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RESUMO 
 
 

A goma de mascar constitui um indesejável resíduo para a natureza, tendo um prazo de cinco 
anos para se degradar, mas com o Solvente Ecológico para a Goma de Mascar desenvolvido 
neste trabalho, foi possível diminuir esse prazo de anos para dias, contribuindo assim para o 
meio ambiente. A composição química da goma de mascar consiste em um polímero de 
natureza apolar, o qual, portanto, poderá se dissolvido em alguma substância que 
apresentasse natureza semelhante, isto é, um solvente apolar, como, por exemplo, a gasolina 
e o benzeno. Testes realizados no laboratório comprovaram a dissolução do chiclete em 
gasolina comum, em poucas horas. E ainda, a dissolução foi mais eficiente ao se aumentar a 
temperatura do sistema, sinalando para a importância de se ter o controle dos fatores 
ambientais neste processo. Os resultados obtidos demonstraram a eficiência no processo de 
degradação da goma de mascar com o produto obtido a partir da fermentação do extrato do 
óleo da mamona, utilizando-se o micro-organismo Saccharomyces cereviseae, responsável 
pela síntese da enzima que quebra as macromoléculas contidas no óleo de mamona. Para 
aperfeiçoar o projeto decidiu-se desenvolver um método para se comprovar a fermentação do 
extrato de mamona, com a introdução da tecnologia robótica - Arduino, utilizando o sensor de 
temperatura. A fermentação é um processo no qual a evidência de reação química pode ser 
verificada por meio da variação de temperatura, que será aferida com a ajuda de um sensor de 
temperatura através de uma programação criada no Arduino, incluindo o tratamento dos dados 
obtidos através do programa Excel. A primeira etapa do projeto consiste em extrair o óleo da 
mamona e construir um sistema para a fermentação dessa substância, com a introdução do 
sensor de temperatura. Na próxima etapa, pretende-se criar um gráfico das informações que 
forem obtidas com o programa tecnológico Arduino, para se construir uma curva relacionando o 
tempo de fermentação e a variação térmica. A hipótese é de que, a partir destes dados, seria 
possível aumentar a eficiência do processo fermentativo controlando algumas variáveis 
envolvidas, a saber: a massa de fermento utilizada, a concentração do extrato de mamona e o 
controle da temperatura no sistema criado para o processo fermentativo. Na próxima etapa, 
pretende-se criar um gráfico das informações que forem obtidas com o programa tecnológico 
Arduino, para se construir uma curva relacionando o tempo de fermentação e a variação 
térmica.  


