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 RESUMO:                            

A goma de mascar é um tipo de confeito usado para ser mastigado e era produzida 

a partir do látex de uma árvore denominada sapotizeiro, que é um produto natural. 

Em 1872, ela foi reformulada por Thomas Adams, onde era aromatizada por resinas 

naturais com extrato de alcaçuz. Atualmente essas resinas foram substituídas por 

derivados do petróleo. A goma de mascar quando descartada no meio ambiente, 

causa muitos danos, sendo a segunda maior forma de poluição ambiental. Porém, 

no asfalto não é causado danos algum, pelo fato de terem a mesma composição. O 

objetivo do projeto é reduzir os prejuízos causados pelos chicletes tentando reutilizá-

los, aplicando alguns testes aos mesmos, como por exemplo: o método de 

congelamento, ressecamento e derretimento, para então, poder adicioná-los a uma 

receita de tijolo. 

Palavras-chaves: Goma de mascar. Poluição ambiental. Tijolo. Reutilização. Meio 

ambiente. 

 

 

 



 

INTRODUÇÃO 
 

A goma de mascar é um confeito utilizado para ser mastigado, ela surgiu no 

final do século XIX, mas há vários registros em que povos da antiguidade já tinham 

hábito de mascar resinas extraídas de árvores. Em 1872, Thomas Adams foi quem 

fabricou o primeiro lote de chicletes, onde as resinas naturais eram aromatizadas por 

extrato de alcaçuz. Atualmente essas resinas foram substituídas por derivados do 

petróleo. 

Hoje em dia muitas pessoas descartam seus chicletes nas ruas, e outras acham 

isso uma falta de respeito. Porém não é bem assim, como afirma Mariana Toledo 

(2019) que a goma de mascar pode não ser prejudicial ao asfalto por ser da mesma 

composição que é o petróleo, mas ainda pode causar outros malefícios, 

principalmente ao meio ambiente. 

De acordo com a pesquisa feita por Nils-Gerrit Wunsch (2020), o mercado 

mundial de gomas de mascar faturou cerca de 32,63 bilhões de dólares, em 2019.  

Como afirmam os dados mais recentes da Euromonitor International (2019), o valor 

de venda de confeitos e chicletes do Brasil foi de US $3.762 milhões, colocando-o em 

quarto lugar no ranking mundial, atrás apenas de mercados como Estados Unidos, 

China e Japão. E este valor equivale a venda de 292 mil toneladas de produtos. 

          De acordo Meiners, Kreiten e Jokie (1985, apud LAZZARI, M.R, 2008, p. 22), 

“gomas de mascar são produtos compostos de açúcar, essência natural e/ou artificial, 

além de outras matérias-primas inovadoras, aromatizantes, aglutinantes e uma massa 

mastigável e não solúvel em água que se plastifica na boca, durante a mastigação”. 

A origem da goma de mascar 

Não se sabe ao certo quando a goma de mascar surgiu, muitos povos da 

antiguidade já mascavam resinas naturais com diferentes finalidades.  

“As pessoas adquiriram o hábito de mascar substâncias com 

características duras, elásticas, extensíveis ou gomosas. Dentre essas 

substâncias estavam as resinas ou os dentes e melhorar o hálito.” 

(Fadini, Pessôa e Queiroz, 2006, apud LAZZARI, M.R, 2008, p.19) 



 

“Em vários locais da África, é costume mascar a noz da árvore da 

colátex oriundos de diferentes tipos de árvores, além de sementes, 

grãos, folhas e ceras. Segundo os autores, por séculos, os antigos 

Gregos se acostumaram a mastigar uma resina denominada Mastiche, 

obtida da casca da árvore Mastic, encontrada na Grécia e na Turquia, 

com a finalidade de limpar ola, que contém cafeína. Os esquimós 

também são adeptos da prática. Eles mascam a gordura e a pele das 

baleias para deixar os dentes mais fortes.” (ARCOR ESTUDANTES, 

2008, apud LAZZARI, M.R, 2008, p.20). 

