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RESUMO  
 

O material plástico está muito presente nas vidas das pessoas, desde produtos 

descartáveis e baratos, como sacos ou canudos, passando por embalagens e 

garrafas, geladeiras e máquinas de lavar, até tubos de encanamento. Apesar de sua 

importância, este material se apresenta como um grande problema ambiental uma vez 

que seu tempo de decomposição é muito grande, cerca de 100 a 500 anos. Quando 

descartado incorretamente este material polui o solo e a água. Pesquisas apostam na 

substituição dos plásticos convencionais por plásticos biodegradáveis.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

A palavra plástico deriva do grego plastikos, que significa próprio para ser moldado 

ou moldado, por se tratar de um material extremamente flexível. 

O plástico representou uma revolução para a indústria, como um produto de fácil e 

barata produção, resistente e flexível, além de duradouro e com aplicações 

extremamente diversas. Entretanto, apesar de sua importância, o impacto ambiental 

do lixo plástico no oceano e, consequentemente, na cadeia alimentar, se tornou uma 

verdadeira preocupação ambiental para governos, cientistas, ONGs e pessoas 

comuns do mundo inteiro. Neste sentido há várias pesquisas que visam a criação de 

materiais que substituam o plástico, sejam menos poluentes e se degradem mais 

rápido como por exemplo os bioplásticos.  

Enquanto o plástico sintético advém do carbono fóssil vindo do petróleo, os 

bioplásticos/biopolímeros utilizam o carbono de fontes renováveis, tais como o amido 

de mandioca, de arroz e de milho. 

Recentemente fizemos uma nova pesquisa em que descobrimos o a-tocoferol em 

que utilizaremos para fortalecimento e anti oxidação do plástico.  

   
      Figura 1: produtos fabricados utilizando-se o plástico Figura 2 - Poluição do plástico em ambiente marinho 

                                         (fonte:wikipedia.org)                                                 (fonte:wikipedia.org)   

 



 

 
Tabela 1- Produção e despejo de plástico do brasil  

(fonte:wwf.org. https://www.wwf.org.br/?70222/Brasil-e-o-4-pais-do-mundo-que-mais-gera-

lixo-plastico) 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1 - Amido 

O amido é um componente polissacarídeo encontrado em diversos alimentos 

com muitas reservas energéticas vitaminas e fibras, muito presente na mandioca, na 

batata, na banana e no arroz.  

O amido é composto de duas estruturas moleculares, a amilose e a 

amilopectina. A amilose é uma macromolécula constituída de 250 a 300 resíduos de 

D-glicopiranose, ligadas por pontes glicosídicas alfa-1,4, que conferem à molécula 

uma estrutura helicoidal. Já a amilopectina é menos hidrossolúvel que a amilose e 

compõe-se de aproximadamente 1400 resíduos de alfa-glicose, ligados por pontes 

glicosídicas alfa-1,4, ocorrendo também ligações alfa-1,6. Ela constitui cerca de 80% 

dos polissacarídeos existentes no grão de amido.  

Os polissacarídeos  originários da condensação de vários monos. No 

organismo funcionam como agentes estruturais e reserva metabólica de 

monossacarídeos. 



 

 

 

Figura 3- estrutura do amido  

(fonte:wikipidea. https://pt.wikipedia.org/wiki/Amido) 

 

2.2- a-tocoferol 

O Alfa-tocoferol é um composto lipossolúvel que se encontra nos alimentos 

ricos em ácidos gordos insaturados. O α-tocoferol absorve-se com as gorduras da 

dieta e é transportado em quilomícrons até o fígado. Uma vez no fígado, o alfa 

tocoferol passa a formar parte das lipoproteínas VLDL através das quais é 

transportado e armazenado no tecido adiposo. Qualquer alteração na função das 

lipoproteínas pode produzir um défice de alfa-tocoferol. 

(fonte:https://blog.nutritienda.com). 

Iremos utilizar ele de forma em que por ser um composto antioxidante irá ajudar 

na utilização do plástico. De forma que não irá causar uma reação em cadeia e será 

muito sustentável por ser um elemento de fácil acesso e totalmente natural. 

 

2.3 - Amido de batata   

O processo de amido de batata será utilizado de forma que iremos gerar uma 

fina camada de amido em que será basicamente uma folha desse material ele será 

muito flexível ótimo para ser usado em sacolas  mas não é muito resistente, por isso 

estamos efetuando uma pesquisa de tentarmos achar um componente para fazer com 

que ele se torne um material mais resistente. 

https://blog.nutritienda.com/


 

A cristalinidade dos grânulos de amido é atribuída principalmente à 

amilopectina e não a amilose, que embora seja linear, apresenta uma conformação 

que dificulta sua associação regular com outras cadeias. O amido nativo pode ser 

classificado em três tipos de estruturas cristalinas a partir das diferenças dos 

difratogramas de raios-X: amidos de cereais como tipo "A", amidos de tubérculos 

como tipo "B" e amidos de vagens como tipo "C", uma mistura de "A" e "B[6].(Corradini, 

Elisângela, 2005) 

 

3. PROBLEMATIZAÇÃO  

 

Os plásticos convencionais, sinteticamente derivados do petróleo, levam mais de 

um século para se degradar no ambiente, sendo responsável por grande parte de 

resíduos que se acumulam na natureza com consequência direta na poluição 

ambiental (SANTOS, et al 2014). Além disso, são atualmente reconhecidos como uma 

das mais importantes e preocupantes fontes de poluição do meio marinho.   

