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Uma boa definição de Engenharia seria desenvolver
sobre pressão. Esse desenvolvimento afeta diretamente a
produção tecnológica e consequentemente o modo de vida
da população.

Inovações tecnológicas são absorvidas quando existe
uma necessidade ou uma oportunidade para tal, mas em
um mundo globalizado e interconectado as necessidades
surgem praticamente diariamente.

Se espera da Engenharia que ela seja capaz de
fornecer essas constantes inovações tecnológicas no mundo
atual.



Para ser capaz de fomentar essa nova demanda
mundial os engenheiros precisam acompanhar essa nova
tendência de rápida atualização e compreender que eles
mesmo são os agentes propulsores da tecnologia.

Como é impossível tentar adivinhar como serão as
futuras mudanças na ciência e tecnologia uma boa idéia é
refletir sobre os atuais avanços em diferentes áreas do
conhecimento para assim fazermos um possível modelo do
que há por vir.



•Pesquisa em regeneração de orgãos e tecidos 

que futuramente possibilitarão cirurgias

de modo não invasivo

• Desenvolvimento de nano-robôs poderão destruir células 
cancerosas ou células que carregam material genético 
defeituoso

•Nanoestruturas serão agentes de limpeza do ambiente 
diminuindo o impacto do estilo de vida consumista sobre o 
meio ambiente



Áreas clássicas da Engenharia agora

necessitarão de conhecimento interdisciplinares para se obter os
resultados desejados.

Um engenheiro civil agora deverá ter conhecimento de novos
materiais, novos compostos para atender os diversos fins.

Terremotos e explosões exigem condições de esforço que
as estruturas de hoje em dia não permitem suportar.



Em meados da década de 70 a comunidade

Científica dizia:

“Começamos agora a imaginar uma sociedade onde
pessoas estarão conectadas e poderão transmitir alto
volume de dados a altas velocidades”

Em menos de 30 anos um sonho se transformou em
realidade, hoje em dia velocidades de até 100MB/s são

disponibilizados para consumidores residenciais.



O tempo necessário para futuras mudanças no
padrão de convívio da humanidade tende a diminuir
drasticamente devido a capacidade dos novos
computadores de simulação e previsão de acontecimentos

Logo dado a essencial importância que os
computadores terão no futuro é imperativo que os novos
engenheiros tenham uma sólida formação em sistemas
digitais e serem habéis em usar as ferramentas que um
computador dispõe.





O engenheiro de 2020 terá que se adaptar as novas
tendências tecnológicas de sua epóca mas os problemas que
hoje existem, caso não sejam tratados e continuarem a
serem neglenciados se tornarão brevemente em grandes
crises



Estima-se que em torno de 2025 de um 

Terço a metade do planeta sofrerá escassez de água.

Reservatórios de água  afetarão drasticamente  o 
futuro da estabilidade mundial e consequentemente da sua 
economia. 



Cerca de 36% da energia mundial advém

do petróleo 

O petróleo irá durar por 50 anos  o carvão 200 anos 
somados os dois são responsáveis por quase 60% da energia 
mundial.

Caberá aos engenheiros procurar alternativas 
sustentáveis para viabilizar o crescimento da economia 
aliada a preservação do meio ambiente 





O engenheiro do futuro que quiser ter sucesso deverá seguir as 
seguintes regras em relação ao meio ambiente:

•Conservar os ecossistemas naturais enquanto protege  a 
qualidade de bem estar do ser humano.

•Minimizar  o uso de recursos naturais

•Lutar para diminuir o lixo

•Desenvolver soluções de acordo com a geografia e cultura do 
local



Com a necessidade de especialização

o engenheiro em formação hoje possui contato apenas com 
pessoas do seu departamento limitando suas idéias e visões 
limitadas a um campo do conhecimento.

O engenheiro deverá ter uma formação
multidisciplinar, pois os problemas que irão surgir
necessitarão de um trabalho em equipe em que o assunto
será de um conjunto de áreas logo para resolver este
problema o engenheiro irá precisar saber de pelo menos o
mínimo do todo.




