
Você sabe a relação que existe

entre a engenharia química e o

universo de Harry Potter?

Já pensou em aprender

experimentos físicos e químicos

que parecem feitiços e magias?

PET EQ APRESENTA:

Venha desvendar os segredos

que a escola de magia esconde

de nós e aprender a fazer um

experimento muito divertido com

a nossa equipe PET Engenharia

Química da UFU!



Algumas das nossas atividades são minicursos,

palestras, lives, eventos científicos, 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.

 

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?!

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).

1PET Engenharia química

http://petequfu.com.br/
https://www.instagram.com/ufupeteq/
https://www.youtube.com/channel/UCXpy-cYsMUSCCa1JHz8fflg


Agora é a sua vez de se apresentar!

Preencha os campos com seus

dados, por gentileza.

Caso você ainda não tenha visto, não se

preocupe! Vem ver com a gente um

pouco mais sobre esse fantástico universo

e aprender como a física e a química

está envolvida.

2APRESENTAÇÃO

Qual é o seu nome?

Quantos anos você tem?

Em qual série você está?

Você já assistiu algum filme do Harry Potter? Se sim, qual foi seu
personagem favorito?



 No decorrer da história vemos várias palavras como

magia, feitiços, poções, alquimia que são colocadas para

tornar a ficção ainda mais atrativa ao público, porém

apesar de não serem reais muito desses conceitos

utilizados podem ser explicados pela física e química.

Antes de irmos direto para o experimento

vamos conhecer um pouco mais sobre o

universo da Escola de Magia e Bruxaria de

Hogwarts que é onde a história se passa.

Harry Potter é uma série de sete romances de fantasia escrita pela autora

britânica J.K. Rowling. Essa série narra as aventuras de um jovem chamado Harry

Potter, que descobre aos 11 anos de idade que é um bruxo quando é convidado a

estudar na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. O arco de história

principal fala sobre as amizades de Harry com outros bruxos de sua idade, como

Ron Weasley e Hermione Granger, e também com o diretor de Hogwarts,

Dumbledore, considerado o maior dos magos, e seus conflitos com o bruxo das

trevas Lord Voldemort, que pretende se tornar imortal e conquistar o mundo dos

bruxos. Harry torna-se um estudante da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts

e é ali onde a maioria dos eventos da série acontecem. Enquanto Harry se

desenvolve através da adolescência, ele aprende a superar os problemas que ele

enfrenta: mágicos, sociais e emocionais, incluindo desafios adolescentes comuns,

como amizades, paixões e provas, e o grande teste de se preparar a si mesmo

para o confronto no mundo real que temos pela frente.

3hARRY poTTER

https://pt.wikipedia.org/wiki/Romance
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fantasia_(g%C3%AAnero)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brit%C3%A2nicos
https://pt.wikipedia.org/wiki/J._K._Rowling
https://pt.wikipedia.org/wiki/Harry_James_Potter
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bruxaria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_de_Magia_e_Bruxaria_de_Hogwarts
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arco_de_hist%C3%B3ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hermione_Granger
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imortalidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_de_Magia_e_Bruxaria_de_Hogwarts
https://pt.wikipedia.org/wiki/Adolesc%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amizade
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Todo experimento precisa ser feito com

muito cuidado e atenção, pois pode ser

perigoso! Sempre esteja acompanhado

por um responsável!

Antes de fazer o experimento é preciso seguir os

seguintes passos!

1) Chame um adulto para te ajudar.

2) Faça em uma mesa e tome cuidado com os objetos

de vidro, eles podem cortar se quebrados!

3) Após aprender como o experimento funciona, refaça

novamente com seu amigo para ver sua reação.

eXPERIMENTO 1 

Agora que você já leu
todos os passos, é só
ir para a próxima
página!



5RECEITA  

Coloque a moeda em uma superfície plana

Coloque o copo por cima da moeda

Encha o copo com água

Coloque o prato por cima do copo

Tente ver a moeda, repare que ela desapareceu

Retire agora o prato do topo do copo e repare que a moeda

voltou a aparecer novamente no fundo do copo

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Caso tenha alguma dúvida, é só digitar

no YouTube: PET Engenharia Química

UFU e procurar o vídeo com o nome: PET

Ensinando o ABC – Harry Potter e a

Engenharia Química, que faremos a

experiência com você!

Um copo transparente

Uma moeda

Um prato

Água

Nesse experimento iremos precisar de:



6

Quando colocamos água no copo e o prato em cima dele, vemos que a

moeda desaparece, como se fosse mágica ou um feitiço que nós fizemos,

mas assim que retiramos o copo e o prato vemos que a moeda continua no

mesmo lugar, então porque não conseguimos enxergar a moeda? 

O que está acontecendo é um fenômeno chamado de refração da luz, o raio

de luz que sai da moeda sofre uma mudança de direção devido a água e ela

não chega em nossos olhos, por isso não conseguimos enxergar a moeda!

explicação

Vocês notaram que a moeda ficou invisível?

