
certo grau.   

O segundo ingrediente da criatividade é o conhecimento.  O conhecimento 
dos fatores e processos envolvidos num problema usualmente é resultado da 
experiência. 

O terceiro fator essencial é a motivação, o forte motivo ou desejo de encontrar 
a solução para um problema desafiante e complicado.  Contribuindo com a 
motivação, está o estímulo fornecido pelo grupo de pessoas, treinadas, inteligentes e 
motivadas, que fazem parte do grupo do projeto, ou que são encontradas nos 
laboratórios de pesquisa. 

DDEESSEENNVVOOLLVVEENNDDOO  AA  SSUUAA  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE    

Existe evidência convincente que a inovação é um comportamento que se 
aprende, e que as habilidades criativas podem ser desenvolvidas e melhoradas.  No 
lugar de ser uma aptidão inerente, a criatividade provavelmente reflete uma atitude, e 
as atitudes podem ser mudadas.  Algumas universidades oferecem cursos de 
pensamento criativo, embora o seu próprio programa de desenvolvimento original 
possa ser mais efetivo.  A seguir algumas sugestões gerais: 

! Aprenda um pouco mais sobre criatividade. 
! Interesse-se neste assunto intrigante, leia sobre ele e fale com outras pessoas sobre o 

mesmo. 
! Exponha a você mesmo, idéias fora do seu próprio interesse especial, discutindo-as 

com os outros. 
! Jogue com as idéias, deforme-as, vire-as do avesso, sacuda-as um pouco. 
! Tome o seu tempo para pensar serenamente, para contemplar, para sonhar acordado. 
! Suspenda a ação, e demore o julgamento, dê às suas idéias a chance de se incubar. 
! Desfrute da satisfação que vem das novas inspirações e discernimentos. 
! Coloque você mesmo num modo de solução de problemas, faça perguntas a si 

mesmo, dispa-se dos detalhes sem importância, atravesse as barreiras convencionais e 
tente definir o assunto central. 

! Force a você mesmo a obter uma nova visão de questões antigas. 
! Acima tudo, aprecie o fato que você possui um potencial criativo muito maior do que 

até hoje tenha utilizado.  O desenvolvimento deste potencial merece uma cuidadosa 
atenção, desde que a sociedade, da qual você faz parte, valoriza-a e compensa-a de forma 
generosa. 

! Ainda mais importante, a inovação é uma função humana de alto nível, e uma fonte 
de grande prazer e satisfação. 

                                                           
1 Não deve ser confundida a “inteligência” com “quantidade de conhecimento”.  O grau de inteligência de um indivíduo 
demonstra a “habilidade de utilização” do conhecimento para um determinado fim.  Por exemplo, os computadores digitais 
binários, pode-se dizer possuem somente dois conhecimentos, o 0 e o 1 lógicos.  O software criado pelos humanos, manipula 
estes dados para dar à máquina uma certa inteligência, que dependerá da complexidade dos algoritmos, que pode resultar no 
triunfo da máquina sobre os humanos, num simples jogo de xadrez. 
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OO  IINNDDIIVVÍÍDDUUOO  CCRRIIAATTIIVVOO  

Uma grande quantidade de tempo e esforço tem sido dispendido para 
determinar como a criatividade pode ser desenvolvida ou melhorada.  Um método é 
estudar as características pessoais de indivíduos que são criativos.  A seguir é colocado 
um retrato das características pessoais de inovadores típicos2.  Compare as suas 
características com as destas pessoas, e verá que possivelmente você possuirá algumas 
delas num certo grau. 

! Sensível aos problemas; bem informado sobre como as coisas realmente são; não 
impressionado com os símbolos de prestigio; independente e sempre diz o que pensa. 

! Aceita a incerteza, a ambigüidade, o conflito e as mudanças;  agüenta frustrações e 
fracassos; aberto a sugestões;  se esforçam para mudar a sua forma de pensar, e para 
voltar a mudar novamente. 

! Inteligente curioso e hábil em tratar com abstrações; hábil em transformar idéias em 
novos pensamentos; gosta de brincar com as idéias e com conceitos. 

! Hábil em integrar, colocar as coisas juntas, em sintetizar, em perceber padrões e em 
extrapolar experiências anteriores para as novas situações. 

! Dita o seu próprio rumo e é altamente motivado; zeloso e agressivo; possui 
determinação, perseverança e energia. 

EEXXEEMMPPLLOOSS  DDEE  CCRRIIAATTIIVVIIDDAADDEE  

A imaginação e a inovação, quando acompanhada com motivação e baseada no 
conhecimento, levam ao avanço na ciência e na tecnologia.  A seguir são colocados 
três exemplos onde estas habilidades resultaram em conhecimentos e benefícios para a 
humanidade. 

Os cinturões de radiação de Van AllenOs cinturões de radiação de Van AllenOs cinturões de radiação de Van AllenOs cinturões de radiação de Van Allen    

Os primeiros satélites espaciais detectavam a concentração de partículas 
carregadas no espaço ao redor da Terra.  Com poucos dados para trabalhar, uma 
equipe da Universidade de Iowa encabeçada por J.A. Van Allen, concebeu a 
possibilidade da existência de um cinturão imenso de partículas carregadas 
temporariamente presas pelo campo magnético terrestre.  A equipe então propôs 
alguns experimentos que confirmaram a existência de tais zonas.  A zona interior 
contém elétrons com energia maior que 600000 eV e prótons com energias acima de 
40 milhões de eV.  Estes se acreditam resultar do produto do decaimento radiativo de 
nêutrons que se o movimentam para fora da atmosfera, onde eles são criados pelos 
raios cósmicos.  A zona exterior contém elétrons com energia maior que 200000 eV e 
os prótons, com energias maiores que 60 milhões de eV.  A zona exterior é devida 
provavelmente ao gás solar ionizado que provém do sol e fica preso no campo 
magnético terrestre. 

Ajuda para um coração cansadoAjuda para um coração cansadoAjuda para um coração cansadoAjuda para um coração cansado    
A habilidade do engenheiro no desenvolvimento de bombas, válvulas, 

controles e sistemas de comunicação, tem sido usado para resolver problemas de 
doenças e de órgãos humanos desgastados.  A substituição por partes sintéticas ou 

                                                           
2 Note que os homens e mulheres realmente criativos, não são pessoas típicas. 
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próteses, são fato-comum em certas situações, sendo que os rins e as válvulas cardíacas 
artificiais, são amplamente utilizados hoje em dia. 

Os problemas em colocar um dispositivo com duas câmaras, capaz de bombear 
7 litros de sangue por minuto, dentro da cavidade peitoral, e manter-lo em operação 
de forma confiável por tempo indefinido, são enormes.  Os materiais utilizados 
devem possuir especiais propriedades mecânicas, químicas e elétricas, desde que estes 
não sejam rejeitados pelo mecanismos de defesa do corpo humano.  Como elemento 
essencial do processo vital, um dispositivo protético deve ser completamente 
confiável.   

O marca-passo representa uma solução bem sucedida de um problema 
complexo de controle, complicado ainda pela possibilidade de corrosão, e pela 
necessidade de ter uma fonte de alimentação infalível.  Os impulsos elétricos gerados 
pelo marca-passo e transmitidos para o coração através de eletrodos implantados nos 
tecidos musculares estimulam o coração defeituoso numa contração rítmica, sessenta 
vezes por minuto.  Os implantes de marca-passo se constituem hoje em dia, como 
uma operação de rotina, permitindo que milhares de pessoas continuem uma vida 
normal.  

Engrenagens a partir de disparos com armas de fogo Engrenagens a partir de disparos com armas de fogo Engrenagens a partir de disparos com armas de fogo Engrenagens a partir de disparos com armas de fogo     
As engrenagens metálicas são fabricadas pela remoção de material, para formar 

os dentes, numa operação de fresagem.  A velocidade com a qual este material é 
removido, é limitada pelo calor gerado na crescente resistência ao corte.  Em muitas 
situações, as forças de atrito tendem a aumentar rapidamente a medida que a 
velocidade de corte aumenta, e existe um limite máximo de remoção do metal nos 
métodos convencionais. 

A pesar disto, os engenheiros russos do Instituto de Pesquisas da Sibéria 
desenvolveram uma máquina com altíssima velocidade de corte.  Num dos seus 
experimentos iniciais, eles dispararam uma arma de fogo contra uma engrenagem 
ainda não trabalhada.  Atrás desta estava um anel com ferramentas de corte.  
Surpreendentemente, eles encontraram que acima de 100 metros por segundo a 
resistência mecânica ao corte, diminui com o aumento da velocidade.  Para 
velocidades acima de 750 metros por segundo, o desempenho da ferramenta em 
materiais duros, cai 1.5 % do valor usual. 
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CREA –Conselho Regional e Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

Código de Ética Profissional da Engenharia, da Arquitetura, da Agronomia, 
da Geologia, da Geografia e da Meteorologia 

 

As Entidades Nacionais representativas dos profissionais da Engenharia, da Arquitetura, da 
Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia pactuam e proclamam o presente 
Código de Ética Profissional. 
 
Brasília, 06 de novembro de 2002 

 

Conheça o novo Código de Ética Profissional: 
 
1 - Preâmbulo 
2 - Da identidade das profissões e dos profissionais 
3 - Dos princípios Éticos 
4 - Dos deveres 
5 - Das condutas vedadas 
6 - Dos direitos 
7 - Da infração ética 

1 - Preâmbulo 
Art. 1º - O Código de Ética Profissional enuncia os fundamentos éticos e as 
condutas necessárias à boa e honesta prática das profissões da Engenharia, da 
Arquitetura, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia e relaciona 
direitos e deveres correlatos de seus profissionais. 
Art. 2º - Os preceitos deste Código de Ética Profissional têm alcance sobre os 
profissionais em geral, quaisquer que sejam seus níveis de formação, modalidades 
ou especializações. 
 
Art. 3º - As modalidades e especializações profissionais poderão estabelecer, em 
consonância com este Código de Ética Profissional, preceitos próprios de conduta 
atinentes às suas peculiaridades e especificidades.  

 
2 - Da identidade das profissões e dos profissionais 

Art. 4º - As profissões são caracterizadas por seus perfis próprios, pelo saber 
científico e tecnológico que incorporam, pelas expressões artísticas que utilizam e 
pelos resultados sociais, econômicos e ambientais do trabalho que realizam. 
Art. 5º - Os profissionais são os detentores do saber especializado de suas 
profissões e os sujeitos pró-ativos do desenvolvimento. 
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Art. 6º - O objetivo das profissões e a ação dos profissionais volta-se para o bem-
estar e o desenvolvimento do homem, em seu ambiente e em suas diversas 
dimensões: como indivíduo, família, comunidade, sociedade, nação e humanidade; 
nas suas raízes históricas, nas gerações atual e futura. 
 
Art. 7o - As entidades, instituições e conselhos integrantes da organização 
profissional são igualmente permeados pelos preceitos éticos das profissões e 
participantes solidários em sua permanente construção, adoção, divulgação, 
preservação e aplicação. 

 
3 - Dos princípios éticos 

Art. 8º - A prática da profissão é fundada nos seguintes princípios éticos aos quais 
o profissional deve pautar sua conduta:Do objetivo da profissão 
I - A profissão é bem social da humanidade e o profissional é o agente capaz de 
exercê-la, tendo como objetivos maiores a preservação e o desenvolvimento 
harmônico do ser humano, de seu ambiente e de seus valores; 

Da natureza da profissão 
II - A profissão é bem cultural da humanidade construído permanentemente pelos 
conhecimentos técnicos e científicos e pela criação artística, manifestando-se pela 
prática tecnológica, colocado a serviço da melhoria da qualidade de vida do 
homem; 

Da honradez da profissão 
III - A profissão é alto título de honra e sua prática exige conduta honesta, digna e 
cidadã; 

Da eficácia profissional 
IV - A profissão realiza-se pelo cumprimento responsável e competente dos 
compromissos profissionais, munindo-se de técnicas adequadas, assegurando os 
resultados propostos e a qualidade satisfatória nos serviços e produtos e 
observando a segurança nos seus procedimentos; 

Do relacionamento profissional 
V - A profissão é praticada através do relacionamento honesto, justo e com espírito 
progressista dos profissionais para com os gestores, ordenadores, destinatários, 
beneficiários e colaboradores de seus serviços, com igualdade de tratamento entre 
os profissionais e com lealdade na competição; 

Da intervenção profissional sobre o meio 
VI - A profissão é exercida com base nos preceitos do desenvolvimento sustentável 
na intervenção sobre os ambientes natural e construído e da incolumidade das 
pessoas, de seus bens e de seus valores; 

Da liberdade e segurança profissionais 
VII - A profissão é de livre exercício aos qualificados, sendo a segurança de sua 
prática de interesse coletivo. 

