
Você sabe como são fabricadas as canetinhas?

Quer fazer um experimento colorido?

Conhece o processo da cromatografia?

PET EQ desvendando as cores das canetinhas

Venha desvendar o segredo que as

fábricas de canetinhas escondem de nós

e aprender a fazer um experimento muito

divertido com a nossa equipe PET

Engenharia Química da UFU!
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PET EQ é a nossa sigla que significa Programa de Educação Tutorial do curso

de Engenharia Química da Faculdade de Engenharia Química (FEQUI) da

Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Somos uma equipe composta por

estudantes do curso de Engenharia Química e uma professora tutora,

desenvolvemos atividades de ensino, pesquisa e extensão. Essas atividades

são acompanhadas e/ou avaliadas pelo Comitê Local de Acompanhamento

e Avaliação (CLAA) e pela Secretaria de Educação Superior do MEC

(SESu/MEC).

Caso você não conheça o grupo que preparou
esse material com muito carinho, sem problemas!
Caso você já nos conheça, muito bom ver você
novamente!

Vou apresentar a minha equipe do PET EQ e
depois, será a sua vez, ok?! 
 

Algumas das nossas atividades são minicursos, palestras, lives,

eventos ciêntificos, projetos de pesquisa e visitas sociais! Se

quiser nos conhecer melhor, é só entrar no nosso site:

http://petequfu.com.br, seguir no instagram: ufupeteq e até,

se inscrever no nosso canal do YouTube: PET - Engenharia

Química UFU.
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Agora é a sua vez de se apresentar! 
Preencha os campos com seus dados, por gentileza.

Apresentação 

Qual é o seu nome?

Quantos anos você tem?

Em qual série você está?

Qual é a sua cor favorita?

Adoro essa cor também! Muito
linda!
Que tal entendermos sobre as
canetinhas?
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Milhares de anos atrás (5000 antes de Cristo), os homens utilizavam

pedaços de madeira, pedras e ossos pontiagudos para escrever na

madeira, em pedras ou até na argila! Mas como era muito difícil escrever

com esses materiais, começaram a usar penas e bambus molhadas em

tintas originadas de flores e plantas! 

Sabia que a escrita foi uma das invenções mais importante da história?

Pois é! Sem a escrita não seria possível enviar cartas, criar leis, assinar

documentos, registrar momentos históricos e compartilhar conhecimento!

A história das canetas 

Essas imagens são fotos das pinturas rupestres, as quais são pinturas

feitas por humanos nas paredes das cavernas para registrar

acontecimentos do cotidiano (há muito tempo atrás). Essa época foi o

início da escrita, um recurso que por meio de sinais, nos permite  registrar

nossas ideias!

Antes de começarmos a falar da história das

canetinhas, é muito necessário discutir sobre o que

fez com que elas surgissem: a escrita! Afinal, sem a

escrita, não iríamos escrever, logo não existiria as 

 canetinhas!



4

Com o passar dos anos, os humanos melhoraram suas invenções, criando

muitos tipos de canetas até que na década 50, Marcel Bihch desenvolveu

uma caneta mais barata, sem tinta aguada e que secava rápido.            

 E, finalmente, em 1953 surgiu a famosa caneta Bic!

Desde então, as canetas têm estilos e cores variadas e é sobre as

famosas canetinhas coloridas que falaremos hoje!

A história das caneTas 

Somente em 3000 antes de Cristo, no Egito, foi criado o papira, o

primeiro tipo de papel do mundo (derivado da planta papira) e depois,

criaram uma caneta usando cana de açucar com uma ponta fina!

A planta papira que gera o

papira (papel).

Na próxima página, falaremos sobre

alguns tipos de canetas que

existem atualmente!
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Você sabia que existem diferentes

tipos de canetas? Provavelmente,

você tem algumas das que irei falar

na sua casa!

A mais comum, é a caneta esterográfica! Elas são

famosas por sua praticidade, muito indicadas para o

ato da escrita e duram muito, além de que quando

acabar sua tinta (a base de óleo) é só comprar outra

nova! (Conhecida como caneta Bic).

Já a caneta gel, são as mais queridinhas quando

queremos usar cores com glitter nos nossos cadernos,

elas têm aroma de frutas! Também, secam rápido, mas

precisam estar sempre tampadas após o uso para

durar mais tempo.

Ainda há as canetas tinteiro que são utilizadas,

principalmente, para desenhos técnico e trabalhos

artísticos! Dentro dessa caneta existe um reservatório

de tinta, o qual precisa ser trocado quando a tinta

estiver acabando.

Para encerrar, existem as canetas com ponta de

feltro, que têm a tinta a base de álcool e, por isso,

secam muito rápida quando estão destampadas! E é

sobre elas que falaremos hoje: as canetinhas!
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Antes de fazer o experimento é preciso seguir os seguintes passos!

1) Chame um adulto para te ajudar!

2) Faça em um ambiente aberto, para evitar que o cheiro do álcool

irrite seus olhos!

3) Faça o experimento longe do fogo, pois o álcool é um

combustível!

Todo experimento precisa ser feito com

muito cuidado e atenção, pois pode ser

perigoso! 

Sempre esteja acompanhado por um

responsável!

