A Desvendar a Química do dia-a-dia

A QUÍMICA DO
PASTILHA ELÁSTICA
Anda na boca de toda a gente e vem em todos os tipo de
cores e sabores. Hoje falamos de pastilha elástica!
O hábito de mastigar resinas de árvores é bastante antigo e
atravessou civilizações, mas a versão comercial da pastilha
elástica chegou ao mercado norte-americano apenas em
meados do séc. XIX.
A acção muscular de mascar ajuda à concentração, alivia a
tensão e relaxa os músculos. Por estas e outras razões, as
forças armadas americanas forneceram pastilha elástica aos
seus soldados a partir da Primeira Guerra Mundial, contribuindo assim para o grande aumento da sua popularidade.
Com o aumento do consumo e a consequente produção em
massa, os fabricantes tiveram de procurar novos produtos
que substituíssem as resinas naturais e passaram a utilizar
“goma base” sintetizada a partir de derivados do petróleo.
E qual é exactamente a composição da “goma base”? Bom,
este é um segredo bem guardado pelos fabricantes, que
adquiriram o direito de não mencionar a composição detalhada dos seus produtos no rótulo. Na lista de ingredientes
encontramos adoçantes, aromatizantes, corantes e...”goma
base”. Assim, sem mais detalhes!
No entanto, sabemos que os adeptos das pastilhas elásticas
mastigam normalmente misturas de polímeros elastómeros,
resinas e parafinas, em diferentes combinações. A mistura
mais comum inclui polímeros sintéticos – como a borracha
de estireno-butadieno, ou o polietileno, com um bocadinho
de latex natural!
Mas os produtores de pastilha elástica continuam a procurar
melhorar os seus produtos: as grandes companhias mantêm
laboratórios de investigação só para procurar receitas que
sejam mais agradáveis de mastigar, tenham melhor textura
e libertem os sabores durante mais tempo.
E, já agora, que sejam mais fáceis de remover da roupa, dos
cabelos, ou do chão!
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E a pastilha elástica já não é apenas um tipo de guloseima,
uma forma divertida de libertar na boca o açúcar e sabores
diversos. É já também um sistema de transporte de outras
substâncias químicas: há pastilhas para ajudar a deixar de
fumar; pastilhas impregnadas com fosfato de cálcio amorfo
para ajudar a manter os dentes saudáveis; pastilhas com
cafeína e pastilhas com vitaminas. E quem sabe, num futuro
não muito longínquo, as pastilhas elásticas poderão ser
usadas como forma de aplicação de medicamentos.
A química a esticar as aplicações da pastilha elástica!

ll Fig. 24.1 Anúncio a Chiclets, de 1905.

Para saber mais
Chiclete, chicla, pastilha elástica, com ou sem sabor, com ou
sem recheio, de morango ou tutti frutti – existem pastilhas
para todos os gostos. Aquela que é hoje uma guloseima
apreciada por miúdos e graúdos começou por ser utilizada
pelos seus efeitos terapêuticos e não pelo seu sabor doce
ou com o intuito de fazer bolas gigantes. Do neolítico às
civilizações gregas e maias, passando pelos índios americanos, são vários os registos que provam que mastigar resinas
vegetais, para curar infeções ou conservar o hálito fresco,
era um hábito comum há mais de 5000 anos.
A pastilha elástica moderna resultou da tentativa falhada de
um fotógrafo e inventor norte-americano, Thomas Adams,
em produzir borracha a partir do chicle – resina obtida da
Sapodilla, árvore nativa da América Central e da América do
Sul. Após inúmeras tentativas sem sucesso, Thomas teve um
“eureka”: aqueceu o chicle, juntou açúcar e aromas e obteve,
em 1871, a receita mágica para o seu sucesso – a Adam´s New
York Gum, precursora da famosa Chiclets. A receita base
dos três ingredientes mantém-se até aos nossos dias, com
a diferença que a resina natural teve de ser substituída pela
goma base sintética, cuja composição é um segredo quase
tão bem guardado como o da Coca-Cola. Assim, para além