Bem interessante né?! Mas será que

conseguiríamos criar uma capa da invisibilidade

igual à que foi usada no filme Harry Potter e a

Pedra Filosofal? Mas antes vou te explicar o que

está acontecendo nesse experimento.
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Agora imagine se pudéssemos fazer uma pessoa ficar invisível igual na

ficção! 

Atualmente existe uma empresa canadense que desenvolveu não

exatamente uma capa da invisibilidade que os bruxos de Hogwarts utilizam,

mas algo bem próximo a isso. O Quantum Stealth, um material bem fino igual

a um papel onde são utilizados lentes lenticulares (igual aquelas que são

colocadas nos óculos para quem tem problema de visão) para esconder o

que está por trás dele, isso tudo é possível devido ao um fenômeno físico

chamado refração da luz.

explicação
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Todo experimento precisa ser feito com

muito cuidado e atenção, pois pode ser

perigoso! Sempre esteja acompanhado

por um responsável!

Antes de fazer o experimento é preciso seguir os

seguintes passos:

1) Chame um adulto para te ajudar.

2) Faça em uma mesa e tome cuidado com os objetos

de vidro, eles podem cortar se quebrados!

3) Não engula a pílula de permanganato, ela será

utilizada apenas no experimento!

4) Após aprender como o experimento funciona, refaça

novamente com seu amigo para ver sua reação.

eXPERIMENTO 2 e 3 

Agora que você já leu
todos os passos, é só
ir para a próxima
página!



RECEITA  

Coloque a água, a água oxigenada e o vinagre cada um em

seu copo separado. O copo com água deve ter o dobro da

quantidade que os outros ingredientes!

Coloque um comprimido de permanganato de potássio no

copo com água e mexa bem.

Adicione o vinagre nesse copo e também mexa bem.

Por fim, adicione a água oxigenada e veja a mágica

acontecer!

1.

2.

3.

4.

Caso tenha alguma dúvida, é só digitar

no YouTube: PET Engenharia Química

UFU e procurar o vídeo com o nome: PET

Ensinando o ABC – Harry Potter e a

Engenharia Química, que faremos a

experiência com você!

Um pouco de água

Vinagre incolor

Água oxigenada de 10 volumes

Pílula de Permanganato de potássio 

3 copos separados

Nesse experimento iremos precisar de:



RECEITA

Sabia que é possível fazer outro experimento com

os mesmos ingredientes e conseguir um resultado

diferente? Vem ver como é possível!

Coloque a água e a água oxigenada cada um em seu copo

separado. O copo com água deve ter o dobro da quantidade!

Coloque um comprimido de permanganato de potássio no

copo com água e mexa bem.

Por fim, adicione a água oxigenada e veja a mágica

acontecer!

Com os mesmos ingredientes e outros copos separados, siga os

passos abaixo:

1.

2.

3.

Nesse outro experimento não misturamos o vinagre

antes, viu como a cor final foi diferente?

Assim são as poções no filme do Harry Potter, com

a mistura de vários ingredientes combinados temos

cores, fumaças e produtos diferentes. Quer saber o

que acontece em cada experimento? Vem que a

gente te conta!
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11EXPLICAÇÃO

No primeiro experimento vocês viram que a água

ficou violeta depois que foi adicionado o

comprimido de permanganato de potássio

(KmnO4), mas depois que foi adicionado o

vinagre e a água oxigenada ele volta a ser

transparente? 

Venha descobrir onde

usamos esses ingredientes

no nosso dia a dia!

No segundo experimento, onde só colocamos a água oxigenada e o

comprimido de permanganato de potássio que tem a cor violeta, passa a ter

a cor marrom no final, isso porque a reação que ocorreu foi diferente e é por

conta disso que as cores mudam! E se deixarmos essa água parada por um

tempo podemos ver que no final eles não se misturam.

Isso ocorre por causa de uma reação entre o permanganato de potássio com

o vinagre e a água oxigenada que resulta nessa cor transparente, como se

fosse água!



12no dia a dia

O permanganato de potássio possui a fórmula química KMnO4 e é

classificado como um sal (Sim, existem vários outros tipos de sais além do sal

que usamos na cozinha!). Ele é muito procurado para o tratamento de

catapora. 

A água oxigenada é muito usada como descolorante e antisséptico, isso

significa que quando temos um machucado ele ajuda a limpar a ferida e

matar as bactérias ali. Você já usou água oxigenada quando teve um

machucado ao brincar?

Depois conta pra gente se

você já teve catapora e

usou ele para ajudar no

tratamento!

Por fim o vinagre todo mundo conhece por

dar aquele temperinho na salada. Ele

também ajuda a matar alguns

microrganismos que possam estar no

alimento por ele ser um ácido, mas calma, ele

é considerado um ácido fraco e por isso

podemos usá-lo na nossa alimentação!



13ATIVIDADES

Vamos fazer uma atividade

para lembrar o que

descobrimos hoje?



Espero que você tenha gostado do

material e aprendido bastante! 

Para assistir o vídeo sobre esse tema, é só

digitar PET - Engenharia Química UFU

no YouTube!
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@ufupeteq

PET - E
ngenharia

Química UFU

PET Engenharia
Química - UFU

http://petequfu.com.br


