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  A f i n a l ,  o  q u e  é  Q u í m i c a ?  

 Todos já ouviram falar 

alguma coisa sobre química, 

seja o nome de alguma reação 

ou o que dizem pra explicar a 

paixão de casal, mas poucas 

pessoas realmente sabem o 

que a química realmente é, faz 

e estuda. 

 Química é uma ciência 

que observa e estuda os 

fenômenos da natureza a 

ponto de entender como as 

transformações acontecem e 

como acontecem, para assim 

facilitar a vida do ser humano 

de inúmeras maneiras. 

 Na verdade a química 

surgiu há muito tempo atrás, 

quando os povos começaram 

a observar que certas plantas 

combinadas podiam curar 

doenças ou que o nascer e por 

do sol aconteciam todos os 

dias e graças a observações 

como essas temos a química 

hoje em dia trazendo inúmeras 

inovações. 

 

Grupo 6 

Etec Professor Basilídes de Godoy. 

 

 

Í N D I C E  



01 

  

 

Química em Foco 

Química: 
Uma Introdução à Carreira 

 Atualmente, existem diversos cursos 

cuja Química é envolvida, seja curso Técnico 

em Química, ou Engenharia Química e 

Ciência Ambiental, entretanto, deve-se 

atentar que a origem desses cursos, 

técnicos ou superiores vêm do curso 

superior de Química. 

 Desde o momento em que o ser 

humano começou a observar mais 

atentamente a natureza, a química vendo 

sendo usada, já que tiveram que começar a 

lidar com as leis naturais que regem a 

transformação das matérias, sendo que 

TUDO se transforma no nosso planeta. Ao 

passar do tempo, o homem aprendeu a lidar 

melhor com os fenômenos e a Química veio 

para ajudar a controlar e utilizar esses 

fenômenos que seguem essas leis naturais 

da transformação. 

 Uma pessoa graduada em química 

ganha bases suficientes para dar aulas, 

auxiliar o controle e o desenvolvimentos 

sustentáveis para uma indústria, trabalhar 

em institutos de pesquisas em grandes 

universidades, além de auxiliar o tratamento 

de efluentes e resíduos, o que vem sendo  

muito requisitado por causa das novas leis 

ambientais. Lembrando que a grande 

parte do curso em Química é passada 

dentro de laboratórios, onde aprendem a 

manusear substâncias, identificar e 

purificar. 

 Durante o curso, as matérias 

fundamentais são Física, Matemática e 

claro, Química,e são levadas por todo o 

tempo de curso, desde o primeiro ano, 

sendo que as matérias realmente ligadas, 

como Química Analítica e Química 

Orgânica e Inorgânica começam a ser 

apresentadas após certo tempo, cerca de 

um ou dois anos. 

 Entre as pessoas formadas, ouve-

se dizer que aprender as matérias 

diretamente ligadas à química são de 

certa forma fáceis de aprender, já que o 

nível de afinidade do aluno é alto, 

entretanto, o problema maior é aprender 

as matérias como Cálculo e Física, pois 

geralmente não é o interesse dos que 

buscam o curso. 
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Química em Foco 

O Técnico em Química 

O curso técnico em química tem por 

objetivo formar profissionais capazes de 

executar ensaios físico-químicos, 

supervisionar processos laboratoriais 

industriais, participar do desenvolvimento de 

produtos e processos e operar 

equipamentos conforme as normas de 

qualidade, biossegurança e produção. 

Também é capaz de atuar na área 

comercial, tanto na área de vendas e 

representação, quanto na área de 

assistência técnica. Além dos processos 

laboratoriais industriais é capaz de 

comandar laboratórios de ensino. O mercado 

de trabalho para um técnico é bastante 

amplo e a oferta principal é na área 

industrial, desde a farmacêutica até a de 

alimentos, e a própria indústria química, mas 

não é só isso que um técnico em química 

pode fazer, ele também pode trabalhar em 

instituições de ensino, como representantes 

de produtos.  

 

 O salário inicial de um estagiário é 

de R$ 693,51 e pode aumentar. Já como 

técnico pode ganhar R$2.500 mensais 

numa jornada de 40horas semanais. 

 Com o cenário industrial 

crescendo cada vez mais, o profissional 

técnico ganha cada vez mais espaço no 

mercado. Por isso o curso é cada vez 

mais indicado. 

 Existem muitas instituições onde 

este curso é oferecido, como por exemplo, 

ETECs, SENAI, Institutos Federais, todos 

gratuitos. E também existem as 

instituições pagas como o SENAC e a 

faculdade Oswaldo Cruz. 
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Química em Foco 

Bacharelado 
O Graduado em Química 

 Um alquimista. É o que ainda vem 

na cabeça de muitas pessoas ao falar que 

se é um profissional da química. Pois saiba 

que um químico não é aquele cientista 

maluco trancafiado num porão mal iluminado 

testando novos experimentos e gerando 

mini-explosões. Não na maioria das vezes. 

 Definindo a Química, é a ciência que 

estuda a matéria, sua composição e 

propriedades, transformações e 

combinações. O profissional da área analisa 

diversas substâncias, identifica propriedades 

e características físico-químicas como 

elasticidade, resistência e toxicidade, 

investiga como reagem os compostos 

expostos a variações e chega até a criar 

novos materiais. 