4 - Dos deveres 
Art. 9º - No exercício da profissão são deveres do profissional:  
 
I - ante ao ser humano e a seus valores: 
 
a. oferecer seu saber para o bem da humanidade; 
b. harmonizar os interesses pessoais aos coletivos; 
c. contribuir para a preservação da incolumidade pública; 
d. divulgar os conhecimentos científicos, artísticos e tecnológicos  
    inerentes à profissão; 
II - ante à profissão: 
a. identificar-se e dedicar-se com zelo à profissão; 
b. conservar e desenvolver a cultura da profissão; 
c. preservar o bom conceito e o apreço social da profissão; 
d. desempenhar sua profissão ou função nos limites de suas atribuições e de sua capacidade 
pessoal de realização; 
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e. empenhar-se junto aos organismos profissionais no sentido da consolidação da cidadania e 
da solidariedade profissional e da coibição das transgressões éticas; 
III - nas relações com os clientes, empregadores e colaboradores: 
a. dispensar tratamento justo a terceiros, observando o princípio da eqüidade; 
b. resguardar o sigilo profissional quando do interesse de seu cliente ou empregador, salvo em 
havendo a obrigação legal da divulgação ou da informação; 
c. fornecer informação certa, precisa e objetiva em publicidade e propaganda pessoal; 
d. atuar com imparcialidade e impessoalidade em atos arbitrais e periciais; 
e. considerar o direito de escolha do destinatário dos serviços, ofertando-lhe, sempre que 
possível, alternativas viáveis e adequadas às demandas em suas propostas; 
f. alertar sobre os riscos e responsabilidades relativos às prescrições técnicas e às 
conseqüências presumíveis de sua inobservância; 
g. adequar sua forma de expressão técnica às necessidades do cliente e às normas vigentes 
aplicáveis; 
IV - nas relações com os demais profissionais: 
a. atuar com lealdade no mercado de trabalho, observando o princípio da igualdade de 
condições; 
b. manter-se informado sobre as normas que regulamentam o exercício da profissão; 
c. preservar e defender os direitos profissionais; 
V - ante ao meio: 
a. orientar o exercício das atividades profissionais pelos preceitos do desenvolvimento 
sustentável; 
b. atender, quando da elaboração de projetos, execução de obras ou criação de novos 
produtos, aos princípios e recomendações de conservação de energia e de minimização dos 
impactos ambientais; 
c. considerar em todos os planos, projetos e serviços as diretrizes e disposições concernentes 
à preservação e ao desenvolvimento dos patrimônios sócio-cultural e ambiental. 

5 - Das condutas vedadas 

Art. 10 - No exercício da profissão são condutas vedadas ao profissional:I - ante ao 
ser humano e a seus valores: 
 
I - Ante o ser humano e seus valores  
a. descumprir voluntária e injustificadamente com os deveres do ofício; 
b. usar de privilégio profissional ou faculdade decorrente de função de forma 
abusiva, para fins discriminatórios ou para auferir vantagens pessoais; 
c. prestar de má-fé orientação, proposta, prescrição técnica ou qualquer ato 
profissional que possa resultar em dano às pessoas ou a seus bens patrimoniais;  
II - ante à profissão: 
a. aceitar trabalho, contrato, emprego, função ou tarefa para os quais não tenha 
efetiva qualificação;  
b. utilizar indevida ou abusivamente do privilégio de exclusividade de direito 
profissional; 
c. omitir ou ocultar fato de seu conhecimento que transgrida à ética profissional; 
III - nas relações com os clientes, empregadores e colaboradores: 
a. formular proposta de salários inferiores ao mínimo profissional legal; 
b. apresentar proposta de honorários com valores vis ou extorsivos ou 
desrespeitando tabelas de honorários mínimos aplicáveis; 
c. usar de artifícios ou expedientes enganosos para a obtenção de vantagens 
indevidas, ganhos marginais ou conquista de contratos; 
d. usar de artifícios ou expedientes enganosos que impeçam o legítimo acesso dos 
colaboradores às devidas promoções ou ao desenvolvimento profissional; 
e. descuidar com as medidas de segurança e saúde do trabalho sob sua 
coordenação; 
f. suspender serviços contratados, de forma injustificada e sem prévia 
comunicação; 
g. impor ritmo de trabalho excessivo ou exercer pressão psicológica ou assédio 
moral sobre os colaboradores; 
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IV - nas relações com os demais profissionais: 
a. intervir em trabalho de outro profissional sem a devida autorização de seu 
titular, salvo no exercício do dever legal; 
b. referir-se preconceituosamente a outro profissional ou profissão; 
c. agir discriminatoriamente em detrimento de outro profissional ou profissão; 
d. atentar contra a liberdade do exercício da profissão ou contra os direitos de 
outro profissional; 
V - ante ao meio: 
 
a. prestar de má-fé orientação, proposta, prescrição técnica ou qualquer ato 
profissional que possa resultar em dano ao ambiente natural, à saúde humana ou 
ao patrimônio cultural. 

6 - Dos direitos 

Art.º 11 - São reconhecidos os direitos coletivos universais inerentes às profissões, 
suas modalidades e especializações, destacadamente: 
 
a. à livre associação e organização em corporações profissionais; 
b. ao gozo da exclusividade do exercício profissional; 
c. ao reconhecimento legal; 
d. à representação institucional. 
 
Art.º 12 - São reconhecidos os direitos individuais universais inerentes aos 
profissionais, facultados para o pleno exercício de sua profissão, destacadamente: 
 
a. à liberdade de escolha de especialização; 
b. à liberdade de escolha de métodos, procedimentos e formas de expressão; 
c. ao uso do título profissional; 
d. à exclusividade do ato de ofício a que se dedicar; 
e. à justa remuneração proporcional à sua capacidade e dedicação e aos graus de 
complexidade, risco, experiência e especialização requeridos por sua tarefa; 
f. ao provimento de meios e condições de trabalho dignos, eficazes e seguros; 
g. à recusa ou interrupção de trabalho, contrato, emprego, função ou tarefa quando 
julgar incompatível com sua titulação, capacidade ou dignidade pessoais; 
h. à proteção do seu título, de seus contratos e de seu trabalho; 
i. à proteção da propriedade intelectual sobre sua criação; 
j. à competição honesta no mercado de trabalho; 
k. à liberdade de associar-se a corporações profissionais; 
l. à propriedade de seu acervo técnico profissional. 

 

7 - Da infração ética 
Art. 13 - Constitui-se infração ética todo ato cometido pelo profissional que atente 
contra os princípios éticos, descumpra os deveres do ofício, pratique condutas 
expressamente vedadas ou lese direitos reconhecidos de outrem. 
Art.14 - A tipificação da infração ética para efeito de processo disciplinar será 
estabelecida, a partir das disposições deste Código de Ética Profissional, na forma 
que a lei determinar. 



�
�
�
�
��
��
�
�

 

1111111166666666........        RRRRRRRReeeeeeeessssssssoooooooolllllllluuuuuuuuççççççççõõõõõõõõeeeeeeeessssssss        ddddddddoooooooo        CCCCCCCCOOOOOOOONNNNNNNNFFFFFFFFEEEEEEEEAAAAAAAA////////CCCCCCCCRRRRRRRREEEEEEEEAAAAAAAA        
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, 

ARQUITETURA E AGRONOMIA 
 

RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 JUN 1973 
 

Discrimina atividades das diferentes modalidades profissionais da 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia. 

 
 O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, usando das atribuições que lhe 
conferem as letras "d" e "f", parágrafo único do artigo 27 da Lei nº 5.194, de 24 DEZ 1966, 
 CONSIDERANDO que o Art. 7º da Lei nº 5.194/66 refere-se às atividades profissionais do 
engenheiro, do arquiteto e do engenheiro agrônomo, em termos genéricos; 
 CONSIDERANDO  a necessidade de discriminar atividades das diferentes modalidades 
profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia em nível  superior e em nível médio, para fins da 
fiscalização de seu exercício profissional, e atendendo ao disposto na alínea "b" do artigo 6º e parágrafo 
único do artigo 84  da Lei nº 5.194, de 24 DEZ 1966,  
 
 RESOLVE: 
 
 Art. 1º - Para efeito de fiscalização do exercício profissional correspondente às diferentes 
modalidades da Engenharia, Arquitetura e Agronomia em nível superior e em nível médio, ficam 
designadas as seguintes atividades: 
 Atividade 01 - Supervisão, coordenação e orientação técnica; 
 Atividade 02 - Estudo, planejamento, projeto e especificação; 
 Atividade 03 - Estudo de viabilidade técnico-econômica; 
 Atividade 04 - Assistência, assessoria e consultoria; 
 Atividade 05 - Direção de obra e serviço técnico; 
 Atividade 06 - Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico; 
 Atividade 07 - Desempenho de cargo e função técnica; 
 Atividade 08 - Ensino,  pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação  
               técnica; extensão; 
 Atividade 09 - Elaboração de orçamento; 
 Atividade 10 - Padronização, mensuração e controle de qualidade; 
 Atividade 11 - Execução de obra e serviço técnico; 
 Atividade 12 - Fiscalização de obra e serviço técnico; 
 Atividade 13 - Produção técnica e especializada; 
 Atividade 14 - Condução de trabalho técnico; 
 Atividade 15 - Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo  
               ou manutenção; 
 Atividade 16 - Execução de instalação, montagem e reparo; 
 Atividade 17 - Operação e manutenção de equipamento e instalação; 
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 Atividade 18 - Execução de desenho técnico. 
 Art. 2º - Compete ao ARQUITETO OU ENGENHEIRO ARQUITETO: 

I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a edificações, 
conjuntos arquitetônicos e monumentos, arquitetura paisagística e de interiores; planejamento 
físico, local, urbano e regional; seus serviços afins e correlatos. 

 Art. 3º - Compete ao ENGENHEIRO AERONÁUTICO: 
I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a aeronaves, 

seus sistemas e seus componentes; máquinas, motores e equipamentos; instalações 
industriais e mecânicas relacionadas à modalidade; infra-estrutura aeronáutica;  operação, 
tráfego e serviços de comunicação de transporte aéreo; seus serviços afins e correlatos; 

 Art. 4º - Compete ao ENGENHEIRO AGRIMENSOR: 
I - o desempenho das atividades 01 a 12 e 14 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referente a 

levantamentos topográficos, batimétricos, geodésicos e aerofotogramétricos; locação de: 
 a) loteamentos; 
 b) sistemas de saneamento, irrigação e drenagem; 
 c) traçados de cidades; 
 d) estradas; seus serviços afins e correlatos. 

II - o desempenho das atividades 06 a 12 e 14 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referente a 
arruamentos, estradas e obras hidráulicas; seus serviços afins e correlatos. 

 Art. 5º - Compete ao ENGENHEIRO AGRÔNOMO: 
I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a engenharia 

rural; construções para fins rurais e suas instalações complementares; irrigação e drenagem 
para fins agrícolas; fitotecnia e zootecnia; melhoramento animal e vegetal; recursos naturais 
renováveis; ecologia, agrometeorologia; defesa sanitária; química agrícola; alimentos; 
tecnologia de transformação (açúcar, amidos, óleos, laticínios, vinhos e destilados); 
beneficiamento e conservação dos produtos animais e vegetais; zimotecnia; agropecuária; 
edafologia; fertilizantes e corretivos; processo de cultura e de utilização de solo; 
microbiologia agrícola; biometria; parques e jardins; mecanização na agricultura; 
implementos agrícolas; nutrição animal; agrostologia;  bromatologia e rações; economia 
rural e crédito rural; seus serviços afins e correlatos. 

 Art. 6º - Compete ao ENGENHEIRO CARTÓGRAFO ou ao ENGENHEIRO DE GEODÉSIA E 
TOPOGRAFIA ou ao ENGENHEIRO GEÓGRAFO: 

I - o desempenho das atividades 01 a 12 e 14 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a 
levantamentos topográficos, batimétricos, geodésicos e aerofotogramétricos; elaboração de 
cartas geográficas; seus serviços afins e correlatos.  

 Art. 7º - Compete ao ENGENHEIRO CIVIL ou ao ENGENHEIRO DE FORTIFICAÇÃO e 
CONSTRUÇÃO:  

I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a edificações, 
estradas, pistas de rolamentos e aeroportos; sistema de transportes, de abastecimento de 
água e de saneamento; portos, rios, canais, barragens e diques; drenagem e irrigação; pontes 
e grandes estruturas; seus serviços afins e correlatos. 

 Art. 8º - Compete ao ENGENHEIRO ELETRICISTA ou ao ENGENHEIRO ELETRICISTA, 
MODALIDADE ELETROTÉCNICA: 

I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes à geração, 
transmissão, distribuição e utilização da energia elétrica; equipamentos, materiais e 
máquinas elétricas; sistemas de medição e controle elétricos; seus serviços afins e 
correlatos. 

 Art. 9º - Compete ao ENGENHEIRO ELETRÔNICO ou ao ENGENHEIRO ELETRICISTA, 
MODALIDADE ELETRÔNICA ou ao ENGENHEIRO DE COMUNICAÇÃO: 

I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a materiais 
elétricos e eletrônicos; equipamentos eletrônicos  em geral; sistemas de comunicação e 
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telecomunicações; sistemas de medição e controle elétrico e eletrônico; seus serviços afins 
e correlatos. 

 Art. 10 - Compete ao ENGENHEIRO FLORESTAL: 
I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a engenharia 

rural; construções para fins florestais e suas instalações complementares, silvimetria e 
inventário florestal; melhoramento florestal; recursos naturais renováveis; ecologia, 
climatologia, defesa sanitária florestal; produtos florestais, sua tecnologia e sua 
industrialização; edafologia; processos de utilização de solo e de floresta; ordenamento e 
manejo florestal; mecanização na floresta; implementos florestais; economia e crédito rural 
para fins florestais; seus serviços afins e correlatos. 

 Art. 11 - Compete ao ENGENHEIRO GEÓLOGO ou GEÓLOGO: 
 I -  o desempenho das atividades de que trata a Lei nº 4.076, de 23 JUN 1962. 
 Art. 12 - Compete ao ENGENHEIRO MECÂNICO ou ao ENGENHEIRO MECÂNICO E DE 
AUTOMÓVEIS ou ao ENGENHEIRO MECÂNICO E DE ARMAMENTO  ou ao ENGENHEIRO DE 
AUTOMÓVEIS ou ao ENGENHEIRO INDUSTRIAL MODALIDADE MECÂNICA: 

I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a processos 
mecânicos, máquinas em geral; instalações industriais e mecânicas; equipamentos 
mecânicos e eletro-mecânicos;  veículos automotores; sistemas de produção de transmissão 
e de utilização do calor; sistemas de refrigeração e de ar condicionado; seus serviços afins e 
correlatos. 

