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Melhores processos, melhores produtos. 
OS NOSSOS SERVIÇOS

®

Serviços de caracterização de produto
Engenharia e reengenharia de produto
Métodos de controle de qualidade (On-line, In-line e At-line)

Estudos de caracterização do processo
Engenharia de processo
Monitoramento & controle de processo
Transferência de escala de processo (aumento ou redução de escala)

Monitoramento no processo (Real Time)
Dashboard customizado dos KPIs do processo
Monitoramento avançado da performance do processo
Monitoramento preventivo multivariado do processo (PSC, MSPC, MVDA, PLS, PCA, etc.)

Verificação contínua do produto/processo (On-line, In-line e At-line)
Lean six sigma

Troubleshooting de processo
Transferência de tecnologia com otimização

Excelência no processo como negócio

MELHORIA CONTÍNUA

PROCESSO
DE INDUSTRIALIZAÇÃO

MONITORAMENTO DA
ROTINA DE PRODUÇÃO

DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO

Soluções totalmente 

e com aplicações em Multi-plataformas.
customizadas 

Sistema para Ambiente de 
Produção e Engenharia de 
Processos (On-Line).

É a ferramenta ideal para o 
otimizar e monitorar o seu 
processo do início ao fim, através 
de todo o ciclo de vida do produto.

Gerenciamento de Risco Dentro da 
Cadeia Produtiva.

Sumarize, Quantifique e Priorize 
os Riscos para novos ou atuais 
produtos e processos através de 
uma análise eficiente da Cadeia 
Produtiva.

A Ferramenta de Avaliação da 
Qualidade através de Parâmet-
ros Multivariados.

Faça a qualificação multivariada 
de Matérias Primas, Produtos 
Intermediários e Final e tenha a 
qualidade de produto na sua mão 
em poucos segundos.
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Caro leitor,

 

Em 1975 nascia a ABEQ – Associação Brasileira de Engenharia 
Química do pioneirismo e inspiração de jovens engenheiros químicos 
preocupados com a excelência na formação e no desenvolvimento pro-
fissional do engenheiro químico, visando dar a ele as condições neces-
sárias ao pleno exercício do seu papel na sociedade, interagindo com a 
academia, empresas e entidades de classe. Fiel aos seus objetivos, a 
ABEQ comemora 40 anos de existência, orgulhosa de sua história. Nesse 
período a entidade tem prestado trabalho relevante à Engenharia Química 
no Brasil através do apoio ao debate e aperfeiçoamento do ensino da 
Engenharia Química, pela difusão e compartilhamento do conhecimento 
através de congressos, cursos e publicações.

Hoje a associação promove e apoia eventos de relevância para a via-
bilização dessa conexão e para o fortalecimento da Engenharia Química.

Para celebrar esta data especial, a ABEQ preparou atividades espe-
ciais, como a programação de apoio aos sócios estudantes, promoven-
do a campanha que torna possível o acesso aos benefícios com anui-
dades diferenciadas. No mês de aniversário realizamos o lançamento 
de vídeo comemorativo e posteriormente o lançamento dessa edição 
especial da REBEQ. 

Em nome dos membros do nosso Conselho e Diretoria Executiva quero 
agradecer a todos que sempre nos apoiaram durante esses anos, princi-
palmente nossos parceiros, colaboradores e sócios. 

Engenheiros Químicos, vocês tornaram essas conquistas possíveis e 
fizeram desta uma história de sucesso! Continuaremos trabalhando por 
você e contando com você, pois ainda há muita para fazer!

Um abraço e boa leitura a todos.

MENSAGEM DA PRESIDENTE

Maria Cristina Silveira Nascimento, Diretora Presidente da ABEQ
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www.intertox.com.br
TEL:  (11) 3868-6970

Cursos e Treinamentos
Resíduos perigosos - FDSR, rótulo e ANTT-Resolução 420
Ficha de emergência, envelope para transporte e ANTT-Resolução 420
Produtos químicos, GHS e NR-26 (FISPQ e rotulo)
Comunicação de riscos – riscos químicos e toxicológicos à saúde humana
Uso e descarte seguro de equipamentos de proteção individual – EPI
Implantação do Registro de Emissão e Transferência de Poluentes (RETP)
Atendimento à NR 26
Introdução à Toxicologia In Silico - ITS
Segurança Baseada em Competências – SBC SUPERVISOR
Segurança Baseada em Competências – SBC OPERADOR

FISPQ,  FDSR,  Ficha de Emergência,  (M)SDS
FCP - Ficha de Comunicação de Perigo
RÓTULO  (do produto químico ou resíduo)
GHS - Programa de Implementação do GHS
Auditoria NR-26: Sinalização de Segurança e GHS
(In) compatibilidade química
Consultoria em Segurança Química

Documentação de Segurança

Sistema SafetyChem
     Sistema para geração automática de FISPQ, 
Ficha de Emergência e Envelope para Transporte, 
Rótulo e Ficha de Comunicação de Perigo

     Sistema para geração automática de FISPQ, 

Avaliação Toxicológica
ASP - Atenção à Segurança de Produto
Avaliação de Risco Químico

Toxicologia in silico
     Testes in silico e estudos QSAR.     Testes 

Periculosidade e Avaliação de (Eco)Toxicidade
Laudo de avaliação de ecotoxicidade e classificação
de perigo ao meio ambiente
Pareceres e avaliação de risco em exposição 
ambiental

Avaliação (Eco) Toxicológica

Assuntos Regulatórios
Assessoria em Assuntos Regulatórios
Elaboração de relatórios com mapeamento de 
disposições regulatórias e normas aplicáveis a produtos
Assessoria em obtenção de número de registro CAS
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Repórter: Luciano Guimarães

Do sonho à realidade, 
ABEQ celebra 40 anos

Fundada em 1975, a Associação 
Brasileira de Engenharia Química 

continua zelando pelo aperfeiçoamento 
e adequação da profissão de forma 
a adaptá-la às transformações do 

mercado e da sociedade



 A Entidade sempre apresentou uma trajetória 
atrelada às transformações sociais, políticas 
e econômicas pelas quais o Brasil e o mundo 

passavam 
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“Divisora de águas” na 
história das pessoas 
e das instituições, a 

chegada aos 40 anos marca não ape-
nas a fase do amadurecimento, mas 
também o início de um período de 
mudanças, novas ideias e conceitos. 
Representa o clímax de todas as capa-
cidades e competências. Parece que o 
ditado “a vida começa aos quarenta” 
se aplica igualmente às instituições, 
pelo menos é o caso da ABEQ.

