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O que o engenheiro químico faz?
O que ele estuda?
Onde ele trabalha?

Venha aprender sobre o nosso curso
com a nossa equipe do PET
Engenharia Química da UFU!



Você deve estar se perguntando o que é o PET Engenharia Química?
Somos o grupo que preparou esse material com muito carinho para
você!
Então, vamos combinar o seguinte, vou apresentar a minha equipe
do PET EQ e depois, será a sua vez, ok?! 
 

PET EQ é a nossa sigla que significa Programa de Educação

Tutorial do curso de Engenharia Química da Faculdade de

Engenharia Química (FEQUI) da Universidade Federal de

Uberlândia (UFU). Somos uma equipe composta por estudantes

do curso de Engenharia Química e uma professora tutora,

desenvolvemos atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Essas atividades são acompanhadas e/ou avaliadas pelo Comitê

Local de Acompanhamento e Avaliação (CLAA) e pela Secretaria

de Educação Superior do MEC (SESu/MEC).

Algumas das nossas atividades são minicursos, palestras, lives, eventos

ciêntificos, projetos de pesquisa e visitas sociais! Se quiser nos conhecer melhor,

é só entrar no nosso site: http://petequfu.com.br, seguir no instagram: ufupeteq e

até, se inscrever no nosso canal do YouTube: PET - Engenharia Química UFU.

O que é PET Engenharia Química?



Agora que você já nos conhece, é a sua vez
de se apresentar! 
 

Queremos te conhecer

Qual é o seu nome? 
 

Quantos anos você têm? 
 

Em que série você está? 
 

Adorei seu nome! 
Que tal conhecer um pouco sobre a
engenharia química? É só virar a
página!



Você sabe como surgiu a engenharia química?
Então uma engenheira química vai te contar.

 

O que é Engenharia Química?

A engenharia química surgiu porque o engenheiro

mecânico que trabalhava nas indústrias não tinha

conhecimentos de química. Por isso era preciso um

profissional que fosse mais generalizado e universal.

Nos dias de hoje, a engenharia química é uma profissão

muito completa que atua no desenvolvimento de

processos para a produção de produtos diversos.

Desenvolve tecnologias limpas, processos de reciclagem

e de aproveitamento dos resíduos da indústria química

que contribuem para a redução do impacto ambiental.



Como sabemos, a Engenharia Química é considerada a Engenharia

Universal, pois é aquela que junta conhecimentos de química, biologia,

física, computação e matemática para projetar¹, construir, e operar²

plantas químicas³ de matérias-primas⁴ em produtos finais através de

processos químicos⁵, biológicos⁶ ou físicos⁷.

Caso não saiba o que significa as palavras com os
números sobrescritos, é só ir na página 11 e ler o
significado. 

Para se tornar um curso completo na UFU, a
Engenharia Química é dividida em 5 núcleos de
pesquisa, cada um representa um caminho que o
engenheiro químico pode seguir. É só virar a
página para conhecer os núcleos!
 

Áreas da Engenharia Química



O primeiro é o Núcleo de Gestão Ambiental e Energias
Sustentáveis (NUGAES), que representa o lado ambiental e
através de experimentos busca inovar⁸ de maneira sustentável os
processos químicos, cuidando da água, terra e ar. Dentro do núcleo,
têm pesquisas que buscam a tornar a água menos poluída através
de processos de separação de restos, análise e tratamento.
Atualmente, as pessoas estão buscando cada vez mais os produtos
que não são maléficos⁹ ao mundo, e um engenheiro químico com
esse conhecimento pode fazer a diferença em seu local de trabalho.

O segundo é o Núcleo de Modelagem, Controle e Otimização¹⁰ de
Processos (NUCOP), que desenvolve experimentos por meio de
computadores para ter um melhor controle dos processos químicos,
físicos e biológicos que acontecem nas indústrias químicas. Nesse
núcleo é possível detectar as falhas dos processos, otimizar¹⁰
atividades industriais, e usar a inteligência do computador para
melhorar alguma atividade dentro da empresa. O profissional com
esse conhecimento consegue se destacar¹¹ dentro de seu trabalho,
pois as empresas estão buscando cada vez mais pessoas que
possuem essa visão de diminuir os problemas em seus processos,
trazendo também menos gastos à empresa.

