


Diversão e aprendizado podem 
se dar muito bem. A prova disso 
é o MANUAL DO MUNDO, o maior 
canal de Ciência e Tecnologia em 
Língua Portuguesa – com direito 
a certifi cado do Guinness World 
Records e tudo. Ao longo de 12 
anos, Iberê Thenório e Mariana 
Fulfaro publicaram mais de 1.600 
vídeos no YouTube e conquistaram 
mais de 14 milhões de inscritos.

Quer aprender a fazer um arco-íris 
dentro de um copo? Congelar água 
em um segundo? Construir um kart 
movido a furadeira? Um submarino? 
Conhecer uma usina nuclear? Bater 
recordes mundiais? Tem tudo no 
Manual do Mundo.

Neste livro, escrito em parceria 
com  o químico Alfredo Luis Mateus, 
foram selecionados os experimentos 
científi cos mais divertidos e, ao 
mesmo tempo, simples de se fazer 
 em casa – muitos deles ainda 
inéditos no canal.

Cabo de guerra sem corda. 
Foguete movido a água. Projetor 
feito com celular. Você vai se 
divertir construindo geringonças e 
objetos úteis com materiais que tem 
em casa e que poderiam acabar 
indo para o lixo.

Também vai aprender a fazer jogos, 
mágicas e arte. Tudo com instruções 
passo a passo e muitas fotos 
mostrando direitinho como se faz. 
Além disso, encontrará explicações 
científi cas fáceis de entender 
sobre o que acontece em cada 
experimento.

IBERÊ THENÓRIO é jornalista 
e, com Mariana Fulfaro, criou o 
Manual do Mundo. Foi repórter da 
editoria de Ciências do portal G1 e 
protagonista da série Experimentos 
Extraordinários, exibida na TV 
Cultura e no Cartoon Network. 
Por conta do trabalho na internet, 
foi eleito algumas vezes como a 
personalidade mais infl uente entre os 
jovens brasileiros.
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ALFREDO LUIS MATEUS é doutor 
em Química e professor do Colégio 
Técnico da UFMG (Universidade 
Federal de Minas Gerais). É autor 
e coautor de diversos livros de 
experimentos (Química na cabeça, 
Química em questão, Quântica para 
iniciantes) e se dedica a pesquisar 
recursos para professores de 
ciências, a buscar formas de usar a 
tecnologia na sala de aula e a levar 
a ciência a um público amplo. Edita o 
blog XCiência. 
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Depois de ler este livro, você será capaz de construir 
e entender coisas que o ser humano levou milênios 
para desenvolver ou aprender. E o mais legal: tudo 
isso vai ser muito gostoso de fazer!

O que acha de manipular a 
meteorologia construindo 
tornados, tempestades, 
vulcões  e nuvens artifi ciais?

Que tal surpreender seus amigos 
com o furo que não vaza, o tobogã 
de gás, o isopor que desaparece 
ou a meleca adestrada? 

Bagunce a cozinha e faça cristais caseiros, velas 
comestíveis ou vidro falso de pirulito! Transforme seu 
celular em projetor, lupa, microscópio, aparelho de 
som ou máquina de desvendar cores!
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