Ao completar quatro décadas de 
existência, a Associação Brasileira 
de Engenharia Química (ABEQ) — so-
ciedade sem fins lucrativos fundada 
em 30 de abril de 1975 — ratifica 
sua posição de uma das principais 
interlocutoras da Engenharia Química 
no país, trabalhando pela melhoria 
do ensino e promovendo a integra-
ção de profissionais, estudantes e 
acadêmicos.

Reconhecida por se manter conti-
nuamente na vanguarda dos avanços 
do setor e da própria sociedade, além 
de permanecer no centro do debate 
em busca de um país cada vez me-
lhor, a Associação foi, através dos 
anos, assumindo posição de destaque 
no seu meio de atuação. 

Da inspiração à realidade

A ideia de criação da Associação 
surgiu em 1964, onze anos an-
tes de sua fundação, por meio do 
Engenheiro Massakazu Outa, inspira-
do pela participação no “1º Congresso 
da Confederação Interamericana 
de Engenharia Química (CIIQ)”. 
Somente nove anos mais tarde, em 
1973, foi estabelecida a Comissão 
Organizadora da ABEQ, presidida 
pelo professor Giovani Brunello, que 

também assumiu a primeira Diretoria 
da Entidade (1975-76).

Desde a histórica Assembleia 
Geral Extraordinária (AGE) nas de-
pendências do Departamento de 
Engenharia Química da Escola 
Politécnica, na Cidade Universitária 
(USP), quando a ABEQ foi criada e 
o seu estatuto, aprovado, a Entidade 
sempre apresentou uma trajetória 
atrelada às transformações sociais, 
políticas e econômicas pelas quais o 
Brasil e o mundo passavam. Surgida 
no ocaso do “milagre econômico” bra-
sileiro, período em que a Engenharia 
Química teve de se desenvolver enor-
memente para dar suporte ao cres-
cimento da industrialização do país, 
o trabalho da Associação foi de fun-
damental importância e contribuiu 
para tornar o ensino de Engenharia 
Química compatível com a tecnologia 
embarcada nos inúmeros investimen-
tos realizados no país nessa época. 
Depois, motivada pelas mudanças 
ocorridas nos anos posteriores, a fim 
de enfrentar a recessão, mais uma 
vez a Associação teve de adaptar-se 
e ajudar os engenheiros químicos a 
enfrentar a nova situação, promoven-
do cursos de aperfeiçoamento e ex-
tensão curricular.

O início das atividades da ABEQ 
ocorreu paralelamente a um período 
politicamente bastante conturba-
do — o governo militar de Ernesto 
Geisel (1974-79) —, quando a so-
ciedade lentamente começou a en-
trar no processo de abertura política, 
ocasião em que o país se ajustava e 
redefinia prioridades.

“Na época eu tinha 35 anos e já 
era docente do curso de Engenharia 
Química da Escola Politécnica. 
Lembro-me de alguns engenheiros 

químicos, professores e engenheiros 
de fora da área acadêmica que tro-
caram ideias e conseguiram criar a 
Associação”, rememora o Engenheiro 
Gil Anderi da Silva, diretor secretá-
rio nas gestões 1990-92, 1992-94, 
1994-96, 1996-98; vice-presiden-
te (1998-2000); diretor tesoureiro 
(2000-02, 2002-04) e membro do 
Conselho Superior (2006-08).

A primeira Diretoria também foi 
formada pelos Engenheiros Carlos 
Augusto Perlingeiro (diretor vice-pre-
sidente), Caetano Belliboni (diretor 
secretário), Darcy Antonio Paviani 
(diretor tesoureiro), além dos direto-
res convidados Cirus M. Hackenberg, 
Ernest Paulini, Gastão Vitor Casper, 
Orion Kerter Cabral, Spartaco Ferruccio 
M. Bassi e Uriwald Pawlowsky.

Em 1976, ano seguinte de sua 
fundação a ABEQ mostra à comu-
nidade que veio para ficar. Além 
de publicar o primeiro número da 
Revista Brasileira de Engenharia 
Química (REBEQ), com edição co-
ordenada pelo Engenheiro Pedro 
Wongtschowski, a Entidade também 
promoveu o “I Congresso Brasileiro de 
Engenharia Química (COBEQ)”, que 
reuniu 300 participantes na Cidade 

Pedro Wongtschowski



 A ABEQ é um importante fórum de debate e 
canal de ligação entre as instituições de ensino 
da engenharia e as indústrias 
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Universitária, em São Paulo. Bianual 
desde então,, o evento chegou à sua 
vigésima edição em 2014, quando 
reuniu cerca de 1.500 pessoas em 
Florianópolis (SC), sendo que, ao 
mesmo tempo, a cidade sediou o “XV 
Encontro Brasileiro sobre o Ensino 
de Engenharia Química (ENBEQ)”, 
voltado à integração de docentes, 
discentes e egressos dos cursos de 
Engenharia Química e de áreas cor-
relatas para debater as práticas de 
ensino nas instituições nacionais e 
internacionais.