 Art. 13 - Compete ao ENGENHEIRO METALURGISTA ou ao ENGENHEIRO INDUSTRIAL 
E DE METALURGIA ou ENGENHEIRO INDUSTRIAL MODALIDADE METALURGIA: 

I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a processos 
metalúrgicos, instalações e equipamentos destinados à indústria metalúrgica, 
beneficiamento de minérios; produtos metalúrgicos; seus serviços afins e correlatos. 

 Art. 14 - Compete ao ENGENHEIRO DE MINAS: 
I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes à prospecção 

e à pesquisa mineral; lavra de minas; captação de água subterrânea; beneficiamento de 
minérios e abertura de vias subterrâneas; seus serviços afins e correlatos. 

 Art. 15 - Compete ao ENGENHEIRO NAVAL: 
I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a 

embarcações e seus componentes; máquinas, motores e equipamentos; instalações 
industriais e mecânicas relacionadas à modalidade; diques e porta-batéis; operação, tráfego 
e serviços de comunicação de transporte hidroviário; seus serviços afins e correlatos. 

 Art. 16 - Compete ao ENGENHEIRO DE PETRÓLEO: 
I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução referentes a 

dimensionamento, avaliação e exploração de jazidas pretrolíferas, transporte e 
industrialização do petróleo; seus serviços afins e correlatos. 

 Art. 17 - Compete ao ENGENHEIRO QUÍMICO ou ao ENGENHEIRO INDUSTRIAL 
MODALIDADE QUÍMICA: 

I - desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes à indústria 
química e petroquímica e de alimentos; produtos químicos; tratamento de água e 
instalações  de tratamento de água industrial e de rejeitos industriais; seus serviços afins e 
correlatos. 

 Art. 18 - Compete ao ENGENHEIRO SANITARISTA: 
I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a controle 

sanitário do ambiente; captação e distribuição de água; tratamento de água, esgoto e  
resíduos; controle de poluição; drenagem; higiene e conforto de ambiente; seus serviços 
afins e correlatos. 

 Art. 19 - Compete ao ENGENHEIRO TECNÓLOGO DE ALIMENTOS: 
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I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes à indústria de 
alimentos; acondicionamento, preservação, distribuição, transporte e abastecimento de 
produtos alimentares; seus serviços afins e correlatos. 

 Art. 20 - Compete ao ENGENHEIRO TÊXTIL: 
I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes  à indústria 

têxtil; produtos têxteis, seus serviços afins e correlatos. 
 Art. 21 - Compete ao URBANISTA: 

I - o desempenho das atividades 01 a 12 e 14 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a 
desenvolvimento urbano e regional, paisagismo e trânsito; seus serviços afins e correlatos. 

 Art. 22 - Compete ao ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO: 
I - o desempenho das atividades 09 a 18 do artigo 1º desta Resolução, circunscritas ao âmbito 

das respectivas modalidades profissionais; 
II - as relacionadas nos números 06 a 08 do artigo 1º desta Resolução, desde que enquadradas 

no desempenho das atividades referidas no item I deste artigo. 
 Art. 23 - Compete ao TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR ou TECNÓLOGO: 

I - o desempenho das atividades 09 a 18 do artigo 1º desta Resolução, circunscritas ao âmbito 
das respectivas modalidades profissionais; 

II - as relacionadas nos números 06 a 08 do artigo 1º desta Resolução, desde que enquadradas 
no desempenho das atividades referidas no item I deste artigo. 

 Art. 24 - Compete ao TÉCNICO DE GRAU MÉDIO: 
I - o desempenho das atividades 14 a 18 do artigo 1º desta Resolução, circunscritas ao âmbito 

das respectivas modalidades profissionais; 
II - as relacionadas nos números 07 a 12 do artigo 1º desta Resolução, desde que enquadradas 

no desempenho das atividades referidas no item I deste artigo. 
 Art. 25 - Nenhum profissional poderá desempenhar atividades além daquelas que lhe competem, 
pelas características de seu currículo escolar, consideradas em cada caso, apenas, as disciplinas que 
contribuem para a graduação profissional, salvo outras que lhe sejam acrescidas em curso de pós-
graduação, na mesma modalidade. 
 Parágrafo único - Serão discriminadas no registro profissional as atividades constantes desta 
Resolução. 
 Art. 26 - Ao já diplomado aplicar-se-á um dos seguintes critérios: 

I - àquele que estiver registrado, é reconhecida a competência concedida em seu registro, salvo 
se as resultantes desta Resolução forem mais amplas, obedecido neste caso, o disposto no 
artigo 25 desta Resolução. 

II - àquele que ainda não estiver registrado, é reconhecida a competência resultante dos 
critérios em vigor antes da vigência desta Resolução, com a ressalva do inciso I deste 
artigo. 

 Parágrafo único - Ao aluno matriculado até à data da presente Resolução, aplicar-se-á, quando 
diplomado, o critério do item II deste artigo. 
 Art. 27 - A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 Art. 28 - Revogam-se as Resoluções de nº 4, 26, 30, 43, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 67, 68, 71, 
72, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 89, 95, 96, 108, 111, 113, 120, 121, 124, 130, 132, 135, 139, 145, 147, 157, 
178, 184, 185, 186, 197, 199, 208 e 212 e as demais disposições em contrário. 
 

Rio de Janeiro, 29 JUN 1973. 
 
 

Prof. FAUSTO AITA GAI 
Presidente 

Engº.CLÓVIS GONÇALVES DOS SANTOS 
1º Secretário 
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Publicada no D.O.U. de 31 JUL 1973. 

CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA,  
ARQUITETURA E AGRONOMIA 

 
RESOLUÇÃO Nº 235, DE 09 OUT 1975 

 
Discrimina as atividades profissionais do Engenheiro de Produção. 

 
 O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, usando das atribuições que lhe 
conferem a letra "f" do artigo 27 da Lei nº 5.194, de 24 DEZ 1966, 
 CONSIDERANDO  que o artigo 7º da Lei nº 5.194/66 refere-se às atividades profissionais do  
engenheiro, do arquiteto e do engenheiro agrônomo em termos genéricos; 
 CONSIDERANDO  a necessidade de  discriminar atividades das diferentes modalidades 
profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, para fins de fiscalização do seu exercício 
profissional, 
 
 RESOLVE: 
 
 Art. 1º - Compete ao Engenheiro de Produção o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º 
da Resolução nº 218, de 29 JUN 1973, referentes aos procedimentos na fabricação industrial, aos métodos 
e seqüências de produção industrial em geral e ao produto industrializado; seus serviços afins e correlatos. 
 Art. 2º - Aplicam-se à presente Resolução as disposições constantes do artigo 25 e seu parágrafo 
único da Resolução nº 218, de 29 JUN 1973. 
 Art. 3º - Os engenheiros de produção integrarão o grupo ou categoria de engenharia na 
modalidade industrial prevista no artigo 6º da Resolução nº 232, de 18 SET 1975. 
 Art. 4º - A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 

Rio de Janeiro, 9 OUT 1975. 
 
 

Prof. FAUSTO AITA GAI 
Presidente 

Engº Agr. PAULO BOTÊLHO 
1º Secretário 
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Publicada no D.O.U. de 30 OUT 1975 
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CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA,  
ARQUITETURA E AGRONOMIA 

 
RESOLUÇÃO Nº 241, DE 31 JUL 1976 

 
Discrimina as atividades profissionais de Engenheiro de Materiais. 

 
 O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, usando das atribuições que lhe 
conferem a letra "f" do artigo 27 da Lei nº 5.194, de 24 DEZ 1966, 
 CONSIDERANDO que o artigo 7º da Lei nº 5.194/66 refere-se às atividades profissionais do 
engenheiro, do arquiteto e do engenheiro agrônomo em termos genéricos; 
 CONSIDERANDO a necessidade de discriminar atividades das diferentes modalidades 
profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, para fins de fiscalização de seu exercício 
profissional, 
 
 RESOLVE: 
 
 Art. 1º - Compete ao Engenheiro de Materiais o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º 
da Resolução nº 218, de 29 JUN 1973, referentes aos procedimentos tecnológicos na fabricação de 
materiais para a indústria e suas transformações industriais; na utilização das  instalações e equipamentos 
destinados a esta produção industrial especializada; seus serviços afins e correlatos. 
 Art. 2º - Aplicam-se à presente Resolução as disposições constantes do artigo 25 e seu parágrafo 
único da Resolução nº 218, de 29 JUN 1973. 
 Art. 3º - Os engenheiros de materiais integrarão o grupo ou categoria de engenharia na 
modalidade industrial prevista no artigo 6º da Resolução nº 232, de 18 SET 1975. 
 Art. 4º - A Presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 

Brasília, 31 JUL 1976. 
 
 

Engº Civil e Eletrônico INÁCIO DE LIMA FERREIRA 
Presidente 

 
 

Engº Agr. PAULO BOTÊLHO 
1º Secretário 

 
 
 
 
 
 
 
Publicada no D.O.U. de 18 AGO 1976. 
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CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, 
ARQUITETURA E AGRONOMIA 

 
RESOLUÇÃO Nº 256, DE 27 MAIO 1978 

 
Discrimina as atividades profissionais do Engenheiro Agrícola. 

 
 O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, usando das atribuições que lhe 
confere a letra "f" do Art. 27 da Lei nº 5.194, de 24 DEZ 1966, 
 CONSIDERANDO que o artigo 7º da Lei nº 5.194/66 refere-se às atividades profissionais do 
engenheiro, do arquiteto e do engenheiro agrônomo em termos genéricos; 
 CONSIDERANDO  a necessidade de discriminar atividades das diferentes modalidades 
profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, para fins de fiscalização de seu exercício 
profissional; 
 CONSIDERANDO  o disposto na Resolução nº 31, de 08 AGO 1974, do Conselho Federal de 
Educação, que estabelece o currículo dos diplomados em Engenharia Agrícola, 
 
 RESOLVE: 
 
 Art. 1º - Compete ao Engenheiro Agrícola o desempenho das atividades 1 a 18 do  artigo 1º da 
Resolução nº 218 do CONFEA, referentes à aplicação de conhecimentos tecnológicos para a solução de 
problemas relacionados à produção agrícola, envolvendo energia, transporte, sistemas estruturais e 
equipamentos, nas áreas de solos e águas, construções para fins rurais, eletrificação, máquinas e 
implementos agrícolas, processamento e armazenamento de produtos agrícolas, controle da poluição em 
meio rural, seus serviços afins e correlatos. 
 Art. 2º - Aplicam-se à presente Resolução as disposições constantes do artigo 25 e seu Parágrafo 
único da Resolução nº 218, do CONFEA, de 29 JUN 1973. 
 Art. 3º - Os engenheiros agrícolas integrarão o grupo ou categoria da agronomia na modalidade 
agronomia, prevista no artigo 6º da Resolução nº 232 e artigo 14 da Resolução 159, do CONFEA. 
 Art. 4º - A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 

Brasília, 27 MAIO 1978. 
 

Engº Civil e Eletrotécnico INÁCIO DE LIMA FERREIRA 
Presidente 

 
Engº Civil HARRY FREITAS BARCELLOS 

1º Secretário 
 
 
 
 
 
 
 
Publicada no D.O.U. de 16 JUN 1978 
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CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, 
 ARQUITETURA E AGRONOMIA 

 
RESOLUÇÃO Nº 279, DE 15 JUN 1983. 

  
Discrimina as atividades profissionais do Engenheiro de Pesca. 

   
 O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, em sua Sessão Ordinária nº 1.141, 
de 27 MAIO 1983, usando das atribuições que lhe confere a letra "f" do Art. 27 da Lei nº 5.194, de 24 
DEZ 1966, 
 CONSIDERANDO que o Art. 7º da Lei nº 5.194/66 refere-se às atividades profissionais do 
engenheiro, do arquiteto e do engenheiro agrônomo em termos genéricos;  
 CONSIDERANDO a necessidade de discriminar atividades das diferentes modalidades 
profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, para fins de fiscalização de seu exercício 
profissional;  
 CONSIDERANDO o disposto na Resolução  nº 1, de 17 MAR 1982, do Conselho Federal de 
Educação, que estabelece o currículo dos diplomados em Engenharia de Pesca, 
    
 RESOLVE: 
   
 Art. 1º - Compete ao Engenheiro de Pesca o desempenho das atividades 01 a 18 do Art. 1º da 
Resolução nº 218, do CONFEA, de 29 JUN 1973, no referente ao aproveitamento dos recursos naturais 
aquícolas, a cultura e utilização da riqueza biológica dos mares, ambientes estuarinos, lagos e cursos 
d'àgua; a pesca e o beneficiamento do pescado, seus serviços afins e correlatos. 
 Art. 2º - Os Engenheiros de Pesca integrarão o Grupo ou categoria da agronomia previsto no Art. 
6º da Resolução nº 232, de 18 SET 1975, do CONFEA.  
 Art. 3º - A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  
 Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 

Brasília, 15 JUN 1983. 
 
 

ONOFRE BRAGA DE FARIA 
Presidente 

JAIME CÂMARA VIEIRA 
2º Secretário 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicada no D.O.U. de 17 JUN 1983, Seção I, Págs. 10.608/09.  
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CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, 
 ARQUITETURA E AGRONOMIA 

 
RESOLUÇÃO Nº 288, DE 7 DEZ 1983. 

  
Designa o título e fixa as atribuições das novas habilitações em Engenharia 
de Produção e Engenharia Industrial. 

