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RESUMO:
O plástico tem uma grande importância para a humanidade por trazer algumas vantagens,
como deixar o alimento durar em maior prazo, porém ele também apresenta
desvantagens, pois auxilia na poluição do espaço e na extinção de animais. Tendo isso
em mente objetivou-se elaborar um plástico que possua um menor impacto ao meio
ambiente e tenha um tempo de decomposição inferior, além de fornecer nutrientes para a
vida marinha. O plástico funcionará da seguinte maneira, ele vai se dissolver na água, e
vai liberar os nutrientes necessários à vida marinha. O objetivo inicial foi verificar a
viabilidade de produção desse plástico alternativo e, após isso, realizar um levantamento
de alguns nutrientes essenciais à vida marinha, e adicioná-los. Após a realização de
alguns testes foi possível elaborar um plástico à base de amido que em contato com a
água, até o presente momento, o deixou mais maleável sem que houvesse, ainda, a sua
total decomposição. O projeto ainda está em desenvolvimento e novas alterações serão
feitas com o intuito de facilitar o seu processo de degradação.
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INTRODUÇÃO

O plástico é um material formado através do processo de polimerização. Esses

materiais possuem grande importância para a sociedade, devido sua grande aplicação no



dia a dia. Suas características são: maleabilidade, durabilidade, impermeabilidade, e

contribuem para seu grande uso no cotidiano. O plástico tem suas vantagens e

desvantagens, sendo suas vantagens a possibilidade de proteção de outros produtos,

gerando a segurança alimentar (para não entrar nenhum inseto), evita contaminação e a

transmissão de doenças . Algumas de suas desvantagens é que ele auxilia na poluição

do meio ambiente quando descartado incorretamente, colocando animais em risco.

Plástico biodegradável é uma substância que quando vai para a natureza se

decompõe em um tempo menor do que aqueles derivados do petróleo. Sendo assim,

apresenta um impacto menor ao ambiente se comparado ao plástico convencional. O

plástico é difícil de ser compactado e gera um grande volume de lixo, portanto ocupa um

grande espaço no meio ambiente, o que dificulta a decomposição de outros materiais

orgânicos. A durabilidade e a resistência do plástico tornam-se problemas após o

descarte. Um dos motivos para isso é que o lixo demora entre 400 à 500 anos para se

decompor, e por conta desse longo tempo ele é prejudicial ao meio ambiente.

As pessoas jogam mais de 10 milhões de plásticos por dia, na maioria das vezes

incorretamente, e isso prejudica o meio ambiente.

Figura 1 - Tempo de decomposição de alguns materiais

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/curiosidades/tempo-decomposicao-lixo.htm



OBJETIVO

O objetivo é elaborar um plástico alternativo que apresenta propriedades

semelhantes à um plástico convencional mas que tenha um tempo de decomposição

inferior a fim de amenizar os impactos ao meio ambiente.

PROBLEMA E JUSTIFICATIVA

O plástico traz muitos problemas na atualidade e demora para se decompor, com

um tempo estimado superior a 400 anos. As pessoas jogam mais de 10 milhões de

plásticos por dia, na maioria das vezes incorretamente, e isso prejudica o meio ambiente.

Sendo assim, seria possível fazer um plástico que dissolva na água e que traga nutrientes

aos peixes?

MATERIAIS E MÉTODOS

Para a elaboração do plástico alternativo foi utilizado o seguinte procedimento:.

Com o auxílio de uma balança foram pesados 3 gramas de amido que foram

posteriormente adicionados à uma mistura de 0,9 gramas de glicerina e 100 mL de água.

O processo de adição do amido foi aos poucos a fim de facilitar a sua homogeneização.

Após isso, a mistura foi colocada em uma chapa térmica que estava a 95 ºC para dar

início à reação, sendo mantida sob aquecimento por aproximadamente 15 minutos. A

mistura resultante foi dividida em algumas placas de petri para se obter uma espessura

bem fina e homogênea. As amostras foram levadas para a geladeira e deixadas em

repouso por 24h. Após o processo de refrigeração, o material era exposto ao ambiente

para completa desidratação do mesmo.

Além do método descrito acima, realizaram-se outros testes em que houve a

alteração da quantidade de água utilizada no experimento.



Figura 2 – Aquecimento da mistura Figura 3 – Processo de endurecimento

Fonte: Autor Fonte: Autor

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Dentre os experimentos que foram realizados, pode-se observar que o plástico que

utilizou 100 mL de água apresentou o melhor resultado analisado pelo grupo, pois ficou

com características próximas a de um plástico convencional, como mostra a Figura 4, o

que demonstrou a possibilidade de elaborar um plástico alternativo que não seja derivado

do petróleo.

Figura 4 - Plástico à base de amido (100 mL)

Fonte: Autor



Os plásticos que foram elaborados utilizando-se 75 mL e 80 mL de água não

ficaram com uma consistência boa, pois se rachavam facilmente, o que impossibilita, na

prática, o seu uso no dia-a-dia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio da realização deste projeto verificou-se que é possível fazer um plástico

alternativo, que possui uma textura semelhante ao de um plástico convencional, no

entanto necessita passar por adaptações com o intuito de acelerar o seu processo de

decomposição.

O projeto ainda está em desenvolvimento e novos testes, em diferentes

proporções, serão executados com a finalidade de aprimorar o que foi desenvolvido e,

assim, fazer a inserção dos nutrientes que possam trazer benefícios à vida marinha.
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