Outro evento de importância e 
que se converteu num projeto regu-
lar da ABEQ é o “Simpósio Nacional 
de Bioprocessos (SINAFERM)”. 
Realizado pela primeira vez em 1964, 
é dedicado aos profissionais que 
atuam em bio-processos, envolven-
do enzimas e  micro-organismos. Em 
2015, será Fortaleza (CE) que rece-
berá a vigésima edição do SINAFERM 
e a décima primeira do “Simpósio de 
Hidrólise Enzimática de Biomassas 
(SHEB)”, sendo ambos serão realiza-
dos conjuntamente, entre os dias 1º e 
4 de setembro.

Nos anos seguintes à funda-
ção, a Instituição continuou em 

ritmo acelerado mantendo seu ca-
ráter agregador e participativo. 
Em 1979, por exemplo, fruto da 
visão inovadora da ABEQ — en-
tão presidida pelo Engenheiro Izrael 
Mordka Rozemberg — era promovido 
o primeiro curso de sua então recen-
te história, intitulado “Estimativa de 
Custos de Implantação de Projetos 
Petroquímicos”, sob o comando do 
Engenheiro Paulo Takakura.

“Vivíamos um momento em que 
as empresas de Engenharia estavam 
com muitos projetos de instalações 
industriais, ou seja, era um tempo 
muito favorável à Engenharia Química 
brasileira, e isso certamente motivou 
os profissionais a se organizar para 
fundar a ABEQ”, explica o Engenheiro 
Pedro Wongtschowski, diretor presi-
dente nas gestões 1990-92, 1992-
94 e 1994-96.

Dois anos depois, em 1981, sob 
a presidência do Engenheiro Spartaco 
Ferruccio M. Bassi, a Entidade refor-
çou o debate em torno da Engenharia 
Química ao realizar o “I ENBEQ”, na 
Unicamp. No mesmo ano, com o ob-
jetivo de reforçar ainda mais comu-
nicação com o setor, a Associação 
lançou o Boletim Informativo Mensal, 
que desde 2005 pode ser acessada 
na Internet. 

Em 2013, o projeto “Professor 
ABEQ” foi retomado. Originalmente 
criado em 2002, o objetivo des-
te programa é ter um docente 
em cada Instituição de Ensino da 
Engenharia Química que seja o con-
tato da ABEQ para o desenvolvimen-
to de programas de interesse comum 
de cunho acadêmico. A aproximação 
da ABEQ às universidades é funda-
mental para estimular a realização de 
eventos e projetos de interesse mútuo 

para os profissionais e acadêmicos da 
Engenharia Química. O objetivo deste 
programa é incentivar estudantes de 
Engenharia Química a interagir mais 
no ambiente acadêmico. 

Importante ferramenta para divul-
gação científica, a Revista Brasileira de 
Engenharia / Caderno de Engenharia 
de Química, publicada como parte de 
iniciativa e patrocínio do CNPQ durante 
a primeira gestão de Hely de Andrade 
Jr. (1982-84, 1984-86, 1986-88 
e 1988-90). A RBE-CEQ teve como 
editores o Prof. Carlos Russo, e de-
pois o Prof. Giulio Massarani. Circulou 
até 1994 quando foi substituída 
pelo Brazilian Journal of Chemical 
Engineering, publicação de caráter in-
ternacional voltada à divulgação de tra-
balhos de pesquisa e desenvolvimento 
na área. A partir de 1995, sob esta 
nova denominação, passou a publicar 
artigos exclusivamente em idioma in-
glês, sob o comando do seu primeiro 
editor-chefe, Prof. Milton Mori, respon-
sável pelo trabalho de indexação do 
BJChE em diversas bases de dados in-
ternacionais, bem como pela consolida-
ção do periódico em seu novo  formato. 
Atualmente tem como  editor-chefe o 
Professor Reinaldo Giudici, no cargo 
desde 2008, o BJChE segue com uma 
tendência gradativa e crescente de fa-
tor de impacto (indicador do grau de 
importância do períódico no meio cien-
tífico) e de inserção internacional (mais 
de 40% dos artigos publicados são de 
autores internacionais), e cumpre um 
importante papel como um veículo 
de divulgação da produção científica 
brasileira e internacional da área de 
Engenharia Química, colaborando para 
o aumento da inserção internacional e 
da visibilidade do Brasil como produtor 
de conhecimento na área.

Gil Anderi
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O periódico é trimestral e está in-
dexado em diversas bases – SciELO 
(Scientific Electronic Library Online), 
ISI-JCR, Scopus-Elsevier, Chemical 
Abstracts Service, Engineering 
Index, Science Citation Index 
Expanded (SciSearch), Current 
Contents/Engineering, Computing, 
and Technology, International 
Nuclear Information System, Ulrich’s 
Periodicals Directory.

A educação continuada sempre foi 
uma prioridade da ABEQ. Em agos-
to de 1995, por exemplo, promoveu 
na UFSCar, em São Carlos (SP), o “I 
Congresso Brasileiro de Engenharia 
Química – Iniciação Científica 
 (COBEQ-IC)”. De caráter científico e 
voltado a estudantes de Engenharia 
Química que desenvolvem atividades 
de pesquisa por meio dos programas 
de iniciação científica das instituições 
de ensino superior em Engenharia 
Química, o evento chega à décima 
primeira edição e será realizado na 
Unicamp, em Campinas (SP), de 19 
a 22 de julho de 2015.

Representações regionais

De 1975 para cá, a ABEQ vem 
atuando na busca por difundir 

conhecimento e estreitar os laços com 
toda a comunidade da Engenharia 
Química pelo país. Marcada pelo en-
gajamento e trabalho incessante de 
todos os colaboradores, a Entidade 
cresceu e se expandiu. 