 
   
 O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, usando das atribuições que lhe 
confere o Art. 27, letra "f", da Lei nº 5.194, de 24 DEZ  1966, e consoante o aprovado pelo Plenário nas 
Sessões Ordinárias nº 1.142, de 24 JUN 1983, 1.148, de 18 NOV 1983, e 1.150, de 7 DEZ 1983, 
 CONSIDERANDO que a estrutura dos cursos de Engenharia estabelece seis grandes áreas, 
podendo advir de cada uma as formações em Engenharia de Produção e em Engenharia Industrial;  
 CONSIDERANDO que na nova estrutura curricular dos cursos de Engenharia foram 
caracterizadas as habilitações de Engenharia de Produção e Engenharia Industrial;  
 CONSIDERANDO a necessidade de, face ao acima exposto, definirem-se as atribuições destas 
novas formações profissionais, 
 
    
 RESOLVE: 
    
 Art. 1º - Aos profissionais diplomados em Engenharia de Produção ou Engenharia Industrial, 
cujos currículos escolares obedeçam às novas estruturas, dar-se-á o título e atribuições de acordo com as 
seis grandes áreas da Engenharia, de onde se originaram, e da seguinte forma:  

a) Aos oriundos da área CIVIL, o título de Engenheiro Civil e as atribuições do Art. 7º da 
Resolução nº 218/73, do CONFEA;  

b) Aos oriundos da área MECÂNICA, o título de Engenheiro Mecânico e as atribuições do Art. 
12 da Resolução nº 218/73, do CONFEA;  

c) Aos oriundos da área ELÉTRICA, o título de Engenheiro Eletricista e as atribuições dos arts. 
8º e 9º da Resolução nº 218/73, do CONFEA;  

d) Aos oriundos da área METALÚRGICA, o título de Engenheiro Metalúrgico e as atribuições 
do Art. 13 da Resolução nº 218/73, do CONFEA;  

e) Aos oriundos da área de MINAS, o título de Engenheiro de Minas e as atribuições do Art. 14 
da Resolução nº 218/73, do CONFEA;  

f) Aos oriundos da área de QUÍMICA, o título de Engenheiro Químico e as atribuições do Art. 
17 da Resolução nº 218/73, do CONFEA.  

 Art. 2º - Aos profissionais a que se refere o artigo anterior aplicam-se os demais dispositivos 
pertinentes da Resolução nº 218/73, do CONFEA.  
 Art. 3º - Aos profissionais diplomados em Engenharia de Produção e Engenharia Industrial 
anteriormente à nova estrutura curricular, registrados ou não, aplicam-se as disposições vigentes à época 
de suas formações.  
 Art. 4º - A presente Resolução entrará em vigor na data de  sua publicação. 
 Art. 5º - Revogam-se a Resolução nº 280, de 24 JUN 1983, e demais disposições em contrário. 
 
 

Brasília, 7 DEZ 1983. 
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ONOFRE BRAGA DE FARIA 

Presidente 
CLÓVIS GONÇALVES DOS SANTOS 

1º Secretário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicada no D.O.U de 16 DEZ 1983 - Seção I - Pág. 21.190   
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CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, 
 ARQUITETURA E AGRONOMIA 

 
RESOLUÇÃO Nº 308, DE 21 MAR 1986. 

 
Discrimina as atividades profissionais do Engenheiro Químico - Modalidade 
Têxtil. 

   
 O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, usando da atribuição que lhe 
confere a letra "f" do Art. 27 da Lei nº 5.194, de 24 DEZ 1966;  
 CONSIDERANDO que o Art. 7º da Lei nº 5.194/66 refere-se às atividades profissionais do 
engenheiro, do arquiteto e do engenheiro agrônomo em termos genéricos;  
 CONSIDERANDO a necessidade de discriminar atividades das diferentes modalidades 
profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, para fins de fiscalização de seu exercício 
profissional, 
    
 RESOLVE: 
    
 Art. 1º - Compete ao Engenheiro Químico - Modalidade têxtil o desempenho das atividades 01 a 
18 do Art. 1º da Resolução nº 218, de 29 JUN 1973, quanto aos procedimentos referentes à indústria 
química de produtos têxteis, seus serviços afins e correlatos.  
 Art. 2º - Aplicam-se à presente Resolução as disposições constantes do Art. 25 e seu parágrafo 
único da Resolução nº 218, de 29 JUN 1973.  
 Art. 3º - Os engenheiros químicos - modalidade têxtil integrarão o grupo ou categoria da 
Engenharia na Modalidade Industrial prevista no artigo 6º da Resolução nº 232, de 18 DEZ 1975.  
 Art. 4º - A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.  
 Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 

Brasília, 21 MAR 1986. 
 
 
 

LUIZ CARLOS DOS SANTOS 
Presidente 

ANTÔNIO AUGUSTO RIBEIRO DE ARAÚJO 
1º Secretário 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicada no D.O.U. de 18 ABR 1986 - Seção I - Pág.. 5.662 
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CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, 
ARQUITETURA E AGRONOMIA 

 
RESOLUÇÃO Nº 310, DE 23 JUL 1986. 

 
Discrimina as atividades do Engenheiro Sanitarista. 

   
 O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, no uso das atribuições que lhe 
conferem a letra "f" e o parágrafo único do artigo 27 da Lei nº 5.194, de 24 DEZ 1966,  
 CONSIDERANDO que o artigo 7º da Lei nº 5.194/66 refere-se às atividades do engenheiro, do 
arquiteto e do engenheiro-agrônomo em termos genéricos;  
 CONSIDERANDO que há necessidade de discriminar atividades das diferentes modalidades 
profissionais, para fins de fiscalização de seu exercício profissional;  
 CONSIDERANDO o  disposto  nas  Resoluções  números  048/76  e  2/77  do  Conselho Federal 
de Educação  que estabelecem o currículo dos diplomados em Engenharia Sanitária;   
 CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 218/73 do CONFEA;  
 CONSIDERANDO o que dispõe a Deliberação nº 031/86-CRN, 
  
 RESOLVE: 
   
 Art. 1º - Compete ao Engenheiro Sanitarista  o  desempenho  das  atividades  01  a  18 do artigo 
1º da Resolução nº 218/73 do CONFEA, referente a:  

. sistemas de abastecimento de água, incluindo captação,  adução,  reservação, distribuição e 
tratamento de água;  

. sistemas de distribuição de excretas e de águas residuárias (esgoto) em soluções  individuais  
ou sistemas de esgotos, incluindo tratamento;  

. coleta, transporte e tratamento de resíduos sólidos (lixo);  

. controle sanitário do ambiente, incluindo o controle de poluição ambiental;  

. controle de vetores biológicos transmissores de doenças (artrópodes e roedores  de 
importância  para a saúde pública);  

. instalações prediais hidrossanitárias;  

. saneamento de edificações e locais públicos, tais como piscinas, parques e áreas de lazer,  
recreação e esporte em geral;  

. saneamento dos alimentos. 
 Art. 2º - Aplicam-se  à  presente  Resolução as disposições contidas no artigo 25 da Resolução nº 
218/73 do CONFEA.  
 Art. 3º - Os Engenheiros Sanitaristas integrarão o grupo ou categoria da engenharia - modalidade 
civil - prevista no Art. 6º,  letra "a", da Resolução nº 232/75 ou Art. 1º,  letra "a", da Resolução nº 284/83.  
 Art. 4º - A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
 Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 

Brasília, 23 JUL 1986. 
 

LUIZ CARLOS DOS SANTOS 
Presidente 

ARISTIDES ATHAYDE CORDEIRO 
1º Secretário 

 
 
Publicada no D.O.U. de 15 AGO 1986 - Seção I - Pág. 12.174. 
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CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, 

ARQUITETURA E AGRONOMIA 
 

RESOLUÇÃO Nº 359, DE 31 JUL 1991. 
 

Dispõe sobre o exercício profissional, o registro e as atividades do 
Engenheiro de Segurança do Trabalho e dá outras providências. 

   
 O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, no uso da atribuição que lhe 
confere o artigo 27, alínea "f", da Lei nº 5.194, de 24 DEZ 1966,   
 CONSIDERANDO que a Lei nº 7.410/85 veio excepcionar a legislação anterior que regulou os 
cursos de especialização e seus objetivos, tanto que o seu Art. 6º revogou as disposições em contrário; 
 CONSIDERANDO a aprovação, pelo Conselho Federal de Educação, do currículo básico do 
curso de Engenharia de Segurança do Trabalho - Parecer nº 19/87;  
 CONSIDERANDO, ainda, que tal Parecer nº 19/87 é expresso em ressaltar que "deve a 
Engenharia da Segurança do Trabalho voltar-se precipuamente para a proteção do trabalhador em todas as 
unidades laborais, no que se refere à questão de segurança, inclusive higiene do trabalho, sem 
interferência específica nas competências legais e técnicas estabelecidas para as diversas modalidades da 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia";  
 CONSIDERANDO, ainda, que o mesmo Parecer concluiu por fixar um currículo básico único e 
uniforme para a pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, independentemente da 
modalidade do curso de graduação concluído pelos profissionais engenheiros e arquitetos; 
 CONSIDERANDO que a Lei nº 7.410/85 faculta a todos os titulados como Engenheiro a 
faculdade de se habilitarem como Engenheiros de Segurança do Trabalho, estando, portanto, amparados 
inclusive os Engenheiros da área de Agronomia;  
 CONSIDERANDO, por fim, a manifestação da Secretaria de Segurança e Medicina do 
Trabalho, prevista no Art. 4º do Decreto nº 92.530/86, pela qual "a Engenharia de Segurança do Trabalho 
visa à prevenção de riscos nas atividades de trabalho com vistas à defesa da integridade da pessoa 
humana", 
    
 RESOLVE: 
    
 Art. 1º - O exercício da especialização de Engenheiro de Segurança do Trabalho é permitido, 
exclusivamente:  

I - ao Engenheiro ou Arquiteto, portador de certificado de conclusão de curso de 
especialização, a nível de pós-graduação, em Engenharia de Segurança do Trabalho;  

II - ao portador de certificado de curso de especialização em Engenharia de Segurança do 
Trabalho, realizado em caráter prioritário pelo Ministério do Trabalho;  

III - ao portador de registro de Engenharia de Segurança do Trabalho, expedido pelo Ministério 
do Trabalho, dentro de 180 (cento e oitenta) dias da extinção do curso referido no item 
anterior.  

 Parágrafo único - A expressão Engenheiro é específica e abrange o universo sujeito à 
fiscalização do CONFEA, compreendido entre os artigos 2º e 22, inclusive, da Resolucão nº 218/73.  
 Art. 2º - Os Conselhos Regionais concederão o Registro dos Engenheiros de Segurança do 
Trabalho, procedendo à anotação nas carteiras profissionais já expedidas.  
 Art. 3º - Para o registro, só serão aceitos certificados de cursos de pós-graduação acompanhados 
do currículo cumprido, de conformidade com o Parecer nº 19/87, do Conselho Federal de Educação.  
 Art. 4º - As atividades dos Engenheiros e Arquitetos, na especialidade de  Engenharia de 
Segurança do Trabalho, são as seguintes:  

1 - Supervisionar, coordenar e orientar tecnicamente os serviços de Engenharia de 
 Segurança do Trabaho;  



�
�
�
�
��
��
�
�

R E S O L U Ç Õ E S  D O  C O N F E A / C R E A  

Engenharia - Uma Breve Introdução – Cocian L.F.E. 232232232232 

2 - Estudar as condições de segurança dos locais de trabalho e das instalações e equipamentos, 
com vistas especialmente aos problemas de controle de risco, controle de poluição, higiene 
do trabalho, ergonomia, proteção contra incêndio e saneamento;  

3 - Planejar e desenvolver a implantação de técnicas relativas a gerenciamento e controle de 
riscos;  

4 - Vistoriar, avaliar, realizar perícias, arbitrar, emitir parecer, laudos técnicos e indicar 
medidas de controle sobre grau de exposição a agentes agressivos de riscos físicos, 
químicos e biológicos, tais como poluentes atmosféricos, ruídos, calor, radiação em geral e  
pressões anormais, caracterizando as atividades, operações e locais insalubres e perigosos;  

5 - Analisar riscos, acidentes e falhas, investigando causas, propondo medidas preventivas e 
corretivas e orientando trabalhos estatísticos, inclusive com respeito a custo;  

6 - Propor políticas, programas, normas e regulamentos de Segurança do Trabalho, zelando 
pela sua observância;  

7 - Elaborar projetos de sistemas de segurança e assessorar a elaboração de projetos de obras, 
instalação e equipamentos, opinando do ponto de vista da Engenharia de Segurança; 

8 - Estudar instalações, máquinas e equipamentos, identificando seus pontos de risco e 
projetando dispositivos de segurança;  

9 - Projetar sistemas de proteção contra incêndios, coordenar atividades de combate a incêndio 
e de salvamento e elaborar planos para emergência e catástrofes;  

10 - Inspecionar locais de trabalho no que se relaciona com a segurança do Trabalho, 
delimitando áreas de periculosidade;  

11 - Especificar, controlar e fiscalizar sistemas de proteção coletiva e equipamentos de 
segurança, inclusive os de proteção individual e os de proteção contra incêndio, 
assegurando-se de sua qualidade e eficiência;  

12 - Opinar e participar da especificação para aquisição de substâncias e equipamentos cuja 
manipulação, armazenamento, transporte ou funcionamento possam apresentar riscos, 
acompanhando o controle do recebimento e da expedição;  

13 - Elaborar planos destinados a criar e desenvolver a prevenção de acidentes, promovendo a 
instalação de comissões e assessorando-lhes o funcionamento;  

14 - Orientar o treinamento específico de Segurança do Trabalho e assessorar a elaboração de 
programas de treinamento geral, no que diz respeito à Segurança do Trabalho; 

15 - Acompanhar a execução de obras e serviços decorrentes da adoção de medidas de 
segurança, quando a complexidade dos trabalhos a executar assim o exigir;  

16 - Colaborar na fixação de requisitos de aptidão para o exercício de funções, apontando os 
riscos decorrentes desses exercícios;  

17 - Propor medidas preventivas no campo da Segurança do Trabalho, em face do conhecimento 
da natureza e gravidade das lesões provenientes do acidente de trabalho, incluídas as 
doenças do trabalho;  

18 - Informar aos trabalhadores e à comunidade, diretamente ou por meio de seus 
representantes, as condições que possam trazer danos a sua integridade e as medidas que 
eliminam ou atenuam estes riscos e que deverão ser tomadas.  