O terceiro é o Núcleo de Processos Biológicos (NUCBIO), e ele
traz pesquisas sobre a ação de microrganismos¹², como fungos e
bactérias, em experimentos químicos e biológicos. As atividades
realizadas nesse núcleo usam desses seres vivos para criar ou
purificar¹³ produtos, minimizar¹⁴ impactos ambientais¹⁵
indesejáveis¹⁶, e recuperação de alguns elementos para poderem
ser reutilizados. Nas empresas, reutilizar, criar e purificar produtos
significa que elas podem ter menos gastos, por isso um
profissional que possui esses conhecimentos são bem vistos no
mercado de trabalho.

Áreas da Engenharia Química



O quarto é o Núcleo de Processos e Separação (NUCAPS), que
desenvolve pesquisas científicas em sistemas que possuem partículas¹⁷
em alguma etapa de um processamento dentro de uma indústria. No
núcleo, existem pesquisas como separação de elementos, sejam sólido
de líquido, líquido de líquido, gás de sólido, separação de partículas,
secagem de produtos, sempre buscando a melhor solução para realizar
aquela determinada etapa de processamento. Com essa visão, pode
potencializar¹⁸ a criação de produtos, eliminando algumas falhas que
existam no processo, e possuir esse conhecimento é muito interessante
dentro de uma empresa.

O quinto é o Núcleo de Processos Físico-Químicos (NUFISQ), que
trabalha com pesquisas sobre processos químicos variados. Se baseia em
estudos que possam melhorar os processos industriais ou trazer inovações¹⁹
na área de reações²⁰ e produção de elementos com valor agregado. Nesse
setor existem pesquisas sobre extração²¹ de óleo, produção de hidrogênio,
catalisadores, fertilizantes, etc. Geralmente, realiza-se diversos experimentos
para variar chegar em resultados científicos. O estudante que participa desse
núcleo compreende o funcionamento de processos químicos e tem contato
com reatores, reagentes e equipamentos vistos dentro da sala de aula. Dessa
maneira, as indústrias podem melhorar seus processos e visar uma maior
produção e redução de gastos.

Áreas da Engenharia Química

Agora que você já conhece as nossas áreas,  meu

amigo irá apresentar para você alguns trabalhos

dos engenheiros químicos!



O engenheiro químico pode começar a trabalhar em

uma indústria logo no final da faculdade. Através do

estágio em indústrias o engenheiro pode ter contato

direto com os conhecimentos da sala de aula. O

engenheiro pode entrar em vários tipos de indústrias:

farmacêutica, alimentícia, de minérios, de plásticos, etc.

Após terminar a faculdade, o engenheiro pode optar por fazer o

mestrado e completar com o doutorado. Nesse período, o

engenheiro volta para a sala de aula e também pesquisa um tema

para ser a sua tese. É uma maneira de aprofundar mais os

conhecimentos sobre a Engenharia Química.

Trabalhos do Engenheiro Químico

Por conhecer os processos das indústrias, o engenheiro

químico pode administrar a empresa e tomar as decisões

mais importantes. Para esse cargo os engenheiros precisam

fazer especializações para aprender melhor a gestão.

Uma pessoa formada em Engenharia Química pode
trabalhar em diferentes lugares e em diferentes
funções. 



Agora que você já conhece algus trabalhos do engenheiro

química, que tal fazer uma atividade! Ligar as palavras com o

desenho correspondente àquela palavra. Vamos começar?

Trabalhos do Engenheiro Químico

a) Indústria

b) Gerente/Gestão (na empresa)

c) Atuar no meio ambiente

d) Pesquisa

e) Ensino (professor(a) ) 



Os engenheiros químicos também são responsáveis pelo tratamento da água

que chega na sua casa, além da produção de fertilizantes que aumenta a

quantidade de alimentos produzida, os quais vão para o supermercado!

A Engenharia Química está presente no nosso cotidiano e muitas vezes

não percebemos o quanto ela é importante! Vou te mostrar alguns projetos

de engenheiros químicos que você, provavelmente, já conhece!

Engenharia Química no nosso dia a dia

São os engenheiros químicos que produzem as fibras que estão

presentes nos coletes à prova de bala dos policiais, no colchão e

no sofá da nossa casa! 

Além disso, o engenheiro químico está presente no

ônibus, afinal esse profissional colabora na

produção de gasolina, de óleo diesel e da borracha

do pneu!

Os batons, as sombras de olho e os cremes têm presença do engenheiro

químico, o qual atua na indústria de cosméticos.

Os remédios e os produtos de limpeza (como detergente) também dependem do

engenheiro químico para serem criados!

Como você viu, a Engenharia Química está presente em muitas atividades do

nosso dia a dia! Agora, que tal fazer um experimento bem divertido?