A ABEQ conta também com o apoio 
de sete regionais, que, na atual ges-
tão, são presididas pelos Engenheiros 
Denise Mazzaro Naranjo (São Paulo), 
Ricardo de Andrade Medronho 
(Rio de Janeiro), Luciano Sergio 
Hocevar (Bahia), Pedro Ubiratan de 
Oliveira Sabaa Srur (Pará), Laísse 
Carvalho de Albuquerque Maranhão 
(Pernambuco), Ana Lúcia de Medeiros 
Lula da Mata (Rio Grande do Norte) 
e Heitor Luiz Rossetti (Rio Grande do 
Sul). Abertas em 2012, as regionais 
Bahia e Pará são as caçulas da lista.

Em 2011, já no auge de sua atu-
ação nacional, a ABEQ foi escolhida 
pelo Plenário do Conselho Federal de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
(CONFEA) como membro da delegação 
brasileira do CONFEA no Congresso 
Mundial de Engenheiros, realizado 
em julho daquele ano em Londres. O 
Engenheiro Edson Bouer (diretor presi-
dente nas gestões 2010-12 e 2012-
14) representou, no evento, o Colégio 
de Entidades Nacionais (CDEN). 

Prêmios ao talento

O reconhecimento aos esforços 
empreendidos por estudantes e pro-
fissionais de Engenharia Química de 
todo o Brasil sempre esteve no escopo 
do trabalho da ABEQ. O caminho foi 
iniciado em 1992, com a criação do 
“Prêmio Rhodia/ABEQ”, destinado aos 
melhores trabalhos de estudantes de 
graduação sobre um projeto-problema. 
Em 2003, com novo patrocinador, a 
Oxiteno, mudou para “Prêmio Oxiteno-
ABEQ – Desafio Universitário”.

Em 1999 foi lançado o “Prêmio 
Nacional de Pós-Graduação OPP-
ABEQ”, que em 2003 passou a 
se chamar “Prêmio Nacional de 
 Pós-Graduação Braskem-ABEQ”, vol-
tado a laurear os melhores trabalhos de 
mestrado e doutorado em Engenharia 
Química e áreas correlatas.

No ano 1999 a Entidade lançou o 
“Prêmio Incentivo à Aprendizagem”, 
hoje chamado “Prêmio Incentivo – 
ABEQ”, concedido anualmente ao me-
lhor formando em Engenharia Química 
de cada Instituição de Ensino Superior 
(IES). Consiste de um diploma, uma 
quantia em dinheiro e uma anuidade 
de sócio da ABEQ. O prêmio foi patro-
cinado pela Braskem, Oxiteno, Henkel 
e Petrobras. Atualmente patrocinado 
apenas pela Oxiteno.

Incentivo à formação 
de mais Engenheiros 
Químicos

A formação do Engenheiro Químico 
no Brasil remonta à criação do primei-
ro curso, em 1922, no Mackenzie 
College, seguido de perto pela escola 
Politécnica da USP em 1925. Até o 
final da década de 1940, havia sete 
Instituições de Ensino Superior (IES) 
que ofereciam cursos de Engenharia 
Química no Brasil. 

Levantamento do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada 
(IPEA), publicado em outubro de 
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2014, reforça esta ideia ao reve-
lar que se o crescimento econômi-
co anual for, em média, em torno 
de 4%, o país precisará formar, até 
2020, 95.000 Engenheiros anual-
mente para todas as áreas.

“Na última década nós vimos este 
quadro se reverter, inclusive com o au-
mento estrondoso da procura, no vesti-
bular, pela profissão de Engenheiro. As 
empresas passaram a disputar os nos-
sos alunos de pós-graduação”, afirma 
a professora Raquel de Lima Camargo 
Giordano, diretora presidente nas ges-
tões 2002-04 e 2004-06 e atual presi-
dente do Conselho.

Segundo ela, com a expansão das 
universidades, todos esses doutores 
se colocaram como novos docentes 
em instituições de ensino federais 
 recém-criadas. “O aumento da de-
manda por engenheiros ainda continua 
presente..., seja pela preocupação am-
biental — como a necessidade de tra-
tamento de efluentes e a recuperação 
de áreas contaminadas —, seja pela 
expansão da indústria petroquímica e 
do consumo interno”, argumenta.

Um dos parâmetros mais impor-
tantes quando o assunto é qualidade 
de um curso é a formação do seu cor-
po docente. Nas instituições de ensino 
superior o corpo docente é atualmente 

formado majoritariamente por douto-
res. Além disso, as condições opera-
cionais dos cursos laboratório, biblio-
teca e informática são acompanhadas 
pela Comissão Nacional de Avaliação 
da Educação Superior (CONAES).

“O currículo passou por intensa 
discussão na virada do século, com 
a redução de carga horária e a mu-
dança das diretrizes curriculares, 
processos que permitiram a geração 
não só do Engenheiro Químico gene-
ralista, que atua em qualquer área da 
Engenharia Química, mas também 
promoveu o surgimento de diferentes 
especialidades — as engenharias cor-
relatas — Engenheiro Biotecnológico, 
de Bioprocessos, Ambiental, entre 
outros”, pondera a Dra. Raquel.

A rápida absorção de profissionais 
pelo mercado nacional foi um dos 
motivos que levou a ABEQ a criar, 
em 1994, a Bolsa de Empregos, 
com o objetivo de auxiliar quem bus-
ca uma colocação ou recolocação. 
Paralelamente, tem incentivado a par-
ticipação efetiva em cursos, eventos e 
concursos. Em 2004, a Associação re-
forçou essa ferramenta e criou Banco 
de Currículos e a Bolsa de Estágios/
Primeiro Emprego.

A ABEQ é um importante fórum 
de debate e canal de ligação entre as 

instituições de ensino da engenharia e 
as indústrias.

“A história da Associação é mar-
cada pela atuação individual de gran-
des nomes da engenharia química do 
país, aqui representados pelos nomes 
citados. No entanto é a coletividade 
que garante o sucesso, representa-
tividade e perenidade da entidade. 
Agradecemos a todos os sócios pela 
caminhada de sucesso”. Aos nossos 
colaboradores, parceiros e colegas 
também nosso agradecimento.