 

Thomas Adams foi quem fabricou o primeiro lote de chicletes, em 1872. Elas 

eram produzidas a partir de resinas naturais, mas depois da Segunda Guerra Mundial, 

foram substituídas por diferentes tipos de resinas sintéticas, ceras e derivados do 

petróleo. A partir da década de 1960, começaram a surgir os chicletes sem açúcar, 

para ajudar a prevenir cáries. 

Imagem 1 - Fruto do Sapotizeiro (https://institutotear.org.br/4953-2-2/) 

 

Composição da goma 

 “A goma base pode ser considerada como uma borracha plastificada ou 

polímero, adicionada de agentes texturizantes, agentes antiaderentes, antioxidantes 

e outros.” (CAFOSA GUM, 1999; FADINI, PESSÔA e QUEIROZ, 2006, apud 

LAZZARI, M.R, 2008, p.26 ). 

 “A goma base é composta dos seguintes componentes: - 

elastômeros (butadieno-estireno, acetato de polivinila, poliisobutileno, 

poliisopreno e látex natural); - resina; - solvente do elastômero 

(estergum - Breu e resinas terpênicas); - antiaderentes (parafinas, 

https://institutotear.org.br/4953-2-2/
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ceras micro cristalinas, cera de abelha, cera de carnaúba e outros); - 

emulsificantes e/ou plastificantes (monoestearato de glicerina, lecitina 

de soja, triacetina, gorduras vegetais hidrogenadas e outros); - carga 

mineral ou enchimento (carbonato de cálcio e talco); - antioxidantes e 

conservantes (hidroxianisol butilado (BHA), hidroxi-tolueno butilado 

(BHT) e sorbato de potássio).” (Fadini, Pessôa e Queiroz 2006, apud 

LAZZARI, M.R, 2008, p.26)  

Imagem 2 - Goma base (https://portuguese.alibaba.com) 

Mercado da goma de mascar no mundo 

De acordo com a pesquisa feita por Nils-Gerrit Wunsch (2020), os chicletes 

fazem parte da categoria de confeitos, junto aos chocolates e outros produtos 

açucarados. Em 2019, o mercado mundial de gomas de mascar faturou no total cerca 

de 32,63 bilhões de dólares. O maior mercado deste produto se encontra na região 

da Ásia e Pacífico, em segundo lugar a Europa Ocidental e em terceiro a América do 

Norte. 

Imagem 3 - Pessoa mascando chiclete (https://chicago.suntimes.com/) 

https://portuguese.alibaba.com/
https://portuguese.alibaba.com/
https://chicago.suntimes.com/
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Mercado da goma de mascar no Brasil 

A pesquisa Conecta, feita pela Associação Brasileira da Indústria de 

Chocolates, Amendoim e Balas (ABICAB), (ABICAB, 2016 apud Food Ingredients 

South America, 2020), confirma que a indústria faturou aproximadamente R$ 28 

bilhões, gerando mais de 37 mil empregos. 

De acordo com Luiz Fujita (2018), foi estimado que no Brasil são vendidos mais 

de 18 milhões de chicletes por dia, sendo o terceiro maior produtor de goma de 

mascar, produzindo cerca de 57 mil toneladas por ano, em segundo lugar foi colocada 

a China, com 148 mil toneladas, e em primeiro os Estados Unidos, produzindo 224 mil 

toneladas de chiclete por ano. Como afirmam os dados mais recentes da Euromonitor 

International (2019):  

“O valor de venda no varejo de confeitos de açúcar e goma de mascar 

colocou o Brasil na quarta posição do ranking mundial em 2019, 

faturando US$ 3.762 milhões, atrás apenas de mercados como 

Estados Unidos, China e Japão. Este valor representou a venda de 

292 mil toneladas de produtos.” (Euromonitor International, 2019, apud 

Food Ingredients South America, 2020) 

Mercado da goma de mascar durante a pandemia 

Atualmente, apesar do período de pandemia, as indústrias de balas e chicletes 

no Brasil, continuam tendo resultados positivos, como afirma Ubiracy Fonsêca, 

presidente da ABICAB: 

“Mesmo em um ano tão atípico como 2020, a balança comercial do 

setor de Balas & Gomas teve um resultado positivo entre janeiro e 

setembro, com um superávit de US $64,6 milhões. Os principais 

destinos das exportações desse segmento são os Estados Unidos, 

Paraguai e Argentina.” (FONSÊCA, 2020 apud Food Ingredients South 

America, 2020). 



