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Ao ler o título desta introdução, podem ter surgido várias in-

terpretações para você. Talvez tenha pensado em “devo estu-

dar química ou não, eis a questão”. Se você está na escola, bom, 

talvez vá estudar química apenas para ser aprovado no fi nal do 

curso. Mas, para além da escola, para aquilo que você quer 

guardar e levar ao longo da vida, será que a química tem algo 

a oferecer? 

Certamente conhecer mais como a química funciona, e onde 

ela está presente, irá ajudá-lo a ser alguém mais antenado 

com o mundo atual, em que ciência e tecnologia são cada vez 

mais importantes, mesmo que você não trabalhe com nada 

diretamente ligado à química. E este livro foi escrito com este 

objetivo: mostrar a química para não químicos (embora os 

químicos provavelmente achem muita coisa interessante nele 

também). 

 química ou não, 
eis a questão
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Outra maneira de olhar para o título desta introdução é 

pensar na seguinte pergunta: “Vai querer com química ou 

não?”. Explico: muitas pessoas não encontram problema ao ler, 

em uma embalagem qualquer, uma frase como “produto na-

tural, sem química”. Porém, em se tratando de químicos, todos 

odeiam que se fale que algo não tem química — essa é uma 

briga antiga. Se você quer deixar um químico bravo, pode falar 

algo do gênero; é garantido. Pior que chamar astrônomo de 

astrólogo. 

Tal confusão talvez tenha surgido por ser comum vermos a 

palavra “química” sendo usada como sinônimo de aditivos 

químicos artifi ciais, certamente com a ideia de que tal aditivo 

é prejudicial à saúde. Deve haver inúmeras explicações para o 

motivo de essa visão limitada da química ser algo tão difundi-

do e arraigado. Na minha experiência em conversas e aulas, 

não adianta dizer que existem venenos naturais e remédios 

artifi ciais: a ideia de que o natural é melhor sempre vence. 

Talvez parte da culpa deva recair sobre a linguagem usada pe-

los químicos, que, de tão fechada, não inspira confi ança. Ao ler 

o rótulo de um alimento, você pode encontrar, por exemplo, o 

“ácido ascórbico” como um dos ingredientes. Se você recusar o 

produto por causa desse aditivo, fi cará sem a vitamina C, o 

nome mais popular do “ácido ascórbico”. Será que a vitamina 

C da laranja é diferente da produzida em laboratório, ou elas 

seriam as mesmas moléculas, com as mesmas propriedades? 

Pensando nisso, conclui-se que até podemos escolher entre 

produtos naturais ou artifi ciais, mas nunca sem química.
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Agora, voltando ao título: se a pergunta for “devemos usar 

a química ou não, eis a questão”, você talvez esteja pensando 

nas questões ambientais associadas às atividades humanas que 

se valem da química negativamente. A formação da chuva áci-

da, a contaminação da água e do ar por resíduos industriais, a 

destruição da camada de ozônio por poluentes, o uso de agro-

tóxicos (ou seriam defensivos agrícolas?), o aquecimento glo-

bal... A lista de problemas é enorme. Por outro lado, a lista dos 

produtos obtidos por meio da química que trazem benefícios 

para a vida das pessoas todos os dias também é enorme. Essa 

aparente dicotomia, sem dúvida, é também uma questão com-

plexa, especialmente porque a química não realiza suas ativi-

dades sozinha, e sim como parte da sociedade atual, com todas 

as vantagens e os problemas que tal responsabilidade traz.

O importante é pensar o seguinte: qualquer que seja seu 

modo de colocar a química em perspectiva, leve-o a sério. É 

justamente isso que queremos que você faça. Que, ao ler este 

livro, pense, critique, concorde, discorde, duvide, pesquise, en-

fi m, converse sobre química. 

Química em questão explora vários aspectos da química e 

da sua utilização. Nos capítulos seguintes você encontrará inú-

meros exemplos que a mostram em ação, ilustrando como se 

dá o pensamento químico. Além disso, descrevemos vários ex-

perimentos simples que você pode fazer em casa ou na escola 

e, no fi nal do livro, damos sugestões de atividades complemen-

tares que ampliam as possibilidades de aprendizado.

