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INTRODUÇÃO RESULTADOS E DISCUSSÃO

OBJETIVOS

REFERÊNCIAS

É indiscutível que as sacolas plásticas causam a

maior parte da destruição do meio ambiente. O

plástico convencional leva em cerca de 400 anos para

se decompor, causa morte de animais e libera gases

tóxicos. As sacolinhas estão em todos os lugares:

supermercados, estabelecimentos comerciais e

também para armazenar o lixo. Nosso propósito é

produzir sacolas plásticas feitas a partir do amido de

milho e da batata, eles têm uma excelente

biodegradação que é feita por fungos e bactérias.

Outro benefício é que ele ajuda a vida da fauna

marinha, aproximadamente 100 mil animais morrem

por ano devido às sacolas plásticas.

O plástico feito a partir de amido de batata (figura 2)

apresentou consistência emborrachada, com aspecto

pegajoso e coloração escura. Já o plástico feito a partir

do amido de milho (figura 3) mostrou-se com aspecto

mais forte e rígido, mostrando ser uma melhor alternativa

para utilização em sacolas no comércio e na coleta de

lixo.

Além disso, o plástico derivado do milho é mais

rápido de ser produzido e os procedimentos e

ingredientes são de fácil acesso.

MATERIAL E MÉTODOS

Realizou-se uma entrevista com o secretário

municipal do meio ambiente da cidade de Bento

Gonçalves, Claudiomiro Dias, onde ele relatou que

seria possível combater a poluição com sacolas

biodegradáveis feitas de amido. Foi feita a

fabricação de amostras de plástico a partir de milho

e batata, analisando qualitativamente os aspectos

dos materiais produzidos. Diante dos resultados

pretende-se levar estes conhecimentos para a

sociedade em geral através de um vídeo buscando

gerar conscientização em relação ao uso de

plásticos comuns, assim como sugerir uma

alternativa caseira a eles.

CONCLUSÃO

Apoio:

• Reduzir a produção de sacolas plásticas convencionais

derivadas do petróleo, que causam grande degradação

do meio ambiente e poluição de mares e rios;

• Produzir amostras de plástico sustentável que possam

ser uma alternativa aos convencionais, a partir do amido

de milho e de batata que são produzidos em larga

escala no Rio Grande do Sul;

• Conscientizar a população sobre como o plástico

prejudica o ecossistema, minimizando o grande

consumo diário.

• Feito a partir de 

amido de batata;

• Apresenta 

elasticidade;

•Aspecto 

emborrachado;

• Cor fosca e mais 

escura.

• Feito a partir de 

amido de milho;

• Apresenta maior 

rigidez;

• Resolução 

transparente;

• Fácil produção e 

bom custo 

benefício.

Em virtude dos fatos mencionados, foi possível

concluir que o plástico convencional é muito

prejudicial ao meio ambiente, pois é derivado do

petróleo, fonte não renovável, causador de

consequências ao ecossistema, como a extinção de

muitos animais e a poluição. A amostra produzida do

plástico feito a partir de milho teve excelente

resultado, demonstrando que o plástico biodegradável

é uma ótima alternativa para a produção de sacolas

plásticas, contribuindo para a preservação do meio

ambiente.
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Figura 1. Sacolas plásticas convencionais (esquerda) e poluição da fauna marinha

(direita) (Fonte: Jornal Alô Brasília, 2017).

Figura 2. Amostra de plástico de

amido de batata (Fonte: Autoria

própria).

Figura 3. Amostra de plástico de

amido de milho (Fonte: Autoria

própria).