“Hoje, somos herdeiros de todo 
o trabalho dos últimos 40 anos rea-
lizados pela Associação Brasileira de 
Engenharia Química. Nessas quatro 
décadas foram realizadas atividades 
voltadas ao desenvolvimento dos pro-
fissionais de Engenharia Química, das 
universidades e da indústria”, conclui 
a diretora presidente da ABEQ, Maria 
Cristina Silveira Nascimento. “O futuro 
da ABEQ apoia-se na relevância das 
atividades que ela faz, na capacidade 
transformadora das pessoas que con-
gregam e fazem parte desta comunida-
de. Trata-se de um desafio irresistível, 
afinal a Associação tem a missão de 
continuar existindo e ajudando o mundo 
a se transformar em um lugar melhor”, 
finaliza a diretora presidente Maria 
Cristina Silveira Nascimento.
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Engenharia Química no Brasil

ARTIGO

Por Marco Aurélio Cremasco1

Quando se fala de Engenharia 
Química, remete-se ao so-
nho de George E. Davis, 

consultor industrial britânico, que, 
em 1880, propôs (sem sucesso) a 
formação da Society of Chemical 
Engineers, na Inglaterra. O sonho de 
Davis não vingou na Inglaterra, sen-
do necessário cruzar o Atlântico e 
aportar no Massachusetts Institute 
of Technology, em Cambrige, nos 
Estados Unidos (EUA), para encon-
trar-se com Lewis Norton, industrial 
e professor de Química orgânica, 
para que, juntos lançassem as ba-
ses, em 1888, do primeiro curso de 
Engenharia Química no mundo. A par-
tir de então, começou a ser emprega-
do o termo engenharia química para 
descrever as atividades conjuntas de 

químicos e engenheiros dentro da re-
cém-nascida Indústria Química. 

E a nossa história? Antes da exis-
tência da Engenharia Química pro-
priamente dita, os seus fundamentos 
fabris faziam-se presentes nos enge-
nhos de açúcar do Brasil Colonial, 
nos quais se percebem as operações 
unitárias de moagem e recristaliza-
ção. Ressalte-se, inclusive, a evolução 
tecnológica no engenho de açúcar, 
quando da passagem dos banguês ao 
processamento desse produto, com 
a adoção, por parte da Companhia 
Açucareira de Porto Feliz em 1878, 
de um conjunto de equipamentos que 
incluía moendas interligadas; evapo-
radores de triplo efeito; recipientes 
para cozimento a vácuo; turbinas e 
centrífugas. Reconhece-se que, apesar 

de ensaios a partir do último terço do 
século XIX, a Indústria Química bra-
sileira deu os primeiros passos no 
início do século XX com a incipiente 
indústria nacional e com o começo da 
instalação de multinacionais (estas, a 
partir da década de 1910). 

Quanto à formação de recursos hu-
manos destinados as atividades técnica 
e industrial, que viriam a dar corpo e 
alma à Engenharia Química por aqui, 
aponta-se a instalação, em 1893, 
do curso de Engenharia Industrial na 
Universidade de São Paulo (USP), e, 
em 1896, da Escola de Engenharia 
do Mackenzie College, unidade pionei-
ra da atual Universidade Presbiteriana 
Mackenzie. Essas duas escolas, si-
tuadas na cidade de São Paulo (SP), 
foram fundamentais para a criação 
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dos primeiros cursos de Engenharia 
Química no Brasil (CREMASCO, 2015).

Na década de 1920, o Brasil ajus-
tou-se ao modelo de desenvolvimento 
industrial ligado à importação maciça 
de tecnologia e de matérias-primas, o 
que era estendido à formação de re-
cursos humanos. Em 1922, o Prof. 
Slater fundou e estruturou o curso de 
Engenharia Química, o primeiro no 
Brasil, na Escola de Engenharia do 
Mackenzie College. Além do curso 
no Mackenzie, instalou-se, também 
na cidade de São Paulo, mas na USP, 
em 1925, o segundo curso de gradua-
ção em Engenharia Química no Brasil. 
A Engenharia Química adveio de uma 
mistura entre Engenharia e de Química 
Industrial. No caso da USP, houve a 
sobreposição, durante dez anos, de 
cursos similares Engenharia Química 
e Química Industrial, visando atender 
ao mesmo mercado. Sobreviveu o en-
tão moderno, permitindo-nos tomar 
a década de 1920 como a do nas-
cimento da Engenharia Química no 
Brasil (CREMASCO, 2015). 

Até o final da década de 1940, 
havia sete Instituições de Ensino 
Superior (IES) que ofereciam cursos 
de Engenharia Química no Brasil, 
apesar de o país evidenciar, segundo 
Suzigan (2000), o desenvolvimento 
industrial a partir da década de 1930, 
caracterizado pela industrialização 
por substituição de importação e ini-
ciar a década de 1950 com o espírito 
da autossuficiência energética, com o 
nascimento da Petrobrás em 1953. 

Nessa década, surgiram novos cursos 
de Engenharia Química, em grande 
parte com o mapa genético herdado 
da Química Industrial, os quais (em li-
nhas gerais) apresentavam a metodo-
logia de ensino descritiva de processos 
industriais, sendo as novidades ou os 
conceitos realmente diferenciadores 
da Engenharia Química (Operações 
unitárias, por exemplo), apenas adi-
cionados aos anteriores, como fossem 
áreas novas de conhecimento.

Com a criação do Programa 
de Mestrado do Instituto de Pós-
Graduação e Pesquisa de Engenharia 
da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (COPPE/UFRJ), em 1963, 
inaugurou-se, em nível acadêmico, o 
período das Ciências da Engenharia 
Química. Uma consequência imediata 
foi a formação, no Brasil, de profes-
sores-mestres que vieram a colaborar, 
já no início da década de 1970, com 
a criação de cursos com currículos 
tipicamente de Engenharia Química, 
como são os casos da Universidade 
Estadual de Maringá (UEM – em 
1971) e Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp – em 1974). 
No final da década de 1960, hou-
ve o reconhecimento da profissão de 
engenheiro químico no Brasil, regu-
lada pela Lei Federal 5.194, de 24 

de dezembro de 1966, regulamenta-
da pelo Decreto Federal no 620, de 
10 de junho de 1969. A Indústria 
Química viria a deslanchar na déca-
da seguinte com a instalação de polos 
petroquímicos.