No capítulo 1, percorremos a história da radioatividade, in-

vestigando o que moveu os cientistas a procurar explicações 
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para fenômenos até então nunca observados. É muito interes-

sante perceber como eles foram fi sgados por esse assunto e 

como se pôde chegar longe com tais estudos. Esse assunto, in-

clusive, foi o tema do trabalho de pós-doutorado que realizei 

com o professor Paulo Porto, do Instituto de Química da USP, 

que pesquisa a história da química. Aqui, além de abordar a 

parte histórica, discutimos um pouco sobre alguns dos mitos 

relacionados à radioatividade. Será que os materiais radioati-

vos brilham no escuro? A radioatividade é um fenômeno arti-

fi cial, produzido nos laboratórios e reatores nucleares?

O segundo capítulo trata da química medicinal, e do modo 

como funciona a busca de um novo medicamento. Um dos mo-

tivos que levaram à escolha desse tema foi sua relevância em 

nossa vida. Um professor certo dia me disse que se lembrava da 

importância da química toda vez que ia ao dentista: ele imagi-

nava como seria o procedimento sem a anestesia. Pensando nes-

se alcance, o trabalho de isolar substâncias a partir de plantas, 

descobrir suas estruturas e posteriormente testá-las como possí-

veis remédios é algo fascinante. É uma busca sem nenhuma cer-

teza de sucesso, quase um pote de ouro no fi nal do arco-íris. 

No capítulo 2 também falamos sobre como a estrutura de 

uma molécula afeta suas propriedades e as interações que ela faz 

com suas vizinhas, e como esse conhecimento pode ser usado na 

seleção racional de moléculas candidatas a um medicamento.

Em seguida, investigamos a química dos materiais que são 

usados nos produtos que consumimos. Químicos criam ou mo-

difi cam materiais e designers usam esses materiais para criar 
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produtos. Conhecer e poder modifi car as propriedades de tais 

materiais é fundamental para criar novos produtos. É possível 

fazer um papel que não absorve água? No que ele pode ser 

usado? E se eu quiser, ao contrário, um papel muito absorven-

te? Bioplásticos, compósitos e materiais inteligentes são alguns 

dos tópicos abordados no capítulo 3, e mostram como a pesqui-

sa nesse campo é atual e incessante. Os novos materiais que 

estão sendo imaginados hoje certamente estarão nas pratelei-

ras num futuro próximo. 

Mas no momento em que tanto a química como o design 

valorizam exclusivamente o produto fi nal, sem pensar nos im-

pactos ambientais, um grande número de problemas aparece. 

O último capítulo discute os esforços para criar uma aborda-

gem que inclua as questões ambientais na etapa de planeja-

mento dos processos químicos e da manufatura de produtos. 

Esses dois capítulos são frutos da colaboração com a ecodesig-

ner Águida Zanol e com a professora Andréa Horta Machado. 

Foram muitas conversas sobre química, design, ciclo de vida, 

produto sustentável, consumo consciente e muito mais, para 

pensar em questões como “Será possível saber qual é a melhor 

opção de um produto pensando em seus impactos ambien-

tais?” ou “Poderíamos criar processos que não gerem resíduos, 

em vez de precisarmos criar alternativas para tratá-los?”. 

Espero que o conteúdo deste livro consiga atingir alguns 

dos objetivos colocados pela Unesco para o Ano Internacional 

da Química (2011). Com o lema “Química para um mundo 

melhor”, a comemoração espera contribuir para uma refl exão 
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sobre o papel dessa ciência na criação de um mundo sustentá-

vel, além de celebrar seus avanços e o centenário do prêmio 

Nobel de Marie Curie. 

Uma velha piada diz que “químicos têm soluções”; no en-

tanto, espero que, após ler Química em questão, mais do que 

respostas, vocês encontrem muitas perguntas.
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