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RESUMO

O plástico biodegradável é aquele que ao término de seu ciclo sofre processo de compostagem
em até 180 dias pela ação de microrganismos, sob condições específicas de calor, umidade,
luz, oxigênio e nutrientes orgânicos, mostrando ter uma maior eficácia em relação ao plástico
normalmente utilizado, que tem um período de decomposição de 400 anos. Em geral, esse
produto deriva de fontes vegetais/animais (orgânicas) tais como a clara do ovo. O impacto
ambiental do lixo plástico no oceano e na cadeia alimentar vem se mostrando uma problemática
ambiental, portanto, se tornou uma verdadeira preocupação ambiental para governos,
cientistas, ONGs e pessoas comuns. O mais alarmante é que, uma vez no ambiente, os
microplásticos absorvem substâncias químicas perigosas e são ingeridos por organismos
marinhos, penetrando em toda a cadeia alimentar, inclusive a terrestre. Além de absorverem
substâncias químicas perigosas persistentes e bioacumulativas, em muitos casos o próprio
microplástico é feito de materiais perigosos para os organismos, como no caso de plásticos que
contém bisfenol - substância com caráter ácido - sendo assim o plástico biodegradável a partir
do albúmen se mostra eficiente em sua função, além de ter um menor impacto ao meio
ambiente. O projeto objetiva produzir uma liga plástica a partir do albúmen (clara do ovo). Por
meio dos testes realizados foi possível constatar que com a clara do ovo pode se fazer um
plástico que talvez um dia seja capaz de substituir o plástico convencional.
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INTRODUÇÃO

Desde 1907, quando o químico belga, naturalizado americano, Leo Baekeland

(1863-1944) criou o primeiro plástico totalmente sintético, o Bakelite, que é um plástico

feito para a substituição do marfim na produção de bolas de bilhar (Redação Mundo

Estranho, 2018)

Quando descartado de forma incorreta, o lixo plástico pode causar entupimentos de

valas e bueiros, que geram enchentes e desabrigam pessoas, principalmente os

moradores de periferias. (BRK Ambiental, 2021). A poluição visual também é outro

malefício causado pelos resíduos plásticos, sem contar o impacto dos plásticos no

ecossistema marinho.

O plástico leva em média 400 anos para se decompor porque é um material

não-biodegradável, isso quer dizer que ele não sofre ação de seres decompositores,

quando entram em contato com o ar, água ou solo (AZEVEDO, 2020).

Figura 1 - Tempo de decomposição de alguns materiais

Fonte: Samae (2021)

Apesar dos benefícios que o plástico traz para a humanidade, ele também é muito

nocivo para a natureza tanto quanto é incinerado como quando é descartado diretamente

https://blog.brkambiental.com.br/author/brkambiental/


nos oceanos ou nas florestas, etc. Ainda nos dias de hoje a maioria dos governos de

países não executou nenhuma ação efetivamente sustentável contra a produção e o

descarte errado de plásticos produzidos a partir do petróleo(GRINBERG, 2019).

Uma alternativa é o uso da clara do ovo, pois quando essa proteína sofre ação por

calor, luz, frio, microondas, agitação e/ou pressão elas desnaturam e alteram sua função,

tornando mais apropriado para formação de um plástico. Ademais, foi observado em

experimentos mais recentes que o albúmen do ovo quando seco se torna sólido.

Então a partir disso, o projeto tenta produzir uma réplica de uma liga plástica

totalmente biodegradável e autossustentável que pode atenuar os efeitos maléficos do

plástico convencional na natureza e substituir em parte a utilização do mesmo.

OBJETIVO

Objetivo geral: Fazer um plástico biodegradável com a clara do ovo para atenuar os

impactos do meio ambiente.

Objetivos específicos: Aprender sobre a área de formação, composição, fabricação de

plásticos e analisar características (tais como o tempo de decomposição, solubilidade em

água, etc) do plástico produzido.