 Diferentemente do engenheiro 

químico, que atua diretamente no 

desenvolvimento e operação de processos 

químicos em escala industrial, o químico é 

um profissional de laboratório. Talvez daí 

venha a ideia do alquimista, por que não?  

 

 Entretanto, é difícil vermos um 

químico autônomo, como nos desenhos 

animados. Mas a expansão da área no 

Brasil é evidente, principalmente nas 

grandes empresas do ramo petrolífero. O 

país está investindo muito nessa área, 

que é a que mais vem crescendo 

ultimamente, justamente por conta da 

descoberta do pré-sal. Mas não pára por 

aí! A química é onipresente, o que faz 

com que sempre haja espaço para novos 

e velhos químicos, seja na indústria têxtil, 

seja na fábrica de alcalinas. 

 Portanto, se escolheu essa área 

para trilhar o seu caminho, pode ter 

certeza que o campo é vasto. 
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Engenharia Química 

 Nós podemos começar o assunto 

sobre esse curso, dizendo o que um 

engenheiro químico faz: Ele cria várias 

técnicas para se extrair matéria prima da 

natureza, assim como sua utilização, na 

indústria, como a petroquímica 

principalmente, como plásticos, têxteis, tintas 

e etc. Também é responsável por 

desenvolvimentos de equipamentos e 

pesquisa de tecnologia mais eficiente.  

Sua origem se deu na Inglaterra, 

porém se desenvolveu nos EUA, por causa 

da industria do petroleo, e depois pelas 

petroquimicas, com a produção de borracha, 

plastico e etc. Depois começou a 

desenvolver processos fisicos como 

absorção e extração, destilação, onde tem a 

famosa tranferencia de massa. 

Seus projetos baseiam-se em três 

leis: conservação de massa, conservação de 

energia e conservação de quantidade de 

movimento. E como nao passa ainda de ser 

engenharia, só conhecimento em quimica 

nao é suficiente, é necessário grande 

sabedoria na area de fisica e matematica.  

 

 O curso exige uma area ampla 

para pesquisas, assim como maquinas, 

equipamentos e um ótimo laboratorio e 

tem media de duração de 5 anos 

O que as empresas esperam do 

engenheiro químico? Que ele encontre 

maneiras de diminuir as perdas de 

matérias-primas, apresente soluções para 

reaproveitar os resíduos industriais e que 

ele garanta um processo produtivo 

tecnologicamente mais limpo, sem agredir 

o meio ambiente e que seja 

economicamente rentável. Isso é o que é 

mais pedido pelas empresas, o que está 

mais acima no texto, nos mostra como um 

todo, tudo o que um engenheiro teria 

condições de fazer.  

É necessário que a pessoa goste 

muito do curso, se interesse por química 

de verdade,pois senão, não será capaz de 

terminar o curso, pois exige criatividade, 

gosto por pesquisa, senso pratico e etc. 
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Química em Foco Química em Foco 

Mercado de Trabalho 

Engenharia Química 

 O mercado de trabalho da 

engenharia química é muito vasto e com 

uma expansão muito grande no Brasil. Há 

cerca de 20 mil engenheiros com 

especialização em química, o que constitui 

aproximadamente 3,5% do total dos 

engenheiros e, a cada ano, cerca de 1.300 

alunos se formam no curso de engenharia 

química; o número de profissionais que se 

formam  nesta área ainda é pequeno quando 

comparado com outras profissões mais 

procuradas, abrindo espaço no mercado 

para alunos de qualidade, que serão futuros 

profissionais.  

 O Brasil é pioneiro no estudo do 

bicombustível e líder mundial na produção 

de etanol. Pelos bicombustíveis estarem 

crescendo e o Brasil ser pioneiro no estudo 

deles, o mercado de trabalho está aquecido. 

A demanda é tanta que pode haver falta de 

profissionais, muitas empresas estão 

pegando os alunos como estagiários desde 

cedo, para treiná-los para depois serem 

efetivados e trabalharem direto com os 

projetos. O engenheiro químico também 

pode atuar na área ambiental, tratando 

resíduos para não prejudicar o meio 

ambiente, pode agir também na área 

petroquímica, sendo o responsável por todo 

o processamento que ocorre depois que o 

petroquímica, sendo o responsável por 

todo o processamento que ocorre depois 

que o petróleo é extraído do poço, da 

separação entre gás, óleo, areia e água 

até a produção de combustíveis e 

derivados. 

Química 

 Estimasse que até 2020 os 

investimentos na indústria química 

brasileira devem chegar 167 bilhões de 

dólares, a descoberta do pré sal, o 

crescimento econômico do pais e a 

versatilidade desse profissional levam a 

esse quadro favorável. Esse profissional 

pode atuar em varias áreas como 

desenvolvimento de combustíveis 

baseados em fontes renováveis, 

farmacêutica, petroquímica, agroindustrial. 

"A área química é muito vasta, desde 

tingimento de roupas e aditivos 

alimentares até CDs têm parte química. 

Sem falar na área forense, que tem 

avançado muito, e na parte de controle 

ambiental", explica a professora Márcia 

Guekezian, coordenadora do curso do 

Mackenzie, de São Paulo. A área que 

apresenta mais expectativa é a ambiental. 

A região que concentra maior parte das 

vagas são sul e sudeste. 
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