Prato 

Copo alto

Colher

Detergente

Vinagre

Bicarbonato de sódio

Você vai precisar de:

1) Coloque o copo no centro do prato (o experimento irá acontecer dentro do copo,

o prato serve para proteger os móveis caso o conteúdo derrame do copo).

2) Despeja o vinagre no interior do copo até a metade do copo.

3) Coloca duas colheres de detergente no copo.

4) Por fim, coloque duas colheres de bicarbonato de sódio no copo. 

5) Agora, é só observar!

Por que o líquido sobe?! Porque quando o bicarbonato de

sódio entra em contato com o vinagre gera uma reação

química que produz ácido carbônico e se decompõe em

dióxido de carbono, o qual provoca as 'bolhas' na lava!

Tire uma foto do seu experimento e envia para a gente!

Vamos adorar ver o resultado!

Experiência para fazer em casa

Depois de conhecer o curso e saber o que faz um engenheiro

químico, que tal fazer um vulcão de bicarbonato? Primeiro,

chame seu responsável e depois, é só seguir os passos! 



Descubra o significado das palavras com um número

sobrescrito! 

¹Projetar: pensar e fazer um projeto; planejar.

²Operar: produzir algo; executar; realizar.

³Plantas químicas: uma indústria química, a qual usa matérias-primas⁴ para produzir

produtos químicos¹*.

⁴Matérias-primas: são produtos de origem animal, vegetal ou mineral que podem ser

transformados e utilizados pela indústria para fabricar outros produtos, por exemplo:

madeira, papel, papelão, cimento, pedra, areia e tecido.

¹*Produtos químicos: são produtos que, muitas vezes, temos em casa, como: produtos

de limpeza, tintas, perfumes, cremes, maquiagem, sabão, remédio, entre outros. 

⁵Processos químicos: são operações que transformam um ou mais materiais (matérias-

primas) em um produto mudando sua composição, por exemplo: produzir vinho a partir

da uva, queima do carvão, enferrujamento e acender um fósforo.

⁶Processos biológicos: são processos realizados por organismos vivos, por exemplo:

fotossíntese, digestão, envelhecimento, respiração, etc. Além disso, como falado no

texto anterior a Engenharia Química realiza processos biológicos ao produzir

antibióticos, enzimas, cosméticos, etc.

Enriqueça o seu vocabulário
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Enriqueça o seu vocabulário
⁷Processos físicos:  são operações que não mudam a composição, apenas o formato,

por exemplo: amassar o papel (continua sendo papel), ferver a água (mesmo

evaporando, continuará sendo água, mas em outro estado), derreter gelo (fusão),

quebrar um copo de vidro (continuará sendo vidro, mas agora, em pedaços) e aquecer

uma panela.

⁸Inovar: inventar; criar; tornar novo.

⁹Maléficos: causa danos; provoca prejuízo; perigoso.

¹⁰Otimização/ Otimizar: melhorar; tornar algo ótimo.

¹¹Destacar: fazer com que algo ou alguém se sobressaia (se diferenciar) relação aos

outros.

¹²Microoganismos: seres muito pequenos que podem ser vistos pelo microscópio²*. 

²*Microscópio: é um instrumento que usamos para ver corpos muito pequenos.

¹³Purificar: limpar; livrar de sujeiras.

¹⁴Minimizar: diminuir; reduzir.

¹⁵Impactos ambientais: são mudanças no ambiente causadas pelos seres humanos e

suas atividades, por exemplo: extinção de espécies de plantas e animais, contaminação

da água e ar, o solo torna-se ruim para o plantio e mudança do clima. 
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¹⁶Indesejáveis: que não queremos/desejamos;

¹⁷Partículas: são elementos que formam a matéria ou a luz; é a menor parte de uma

matéria.

¹⁸Potencializar: tornar mais ativo; intensificar.

¹⁹Inovações: aquilo que é novo, novidade.

²⁰Reações: ato ou efeito de reagir; fenômeno que se produz entre duas substâncias

químicas postas em contato, com quebra e formação de suas ligações, dando origem a

novas substâncias e compostos.

²¹Extração: remover algo; remoção.

Enriqueça o seu vocabulário

Esperamos que você tenha gostado desse

material e que você tenha aprendido bastante

sobre o curso de Engenharia Química e as

funções do engenheiro químico!

Nossa equipe PET EQ agradece sua atenção!

Até mais!
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http://petequfu.com.br

@ufupeteq

PET Engenharia

Química - UFU

PET - Engenharia
Química UFU
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