ll Fig. 24.2 Cadeias de polietileno e de poliisopreno (um
dos constituintes do latex natural).
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dos açúcares e dos vários aditivos que ingerimos quando
mascamos uma pastilha, estamos também a mastigar uma
mistura complexa de polímeros elastómeros – polímeros que,
tal como o nome indica, apresentam propriedades elásticas.
O principal problema da utilização desta mistura complexa
é que estes polímeros, tal como a maior parte dos polímeros
sintéticos (por exemplo, os plásticos,) não são biodegradáveis, pelo que uma pastilha elástica permanece, no mínimo,
5 anos sem se degradar. Acresce a isto o facto de estes
polímeros serem insolúveis em água e hidrofóbicos, isto
é, não apresentam qualquer afinidade com a água, razão
pela qual não vale a pena tentar lavar a chiclete que ficou
agarrada ao casaco. Este tem sido, aliás, um grande desafio
para os químicos: solucionar o problema ambiental que
resulta dos milhões de pastilhas abandonadas diariamente
nos passeios de todo o mundo!
Uma empresa inglesa patenteou já um copolímero que pode
ser incorporado nas pastilhas e que apresenta uma parte
hidrofílica, ou seja, que gosta da água, e uma parte hidrofóbica.
Esta última é necessária para manter a elasticidade e para
incorporar o novo produto na pastilha (caso contrário ocorria
uma separação total como acontece com a água e o azeite,
que não se misturam). Ao mastigarmos a pastilha, tal como
ocorre nas pastilhas tradicionais, os açúcares e os aromas
são libertados e dissolvidos, permanecendo a goma base.
Com a adição deste copolímero, parte da goma é também
“atacada” pela saliva e, no final, resta apenas uma base
inerte de polímero que é muito mais facilmente removível
com água e potencialmente biodegradável.
Conclusão: o problema que os químicos criaram tem uma
solução, afinal, também ela química.

a designer britânica Anna Bullus, que passou mais de quatro
meses num laboratório de química até conseguir desenvolver
um polímero à base de pastilhas (a ideia surgiu uma vez
que as pastilhas são também feitas de polímeros). Feita a
descoberta, foi só batizar o novo polímero – bullus recycled
gum polymer (BRGP) – e espalhar os “pastilhões” pelas ruas
de Londres. No entanto, as utilizações deste novo polímero
não se ficam pelos “gumdrop”, podendo ser utilizado para
fabricar, por exemplo, brinquedos ou até mesmo componentes plásticos para carros e telemóveis. A imaginação é
o limite para esta criadora e para este novo polímero, por
isso, ao deitar uma pastilha elástica num gumdrop, nunca
saberemos onde a poderemos voltar a encontrar.

Pastilha de 1,3 g
Ingerido pelo
consumidor

60%
Adoçantes
Aromas
Biodegradável
Minerais solúveis
5% Modificador de textura
35%
Goma base

Polímero inerte
insolúvel
Polímero inerte
< 2 mg
Desintegrável

ll Fig. 24.3 Esquema da composição de uma pastilha “biodegradável” e “desintegrável”.

ll Fig. 24.4 A designer Anna Bullus e o seu “pastilhão”,

Curiosidade
Sendo a Química a ciência das soluções, existe uma outra
solução para o problema ambiental das pastilhas elásticas
e para o qual todos podemos contribuir: o gumdrop.
O gumdrop é uma espécie de “pastilhão”, ou seja, um recipiente próprio para depositar as pastilhas elásticas impedindo
assim que o destino final seja o chão. Mas o que torna este
recipiente especial é o facto de ele próprio ser feito à base
de pastilhas elásticas recicladas, dando assim “uma segunda
vida às pastilhas”. O slogan é da própria criadora do conceito,

numa rua de Londres.

