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Química no cotidiano

Ciência está presente nos alimentos, organismos, objetos e até 
mesmo no desenvolvimento tecnológico que facilita o dia a dia 
do homem.



• O nosso corpo, por exemplo, é formado por diversas
substâncias em constantes transformações que possibilitam o
ser humano continuar vivo. Sem essas reações não haveria
vida. Ao consumirmos alimentos, água, entre outros, o nosso
sistema digestivo produz substâncias químicas capazes de
transformar esses materiais ingeridos em nutrientes
necessários para diversas funções do organismo, como
produção de energia, manutenção dos órgãos, tecidos, ossos,
etc. Em todas as ações comandadas pelo nosso cérebro, como
por exemplo, nossas emoções, o que ocorre é química.





Uma árvore, quando é exposta à luz do sol, começa o processo
da fotossíntese, que é a absorção da energia luminosa e sua
transformação em energia, indispensável para a vida das plantas. A
fotossíntese é de extrema importância para a manutenção do
equilíbrio biológico nos diversos ecossistemas de nosso planeta. Tudo
que ocorre durante este processo é química.

A equação da fotossíntese pode ser representada da seguinte
maneira:

6 CO2 + 6 H2O → C6H12O6 + 6 O2

http://educacao.globo.com/biologia/assunto/fisiologia-celular/fotossintese.html




• A água que é um elemento ( teoria dos 4 elementos), de
verdade é uma substância essencial à vida só torna-se potável
através de muitos processos químicos, que tratam a água
imprópria para o consumo garantindo o abastecimento à
população.

http://educacao.globo.com/geografia/assunto/geografia-fisica/agua-uso-e-problemas.html


Outros exemplos que provam como a química está 
presente em nosso cotidiano podem ser citados:

• Nos alimentos: os alimentos naturais precisam dos produtos
químicos que fertilizam a terra para sua produção. Os pesticidas
também são de grande importância na tarefa de garantir a
qualidade dos alimentos, pois sua ação combate as pragas
impedindo a disseminação de doenças e destruição das
plantações.



• No vestuário: a maioria das roupas que usamos apresenta fios 
artificiais (náilon, poliéster) misturados a fibras naturais (algodão, 
lã).



• Na saúde: o desenvolvimento da indústria farmacêutica e da 
medicina fortalece a saúde humana, aumentando a 
expectativa de vida do homem.

Pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP)
desenvolveram um composto que combinado à uma
substância já conhecida pode ajudar a minimizar os
efeitos colaterais da quimioterapia realizada nos
tratamentos contra o câncer de mama. A próxima fase
é testar a experiência em animais, depois fazer análises
clínicas em humanos. A pesquisa foi feita por um grupo
de estudos de química medicinal e biológica do
Instituto de Química de São Carlos da USP e está sendo
desenvolvida há cinco anos. A substância já conhecida é
a doxorrubicina, um quimioterápico usado no
tratamento de diversos tipos de tumores, responsável
por gerar efeitos como náuseas, queda de cabelo e
perda de peso....



• No desenvolvimento econômico e tecnológico: a indústria
química transforma elementos presentes na natureza em
produtos úteis ao homem. Desde a fabricação de bens como
computadores e automóveis até itens como plásticos, vidros,
papel e tintas são resultados de transformações químicas.



• Muitas substâncias químicas são comuns no nosso dia a dia, 
por exemplo:
• Acetona (propanona)

• Sal de cozinha (cloreto de sódio)
• Água oxigenada (peróxido de hidrogênio)
• Álcool (etanol)
• Formol (metanal)
• Soda cáustica (hidróxido de sódio)
• Ácido acético (componente do vinagre)



• Apesar de todo progresso e bem estar proporcionado pela
química, há uma insistente crítica sobre essa ciência, que ainda
é responsabilizada por desastres ecológicos e poluição
existente no planeta, quando na verdade é a inadequada
atividade humana que faz uso da química produzindo efeito
nocivo sobre o meio ambiente.



As agressões à atmosfera através da elevada quantidade de gases poluentes
emitidos, agravando o efeito estufa, são consequências da ganância do
homem. O conhecimento é o principal meio de conscientização, levando a
sociedade a evitar o consumo excessivo de materiais e energia, e exigir meios
que substituam o uso de combustíveis fósseis.

A química deve ser compreendida de maneira que se promova uma 
qualidade de vida cada vez melhor.


