Oi,

Somos do curso de Engenharia Química da
Universidade Franciscana, e esse ebook é um
produto exclusivo criado pra você.
Nele, você pode ter um gostinho de como é uma
das primeiras aulas do seu futuro curso.
Ficou curioso? Então conheça nosso universo.

ATUAÇÃO DO(A) PROFISSIONAL DA ENGENHEIRA QUÍMICA
Onde atuam engenheiros(as)
químicos(as)? Bem, para responder
a essa pergunta vamos considerar
alguns produtos cotidianos. Muitos
dos produtos que são utilizados em
nosso dia a dia são obtidos a partir de
processos envolvendo transformações
de matérias-primas em produtos,
como o da industrialização de bebidas,
conforme exemplo da figura 1.

(a)

(b)

Figura 1 – Exemplo de transformação de matéria-prima
(a) uva em (b) vinho. Fonte: Adaptado de [1] e [2].

Mas o que acontece entre desde a
uva até o vinho? A matéria-prima
(uva) é sujeita a diferentes etapas,
conforme ilustrado na figura 2.
Figura 2 – Representação do processo de fabricação da
uva. Fonte: Adaptado de [3].

Além desse, outros tipos de processos também
realizam transformações de matéria, como
alimentos e bebidas, fabricação de medicamentos,
refino do petróleo para obtenção de seus
derivados, como a gasolina, produção de plásticos,
combustíveis, indústria de papel e celulose, etc,
conforme exemplos ilustrados na figura 3.
(b)
Figura 3 – Partes do processo de fabricação industrial de (a)
combustíveis a partir de petróleo, (b) alimentos e (c) de papel.
Fonte: adaptado respectivamente de [4], [5] e [6].
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O que esses processos têm em comum? Todos eles são
constituídos por diferentes etapas de transformações físicoquímicas da matéria, chamadas operações unitárias. Essas
operações unitárias podem ser, por exemplo, secagem,
umidificação, peneiramento, evaporação, fermentação,
separação, entre outras. Para implementar essas operações,
a industrialização de processos requer atividades como o
projeto do processo, operação, otimização, controle, entre
outras que compreendem a atuação do(a) profissional de
Engenharia Química.

Ao aprender sobre todas essas áreas do conhecimento, esses(as) profissionais podem desenvolver
trabalhos em diversos ambientes, como, por exemplo, em laboratórios, em ambientes de exploração de
recursos e em grandes indústrias, conforme representado na figura 4.
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(c)
Figura 4 – Engenheiros (a) em um laboratório, (b) num sítio de exploração de petróleo e (c) em uma indústria.
Fonte: adaptado respectivamente [7], [8] e [9].
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