 Art. 5º - A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicacão.  
 Art. 6º - Revogam-se as Resoluções 325, de 27 NOV 1987, e 329, de 31 MAR 1989, e as 
disposições em contrário. 

Brasília, 31 JUL 1991. 
 

FREDERICO V. M. BUSSINGER 
Presidente 

MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA 
1º Secretário 

 
 
 
Publicada no D.O.U. de 01 NOV 1991 - Seção I -  Pág. 24.564   
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CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, 
 ARQUITETURA E AGRONOMIA 

 
RESOLUÇÃO Nº 380, DE 17 DEZ 1993 

 
Discrimina as atribuições provisórias dos Engenheiros de Computação ou 
Engenheiros Eletricistas com ênfase em Computação e dá outras 
providências. 

   
 O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, no uso das atribuições que lhe 
confere o Art. 27, alínea "f", da Lei nº 5.194, de 24 DEZ 1966,  
 CONSIDERANDO que o Art. 7º da Lei nº 5.194/66 refere-se às atividades profissionais do 
Engenheiro, do Arquiteto e  do Engenheiro Agrônomo em termos genéricos; 
  CONSIDERANDO a grande evolução tecnológica  decorrente  do uso do computador na área da 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia; 
  CONSIDERANDO a necessidade de discriminar atividades das diferentes modalidades 
profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, para fins de fiscalização de seu exercício 
profissional, 
   
  RESOLVE: 
    
 Art. 1º - Compete ao Engenheiro de Computação ou Engenheiro Eletricista com ênfase em 
Computação o desempenho das atividades do Artigo 9º da Resolução nº 218/73, acrescidas de análise de 
sistemas computacionais, seus serviços afins e correlatos. 
 §  1º - Ao Engenheiro Eletricista, com atribuições do Artigo 9º da Resolução nº 218/73, serão 
concedidas as atribuições previstas no "caput" deste Artigo, conforme disposições do artigo 25, parágrafo 
único, da Resolução nº 218/73. 
 §  2º - Ao Engenheiro Eletricista com ênfase em Computação ou ao Engenheiro de Computação 
que atender ao disposto nas Resoluções 48/76 e 9/77 do Conselho Federal de Educação - CFE, serão 
concedidas, também, as atribuições do Artigo 8º da Resolução nº 218/73 do CONFEA. 
 Art. 2º - Os Engenheiros de Computação integrarão o grupo ou categoria da Engenharia - 
Modalidade Eletricista. 
 Art. 3º - A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Brasília, 17 DEZ 1993. 
 
 

FREDERICO V. M. BUSSINGER 
Presidente 

ANTÔNIO CARLOS ALBÉRIO 
Vice-Presidente 

 
 
 
Publicada no D.O.U. DE 06  JAN 1994 - Seção I - Pág. 193. 
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CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, 
ARQUITETURA E AGRONOMIA 

RESOLUÇÃO Nº 427, DE 5 DE MARÇO DE 1999. 
Discrimina as atividades profissionais do Engenheiro de Controle e 
Automação. 

 

 O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, no uso das atribuições que lhe 
confere a letra “f” do art. 27 da Lei 5.194, de 24 de dezembro de 1966,  
 CONSIDERANDO que o Art. 7º da lei nº 5.194/66 refere-se às atividades profissionais do 
engenheiro, do arquiteto e do engenheiro-agrônomo em termos genéricos;  
 CONSIDERANDO a necessidade de discriminar atividades das diferentes modalidades 
profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, para fins de fiscalização de seu exercício 
profissional; 
 CONSIDERANDO a Portaria nº 1.694, de 05 de dezembro de 1994, do Ministério de Estado da 
Educação e do Desporto, publicado no D. O. U. de 12 de dezembro de 1994, 
 

RESOLVE: 

 Art. 1º - Compete ao Engenheiro de Controle e Automação, o desempenho das atividades 1 a 18 
do art. 1º da Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973 do CONFEA, no que se refere ao controle e 
automação de equipamentos, processos, unidades e sistemas de produção, seus serviços afins e correlatos. 
 Art. 2º - Aplicam-se à presente Resolução as disposições constantes do art. 25 e seu parágrafo 
único da Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 
 Art. 3º - Conforme estabelecido no art. 1º da Portaria 1.694/94 – MEC, a Engenharia de Controle 
e Automação é uma habilitação específica, que teve origem nas áreas elétricas e mecânicas do Curso de 
Engenharia, fundamentado nos conteúdos dos conjuntos específicos de matérias de formação profissional 
geral, constante também na referida Portaria. 
 Parágrafo Único - Enquanto não for alterada a Resolução 48/76 – MEC, introduzindo esta nova 
área de habilitação, os Engenheiros de Controle e Automação integrarão o grupo ou categoria da 
engenharia, modalidade eletricista, prevista no item II, letra “A”, do Art. 8º, da Resolução 335, de 27 de 
outubro de 1984, do CONFEA. 
 Art. 4º - A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
 Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 

HENRIQUE LUDUVICE 
Presidente 

LUIS ABÍLIO DE SOUSA NETO 
Vice-Presidente 

 
Publicada no D.O.U. de 07 MAIO 1999 - Seção I – Pág. 179 
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CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, 
ARQUITETURA E AGRONOMIA 

 
RESOLUÇÃO Nº 447, DE 22 DE SETEMBRO DE 2000 

 
Dispõe sobre o registro profissional do engenheiro ambiental e discrimina 
suas atividades profissionais. 

 
O CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E 

AGRONOMIA - CONFEA, no uso das atribuições que lhe confere a alínea “f” do art. 27 da Lei nº 
5.194, de 24 de dezembro de 1966, e 

Considerando que o art. 7º da Lei nº 5.194, de 1966, refere-se às atividades profissionais 
do engenheiro, do arquiteto e do engenheiro agrônomo em termos genéricos; 

Considerando a necessidade de discriminar as atividades das diferentes modalidades 
profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia para fins de fiscalização do seu exercício 
profissional; 

Considerando que a Resolução nº 48, de 27 de abril de 1976, do antigo Conselho 
Federal de Educação, que estabeleceu os currículos mínimos dos cursos de Engenharia, permitiu que eles 
estejam organizados levando em conta as características regionais; 

Considerando a criação da área de Engenharia Ambiental pela Portaria nº 1.693, de 5 de 
dezembro de 1994, do Ministério de Estado da Educação e do Desporto, 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º  Os Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREAs 

devem proceder o competente registro dos profissionais oriundos dos cursos de Engenharia Ambiental, 
anotando em suas carteiras profissionais o respectivo título profissional, de acordo com o constante nos 
diplomas expedidos, desde que devidamente registrados. 

 
Art. 2º  Compete ao engenheiro ambiental o desempenho das atividades 1 a 14 e 18 do 

art. 1º da Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, referentes à administração, gestão e ordenamento 
ambientais e ao monitoramento e mitigação de impactos ambientais, seus serviços afins e correlatos. 

 
Parágrafo único. As competências e as garantias atribuídas por esta Resolução aos 

engenheiros ambientais, são concedidas sem prejuízo dos direitos e prerrogativas conferidas aos 
engenheiros, aos arquitetos, aos engenheiros agrônomos, aos geólogos ou engenheiros geólogos, aos 
geógrafos e aos meteorologistas, relativamente às suas atribuições na área ambiental. 

 
Art. 3º  Nenhum profissional poderá desempenhar atividades além daquelas que lhe 

competem, pelas características de seu currículo escolar, consideradas em cada caso, apenas, as 

disciplinas que contribuem para a graduação profissional, salvo outras que lhe sejam acrescidas em 

curso de pós-graduação, na mesma modalidade. 

Art. 4º  Os engenheiros ambientais integrarão o grupo ou categoria da Engenharia, 
Modalidade Civil, prevista no art. 8º da Resolução 335, de 27 de outubro de 1989. 

 
Art. 5º  A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 6º  Revogam-se as disposições em contrário. 
 

Eng. Wilson Lang 

Presidente 

Eng. Agr. Jaceguáy Barros 

1º Vice-Presidente 

Publicada no D.O.U. de 13 OUT 2000 - Seção I – Pág. 184/185. 
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RESOLUÇÃO N.º. 48/76, de 27 de abril de 1976 

Fixa os mínimos de conteúdo e de duração do curso de graduação em Engenharia e define 
suas áreas de habilitações. 
 

O Presidente do Conselho Federal de Educação, no uso de suas atribuições e com 
observância do que dispões o art. 26 da Lei n.º 5.540/68, considerando, ainda as 
conclusões do Parecer n.º 4.807/75, e seu anexo, homologado pelo Ex.mo. Senhor 
Ministro da Educação e Cultura, que a esta se incorpora, 

RESOLVE: 
Art. 1º. - O currículo mínimo do curso de Engenharia terá uma parte comum a todas as 

áreas em que se desdobra, e uma parte diversificada, em função de cada área de habilitação. 
Parágrafo único – A parte comum do currículo compreenderá matérias de formação 

básica e de formação geral. A parte diversificada compreenderá matérias de formação 
profissional geral e de formação profissional específica. 

Art. 2º. – A ordenação das matérias consideradas no artigo primeiro não representa 
seqüência imposta na estruturação do currículo pleno, o qual poderá admitir interpretação de 
matérias de ambas as partes.  

Parágrafo único – Nas instituições unicurriculares, onde inexista  primeiro ciclo, o 
currículo pleno poderá comportar, desde o início, estudos que contribuam para desenvolver 
no aluno a atitude profissional do engenheiro. 

Art. 3º. – As matérias de formação básica, comuns a todas as áreas, compreenderão os 
fundamentos científicos e tecnológicos da Engenharia, cobrindo os seguintes campos:  

Matemática 
Física 
Química 
Mecânica 
Processamento de Dados 
Desenho 
Eletricidade 
Resistência dos Materiais 
Fenômenos de Transporte 
Art. 4º. – As matérias de formação geral conterão assuntos que contribuam para 

completar a formação básica do engenheiro, capacitando-o à utilização de elementos de 
natureza sócio-econômica no processo de elaboração criativa. 

Parágrafo único – As matérias de formação geral, igualmente comuns a todas as áreas da 
Engenharia, cobrirão os seguintes campos: Humanidade e Ciências Sociais, destacando-se 
Administração e Economia e Ciência do Ambiente. 

Art. 5º. – As matérias de formação profissional geral conterão assuntos que possibilitem 
o adequado conhecimento dos fundamentos, materiais, sistemas e processos, nas diferentes 
áreas da Engenharia. 
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Art. 6º. – Consideram-se, para os efeitos desta Resolução, como áreas de habilitação da 
Engenharia as seis seguintes: 

- Civil 
- Eletricidade 
- Mecânica 
- Metalurgia 
- Minas 
- Química 
§ 1º. – Outras áreas de habilitação poderão ser definidas pelo Conselho Federal de 
Educação, se assim o exigirem as  necessidades do desenvolvimento nacional, ou ser 
criadas pelas instituições, na forma do que dispõe o art. 18 da Lei n.º. 5.540/68. 
§ 2º. – As matérias de formação profissional geral, em cada área de habilitação, serão as 
seguintes: 
a) Área: Civil 

Topografia 
Mecânica dos Solos 
Hidrologia Aplicada 
Hidráulica 
Teoria das Estruturas 
Materiais de Construção Civil 
Sistemas Estruturais 
Transportes 
Saneamento Básico 
Construção Civil 

b) Área: Eletricidade 
Circuitos Elétricos 
Eletromagnetismo 
Eletrônica 
Materiais Elétricos 
Conversão de Energia 
Controle e Servomecanismos 

c) Área: Mecânica 
Mecânica Aplicada 
Termodinâmica Aplicada 
Materiais de Construção Mecânica 
Sistemas Mecânicos 
Sistemas Térmicos 
Sistemas Fluidomecânicos 
Processos de Fabricação 

d) Área: Metalurgia 
Físico-Química 
Ciência dos Materiais 
Mineralogia e Tratamento de Minérios 
Metalurgia Física 
Metalurgia Extrativa 
Processos de Fabricação 

e) Área: Minas 
Topografia 
Geologia Geral 
Geologia Econômica 
Mineralogia e Petrologia 
Sistemas Mecânicos 
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Pesquisa Mineral 
Lavra de Minas 
Tratamento de Minérios 

f) Área: Química 
Química Analítica 
Química Descritiva 
Físico-Química 
Materiais 
Química  Industrial 
Operações Unitárias 
Processos Químicos 

Art. 7º. – As áreas referidas no art. 6º. compreenderão as atuais habilitações 
correspondentes: Engenharia Civil, Elétrica, Mecânica, Metalúrgica, Minas e Química. 

Parágrafo único – Habilitações específicas do curso de Engenharia, correspondentes a 
especializações profissionais, tais como as de Engenharia Aeronáutica, de Alimentos, 
Eletrônica, Eletrotécnica, de Materiais, Naval, de Produção, de Telecomunicações e outras, já 
existentes ou que venham a ser criadas, deverão ter origem em uma ou mais áreas da 
Engenharia, referidas no art. 6º.  

Art. 8º. – As matérias de formação profissional específica conterão assuntos que cubram 
outros aspectos da profissão ligados às habilitações específicas da Engenharia. 

§ 1º. – As matérias de formação profissional específica resultarão de aprofundamento ou 
desdobramento de matérias pertinentes às respectivas áreas de habilitação ou, ainda, de 
assuntos específicos, profissionais, característicos de cada habilitação. 

§ 2º. – As matérias referidas no artigo serão estabelecidas pelas próprias instituições e 
submetidas à aprovação do CFE, devendo incluir tópicos relativos à segurança na concepção 
dos projetos de Engenharia, bem como à normalização. 