Havia, até o final da década de 
1970, trinta e oito cursos de gradu-
ação em Engenharia Química, seis 
 programas de mestrado e três de 
doutorado. Essa década foi decisiva 
para a consolidação da Engenharia 
Química no Brasil. Aconteceram fa-
tos determinantes para a formação 
da identidade da Engenharia Química 
brasileira. Dentre os quais, pode ser 
citada a criação, em 30 de abril de 
1975, da Associação Brasileira de 
Engenharia Química (ABEQ), com o 
foco de congregar pessoas físicas e 
jurídicas que se interessavam pelo de-
senvolvimento da Engenharia Química 
e pela valorização tecnológica e cientí-
fica dos engenheiros químicos.

Todavia, o que se verificou no fi-
nal do século XX, em termos de in-
dustrialização, foram mais ações 
e internalização de conhecimentos 
embutidos na tecnologia importa-
da e menos para investimentos em 
Pesquisa & Desenvolvimento para 
gerar tecnologia nacional (D’ÁVILA, 
2001). Durante essa fase, o Brasil 
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formava engenheiros para operarem 
tecnologias importadas e, quando 
muito, adap tadas à realidade do país. 
No caso de empresas petroquímicas, 
por exemplo, as empresas brasileiras 
apresentavam, até o inicio dos anos 
1990, estrutura verticalizada e com 
práticas rígidas de organização do 
trabalho, sendo a relação entre admi-
nistração (ou engenharia) e produção 
marcada pela busca de controle do 
trabalho e não de integração técnica 
(CARTONI, 2002). Chegou-se, ao fi-
nal do século XX, a quarenta e nove 
Instituições de Ensino Superior (IES) 
que apresentavam cursos ativos de 
graduação, dezoito com mestrado e 
nove de doutorado.

No que se refere aos cursos de 
graduação em Engenharia Química no 
Brasil, a primeira década do século 
XXI caracteriza-se por mudança sig-
nificativa: ao seu final, o número de 
cursos de graduação é mais do que 
triplicado em relação àquele existen-
te no início do século. Esse boom de 
cursos de graduação em Engenharia 
Química relaciona-se com fatores que 
impulsionaram a criação de cursos de 
Engenharia com um todo. Uma das ra-
zões para tanto foi a aprovação da Lei 
de Diretrizes e Bases (LDB) em 1996. 
Nessa lei, a resolução 48/76, que esta-
belecia o currículo mínimo dos cursos 
de Engenharia, foi anulada. Dessa for-
ma, sem certas exigências,  criaram-se 
cursos e mais cursos, afinal, a dificul-
dade para tal diminuiu. Além disso, 
em 2002, houve flexibilização no que 
é exigido em relação à organização e 
estrutura dos cursos pela resolução do 
Conselho Nacional de Educação e da 
Câmara de Educação Superior (CNE/
CES) (OLIVEIRA, 2005).

A partir do segundo terço até o fi-
nal da década de 2000, houve a cria-
ção de várias Instituições de Ensino 
Superior Federal, impulsionando o 
aumento nos cursos de graduação 
em Engenharia, principalmente no se-
tor privado. Já o aumento verificado 

nos cursos de pós-graduação de-
correu mais de esforços de docen-
tes dos cursos de graduação para o 
 desenvolvimento de suas pesquisas 
e para atender a formação de docen-
tes necessária aos cursos de gradua-
ção do que, necessariamente, para 
atender às necessidades da Indústria 
Química, principalmente no que se 
refere à inovação tecnológica em pro-
cessos e/ou produtos. A duplicação 
do número de cursos de doutorado 
é fruto do estabelecimento de cursos 
de mestrado. Ainda com o aumento 
bastante considerável de recursos hu-
manos, a Indústria Química brasileira, 
no início do século XXI, não foi capaz 
de atender completamente à deman-
da interna, lançando mão de impor-
tações e, por via de consequência, 
mantendo tecnologias previamente 
importadas sem, contudo, exportar 
de modo significativo produtos de alto 
valor agregados, como é o caso das 
especialidades químicas e fármacos 
enantioméricos. Saliente-se que, na 
produção de tais químicos, está en-
volvido alto grau de inovação. Neste 
caso, a percepção de que o processo 
de inovação não é resultado imedia-
to e exclusivo de investimentos em 
Pesquisa e Desenvolvimento, mas 
algo socialmente construído pelos ato-
res envolvidos (CARTONI, 2002). Tais 
atores, por sua vez, e considerando o 
alto grau de especialização, advêm de 
cursos de pós-graduação. A mudança 
paradigmática que se espera, portan-
to, é que os mestres e doutores mi-
grem da academia para a indústria.

A Engenharia Química é uma ativi-
dade em constante mutação, alimen-
tando e alimentando-se de inovações 
científicas e tecnológicas que passam, 
necessariamente, pelos meios aca-
dêmico e produtivo. Percebe-se que, 
a partir da década de 1960 (e em 
particular os eventos ocorridos na dé-
cada de 1970), se tem a consolida-
ção da Engenharia Química no Brasil. 
Por outro lado, o início do século XXI 

aponta claramente um novo cenário: 
ainda que se constate a triplicação de 
IES que oferecem cursos de graduação 
e a duplicação de IES que  promovem 
cursos de pós-graduação, quando se 
comparam informações colhidas no iní-
cio da década de 2010 com aquelas 
de 2000, o déficit da balança comer-
cial do setor químico brasileiro mais do 
que quadruplicou no mesmo período 
(CREMASCO, 2015), além de haver 
fortes indícios de desindustrialização 
nesta segunda década. Urge, portanto, 
que a formação de recursos humanos 
venha a ser direcionada também para 
atuar em Pesquisa, Desenvolvimento & 
Inovação dentro das próprias empresas 
no sentido de aperfeiçoar processos e/
ou produtos, provocando a tão sonhada 
independência tecnológica do Brasil, 
com responsabilidade e compromissa-
da com o bem-estar de tudo e de todos.