 

 

Imagem 4 - Goma de mascar (https://www.sorrisologia.com.br) 

 

Prejuízos causados pela goma de mascar 

De acordo com a Menos1Lixo (2018), a goma de mascar, por possuir derivados 

do petróleo em sua composição, prejudica os ecossistemas terrestres e aquáticos, 

pode causar a morte de animais por asfixia ou por inanição, e possui período de 

decomposição que dura entre 5 anos ou mais, além dos danos causados pelas suas 

embalagens feitas de plástico. 

Impactos ambientais 

Como afirma a Equipe do Ecycle (2014), a goma de mascar pode causar 

diversos danos ao meio ambiente, mesmo possuindo poli-isobuteno em sua 

composição, que a permite ser flexível, não a permite ser biodegradável. Desta forma, 

a goma de mascar é a segunda forma mais comum de lixo, atrás somente das bitucas 

de cigarro. E como disse a Equipe do Ecycle (2014) sobre o descarte incorreto da 

goma de mascar:  

“Enquanto não desaparecem e permanecem sendo descartados de 

maneira incorreta, os chicletes podem parar em todo lugar e são 

confundidos com comida, sendo mastigados por animais marinhos e 

terrestres. A partir disso, eles enchem os corpos dos seres com toxinas 

que eles não estão acostumados” 

Impactos à saúde 

 O chiclete assim como causa problemas ao meio ambiente, causa malefícios 

a saúde, como afirma Deise Aur (2018), e alguns desses problemas causados são: 

- as cáries, causadas por bactérias presentes no açúcar da goma de mascar; 

https://www.sorrisologia.com.br/
https://www.sorrisologia.com.br/


 

- ocorrer uma disfunção na articulação temporo-mandibular, disfunção da 

articulação e desequilíbrio muscular da mandíbula, que trazem dores de 

cabeça, ouvidos e dentes, provocadas pela repetição de movimentos da boca, 

a mastigação; 

- diabetes, também por causa do açúcar presente; 

- os chicletes sem açúcar possuem aspartame e sorbitol, adoçantes que podem 

trazer outros danos à saúde; 

- flatulências e distensão abdominal, pela a ação de engolir o ar acidentalmente 

enquanto mastiga; 

- gastrite, pelo fato do estômago gerar suco gástrico para digerir um alimento, 

quando na verdade não irá recebê-lo. 

E entre outros danos causados pela goma de mascar.  

 

PROBLEMATIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA  

A goma de mascar, quando descartada incorretamente, pode causar malefícios 

ao meio ambiente e aos animais, como por exemplo, as aves, que, ao ingerirem o 

chiclete podem morrer por asfixia, além de que os ambientes se tornam mais 

desagradáveis visualmente devido à sua decomposição de longo prazo (5 anos). 

Ainda, é a segunda maior forma de poluição ambiental, perdendo apenas para a bituca 

de cigarro. Com base nisso, é possível reutilizá-la para depois adicioná-la à uma 

receita para a produção de tijolos?  

A justificativa do projeto é que, pela quantidade de prejuízos que a goma de 

mascar pode causar, quando descartadas incorretamente, muitos ecossistemas 

podem ser destruídos, dessa forma, caso a população se conscientize descartando  

os chicletes da devida forma, ela pode ser reutilizada, assim, esse poluente vai estar 

sendo reciclado, sendo transformando em objetos que podem ser muito eficientes e 

úteis. 

 

 

 

 



 

OBJETIVO 

Objetivo geral 

O objetivo deste projeto é reduzir os prejuízos da goma de mascar ao meio 

ambiente e encontrar um meio para reutilizá-la e depois, adicioná-la a uma receita 

para a produção de tijolos. 