Art. 9º. – As habilitações específicas do curso de Engenharia, referidas no parágrafo 
único do art. 7º., poderão conter matérias de formação profissional geral, constantes do 
currículo mínimo de uma ou mais áreas, a critério do Conselho Federal de Educação, de 
conformidade com a natureza das respectivas matérias de formação profissional específica. 

Art. 10 -  A metodologia de ensino das matérias de formação profissional específica 
deverá comportar, obrigatoriamente, além de trabalhos práticos, atividades de planejamento e 
de projeto. 

Art. 11 – As matérias de formação básica, de formação geral, de formação profissional 
geral e de formação profissional específica deverão ser ministradas através de disciplinas 
constituídas de: 

a) todos os assuntos de uma ou mais matérias; 
b) parte dos assuntos de uma ou mais matérias. 

§ 1º. – O programa de cada disciplina decorrente das matérias do currículo mínimo deve 

ser estruturado a partir das ementas apresentadas no anexo I, as quais devem ser entendidas 

como descritivas do conteúdos mínimos a abranger não cabendo interpretá-las como 

programas de disciplina. 

§ 2º. -  As disciplinas mencionadas neste artigo as instituições de ensino acrescentarão 
outras, obrigatórias e optativas, de modo a compor o currículo pleno do curso, visando a 
atender às peculiaridades locais e regionais, ou às características dos seus próprios projetos.. 

Art. 12 – As ementas das matérias fixadas nos arts. 3º., 4º. e 6º. constam do anexo I, que 
fica incorporado a este Resolução. 
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Art. 13 -  Os currículos plenos do curso de Engenharia serão desenvolvidos no tempo útil 
de 3.600 horas de atividades didáticas, que deverão ser integralizadas em tempo total variável 
de 4 a 9 anos letivos, com termo médio de 5 anos. 

Parágrafo único – As matérias do currículo pleno poderão ser ministradas em disciplinas 
semestres ou anuais, ou também , em período letivos especiais , de, pelo menos 45 dias, 
respeitadas as respectivas cargas horárias totais,  previstas para as mesmas, pelas instituições 
de ensino. 
 Art. 14 – O tempo útil mínimo de 3.600 horas, exigido para o currículo pleno do 
curso de Engenharia, será integralizado pela soma das seguintes parcelas: 

a) cargas horárias estabelecidas para as matérias de formação básica, de formação 
geral, de formação profissional geral e de formação profissional específica; 

b) cargas horárias correspondentes a outras disciplinas exigidas por legislação 
específica, inclusive as ministradas no primeiro ciclo das universidades, não 
abrangidas no item “a” deste artigo; 

c) carga horária que permita à instituição complementar o currículo com disciplinas 
que representam extensão ou desdobramento das matérias mencionadas no item 
“a” deste artigo, ou com outras disciplinas de caráter profissional específico, não 
englobadas naquelas matérias. 

Parágrafo único – Não serão incluídas no cômputo das 3.600 horas referidas neste artigo 
as cargas horárias destinadas a Estudo de Problemas Brasileiros e Educação Física, nem as 
cargas horárias de disciplinas que visem à recuperação de deficiências observadas no concurso 
vestibular, não obstante sua importância e conveniência. 

Art. 15 – A carga horária disponível, referida na alínea “c” do art. 14, deverá incluir, no 
mínimo 30 horas destinadas à realização de estágios supervisionados, de curta duração, em 
períodos letivos, ou dos que combinam período de estudos nas escolas, com períodos de 
práticas em empresas e instituições públicas e privadas, nas áreas correspondentes da 
Engenharia. 

Parágrafo único – No estabelecimento do currículo pleno do curso, o número de horas 
dedicadas aos estágios mencionados no artigo poderá ser aumentado, a critério das 
instituições, não podendo, porém, ser computadas para integralização do tempo útil mínimo 
as que excedam a  um décimo do número de horas fixadas para o curso. 

Art. 16 – As instituições de ensino poderão, uma vez atendidas as exigências do currículo 
mínimo, acrescentar ou desdobrar as matérias, aumentar a duração do curso, além das 3.600 
horas, na medida em que os acréscimos sejam necessários à complementação da formação 
básica ou profissional, em cada área, em função das peculiaridades locais e regionais ou 
características de seus próprios projetos. 

Art. 17 – Os órgãos colegiados competentes das instituições que ministram o curso de 
Engenharia deverão indicar em termos genéricos ao Conselho Federal de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia (CONFEA), em função do currículo pleno que for desenvolvido 
em suas habilitações, as características dos engenheiros por elas diplomados. 

Art. 18 – O novo currículo mínimo do curso de Engenharia terá vigência a partir do ano 
letivo de 1977. 

§ 1.º - As instituições de ensino de Engenharia poderão fazer adaptações curriculares, a 
seu critério, mantidas as exigências dos currículos mínimos anteriores, para que os alunos 
admitidos à matrícula inicial antes de 1977. 

§ 2.º - No decorrer do ano de 1976 as instituições de ensino encaminharão à apreciação 
do CFE os anexos de seus Regimentos devidamente adaptados a esta Resolução. 

Art. 19 – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no D.O., revogadas as 
disposições em contrário. 

 
P. José Vieira de Vasconcellos 
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São as seguintes ementas das matérias fixadas no currículo mínimo do curso de 

Engenharia: 

MATÉRIAS DE FORMAÇÃO BÁSICA 

 
1 – A matéria Matemática incluirá:  
Cálculo Vetorial. Cálculo Diferencial e Integral. Geometria Analítica. Álgebra Linear. 

Cálculo Numérico. Probabilidade e Estatística. 
 
2 – A matéria Física incluirá: 
Medidas Físicas, Fundamentos da Mecânica Clássica. Teoria Cinética. Termodinâmica. 

Eletrostática e Eletromagnetismo. Física Ondulatória. Introdução à Mecânica Quântica e 
Relativista. Introdução à Física Atômica e Nuclear. Atividades de laboratório no mínimo de 
90 horas. 

 
3 – A matéria Química incluirá: 
Estrutura e Propriedades Periódicas dos Elementos e Compostos Químicos. Tópicos 

Básicos da Físico-Química. Atividades de laboratório no mínimo de 45 horas. 
 
4 – A matéria Mecânica incluirá: 
Estática, Cinemática e Dinâmica do Ponto e do Corpo Rígido. 
 
5 – A matéria Processamento de Dados incluirá: 
Conceitos Básicos de Computação. Aplicações Típicas de Computadores Digitais. 

Linguagens Básicas e Sistemas Operacionais. Técnicas de Programação. Desenvolvimento de 
Sistemas de Engenharia, Simulação e Aplicações Técnicas de Otimização. 

 
6 – A matéria Desenho incluirá: 
Representações de Forma e Dimensão. Convenções e Normalização. Utilização de 

Elementos Gráficos na Interpretação e Solução de Problemas. 
 
7 – A matéria Eletricidade incluirá: 
Circuitos. Medidas Elétricas e Magnéticas. Componentes e Equipamentos Elétricos e  

Eletrônicos. Atividades de laboratório no mínimo de 30 horas. 
 
8 – A matéria Resistência dos Materiais incluirá: 
Tensões e Deformações nos Sólidos. Análise de Peças Sujeitas a Esforços Simples e 

Combinados. Energia de Deformação. 
 
9 – A matéria Fenômenos de Transporte compreenderá: 
Mecânica dos Fluidos. Transferência de Calor e Massa. Atividades de laboratório no 

mínimo de 15 horas. 
 

MATÉRIAS DE FORMAÇÃO GERAL 

 
10 – A matéria Ciências Humanas e Sociais incluirá: 
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Assuntos de natureza humanística, a critério da instituição, incluindo-se 
obrigatoriamente os temas sociais e jurídicos necessários à complementação da formação do 
engenheiro. 

 
11 – A matéria Economia incluirá: 
Natureza e Método da Economia. Microeconomia. Macroeconomia. Engenharia 

Econômica. 
 
12 – A matéria Administração incluirá: 
Administração e Organização de Empresas. Métodos de Planejamento e Controle. 

Administração Financeira. Administração de Pessoal. Administração de Suprimento. 
Contabilidade e Balanço. 

 
13 – A matéria Ciências do Ambiente incluirá: 
A Biosfera e seu Equilíbrio. Efeitos da Tecnologia sobre o Equilíbrio Ecológico. 

Preservação dos Recursos Naturais. 
 

MATÉRIAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

ÁREA: ELETRICIDADE 
 

24 – A matéria Circuitos Elétricos incluirá: 

Comportamento Permanente e Transitório de Circuitos Resistivos, Indutivos e 
Capacitivos. Análise de Redes. Acoplamentos Magnéticos. Circuitos Polifásicos. Atividades 
de laboratório no mínimo de 30 horas. 

 
25 – A matéria Eletromagnetismo incluirá: 
Campos Elétricos e Magnéticos Estacionários. Campos Elétricos e Magnéticos Variáveis 

no Tempo. Ondas e Linhas. Atividades de laboratório no mínimo de 15 horas. 
 
26 – A matéria Eletrônica incluirá: 
Componentes e Dispositivos. Fontes. Amplificadores. Osciladores. Moduladores e 

Demoduladores. Circuitos Digitais. Atividades de laboratório no mínimo de 30 horas. 
 
27 -   A matéria Materiais Elétricos incluirá: 
Elementos de Ciência dos Materiais. Tecnologia dos Materiais Elétricos e Magnéticos. 

Atividades de laboratório no mínimo de 15 horas. 
 
28 – A matéria Conversão de Energia incluirá: 
Princípios de Conversão de Energia. Conversão Eletromecânica de Energia. Máquinas e 

Equipamentos de Conversão. Atividades de laboratório no mínimo de 30 horas. 
 
29 – A matéria Controle e Servomecanismos incluirá: 
Análise e Síntese de Sistemas Contínuos e Discretos. Modelos e Simulação. 

Realimentação. Estabilidade e Otimização. Atividades de laboratório no mínimo de 30 horas. 
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Faturamento 
Dados Atualizados em Março de 2.002 
Desempenho do setor 
O faturamento da indústria eletroeletrônica atingiu R$ 58,2 bilhões em 2001, com crescimento 
de 15% na comparação com o ano 2000.  
Todas as áreas apresentaram crescimento, com percentuais que variaram de 3%, para 
Utilidades Domésticas, a 26% para GTD (Geração, Transmissão e Distribuição de Energia 
Elétrica).  

Faturamento Total por Área  
(em R$ milhões ) 2000 2001  2001% 

2000    

Automação Industrial 986 1.202 21% 

Componentes Elétricos e Eletrônicos 4.702 5.263 11% 

Equipamentos Industriais 5.236 6.542 24% 

GTD 3.582 4.548 26% 

Informática 12.811 14.732 14% 

Material Elétrico de Instalação 3.861 4.592 18% 

Telecomunicações 9.946 11.431 14% 

Utilidades Domésticas Eletroeletrônicas (*) 9.511 9.875 3% 

TOTAL 50.635 58.185 15% 

(*)Estimativa Abinee 
O ano iniciou com perspectivas favoráveis para o setor devido aos sinais efetivos de 
crescimento sustentado do País, e, também, devido a alguns fatores específicos como: os 
investimentos na área elétrica que já vinham se avolumando desde meados de 2000; os 
investimentos das operadoras de telecomunicações que estavam sendo realizados conforme o 
previsto; e a necessidade de novos investimentos industriais em virtude ao elevado nível de 
utilização da capacidade produtiva.  
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Apesar da existência de alguns riscos para a atividade da indústria, como a crise argentina e 
queda do crescimento do mercado americano, a consistência dos indicadores 
macroeconômicos do Brasil estimulava prever um quadro favorável. Afinal, a inflação 
continuava comportada, os produtos brasileiros ganhavam competitividade, tanto no mercado 
interno como no mercado internacional, e o País encontrava credibilidade na comunidade 
internacional face a uma política econômica austera sob o ponto de vista fiscal. 
Diante desse quadro, o setor eletroeletrônico previa no início de 2001, crescimento da ordem 
de 20% . De fato, no 1º semestre registrou-se crescimento de 22% em relação ao igual período 
de 2000. 

Comportamento do Faturamento 
em reais por Semestre  

1º Sem/01 
1º Sem/00 

 1º Sem/01 
1º Sem/00 

Automação Industrial 22% 21% 

Componentes Elétricos e Eletrônicos 13% 9% 

Equipamentos Industriais 30% 20% 

GTD 34% 19% 

Informática 15% 13% 

Material Elétrico de Instalação 18% 17% 

Telecomunicações 50% -10% 

Utilidades Domésticas Eletroeletrônicas 9% -1% 

TOTAL 22% 8% 
Todos os segmentos da indústria foram bem nesse período, até que o anúncio da necessidade 
de racionamento de energia, no início de maio, reverteu totalmente as expectativas para o 
setor. 
Além da expectativa negativa que se previa com a queda da produção decorrente da falta de 
energia elétrica, as questões internacionais foram potencializadas, criando-se o clima 
absolutamente desfavorável para os meses futuros, fato agravado pelo atentado terrorista nos 
Estado Unidos, no mês de setembro. 
Na realidade, o anúncio do racionamento retraiu imediatamente a demanda por produtos 
elétricos e eletrônicos de consumo. Os investimentos produtivos foram engavetados, 
permanecendo somente aqueles em andamento. E, agravando mais esse quadro, foi 
anunciada a redução das encomendas pelas operadoras de telecomunicações. 
Neste novo contexto, já a partir de maio, a atividade do setor passou a dar indicações de 
retração. No 3º trimestre/01, o faturamento da indústria eletroeletrônica, cresceu 11% em 
relação a igual período de 2000, e 6% no 4º trimestre também comparado com o quarto 
trimestre/00, resultando, no segundo semestre, um crescimento de 8%. 