Referências
CARTONI, D. M. Organização do trabalho 
e gestão da inovação: estudo de caso 
numa indústria petroquímica brasileira. 
Dissertação (Mestrado em Politica 
Cientifica e Tecnologia) – Universidade 
Estadual de Campinas. Campinas, 2002.

CREMASCO, M. A. Vale a pena estudar 
Engenharia Química. 3ª Edição. São 
Paulo: Editora Blucher; 2015. 

D’ÁVILA, S. G. ENBEQs: Uma 
análise dos resultados e propostas 
de novos rumos. In: Anais do IX 
Encontro Brasileiro sobre o Ensino de 
Engenharia Química. v. 1, p. 3, Poços 
de Caldas, Brasil; 2001. 

OLIVEIRA, V. F. Crescimento, evolução 
e o futuro dos cursos de engenharia. 
Revista de Ensino de Engenharia, v. 
24, n. 2, p. 3-12, 2005.

SUZIGAN, W. Indústria Brasileira: 
Origem e Desenvolvimento. Nova 
Edição. Campinas: Editora Hucitec/
Editora da Unicamp; 2000.

1Professor Titular da Faculdade de Engenharia 
Química da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp). Email: cremasco@feq.unicamp.br



Job: 20744-026 -- Empresa: africa -- Arquivo: AFF-20744-026-BRASKEM-BANDEIRA BRASIL-REVISTA-213X283_pag001.pdf
Registro: 167341 -- Data: 09:34:13 08/05/2015



0800 041 0067 | www.crea-pr.org.br | facebook.com/creapr

ELES
TRANSFORMAM

CONHECIMENTO 
EM PROGRESSO.
NÓS, PARCERIA  

EM VALORIZAÇÃO.
A Engenharia Química  

é fundamental para o progresso.  
É por isso que o Crea-PR  

valoriza seus profissionais:  
eles merecem um Conselho  

que reconheça a grandeza do  
trabalho que desenvolvem.



NA MAUÁ, A EXCELÊNCIA NO ENSINO
E NA PESQUISA E A INFRAESTRUTURA
DE PONTA ESTÃO HÁ MAIS DE 50 ANOS
A SERVIÇO DA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS  
ALTAMENTE QUALIFICADOS. 

Mentes inovadoras se encontram aqui.

 CENTRO UNIVERSITÁRIO 
CAMPUS DE SÃO CAETANO DO SUL

• Mestrado em Eng. de Processos Químicos e     
   Bioquímicos, recomendado pela CAPES.

• Laboratório de Eng. Bioquímica da Mauá contemplado  
   com o prêmio UFABC de inovação.

• Mais de 100 laboratórios, com 58 salas de aula.

• 92% dos professores doutores ou mestres. 

• Currículo moderno alinhado com as demandas  
  do mercado.

• Exclusivo programa de empreendedorismo, 
   com os parceiros: Boston College e IEC. 
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O futuro está na Química

Em toda sua história, a Associação Brasileira da Indústria Química 
– Abiquim defende e apoia o crescimento da indústria química 

nacional. Sem dúvida a Química é a ciência que mais contribui 
para a melhoria, prolongamento e bem estar da vida 

humana, pois está presente em quase tudo o que vemos 
e sentimos hoje em dia. Desde a nossa roupa até os 

meios de transporte, passando pelos aromas dos 
perfumes e pelos medicamentos que nos 

garantem tratamentos aos mais variados 
tipos de doenças. Valorizar a Química, além 

de contribuir para o crescimento do País, 
é valorizar o bem estar das pessoas. É 

por isso que a Abiquim segue em 
frente para que a Química possa 

continuar construindo o futuro 
das próximas gerações.
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Em todo o processo
de distribuição
existe responsabilidade.

Tenha sua empresa certificada pelo PRODIR.

PROCESSO DISTRIBUIÇÃO RESPONSÁVEL.

PRODIR é a garantia de qualidade

para o , confiança para o

, e segurança para a

.

produtor

cliente

comunidade

Seja um distribuidor PRODIR. Filie-se à Associquim/Sincoquim.

SINCOQUIM - Sindicato do Comércio Atacadista, Importador e Exportador de Produtos Químicos 
e Petroquímicos no Estado de São Paulo

ASSOCIQUIM  - Associação Brasileira dos Distribuidores de Produtos Químicos e Petroquimicos.

Rua Maranhão, 598  - 4º andar  - São Paulo - SP - Tel. (11) 3665-3211 - Fax (11) 3665-3219
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SÓCIOS COLETIVOS CONVÊNIOS 2015

SÓCIOS COOPERADORES

ASSOCIADOS ABEQ DO MODELO

PARA O APP

Product Suite

› COMSOL Multiphysics®
› COMSOL Server™

ELECTRICAL
› AC/DC Module
› RF Module
› Wave Optics Module
› Ray Optics Module
› MEMS Module
› Plasma Module
› Semiconductor Module

MECHANICAL
› Heat Transfer Module
› Structural Mechanics Module 
› Nonlinear Structural Materials 
 Module
› Geomechanics Module
› Fatigue Module
› Multibody Dynamics Module 
› Acoustics Module

FLUID
› CFD Module
› Mixer Module
› Microfluidics Module
› Subsurface Flow Module
› Pipe Flow Module
› Molecular Flow Module

