
 

João Pessanha e Maria Luiza Galhano estrelam 
série “Queimamufa”, no Canal Futura 

Série conta a história de dois irmãos e o envolvimento com a 

ciência 
 
A partir desta sexta-feira, dia 7, às 17h30, uma nova série passa a integrar a programação do Canal 
Futura. “Queimamufa” conta a história de dois irmãos cercados de dúvidas científicas bastante 
comuns entre as crianças. Os atores João Pessanha e Maria Luiza Galhano darão vida aos irmãos 
Rafa e Manu e viverão grandes aventuras. Na série, Rafa é um YouTuber mirim que quer bombar na 
internet e Manu é uma menina muito curiosa que quer saber as respostas de tudo. 
Para o ator e dublador João Pessanha, que vive também o ‘Pedro’ no Canal do Luccas Neto, o 
público pode esperar muitas curiosidades e histórias interessantes. “A série está incrível! Temos 
episódios com algumas situações inusitadas e também trabalhamos com alguns animais em cena. 
Me identifico muito com o meu personagem. O ‘Rafa’ é bem-humorado e curioso, gosta de fazer 

diversas coisas ao mesmo tempo, entre elas, produzir conteúdo. Foi um trabalho muito prazeroso e 
estou muito ansioso para ver o resultado”, conta. 
A atriz Maria Luiza Galhano, destaque como a personagem ‘Flor”, em “Espelho da Vida”, da Rede 
Globo, está muito feliz e ansiosa para o lançamento e garante que ciências é sua matéria favorita na 
escola. “Descobri muitas coisas dando vida a Manu. Me identifico com ela, adoro brincadeiras e 
descobertas novas. Tenho certeza que outras crianças também vão se identificar com os irmãos 
‘Rafa’ e ‘Manu’.  O telespectador pode esperar uma menina muito curiosa, divertida e engraçada”. 
A série de 26 episódios foi produzida pela Giros Filmes, com produção criativa de Bianca Lenti e 
direção de Rodrigo Hinrichsen e aborda a ciência de forma lúdica. Temas como seleção natural, 

energia estática, importância do Sol, função do sangue no corpo humano, dinossauros e gravidade 
são explorados pelos irmãos. 
A cada episódio a dupla visita uma dimensão paralela e extraordinária, a Mente Ultra Fantástica 
Artificial, mais conhecida como MUFA. Eles vão em busca de respostas para as dúvidas da caçula e 
para novos temas para os vídeos do Rafa. A série vai passar toda sexta-feira, às 17:30, com reprises 
às segundas às 16:15, quarta às 7:00 e domingos às 2:00. 
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ELENCO 
Maria Luiza Galhano Maciel de Oliviera: Manu |João Gabriel Pessanha Coelho: Rafa  
Thainá Gallo: Ciça | Elvira Helena: Dona Sonia | Higor Campagnaro: Miolo | Ignacio Aldunate: 
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https://youtu.be/niX5phbbd9Y - Pílula de 1min – Apresentação da série Queimamufa 
  
Fotos:  
João e Luiza: Divulgação / João: Fernanda Oliveira / Luiza: Cintia Carvalho 
Banner: Giros Filmes 
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