Comportamento do Faturamento 
em reais por Trimestre 

1° Tri/01 
1° Tri/00 

2° Tri/01 
2° Tri/00 

3° Tri/01 
3° Tri/00 

4° Tri/01 
4° Tri/00  

Automação Industrial 26% 20% 31% 13% 

Componentes Elétricos e Eletrônicos 10% 16% 19% 0% 

Equipamentos Industriais 23% 36% 23% 17% 

GTD 34% 35% 37% 3% 

Informática 12% 17% 9% 16% 

Material Elétrico de Instalação 4% 30% 22% 11% 

Telecomunicações 37% 61% 2% -18% 

Utilidades Domésticas 17% 1% -6% 4% 
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Eletroeletrônicas 

TOTAL 19% 25% 11% 6% 
O racionamento de energia acabou estimulando os negócios de alguns mercados específicos. 
Entre eles, destacaram–se os equipamentos de geração e transmissão de energia elétrica, 
cujos investimentos foram acelerados pela Câmara de Gestão da Crise Energética, com a 
realização de importantes projetos, hidroelétricos, térmicos e de linhas de transmissão.  
Além disso, muitas empresas, com a intenção de se preservar da possibilidade de redução de 
oferta de energia, investiram na aquisição de equipamentos de produção (grupo motor gerador) 
e para conservação (banco de capacitores, motores eficientes, lâmpadas etc). O próprio 
governo, com apoio financeiro, através de linhas da Finame, Programas de Eficiência 
Energética e do Proger, contribuiu para o aumento dos negócios dos fabricantes desses 
equipamentos. 

Empregos 
As oscilações da atividade do setor durante o ano 2001 podem ser visualizadas, inclusive, por 
meio dos indicadores de emprego e da utilização da capacidade produtiva. 
No primeiro caso, observa-se crescimento até meados do ano, para, em seguida, a tendência 
se reverter, sendo que, no final de 2001, o número de empregos do setor chegou a 131 mil, 
menor que o verificado em dezembro do ano anterior. 

 

 

Capacidade Produtiva 
Observando-se a evolução da utilização da capacidade produtiva do setor, nota-se que 
apresentou crescimento no 1º trimestre do ano, atingindo 86% em março, para em seguida, 
apresentar queda em setembro. A queda chegou a 64% em dezembro de 2001, abaixo do 
índice de dezembro de 2000 (82%). Este comportamento não é característico do setor, pois a 
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tendência natural é crescer no 1º, 2º e 3º trimestres, para só cair no 4º, fato que evidencia as 
dificuldades enfrentadas pela indústria durante 2001. 

Utilização da Capacidade 
Produtiva Dez/00 Mar/01 Jun/01 Set/01 Dez/01 

Automação Industrial 89% 86% 84% 89% 82% 

Componentes Elétricos e Eletrônicos 84% 91% 89% 80% 74% 

Equipamentos Industriais 82% 81% 86% 81% 78% 

GTD 84% 82% 78% 78% 65% 

Informática 83% 89% 78% 71% 61% 

Material Elétrico de Instalação 60% 90% 84% 84% 70% 

Telecomunicações 91% 81% 94% 62% 46% 

Utilidades Domésticas 
Eletroeletrônicas Nd Nd Nd Nd Nd 

TOTAL 82% 86% 84% 74% 64% 

 

Balança Comercial 
No tocante ao comércio internacional, apesar da desvalorização cambial, as vendas externas 
não apresentaram qualquer incremento expressivo. 
As exportações atingiram neste ano US$ 4,5 bilhões, 2% superior a 2000 (US$ 4,4 bilhões). 
Esta performance pode ser considerada como boa, pois os principais mercados da nossa 
indústria, Argentina e Estados Unidos, que representam cerca de 60% das nossas 
exportações, não contribuíram para um melhor desempenho. 

Exportações de Produtos Setor 
(US$ milhões) 1999 2000 2001    2001% 

2000   

Automação Industrial * 70 62 73 17% 

Componentes Elétricos e Eletrônicos 1.264 1.519 1.558 3% 

Equipamentos Industriais 193 219 262 20% 

GTD 160 200 195 -2% 

Informática 323 346 251 -28% 

Material Elétrico de Instalação 114 142 152 7% 
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Telecomunicações 381 1.158 1.327 15% 

Utilidades Domésticas Eletroeletrônicas 669 778 693 -11% 

TOTAL 3.173 4.423 4.512 2% 

(*)Inclui Eletromédicos  
A área de componentes elétricos e eletrônicos foi a que mais exportou durante em 2001, 
atingindo US$ 1,6 bilhão, seguida da área de telecomunicações, com US$ 1,3 bilhão. Em 
conjunto, estas áreas representaram 64% das exportações do setor.  

 
Os produtos mais exportados foram os telefones celulares, motocompressores herméticos e 
eletrônica embarcada, com a participação significativa dos equipamentos de telecomunicações. 

Produtos mais Exportados 
(US$ milhões) 2000 2001   2001% 

2000   

Telefones Celulares 718 849 18% 

Motocompressor Hermético 416 388 -7% 

Eletrônica Embarcada 267 260 -3% 

Auto-rádios 230 155 -33% 

Componentes para Equipamentos Industriais 99 137 38% 

Cinescópios/Válvulas Eletrônicas 193 154 -20% 

Estações Rádio Base 162 161 -1% 

Motores e Geradores 160 175 9% 

Componentes para Telecomunicações 165 229 39% 

Componentes para Informática 145 146 1% 
Por sua vez, a evolução das importações também foi reflexo dos altos e baixos da indústria. A 
partir de maio, após um período de forte evolução, passaram a apresentar significativas 
quedas, destacando-se as importações das áreas de componentes elétricos e eletrônicos que 
no 1º semestre chegaram a crescer 12% e no 2º registraram queda de 33%. 

Importações de Produtos do Setor 
(US$ milhões) 1999 2000 2001  2001% 

2000   

Automação Industrial * 792 801 945 18% 

Componentes Elétricos e Eletrônicos 4.839 6.610 5.761 -13% 
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Equipamentos Industriais 887 667 1.320 98% 

GTD 314 213 335 57% 

Informática 855 1.080 1032 -4% 

Material Elétrico de Instalação 503 640 932 46% 

Telecomunicações 1.299 1.522 1.862 22% 

Utilidades Domésticas Eletroeletrônicas 376 355 313 -12% 

TOTAL 9.865 11.887 12.500 5% 

(*) Inclui Eletromédicos  

 
Os produtos mais importados foram os semicondutores, componentes para telecomunicações e 
equipamentos para telefonia pública . 

Produtos mais Importados 
(US$ milhões) 2000 2001  2001% 

2000   

Semicondutores 1.883 1.606 -15% 

Componentes para Telecomunicações 1.346 1.085 -19% 

Componentes para Informática 856 782 -9% 

Equipamentos para Telefonia Pública 814 892 10% 

Instrumentos de Medida 553 634 15% 

Condutores Elétricos 177 414 134% 

Outros de Informática 530 485 -8% 

Grupo Motogerador 139 796 473% 

Eletrônica Embarcada 409 429 5% 

Componentes Passivos 450 389 -14% 
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Perspectivas  
Perspectivas para o ano 2002 

Em 2002, o faturamento do setor eletroeletrônico deverá alcançar R$ 62 bilhões, com 
crescimento de 7% em relação ao observado em 2001. 

O desempenho previsto reflete a expectativa de crescimento do PIB brasileiro em torno de 
2,0% em 2002, e a tendência de um baixo nível de atividade no início do ano e recuperação no 

2º semestre. 
As exportações deverão crescer 10% em relação a 2001, tendo em vista o reaquecimento de 
algumas economias no mundo, especialmente dos Estados Unidos, principal comprador dos 

produtos brasileiros. 
As importações poderão apresentar um crescimento de 4%, em virtude da própria atividade da 

indústria e, também, pelo fato de que os produtos fabricados no Brasil deverão continuar 
ganhando competitividade. 

O número de empregos deverá se estabilizar um pouco abaixo dos nos níveis atuais, ficando 
em torno de 130 mil. 
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1111111199999999........        RRRRRRRReeeeeeeellllllllaaaaaaaattttttttóóóóóóóórrrrrrrriiiiiiiioooooooo        ddddddddeeeeeeee        PPPPPPPPeeeeeeeessssssssqqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiiissssssssaaaaaaaassssssss        ––––––––        CCCCCCCCEEEEEEEEPPPPPPPPAAAAAAAA        --------        
UUUUUUUUFFFFFFFFRRRRRRRRGGGGGGGGSSSSSSSS////////SSSSSSSSEEEEEEEENNNNNNNNGGGGGGGGEEEEEEEE        --------        FFFFFFFFNNNNNNNNEEEEEEEE        

 

111999...111...      AAAPPPRRREEESSSEEENNNTTTAAAÇÇÇÃÃÃOOO   
Este documento corresponde ao relatório final da pesquisa sobre o Perfil do 

Engenheiro no Rio Grande do Sul, para o Sindicato dos Engenheiros (SENGE/RS) e 
Federação Nacional dos Engenheiros (FNE). 

A pesquisa foi realizada pelo Centro de Estudos e Pesquisas em Administração 
(CEPA), órgão de pesquisa e extensão vinculado à Escola de Administração da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), entre os meses de agosto e 
novembro de 2001. 

Apesar da recente pulverização da oferta de cursos de engenharia nas 
universidades gaúchas, optou- se pela concentração dos esforços de pesquisa em 5 
engenharias, quais sejam, civil , mecânica , elétrica , química e agronomia . Os 
profissionais dessas áreas, segundo os cadastros disponíveis, correspondem a cerca de 
80% dos engenheiros formados no estado, o que garante suficiente representatividade 
à amostra. 

111999...222...   OOOBBBJJJEEETTTIIIVVVOOOSSS   
O objetivo geral que orientou a realização da pesquisa foi o seguinte: Definir o 

perfil do engenheiro no estado do Rio Grande do Sul. 

A construção desse perfil passou, entre outros, pelos seguintes tópicos: 
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! características sócio- econômicas e demográficas; 
! contraste entre a formação propiciada pelos cursos universitários e a realidade do 

mercado; 
! as oportunidades de emprego e a atuação liberal; 
! a mobilidade e os desvios de função; 
! a atuação do SENGE. 

111999...333...   DDDiiissstttrrriiibbbuuuiiiçççãããooo   dddaaa   aaammmooossstttrrraaa   

 

111999...444...   RRREEESSSUUULLLTTTAAADDDOOOSSS   
Primeiramente, nos resultados da pesquisa, são apresentadas algumas tabelas 

que trazem dados que caracterizam a amostra. Após, são apresentados o perfil do 
engenheiro de acordo com três bases comparativas, quais sejam, tipo de engenharia, 
ano ou época de formatura e renda média. Por fim são apresentadas as interpretações 
adicionais. 

1111111199999999........44444444........11111111........        CCCCCCCCAAAAAAAARRRRRRRRAAAAAAAACCCCCCCCTTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRRIIIIIIIIZZZZZZZZAAAAAAAAÇÇÇÇÇÇÇÇÃÃÃÃÃÃÃÃOOOOOOOO        DDDDDDDDAAAAAAAA        AAAAAAAAMMMMMMMMOOOOOOOOSSSSSSSSTTTTTTTTRRRRRRRRAAAAAAAA        
A amostra da pesquisa é caracterizada de acordo com o ano de nascimento e de 

formatura do entrevistado e a universidade em que o mesmo colou grau. Ressalta- se 
também que a tabela 1, que apresenta a divisão da amostra por engenharia, também é 
um elemento que completa a caracterização. 

1111111199999999........44444444........22222222........        AAAAAAAAnnnnnnnnoooooooo        ddddddddeeeeeeee        nnnnnnnnaaaaaaaasssssssscccccccciiiiiiiimmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnttttttttoooooooo        
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1111111199999999........44444444........33333333........        AAAAAAAAnnnnnnnnoooooooo        ddddddddeeeeeeee        FFFFFFFFoooooooorrrrrrrrmmmmmmmmaaaaaaaattttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa        eeeeeeee        UUUUUUUUnnnnnnnniiiiiiiivvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrssssssssiiiiiiiiddddddddaaaaaaaaddddddddeeeeeeee        

 

111999...555...   DDDEEEFFFIIINNNIIIÇÇÇÃÃÃOOO   DDDOOO   PPPEEERRRFFFIIILLL   DDDOOO   
EEENNNGGGEEENNNHHHEEEIIIRRROOO   

Para a definição do perfil do engenheiro, são avaliadas todas as questões que 
compunham o instrumento aplicado na coleta de dados primários, ou seja, as tabelas 
abaixo apresentadas seguem a estrutura e a ordem das questões encontradas no 
questionário. 

As tabelas apresentam a comparação das questões de acordo com o tipo de 
engenharia cursado pelo entrevistado, que são engenharia civil (CIV), mecânica 
(MEC), elétrica (ELE), química (QUI) e agronomia (AGR). 

