
Pet eq e a química no

slime

Você sabe o que é slime? 

Sabe como fazer? 

Entende a química envolvida?

Venha aprender o que é slime, como

fazê-lo e entender a química

envolvida 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.

PEt Engenharia Química
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Apresentação

 

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

Qual é o seu nome? 

Quantos anos você tem?

Em qual série você está?

O que você gosta de fazer no seu dia a dia?

Nossa, você parece ser muito legal!
Que tal começarmos a entender o que é o
slime?
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O cientista que o criou, chamado James Wright, estava tentando
produzir um material mais fácil e mais barato do que a borracha, para
ser usado na guerra. No entanto, a mistura deu errado e surgiu a massa
pegajosa e divertida! 

Depois de muito tempo, um especialista em marketing descobriu aquele
experimento fracassado de James e começou a usá-la como brinquedo!
Legal, né?!

A História do slime

 

Sabia que o slime foi criado em 1940, no início da
Segunda Guerra Mundial? Muito tempo, não é
mesmo?! 

Sabia que existem muitas invenções que
conhecemos hoje que foram por acidente?
Caso queira saber mais sobre isso, leia a
página 5.
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curiosidades sobre o slime

 

Sabia que o Slime já apareceu em
um filme? No filme Ghostbuster
(Caça-Fantasmas), existe um
fantasma gelatinoso chamado Slime!
E por isso, a geleca ficou tão famosa!

Slime é uma palavra em inglês! A tradução
dela para a língua portuguesa é: lodo ou lama.
Por isso, podemos falar: o slime (o lodo) ou a
slime (a lama)!

 

O slime não é igual a amoeba, pois a amoeba

não pode ser feita em casa, para tê-la temos

que comprar, além disso ela é mais 'molenga'

e mais geladinha. Outra diferença é que o

slime estica e gruda na mão, já a amoeba não!
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Os clientes do restaurante do chefe George Crum reclamavam que as
batatas fritas eram grossas demais, assim George muito irritado as
cortou em tiras  muito finas e fritou até ficarem crocantes, assim
acabou criando as batatas fritas em 1852!

O professor de engenharia,Wilson Greatbatch, estava construindo um
aparelho para gravar ritmos cardíacos. Mas o professor errou, e o
aparelho começou a dar batimentos cardíacos, assim foi criado o
marca-passo!

Frank Epperson estava na varanda de sua casa preparando um
refresco, com refrigerante em pó e água, e acabou esquecendo da
bebida! No outro dia, o refresco estava congelado com o palito que
usou para mexer o líquido, assim com 11 anos de idade ele criou o
picolé!

Invenções 'acidentais'

 

Você sabia disso? Interessante, né!?
Legal saber que algumas das invenções
que utilizamos hoje foram criadas sem
querer, ou seja, por acidente. 
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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 recipiente de vidro ou de

plástico, pois o slime pode grudar em outras

superfícies!

3) Fique com o cabelo preso, porque o slime

gruda!

4) Não coloque o slime na boca, ele faz mal a

saúde!

Experimento

 

Todo experimento precisa ser feito com
muito cuidado e atenção, pois pode ser
perigoso! 
Sempre esteja acompanhado por um
responsável!

Agora que você já seguiu todos os
passos, vamos começar?
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Essa é a primeira receita, caso você não tiver

algum dos ingredientes dá uma olhadinha na

receita 02 (na página seguinte), pois as duas

produzem o slime!

Receita 01

1 copo de cola branca

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

2 colheres de sopa de solução para lente de contato (água boricada)

Corante ou tinta a vontade

Um recipiente de vidro ou de plástico.

Você irá precisar de:

Coloque no recipiente a cola (irá definir o tamanho do seu slime).

Adicione o corante ou a tinta da cor que você preferir e misture com a

cola até ficar na cor que você gostaria.

Coloque 1 colher de chá de bicarbonato de sódio no recipiente e

misture.

Adicione algumas gotas de água boricada (aos poucos) e misture,

continue fazer isso até o slime estiver desgrudando do recipiente.

Quando o slime desgrudar do pote, mexa ela na mão. Prontinho!

1.

2.

3.

4.

