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RESUMO 
 
 

Ação e reação da Mentha Crispa A partir de estudos realizados com a finalidade de se 
comprovar a eficácia do uso de plantas medicinais na cura de doenças, plantamos mudas de 
Mentha Crispa, coletamos informações sobre o uso por pessoas idosas e sobre como elas a 
utilizavam. Durante as experiências, notamos, por acaso, a possibilidade de se estudar a ação 
da Mentha Crispa como fungicida natural, a partir da mistura para papel reciclado. Ao prepará-
lo, devido ao repouso na água, o papel exalava um odor fortíssimo e desagradável. 
Descobrimos isso ao realizarmos a confecção do papel reciclado em trabalho anterior. Para 
essa pesquisa, utilizamos experimentos feitos com diversas amostras de água com papel 
reciclado, em diferentes momentos e condições; realizamos pesquisas sobre os fungos e 
bactérias já encontrados na água; observamos, no trabalho matriz, que houve melhora no 
extermínio do fungo ascomiceto (encontrado na laranja, objeto de nossas pesquisas anteriores) 
com o extrato da Mentha Crispa. Análises e observações laboratoriais estão sendo realizadas, 
para comprovação da tese. Com a comprovação das pesquisas, conseguiremos diminuir o odor 
que exala após a mistura ficar de “molho” na preparação do papel reciclado; assim, poderemos 
testar o extrato da Mentha em outras espécies de fungos ou bactérias. Utilizaremos, para o 
desenvolvimento: Mentha crispa in natura (para a fabricação do extrato), microscópio óptico, 
estereomicroscópio, luvas, aventais, óculos, béqueres, placas de petri, conta-gotas, 
laboratórios. Como resultados, esperamos que as análises estudadas possam comprovar que o 
extrato da Mentha crispa tem eficácia sobre a água do papel reciclado, e que nós possamos 
investigar outros fungos e bactérias. Para acabar com o mau cheiro tanto da água quanto do 
próprio papel reciclado, resolvemos estudar uma nova solução: a utilização do extrato na 
composição, ou seja, misturá- lo à receita do papel. Por meio do acompanhamento do projeto, 
obtivemos modificações no aspecto da mistura (água, papel), que deixou de ter aspecto 
gosmento para tornar-se límpida, seguindo os padrões, uma vez que se trata de uma mistura 
heterogênea, não só da solução, já passada de alguns dias, mas da folha pronta; diminuíram 
em 50% os fungos que estavam ocasionando os odores. Esperamos, com a evolução dos 
resultados e experimentos, que consigamos provar nossa teoria de que o extrato de Mentha 
Crispa  por nós produzido pode acabar completamente, ou parcialmente (como já foi 
comprovado), com os fungos e, posteriormente, acabar com/ou exterminar bactérias e fungos 
que viremos a estudar.Palavras chave: Fungos. Papel reciclado. Mentha crispa. 