Objetivos específicos 

- Transformar a goma até o ponto desejado para adicionar a receita; 

- Encontrar e adaptar receitas de tijolos ecológicos; 

- Confeccionar o tijolo a partir das receitas adaptadas; 

- Realizar testes de resistência com o tijolo. 

 

METODOLOGIA 

Coleta de informações e coleta de gomas de mascar 

Primeiro, foram realizadas pesquisas para coletar informações e dados sobre 

a goma de mascar (2019), nessas pesquisas, também foram procurados métodos de 

manipulação da goma, para depois adicioná-la à receita do objeto que foi escolhido, 

o tijolo (2019 e 2020). Os métodos selecionados foram o de derretimento, e único 

realizado até o momento (Imagem 5), congelamento e ressecamento da goma, (2019 

e 2020).  

Imagem 5 - Teste de derretimento (Autor, 2019) 

Foi desenvolvido um método de coletar gomas, a lixeira (imagem 6), que foi 

feita utilizando um galão de água de 20L usado, ele foi identificado como tal e foi 



 

colocado no pátio do Colégio Interativa. As gomas eram retiradas semanalmente 

(2019). 

Imagem 6 - Lixeira de gomas (Autor, 2019) 

 

Receita e fabricação do tijolo  

Foi adaptada uma receita em que será utilizado: terra (500g), areia (200g), 

chiclete (100g), grama (¼ do pote que será utilizado) e água que será adicionada até 

a massa chegar ao ponto desejado. Para medidas e moldes: pote de sorvete e pote 

de margarina; (2020 e 2021). Em seguida, os ingredientes serão misturados juntos. A 

goma já estará com algum método aplicado. 

 Assim que a massa para o tijolo estiver na consistência desejada, a mistura 

será colocada em 3 diferentes potes de sorvete, um deles fica sob temperatura 

ambiente, o segundo sob resfriamento e o terceiro será aquecido, todos por um 

período e temperatura que ainda serão determinados. Estes procedimentos serão 

realizados no laboratório do Colégio Interativa. 

Testes a serem feitos com o tijolo 

 Após o produto estar pronto, serão feitos alguns testes de resistência, com 

parceria da UTFPR, até o momento foi planejado testar a pressão que o tijolo pode 

aguentar e como ele reage à água. 



 

 

Imagem 7 - Esquema de fabricação do tijolo (Autor, 2021) 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Em 2019, foram realizados alguns testes de manipulação da goma, sendo o 

teste da chapa térmica com o melhor resultado, bastante maleável (tabela 1). Nesse 

mesmo ano, foi fabricada a lixeira de gomas, no período em que ela ficou exposta no 

pátio, foram descartadas mais de 50 unidades de goma de mascar. 

 

De acordo com os resultados obtidos através dos testes aplicados na goma, 

pôde-se concluir que seria possível adicioná-la à uma receita para a produção de 

tijolos. 

Tabela 1 - Testes (2019) 



 

Foi adaptada uma receita de tijolo para que fosse possível adicionar a goma, 

já manipulada. Essa receita ainda será efetuada, portanto, não se tem nenhum 

resultado concreto. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto tinha como objetivo encontrar uma maneira de reutilizar a goma de 

mascar e, em seguida, adicioná-la a uma receita adaptada de tijolo. Primeiro foram 

procurados métodos para que pudessem ser aplicados na goma, assim alguns deles 

foram realizados, como o teste de derretimento, ele foi também o com melhor 

resultado dentre outros que foram realizados. (2019) 

 Portanto, com esses testes realizados em 2019, concluiu-se que existe sim, a 

possibilidade de moldar a goma por diferentes meios. Até o momento, foi apenas 

elaborada a receita do tijolo, com moldes, medidas e quantidade dos ingredientes, 

mas devido a pandemia, não foi possível dar continuidade a parte prática do projeto. 

Com a maioria dos descartes feitos nas lixeiras e os resultados obtidos até o 

momento, provavelmente, os tijolos poderão ser fabricados, atingindo o objetivo geral 

do projeto. 
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