5.
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1 copo de cola branca

Gotas de detergente

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

 1 colher de sopa de maizena

Corante a vontade

Um recipiente de vidro ou de plástico.

Você irá precisar de:

Essa é a segunda receita, a qual é mais fácil de

ser feita! 

Receita 02
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Coloque no recipiente a cola (irá definir o tamanho do seu slime).

Adicione o corante ou a tinta da cor que você preferir e misture com a

cola até ficar na cor que você gostaria.

Acrescente uma colher de chá de bicarbonato de sódio e mexa bem.

 Adicione colheres de maizena (aos poucos) e mexa bem, até o slime

começar a ficar mais consistente.

Adicione gotas do detergente  até o slime desgrudar do recipiente.

Caso o slime estiver muito mole, adicione um pouco de maizena e

misture.

Quando o slime desgrudar do recipiente e estiver mais consistente,

amasse ele na mão. E prontinho!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



O que ocorre é uma reação química! Reação química é uma

transformação da matéria, a qual altera a composição química de

algumas substâncias reagentes e forma um ou mais produtos!

Ou seja, no nosso caso, utilizamos a cola, o bicarbonato de sódio e a

água boricada que são reagentes e ao misturarmos todos eles, a

composição química mudou e formou o slime, que é o nosso produto! 

Então a reação, transforma um ou mais reagentes em produtos! 

Mas você deve estar se perguntando qual reação química ocorreu?

Ao misturarmos o bicarbonato de sódio com a água boricada

observamos bolhas saindo da mistura, que é o gás carbônico sendo

liberado! O gás carbônico (CO₂) é o mesmo gás que sai do

escapamento dos altomóveis. 

Você sabe o que ocorre nesse experimento?  O

porquê de ao misturarmos cola, bicarbonato de

sódio e água boricada produzir o slime?

Vou te explicar!

Reação química:

Reagentes                       Produtos

Explicação
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Por que adicionamos a cola?!

Se você colocar a cola na mão, vai perceber que ela tem um textura

pegajosa, que é a característica física dela! Assim, para produzir o

slime a cola é essencial para deixá-lo elástico e pegajoso, ou seja,

conseguimos esticar o slime por causa da cola! Dessa forma, podemos

ver que a cola é um ingrediente muito importante!

Normalmente, quando vemos bolhas, por

exemplo no refrigerante, é o gás sendo liberado!

Assim, a formação de bolhas em uma mistura

pode significar que uma reação química está

acontecendo!

Explicação

Todo experimento tem que ser feito seguindo todos os

passos corretamente, principalmente, utilizar as mesmas

medidas, igual fazemos na Engenharia Química! Por

exemplo, caso adicionarmos muita água boricada

(boráx) o slime não dará certo! Portanto, temos que

colocar todos os reagentes nas medidas corretas!
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Atividades

Agora está na hora de mostrar o que você aprendeu

com esse material! 

1) Complete as frases com as palavras corretas!

a) Antes de fazer qualquer experimento é necessário estar

acompanhado por um ______________________.

b) O Slime é uma expressão em inglês, que significa na língua

portuguesa:  ___________________  ou ____________________.

c) Reação química é a transformação dos reagentes em

_______________________.

d) Ao misturar bicarbonato de sódio com água boricada libera o gás

carbônico (CO₂) que podemos vê-lo pela formação das

________________________.

e) Para a reação dar certo, precisamos colocar os reagentes nas

___________________ corretas.
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h) Vinagre.

a) Sal de cozinha (NaCl).

b) Maizena. 

c) Bicarbonato de sódio.

d) Água potável.

e) Água boricada. 

f) Cola.

g) Corante.

Atividades

2) Circule os ingredientes que NÃO usamos para fazer os slimes? 

3) Dê cores aos desenhos que representam o que podemos fazer

com o slime:

Colocar no cabelo Comer Brincar 
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Atividades

3) Desenhe você com um slime bem legal:
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Para assistir o vídeo sobre esse tema, é

só digitar 'PET - Engenharia Química

UFU' no YouTube!

Esperamos que você tenha gostado do

material e aprendido bastante! 

http://petequfu.com.br

@ufupeteq

PET Engenharia

Química - UFU

PET - Engenharia
Química UFU
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