A QUÍMICA DO PASTILHA ELÁSTICA

Faça em Casa
A “goma base” é, tal como o nome indica, a base de qualquer
pastilha elástica e à sua composição se deve a maior ou
menor facilidade com que algumas pastilhas fazem bolas (é
claro que alguma mestria pessoal faz sempre a diferença).
O segredo para fazer as melhores bolas é mastigar até que
açúcar e aromas já tenham sido libertados uma vez que,
sendo moléculas pequenas – ao contrário dos polímeros que
compõem a “goma base” –, fazem diminuir a elasticidade
do produto.
O que propomos que faça em casa é um protótipo da goma
base (não comestível!) e que teste as suas capacidades
de bola elástica. Para isso irá ser necessária uma solução
comercial de látex – o mesmo composto que podemos
encontrar nas pastilhas.

Material
•
•

•
•
•
•

Copo de plástico
Solução comercial de látex (poderá
encontrar em lojas de artesanato ou em lojas
especializadas em maquilhagem de fantasia)
Vinagre
Palito comprido
Luvas descartáveis
Toalhas de papel

Observações
É recomendável fazer esta atividade num local arejado, uma
vez que tanto o vinagre como a solução de látex podem
libertar vapores irritantes.

Procedimento
1.

Comece por colocar no copo cerca de
20ml da solução de látex (se não tiver com
que medir, faça uma marca de 1,4cm num
copo de plástico descartável e adicione
o líquido até essa mesma altura).

2. Adicione agora, lentamente e agitando a mistura,
a mesma quantidade de vinagre no copo.
3. Misture bem os dois componentes, com a
ajuda de um palito comprido ou pau de gelado,
até conseguir começar a formar uma bola.
4. De seguida, calce as luvas e pegue na bola
formada passando-a por água corrente. Enquanto
isso, continue a moldar a bola e pressione para
libertar qualquer excesso de látex ou de vinagre.
5. Seque a bola com a ajuda de uma toalhita
de papel absorvente e verifique a sua
elasticidade puxando-a ou deixando-a cair.

Resultado
Uma bola saltitona feita com a mesma base que as bolas
das pastilhas.

O que aconteceu
O látex natural é um líquido viscoso produzido por algumas
plantas e árvores. Deste produto natural é extraído o composto que está na origem da borracha – o isopreno. Estas
pequenas moléculas têm tendência a aglutinar-se quando o
látex fica exposto ao ar ou sujeito a um meio ácido, formando
a borracha natural – um polímero de isopreno.
Nesta atividade transformamos látex em borracha através
da ação do vinagre, que tem na sua composição o ácido
acético. Este ácido reage com os estabilizantes adicionados
ao látex (geralmente soluções de amoníaco com propriedades
básicas), neutralizando-os e permitindo que as moléculas
de isopreno se juntem formando a borracha (numa reação
que em química chamamos de polimerização por adição).
Para concluir saiba que a bola de borracha terá estado na
origem dos primeiros jogos de bola. Civilizações como os
Mais ou os Incas realizavam já jogos, associados quase
sempre a cerimónias religiosas e rituais, nos quais utilizavam
uma bola feita de látex misturado com uma seiva, rica em
produtos sulfurosos. Desta mistura surgia uma borracha
resistente e elástica. Vestígios arqueológicos sugerem que
terão sido assim os Olmecas os primeiros a fazerem uso
da vulcanização da borracha, cerca de 3300 anos antes

da sua descoberta por Charles GoodYear
(ver também “Química dos impermeáveis”).

NOTA DE SEGURANÇA
Esta experiência utiliza apenas sólidos e líquidos
comuns. Realizar em local arejado. As crianças
deverão sempre ser supervisionadas por um
adulto responsável. Os autores e a Universidade
de Aveiro não assumem qualquer responsabilidade por danos ou prejuízos sofridos em
resultado das experiências descritas.