PROBLEMA E JUSTIFICATIVA

O plástico, um material muito utilizado no nosso dia a dia por ser derivado de

petróleo, gás natural e carvão, queimar o plástico é tão grave quanto fazer o descarte

irregular. Os poluentes liberados podem causar câncer e também espalham cinzas

tóxicas. Ademais, o lixo plástico pode causar outros agravantes em nosso meio, ora não

incinerado, ora com descaso dos cidadãos realizando o mal descarte do plástico,

causando entupimentos de valas e bueiros, que geram enchentes (além de quando é

descartado na natureza) fazendo mal para o mundo. Um estudo realizado durante seis

anos pelo 5 Gyres Institute estimou que há cerca de 5,25 trilhões de partículas de plástico

flutuando no oceano, o que é equivalente a 269 mil toneladas de plástico. Sabendo de

tudo isso seria possível fazer um plástico totalmente biodegradável com a clara do ovo?



MATERIAIS E MÉTODOS (ou Metodologia)

Nesse projeto utiliza-se sites/artigos online para a pesquisa teórica e utilizou-se de

dois processos base para a elaboração dos plásticos.

Primeira metodologia: Primeiramente se misturava 4g de pó de tapioca, 4g de albumina

em pó, 6g de pó de gelatina, 5 claras e 12g glicerina. Tudo era misturado com o auxílio de

um liquidificador e a mistura final era despejada em placas de petri, que ficavam em

repouso na estufa a 100 ºC por 90 minutos.

Segunda metodologia: Para produzir o plástico foi acrescentado 1 clara de ovo e, após

isso, era complementada com água até os 100 mL, 0,9g glicerina, 3g de amido de milho e

6g de clara de ovo desidratada. Depois de misturadas com auxílio de uma colher e em um

becker, a mistura fica em um fogão elétrico por 15 minutos, contando a partir do momento

que a temperatura média atingir 95 ºC. Depois disso a mistura é despejada em um

recipiente e fica na estufa por um tempo variável assim como a temperatura, de acordo

com o propósito do experimento.

Ao longo da realização do projeto foram realizadas algumas variações nas

quantidades dos materiais que foram citados nas metodologias anteriores com o intuito de

verificar o impacto que teria na qualidade do plástico produzido.

Figura 2- Fazendo a proteção na placa            Figura 3- Liga plástica dentro da estufa
Fonte: Autor                                                       Fonte: Autor



RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após a execução de diversos experimentos ao longo do período de

desenvolvimento do projeto, obtiveram-se uma grande variedade de plásticos, como se

observa na Figura 4.

Figura 4 - Variedade de plásticos obtidos

Fonte: Autor

Destacam-se os seguintes resultados entre os plásticos obtidos: O plástico que

apresentou as melhores características utilizou-se da segunda metodologia e foi possível

constatar que apresentava uma grande flexibilidade e não rachava ao ser aplicado uma

força sobre ele (Figura 5), uma propriedade que é de grande importância quando se

planeja elaborar plásticos com intenção de inserção no mercado.

Figura 5 - Plástico 18 com alta flexibilidade

Fonte: Autor



O plástico que na avaliação do grupo ficou em segundo lugar é o que está

demonstrado na Figura 6. Ele também apresentou uma boa flexibilidade, no entanto foi

possível constatar que o mesmo era mais suscetível a sofrer leves rachaduras com o

impacto que era causado sobre ele.

Figura 6 - Plástico 16 com boa flexibilidade

Fonte: Autor

O plástico demonstrado na Figura 7 foi elaborado utilizando-se a primeira

metodologia relatada. É possível verificar pela figura que o mesmo, em relação aos outros

plásticos obtidos, apresentou uma aparência mais áspera e não apresentava uma boa

flexibilidade, o que resultou na busca de uma nova metodologia pelo grupo.

Figura 7 - Plástico 11 elaborado com a primeira metodologia

Fonte: Autor



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio da realização desse projeto foi constatou-se que é possível elaborar um

plástico a partir de outros materiais, como a clara do ovo, no entanto o mesmo necessita

de ajustes a fim de melhor suas características e propriedades em geral, para que seja

viável inseri-lo no mercado como uma alternativa ao plástico convencional que é utilizado

amplamente no cotidiano das pessoas.
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