O grande diferencial das pesquisas atuais com plásticos se concentra na origem da 

matéria prima, em sua grande parte vinda de vegetais, estas ganham espaço ao 

dispensar o uso do petróleo. Com base nessa mudança o projeto vem tendo muitas 

questões e dúvidas sobre o projeto e seu desenvolvimento as principais dúvidas que 

desenvolvemos e tiramos foi de como que iremos desenvolver um material que seja 

resistente e comestível que não fará mal, a outra questão levantada é que material 

será esse que usamos para desenvolver, outra questão é sobre que malefício ele trará 

e como podemos evitar isso para que não prejudique o projeto e acaba saindo da ideia 

principal, já a última questão levantada é de como faremos que ele d]se dissolva na 

água não tão rápido mas também não estão demorado, um tempo em que de para a 

pessoa consumir e que quando for despejado ele não demore muito para se dissolver. 

 

4- JUSTIFICATIVA 

 

A hipótese do projeto é de realizar um plástico biodegradável que seja feito com 

diferentes fontes de amidos, após esse plástico ficar muito tempo na água, ele irá se 

dissolver na água, e que se for ingerido por animais, ou ficar em habitats, não irá 



 

causar prejuízos aos animais e aos habitats, e a continuação da hipótese é de 

substituir o plástico atual, podendo começar com a alteração da escova de dente, 

fazendo um com fios de plástico biodegradável. 

5. OBJETIVO 

 

Realizar a substituição do plástico atual por um plástico biodegradável que seja 

feito com diferentes tipos de amidos, para que ele não seja descartado irregularmente, 

fazendo com que ele não fique em locais que podem danificar a vida marinha, a vida 

terrestre, e o habitat de ambos os animais, que esse plástico, ao ficar e, contato com 

a água por muito tempo, ele começasse a diluir, não causando malefícios aos habitats, 

e nem aos animais, caso eles tenham ingerido esse plástico. 

 

6. METODOLOGIA  

 

A primeira parte da metodologia consistiu na realização de pesquisas teóricas 

sobre o tema. Para isso foram consultados sites na internet, vídeos no Youtube e 

artigos científicos.  

A segunda etapa da metodologia foi a produção do bioplástico a partir do uso do 

amido.  Vale destacar que devido a pandemia de Covid-19, os autores têm realizado 

as primeiras tentativas de produzir o bioplástico nas próprias residências. Atualmente, 

estudamos um pouco sobre as diferentes fontes de amido, que podem auxiliar na 

fabricação do plástico biodegradável. 

No momento temos uma metodologia formada por uma produção de bioplástico 

a partir do amido de batata em que o amido é uma fonte natural de energia para o 

nosso corpo e está presente em diversos alimentos, tais como grãos, cereais, 

raízes e vegetais, em suas mais variadas cores e grupos. 

A terceira etapa da metodologia foi a produção do bioplástico a partir do uso do 

amido presente em batatas. Para os primeiros testes, os materiais utilizados foram 

quatro batatas inglesas médias, 250 ml de vinagre, glicerina, 500ml de água e corante 

(opcional).  



 

Para preparação do bioplástico foi cortado as batatas e batidas com a água no 

liquidificador. Depois este líquido foi coado e o líquido resultante foi deixado em repouso 

por 20 minutos. Na parte do fundo desta mistura se concentrou um líquido com coloração 

mais esbranquiçada. Este foi retirado e colocado em uma frigideira com quatro colheres de 

vinagre, um copo de água e quatro colheres de glicerina. Foi feita a mistura até que a 

substância ficasse aparentemente parecendo uma espécie de gelatina. Colocamos a 

mistura em um molde e aguardamos por 24 horas até secar.  

 

             

Figura 4 - Bioplástico de batata (fonte: autor) 

 

figura 5. Batatas utilizadas para a produção (fonte:autor) 

 

Teste de decomposição: Logo vamos efetuar um teste de decomposição em que 

aguardamos a liberação para irmos na orientação presencial para efetuar o teste. Mas para 

ser realizado um experimento no que com a receita pronta com as alterações necessárias 

e com isso colocaremos o plástico em dois baldes de água um com as condições similares 

de um rio e outro silhar de um mar o plástico e  iremos aguardar um certo tempo mais ou 

menos um mês e observamos se ele se dissolveu. 



 

 

7. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

No momento temos os resultados do experimento feito a partir do plástico de 

batata em que tivemos sucesso com ele, porém ele ainda não apresenta todos os 

nossos parâmetros e por enquanto logo teremos a solução para fazer esses 

parâmetros acontecerem nesse modelo de bioplástico ou em outro modelo. 

 

 

figura 6.  resultado do plástico de batata (fonte:autor) 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a confecção do bioplástico, foi analisado que algumas características 

poderiam ser aprimoradas, como flexibilidade, resistência e textura. Porém, com a 

análise das pesquisas feitas, a conclusão é que sim, dá para realizar um bioplástico, 

que pode substituir o plástico atual, e que ele seja biodegradável, já que outros testes 

já foram realizados por outras empresas/cientistas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Atividade  1º bimestre 
2020 

2º bimestre 
2020 

1º bimestre 
2021  

2º bimestre 
2021 

final de 2021 
fim do prazo 
do projeto 

realização da 
parte teórica  x     

realização do 
experimento 
de batata 

 x x   

realização de 
teste para 
testar o 
plástico e ver 
se está nos 
parâmetros 

   x  

teste final do 
projeto com o 
experimento  

   x x 

  

Tabela 2-cronograma de pesquisa 
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