Experimento 

Assim que você seguir todos os

passos, é só ir para a próxima

página!
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Caso tenha alguma dúvida, é só digitar no

YouTube: PET Engenharia Química UFU e

procurar o vídeo com o nome: PET Ensinando o

ABC - Desvendando as cores das canetinhas,

que faremos a experiência com você!

Um copo.

Álcool

Papel-filtro

Tesoura 

Canetinhas

Já deixa separadinho:

Utilize uma tesoura e recorte tiras de papel-filtro. Para cada canetinha

utilizada deve-se fazer um retângulo.

Agora, numa distância de aproximadamente 2 cm da base, desenhe um

círculo com a caneta de cor escolhida e pinte todo o seu interior.

Cole a ponta do papel mais distante da bolinha desenhada em um

suporte. Para isso, você pode utilizar uma fita e fixá-la na própria

canetinha utilizada para desenhar o círculo no papel.

Adicione álcool ao copo, não muito, pois ele deve apenas tocar a

extremidade do papel próxima à marca da caneta.

Coloque o papel no copo de modo que fique na vertical. A canetinha que

o sustenta deve estar apoiada nas bordas.

Aguarde entre 5 e 10 minutos até que o álcool suba pelo papel-filtro.

Após isso, remova os papéis e deixe-os secar.

1.

2.

3.

4.

5.

6.



8

Sabe o que significa cromatografia? Escrever cor! E recebe esse nome,

pois é um processo de separação baseado em diferenças das

características entre as substâncias (no nosso caso, entre as diferentes

cores), além de podermos identificar a quantidade de cada componente!

Você deve ter percebido que em alguns papéis

surgiram mais de uma cor, ou até a mesma cor,

mas em diferentes tons! Nós acabamos de

descobrir quais cores as indústrias misturaram

para produzir as nossas canetinhas! Legal, né?!

Para produzir algumas cores das canetinhas, os fabricantes misturam

vários pigmentos, no entanto, algumas canetinhas são chamadas de

cores puras, pois não precisam de outras cores para formá-la! Podemos

observar essas cores puras nos papéis que ficaram somente uma cor. 

Explicação

Você acaba de se tornar um especialista em cromatografia de papel,

o processo que usamos para descobrir as cores misturadas nas

canetinhas!

Olha como fica o papel nesse

experimento! Muito bonito!
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Como vocês puderam no experimento, alguns

papéis apareceram outras cores (além da que

está na canetinha), isso ocorreu porque o álcool

sobre pelo papel e carrega consigo os pigmentos

mais 'leves' e deixa os que grudam mais no papel

abaixo, assim podemos identificar cada cor!

Explicação

Olhando a imagem acima, a terceira cor (da esquerda para a direita)

podemos observar que o amarelo está mais baixo do que as outras cores,

depois vem o verde e por último o azul, assim podemos deduzir que o

azul tende a ser mais carregado pelo álcool do que as outras cores

presentes nessa canetinha, enquanto o amarelho é o pigmento que fica

mais fixo no papel, assim não é levado pelo álcool.

Agora, analisando o pigmento rosa (a primeira cor a direita) percebemos

que a cor é praticamente a mesma, logo para fazer essa canetinha, os

fabricantes, utilizaram somente a cor rosa (pigmento puro).
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A cromatografia é utilizadas nas indústrias alimentícias para detectar

substâncias que  podem estar contaminando os alimentos, que são

chamadas toxinas, as quais podem prejudicar nossa saúde! 

Além disso, usamos esse processo para verificar se o ar está muito

poluído (ou não) e também, analisar se a água está potável para

podermos consumi-la! 

É importante saber que existem vários tipos

de cromatografia e cada uma, precisa de

equipamentos específicos! Por exemplo,

esse abaixo é usado na cromatografia em

fase gasosa! Mas a que fazemos hoje, é a

cromatografia de papel! 

A cromatografia é muito importante

e tem várias aplicações!

Será que usamos a cromatografia

só para descobrir as cores

escondidas nas canetinhas? Não! 

Tipos de cromatografia

Cromatógrafo gasoso!
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Agora é o momento de você nos mostrar o

que aprendeu!

1) Caso a afirmação estiver certa, marque um (x): 

(      ) A escrita não foi importante para o surgimento das canetinhas.

(      ) Pinturas rupestres são pinturas feitas pelos humanos nas

paredes das cavernas.

(     )  As canetas com ponta de feltro são chamadas de canetas

tinteiro.

(   ) Todo experimento deve ser feito acompanhado por um

responsável.

(       ) A cromatografia é um processo de separação de misturas.

(   ) As indústrias de canetinhas podem usar várias cores para

produzir uma canetinha.
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2) Circule as duas alternativas que NÃO podemos fazer para realizar

o experimento mostrado nesse material:

Usar um copo para colocar o álcool.

Estar acompanhado por um responsável.

Ficar perto do fogo. 

Usar canetinhas de cores diferentes.

Fazer em ambiente fechado.

Tirar foto e enviar para os amigos.
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3) Queremos saber como vocês usam as cores! Dê cores ao desenho a

seguir:
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Para assistir o vídeo sobre esse tema, é

só digitar 'PET - Engenharia Química

UFU' no YouTube!

Espero que você tenha gostado do material

e aprendido bastante! 

http://petequfu.com.br

@ufupeteq

PET Engenharia

Química - UFU

PET - Engenharia
Química UFU


