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Introdução 

  

Transformando a química da Vida é o enredo que Colorado levara para avenida em 2016, 

inspirado na influência da química no cotidiano das pessoas, mostraremos como essa 

ciência esta presente em vários momentos da vida humana e da natureza; E não existe 

química maior do que o amor que sentimos pela escola de samba do nosso coração e nos 

40 anos da Colorado do Brás a química que nos envolve é perfeita, suntuosa e 

emocionante... Descubra o quanto é envolvente transformar-se na química da vida! 

  

 

 

 

 

 



 

Desenvolvimento 

  

   

Eis que surge a química  

 A Grande Magia Alquimista 

  

  

O grande cientista, sapiente alquimista nos revela um segredo... 

Envolvente e misterioso no laboratório de grandes transformações. 

Juntamente com outros sábios eles querem encontrar formulas... 

Magias que envolvem algo milenar 

São inúmeras perguntas e respostas que pairam pelo ar.. 

. 

Como se transformam ações, emoções... 

Substâncias e composições? 

O dia a dia irá nos revelar... 

  

O tempo passou e muitas coisas se revelaram... 

Os estudos se aprofundaram, fenômenos foram descobertos... 

O metal se transformou e a natureza deu vida a substâncias transformadoras 

Poções para curar, mistérios que o homem aprendeu a desvendar através de quem?...  

Da protagonista principal do nosso carnaval... 

  

Sem química não há vida, a vida é uma química perfeita e singular... 



Se existe doença para mover é só usar a química para resolver... 

E o homem explora cada cintilar dessa ciência. 

  

As moléculas se misturam e nosso corpo que é uma química radiante e pulsante... 

Se torna um suntuoso habitat para vermos a química funcionar... 

A química é a grande magia alquimista da vida, 

Pois quando não há mais química, não há mais vida... 

  

A química está na base do desenvolvimento 

Econômico e tecnológico. 

  

Na siderurgia, na transformação de ferros fundidos... 

Extraídos da natureza e transformados em metais trabalhados 

Num intenso movimento 

Uma grande química desenvolvida pelo homem através dos tempos 

  

Na construção civil a química também se faz presente 

Grandes obras de um mundo em transformação 

Necessitam da mão forte da química, pois o cimento, ferro e o tijolo são bases dessa 

aspiração... 

  

Gerando energia e conduzindo os passos da humanidade, 

O homem desenvolveu técnicas para avançar 

E o nosso planeta agradeceu a força da energia elétrica e solar, 

Tudo passa pelo desenvolver de formulas e interações... 

De átomos, moléculas e elétrons. 



  

Do automóvel, a grande criação à computadores e aparelhos eletrônicos 

Como a televisão... 

A mistura do carbono e elementos químicos em geral 

Mostram que o poder da química é universal... 

  

Pelos céus e pelo espaço rompendo a barreira do som e da luz 

A Química conduz um novo patamar de tecnologia 

E atingindo novos horizontes em busca do impossível... 

A química irradia 

  

O que sabemos então é que sem a química, a civilização não teria atingido o atual 

estágio científico e tecnológico que permite ao homem romper as fronteiras misteriosas 

do universo. 

  

Deslocar-se à velocidade do som, desenvolver medicamentos para doenças antes 

consideradas incuráveis e multiplicar bens e produtos cujo acesso era restrito a poucos 

privilegiados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tudo isso porque QUÍMICA É A NOSSA VIDA. 

 

Em prol do homem essa ciência evoluiu 

Não há área ou setor que não utilize da química 

Formulas se renovam pra virar medicações e interações 

O homem quer aprender a curar, tira extratos da natureza... 

E pra isso não se cansar de pesquisar... 

  

Na medicina a química também é importante para gerar... 

Instrumentos, medicamentos de aplicação, equipamentos e exames... 

Sempre a desvendar o encoberto com novos experimentos. 

  

Da água que bebemos à água que poluímos a química esta presente... 

Para transformar o que degradamos 

A pureza da água vem dessa mutação se tornando um bem para todos 

Da população. 

  

E como falar de vida... Sem falar da Terra 

No campo está presente como companheira do novo agricultor 

Ajudando e adubando a terra que não queria mais criar de tanto o homem castigar 

  

Na produção de alimentos desenvolvendo elementos extraídos da natureza 

A Química esta sempre a se transformar 

Fazendo se tornar duradouro e saudável o que vem ao nosso paladar... 

Nas frutas, nos leites e seus derivados, as vitaminas são essenciais... 



Na geração de óleos derivados do milho ou do girassol 

E em tantos outros momentos que nos fazem perceber que de fato sem ela... 

Nada há 

 

A química nos acompanha 24 horas por dia. 

 

 

Na petroquímica gerando novos materiais 

O petróleo se renova, além do gás natural 

Mostrando que a química é sempre importante de uma forma muito especial... 

  

E o plástico que ganhando novas formas e vida renovável esta sempre se transformar! 

Pesquisando e se desenvolvendo o homem deu um salto na evolução da vida 

Em tempo de reciclagem, olhar para o futuro é olhar para um amanhã melhor... 

  

A Química está presente em praticamente todos os produtos que utilizamos no dia-a-

dia 

Como a singela caneta esferográfica... 

Roupas, utensílios domésticos, de higiene e limpeza... 

Na vida moderna se tornou essencial... 

Para o ser humano dos novos tempos, parceira primordial. 

  

Cuidado e conforto às novas gerações... 

São preocupações de quem pesquisa e vive da química... 

Controle de resíduos, saúde e segurança no trabalho, são as normas gerais.. 



Desde atuação responsável fazendo da indústria química importante para o futuro do 

planeta à globalização de idéias para o bem estar da humanidade... 

  

São loucos, muito loucos são aqueles que fazem a química se transformar... 

Mas responsáveis para o bem do homem e da natureza 

Jogando limpo com a ecologia em um jogo em que todos ganham. 

Vivendo em plena harmonia... 

  

E Como falar de química... 

Sem falar do amor inesgotável que move nossa escola?... 

 

Há 40 anos nasceu uma paixão 

Uma química perfeita entre o vermelho e o branco 

Entre o samba e o futebol, entre o carnaval e a Colorado... 

A maior explosão de sentimento... 

  

Uma combinação que nem o tempo foi capaz de apagar 

Nem as adversidades foram capazes de acabar com essa experiência 

Chamada Colorado do Brás 

  

A química perfeita do amor tem cor, tem vida, tem historia e tem razão... 

Não nasceu no laboratório, 

Mas seria matéria de estudo para desbravar tamanha cumplicidade. 

  

Por isso entendemos a razão da química na vida... 

Química transforma, impulsiona, motiva e faz viajar na intensa mutação... 



Seja ela de elementos palpáveis ou não. 

  

Transformando a química da vida que o grande alquimista 

Se torna sambista, cai no samba e faz da sua experiência... 

Um grande carnaval. 
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