A primeira tabela, entretanto, apresenta a divisão da população (leia- se 
cadastro do CREA/ RS) de acordo com o sexo. 
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1111111199999999........55555555........11111111........        SSSSSSSSeeeeeeeexxxxxxxxoooooooo        ddddddddaaaaaaaa        ppppppppooooooooppppppppuuuuuuuullllllllaaaaaaaaççççççççããããããããoooooooo        ddddddddeeeeeeee        eeeeeeeennnnnnnnggggggggeeeeeeeennnnnnnnhhhhhhhheeeeeeeeiiiiiiiirrrrrrrroooooooossssssss        ccccccccaaaaaaaaddddddddaaaaaaaassssssssttttttttrrrrrrrraaaaaaaaddddddddoooooooossssssss        
nnnnnnnnoooooooo        CCCCCCCCRRRRRRRREEEEEEEEAAAAAAAA////////        RRRRRRRRSSSSSSSS        

 

1111111199999999........55555555........22222222........        FFFFFFFFoooooooorrrrrrrrmmmmmmmmaaaaaaaaççççççççããããããããoooooooo        pppppppprrrrrrrrooooooooppppppppiiiiiiiicccccccciiiiiiiiaaaaaaaaddddddddaaaaaaaa        ppppppppeeeeeeeelllllllloooooooo        ccccccccuuuuuuuurrrrrrrrssssssssoooooooo        ddddddddeeeeeeee        eeeeeeeennnnnnnnggggggggeeeeeeeennnnnnnnhhhhhhhhaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaa        

 

1111111199999999........55555555........33333333........        NNNNNNNNeeeeeeeecccccccceeeeeeeessssssssssssssssiiiiiiiiddddddddaaaaaaaaddddddddeeeeeeeessssssss        ddddddddoooooooo        mmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrrccccccccaaaaaaaaddddddddoooooooo        

 

1111111199999999........55555555........44444444........        AAAAAAAAttttttttuuuuuuuuaaaaaaaaççççççççããããããããoooooooo        nnnnnnnnoooooooo        mmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrrccccccccaaaaaaaaddddddddoooooooo        ddddddddeeeeeeee        ttttttttrrrrrrrraaaaaaaabbbbbbbbaaaaaaaallllllllhhhhhhhhoooooooo        
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1111111199999999........55555555........55555555........        CCCCCCCCoooooooonnnnnnnnddddddddiiiiiiiiççççççççããããããããoooooooo        PPPPPPPPrrrrrrrrooooooooffffffffiiiiiiiissssssssssssssssiiiiiiiioooooooonnnnnnnnaaaaaaaallllllll        

 

1111111199999999........55555555........66666666........        TTTTTTTTiiiiiiiippppppppoooooooo        ddddddddeeeeeeee        ttttttttrrrrrrrraaaaaaaabbbbbbbbaaaaaaaallllllllhhhhhhhhoooooooo        eeeeeeee        rrrrrrrreeeeeeeennnnnnnnddddddddaaaaaaaa        bbbbbbbbrrrrrrrruuuuuuuuttttttttaaaaaaaa        mmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnssssssssaaaaaaaallllllll        
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1111111199999999........55555555........77777777........        AAAAAAAAvvvvvvvvaaaaaaaalllllllliiiiiiiiaaaaaaaaççççççççããããããããoooooooo        ddddddddoooooooo        ccccccccuuuuuuuurrrrrrrrssssssssoooooooo        ddddddddeeeeeeee        eeeeeeeennnnnnnnggggggggeeeeeeeennnnnnnnhhhhhhhhaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaa        eeeeeeee        aaaaaaaattttttttuuuuuuuuaaaaaaaaççççççççããããããããoooooooo        nnnnnnnnoooooooo        
mmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrrccccccccaaaaaaaaddddddddoooooooo        ddddddddeeeeeeee        ttttttttrrrrrrrraaaaaaaabbbbbbbbaaaaaaaallllllllhhhhhhhhoooooooo,,,,,,,,        ppppppppoooooooorrrrrrrr        ffffffffaaaaaaaaiiiiiiiixxxxxxxxaaaaaaaa        ddddddddeeeeeeee        rrrrrrrreeeeeeeennnnnnnnddddddddaaaaaaaa        

 

111999...666...   CCCOOONNNCCCLLLUUUSSSÕÕÕEEESSS   
De maneira geral, as conclusões sobre o perfil do engenheiro, considerando- se 

as diferenças entre os tipos de engenharia, são as seguintes: 

! Em geral, a engenharia prepara bons profissionais; 
! A formação é considerada sólida, especialmente para a engenharia elétrica; 
! Os engenheiros, em especial os químicos, manifestaram a necessidade de buscar 

outros cursos para adequarem-se à demanda do mercado; 
! Os engenheiros civis e eletricistas vêem nas empresas oportunidades para profissionais 

com maior experiência; 
! Os outros tipos (mecânica, química e agronomia), consideram que as empresas optam 

por profissionais com conhecimentos em administração; 
! Os agrônomos, em especial, não concordam que a engenharia seja garantia de 

emprego em outras áreas nem que exista demanda por engenheiros no mercado; 
! Já os eletricistas vêem boas oportunidades para engenheiros no mercado; 
! Tanto agrônomos quanto engenheiros civis acham que o mercado está saturado, ou 

seja, existe formação em excesso de profissionais de engenharia pelas universidades; 
! Os agrônomos, quando solicitados a avaliar possibilidades de especialização 

profissional, atribuíram níveis de importância maiores que as outras engenharias em 
quase todas as alternativas, demonstrando preocupação maior com o aumento das 
oportunidades de trabalho através da atualização profissional; 

! O engenheiro eletricista, em geral, acha que a sua função é reconhecida pelo mercado, 
sendo o tipo de profissional mais satisfeito com o salário que recebe. Por outro lado, 
o agrônomo é o que percebe a sua função como a menos valorizada e não vê 
claramente possibilidades de ascensão na profissão; 
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! Os engenheiros eletricistas e mecânicos foram os que tiveram maior facilidade de 
inserção no mercado, talvez em função de serem dois tipos de engenheiros que atuam 
em atividades ligadas à indústria; 

1111111199999999........66666666........11111111........        BBBBBBBBaaaaaaaasssssssseeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        ccccccccoooooooommmmmmmmppppppppaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaaççççççççããããããããoooooooo        ––––––––        aaaaaaaannnnnnnnoooooooo        ddddddddeeeeeeee        ffffffffoooooooorrrrrrrrmmmmmmmmaaaaaaaattttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa        
Com base na comparação entre engenheiros com tempo de formatura diferentes, algumas conclusões 
sobre o perfil são as seguintes: 

! Em geral, as avaliações dos cursos pelos formados na década de 80 foram as mais 
baixas; 

! Já os formados na década de 90 têm avaliação semelhante aos formados na década de 
70; 

! Em relação à formação propiciada pelo curso de engenharia, a avaliação mais positiva 
é dos formados na década de 70, enquanto que a pior avaliação foi feita pelos 
formados na década de 80; 

! Em relação à possibilidade de especialização, os recém formados a consideram menos 
importante do que os engenheiros formados há mais tempo; 

! A inserção no mercado de trabalho atualmente é mais difícil do que ocorreu para os 
engenheiros que se formaram há 20 anos atrás; 

! Apesar dessa dificuldade de inserção no mercado, a percepção do curso de engenharia 
como uma boa opção é mais acentuada para os novos profissionais; 

! Com relação ao tipos de empresa em que os engenheiros estão trabalhando, os 
formados mais recentemente concentram-se mais na indústria, e menos em serviços 
do que os engenheiros formados há mais tempo; 

! A engenharia consultiva é uma opção adotada mais pelos engenheiros com mais 
tempo de formação; 

! Em relação à especialização os engenheiros mais novos fazem menos cursos de pós-
graduação do que os formados há mais tempo; 

1111111199999999........66666666........22222222........        BBBBBBBBaaaaaaaasssssssseeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        ccccccccoooooooommmmmmmmppppppppaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaaççççççççããããããããoooooooo        ––––––––        rrrrrrrreeeeeeeennnnnnnnddddddddaaaaaaaa        mmmmmmmmééééééééddddddddiiiiiiiiaaaaaaaa        mmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnssssssssaaaaaaaallllllll        
! Os engenheiros que ganham menos se consideram mais preparados para montar seu 

próprio negócio e identificar as necessidades do mercado do que os demais; 
! A necessidade de outros cursos para se adequar às necessidades do mercado é menos 

percebida pelos engenheiros com menor renda; 
! A formação em engenharia é mais percebida como garantia para conseguir emprego 

pelos que recebem os maiores salários; 
! A especialização profissional técnica em engenharia é considerada mais importante 

para os engenheiros com a menor renda; 
! Os engenheiros que recebem os salários maiores são os mais satisfeitos com a 

profissão, os que mais consideram a função reconhecida, os que estão mais satisfeitos 
com o salário recebido e com a função que exercem; 

! Os engenheiros com rendimentos mais altos atuam na indústria, enquanto aqueles 
com salários mais baixos atuam como prestadores de serviços ou em empresas do 
setor; 

! Os engenheiros com rendimentos mais altos têm uma concentração maior em 
funções técnico-administrativo gerenciais; 
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! Os profissionais com rendimentos mais altos estão há mais tempo na empresa em que 
atuam. Ao contrário de algumas profissões, na engenharia, a troca constante de 
emprego (ou empresa) não proporciona necessariamente crescimento salarial; 

111999...777...   CCCooonnncccllluuusssõõõeeesss   gggeeerrraaaiiisss   
Algumas conclusões comuns, independentes de qualquer base de comparação, 

podem ser assinaladas: 

! O curso de engenharia teve, de maneira geral, boa avaliação; 
! Apesar da boa preparação propiciada pelos cursos de engenharia, existem ainda 

algumas carências, como o desenvolvimento do empreendedorismo e de uma maior 
especialização do engenheiro para o mercado de trabalho; 

! Os cursos de especialização são considerados importantes, mas pouco procurados; 
! Os engenheiros, em geral, demonstram preocupação com a saturação do mercado de 

trabalho; 
! O engenheiro está satisfeito com a profissão, mas demonstra insatisfação quanto ao 

reconhecimento da profissão; 
! Grande parte dos engenheiros está atuando há mais de 5 anos na atual empresa; 
! Existe baixa mobilidade dos profissionais dentro da engenharia; 
! A grande maioria dos engenheiros não teve dificuldade em encontrar o primeiro 

emprego; 
! A maioria dos engenheiros acredita que sua renda reflete a média do mercado; 
! É baixa a procura por cursos de pós-graduação stricto sensu na engenharia. 

111999...888...   CCCooonnnsssiiidddeeerrraaaçççõõõeeesss   fffiiinnnaaaiiisss   
É conveniente ressaltar a importância deste tipo de pesquisa e os reflexos dos 

resultados encontrados na administração da entidade. Uma vez que o Sindicato dos 
Engenheiros é uma entidade voltada eminentemente aos interesses da categoria, a 
definição do perfil do engenheiro permite que se adapte a oferta de serviços aos 
anseios dos profissionais, bem como que se interceda junto a outras organizações 
(conselho regional, universidades e a própria comunidade empresarial, entre outras) 
no sentido de continuamente buscar a melhoria das condições profissionais do 
engenheiro, com reflexos diretos na sua qualidade de vida.  

Por fim, o CEPA, confiante de que este é apenas mais um passo de uma longa 
parceria, agradece ao SENGE e à FNE a oportunidade de executar um trabalho desta 
envergadura para organizações tão destacadas, ao mesmo tempo em que louva a 
iniciativa dessas entidades em realizar esta pesquisa. 



�
�
�
�
��
��
�
�

 

 

• Engenharia de Agricultura 
! Engenharia Agrícola 

! Engenharia Agronômica 

• Engenharia Ambiental 

• Engenharia Biomédica 

! Engenharia Eletromédica 

! Engenharia Clínica 
! Engenharia Biomecânica 

! Engenharia Bioinformática 

! Bioengenharia 

• Engenharia Civil 
! Engenharia de Transportes 

! Engenharia Cartográfica 

! Engenharia de Estruturas 

! Engenharia Oceanográfica 

! Engenharia Sanitária 

! Engenharia de Construção 
! Engenharia Geotécnica 

! Engenharia de Urbanização 

! Engenharia de Fortificações  

• Engenharia Elétrica 
! Engenharia Eletrônica 

! Engenharia Eletromecânica 

! Engenharia Mecatrônica 

! Engenharia de Computadores  - Hardware 

! Engenharia de Computadores  - Software 
! Engenharia Telemática 

! Engenharia de Telecomunicações 

! Engenharia de Automação e Controle de
Processos 

! Engenharia Eletrotécnica 

! Engenharia de Sistemas de Energia 
! Engenharia Nuclear 

• Engenharia Industrial 

! Engenharia de Manufatura 

! Engenharia de Produção 

• Engenharia de Materiais 

! Engenharia de Cerâmicas 

! Engenharia de Madeira 

! Engenharia de Plásticos 
! Engenharia Metalúrgica 

! Engenharia de Minas 

! Engenharia de Petróleo 

! Engenharia Geológica 

• Engenharia Mecânica 
! Engenharia Automotiva 

! Engenharia Aeroespacial 

! Engenharia Aeronáutica 

! Engenharia Naval 

• Engenharia Química 

! Engenharia de Alimentos 

! Engenharia Têxtil 

! Engenharia Bioquímica 

A Engenharia é conhecida como a
profissão “invisível” ou “discreta”, devido a que
a maioria das pessoas não tem idéia sobre o que
os engenheiros fazem.  Estes adjetivos
qualificativos são impróprios e injustos, já que
tudo na nossa sociedade está ligado à
Engenharia. 

Em geral, menos de 60% dos adultos
dizem não estar muito bem informado sobre as
atividades dos engenheiros.  Na leitura deste
livro você irá conhecer mais sobre os
engenheiros e a engenharia do que a maioria das
pessoas adultas.  Estas informações poderão ser
utilizadas para decidir se você gostaria (ou não)
de se tornar um engenheiro. 

Este livro surgiu da necessidade de
apresentar a profissão da Engenharia à sociedade,
especialmente aos estudantes que se preparam
para a carreira universitária, assim como para
aqueles no inicio de carreira em cursos de
engenharia. 

Este livro lhe permitirá um melhor
entendimento de como a carreira pode melhorar
o nosso mundo através da engenharia, ainda
poderá esclarecer se esta carreira é a mais
adequada para você, e também serão dadas
algumas dicas de como escolher um curso de
graduação apropriado e como poder pagá-lo.
Quando você planejar o seu futuro, considere
fazer parte das pessoas que estão formando a face
do século 21, escolha uma carreira de
Engenharia! 

Este livro está também direcionado aos
estudantes de inicio de curso, e aos profissionais,
engenheiros ou não, que desejem obter
informações globais sobre a profissão. 