CHEMICAL
› Chemical Reaction  
 Engineering Module 
› Batteries & Fuel Cells  
 Module
› Electrodeposition Module 
› Corrosion Module
› Electrochemistry Module

MULTIPURPOSE
› Optimization Module
› Material Library
› Particle Tracing Module

INTERFACING
› LiveLink™ for MATLAB®

› LiveLink™ for Excel®

› CAD Import Module
› Design Module
› ECAD Import Module
› LiveLink™ for SOLIDWORKS®

› LiveLink™ for Inventor®

› LiveLink™ for AutoCAD®

› LiveLink™ for Revit®

› LiveLink™ for PTC® Creo® Parametric™
› LiveLink™ for PTC®  Pro/ENGINEER®

› LiveLink™ for Solid Edge®

› File Import for CATIA® V5

© Copyright 2014-2015 COMSOL. COMSOL, COMSOL Multiphysics, Capture the Concept, COMSOL Desktop, COMSOL Server, and LiveLink are either registered trademarks or 
trademarks of COMSOL AB. All other trademarks are the property of their respective owners, and COMSOL AB and its subsidiaries and products are not affiliated with, endorsed by, 
sponsored by, or supported by those trademark owners. For a list of such trademark owners, see www.comsol.com/trademarks

Confira e Otimize seus Projetos com o 
COMSOL Multiphysics®

O Application Builder fornece ferramentas 
para facilmente criar uma interface 
customizada para seus modelos 
multifísicos. Use o COMSOL Server™ para 
distribuir seus aplicativos para colegas e 
clientes ao redor do mundo.
 
Acesse br.comsol.com/release/5.0

APRESENTANDO AGORA O APPLICATION BUILDER E COMSOL SERVER™

Avenida Comendador Franco, 1341, Sala          Fone: (41) 3156 9100 
Incubadora, Curitiba, PR, CEP 80215-090



DO MODELO

PARA O APP

Product Suite

› COMSOL Multiphysics®
› COMSOL Server™

ELECTRICAL
› AC/DC Module
› RF Module
› Wave Optics Module
› Ray Optics Module
› MEMS Module
› Plasma Module
› Semiconductor Module

MECHANICAL
› Heat Transfer Module
› Structural Mechanics Module
› Nonlinear Structural Materials

Module
› Geomechanics Module
› Fatigue Module
› Multibody Dynamics Module
› Acoustics Module

FLUID
› CFD Module
› Mixer Module
› Microfluidics Module
› Subsurface Flow Module
› Pipe Flow Module
› Molecular Flow Module

CHEMICAL
› Chemical Reaction 

Engineering Module
› Batteries & Fuel Cells 

Module
› Electrodeposition Module
› Corrosion Module
› Electrochemistry Module

MULTIPURPOSE
› Optimization Module
› Material Library
› Particle Tracing Module

INTERFACING
› LiveLink™ for MATLABfor MATLABfor ®

› LiveLink™ for Excelfor Excelfor ®

› CAD Import Module
› Design Module
› ECAD Import Module
› LiveLink™ for SOLIDWORKS®

› LiveLink™ for Inventorfor Inventorfor ®

› LiveLink™ for AutoCADfor AutoCADfor ®

› LiveLink™ for Revitfor Revitfor ®

› LiveLink™ for PTC® Creo® Parametric™
› LiveLink™ for PTCfor PTCfor ®  Pro/ENGINEER®

› LiveLink™ for Solid Edgefor Solid Edgefor ®

› File Import for CATIAfor CATIAfor ® V5

© Copyright 2014-2015 COMSOL. COMSOL, COMSOL Multiphysics, Capture the Concept, COMSOL Desktop, COMSOL Server, and LiveLink are either registered trademarks or 
trademarks of COMSOL AB. All other trademarks are the property of their respective owners, and COMSOL AB and its subsidiaries and products are not affiliated with, endorsed by, 
sponsored by, or supported by those trademark owners. For a list of such trademark owners, see www.comsol.com/trademarks

Confira e Otimize seus Projetos com o 
COMSOL Multiphysics®

O Application Builder fornece ferramentas 
para facilmente criar uma interface 
customizada para seus modelos 
multifísicos. Use o COMSOL Server™ para 
distribuir seus aplicativos para colegas e 
clientes ao redor do mundo.
 
Acesse br.comsol.com/release/5.0

APRESENTANDO AGORA O APPLICATION BUILDER E COMSOL SERVER™

Avenida Comendador Franco, 1341, Sala          Fone: (41(41( ) 3156 9100
Incubadora, Curitiba, PR, CEP 80215-090



Vem ai

O maior evento da 
Engenharia Química

Brasileira

Setembro 2016 / Fortaleza - CE

COBEQ 2016

Site disponível em breve

Inscrições de Trabalhos Completos
a partir de Novembro 2015 

Vem ai

O maior evento da 
Engenharia Química

Brasileira

Setembro 2016 / Fortaleza - CE

COBEQ 2016

Site disponível em breve

Inscrições de Trabalhos Completos
a partir de Novembro 2015 



Sem título-1 07/05/2015, 12:391



Inscrições até a data do Simpósio

Programação Completa disponível em Julho

Participe do
Simpósio Nacional 

de Bioprocessos

1 a 4 de Setembro
Fortaleza - CE

www.sinafermsheb.com.br

Inscrições até a data do Simpósio

Programação Completa disponível em Julho

Participe do
Simpósio Nacional 

de Bioprocessos

1 a 4 de Setembro
Fortaleza - CE

www.sinafermsheb.com.br

Inscrições até a data do Simpósio

Programação Completa disponível em Julho

Participe do
Simpósio Nacional 

de Bioprocessos

1 a 4 de Setembro
Fortaleza - CE

www.sinafermsheb.com.br

Inscrições até a data do Simpósio

Programação Completa disponível em Julho

Participe do
Simpósio Nacional 

de Bioprocessos

1 a 4 de Setembro
Fortaleza - CE

www.sinafermsheb.com.br




