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Desenvolvimento de protótipos biodegradáveis para acondicionamento de mudas 

para plantio 

 

Resumo 

 

Polímeros são substancias geradas por agregamentos de monômeros e possuem 

inúmeras aplicações tecnológicas nas mais variadas industrias, porém a 

preocupação para com o meio ambiente, destaca entre as classes de polímeros 

aqueles que são biodegradáveis. Diversos estudos que surgiram sobre polímeros e 

suas propriedades imprimiram novas opções para o futuro de sua produção. Propõe-

se a criação de um novo composto com um alto grau de biodegradabilidade, tendo 

enfoque na redução do impacto que seria gerado no ambiente e na redução no 

custo de sua produção, viabilizando sua aplicação. Desta maneira o presente 

trabalho objetiva a partir de estudos das propriedades de seus componentes e uso 

de metodologias quantitativas, foi criado um novo material degradável como opção 

de proteção ou alojamentos para mudas durante seu processo de transporte e 

plantio, uma vez que o material plástico que envolve as plantas deve ser degradado, 

não atrapalhando o crescimento das mesmas e não deixando resíduos no solo. 

 

Introdução 

 

Desde sua descoberta, os polímeros sempre foram bem aproveitados em 

praticamente todas as áreas das industrias, porém, sua produção não possui apenas 

fatores positivos, especialmente para o meio ambiente. Como exemplo de polímeros 

com impacto ambiental, ressalta-se a utilização do petróleo como matéria prima de 

plásticos, material de ampla utilização cujo composto produzido possui uma 

estimativa de pelo menos 200 anos de decomposição. (1) A reciclagem foi uma das 

maneiras utilizadas para tentar diminuir o problema do excesso de poluição existente 

da produção de polímeros, porém, com o aumento da quantidade de indústrias e o 

aumento de materiais que possuem um grande tempo de vida, além da limitação de 

quantidade disponível de matéria prima, a criação de biopolímeros foi umas das 

opções criadas para tentar reduzir ou pelo menos atenuar o problema da poluição. 

Observa-se que a reciclagem de polímeros não é a única maneira de contribuir na 

questão ambiental. O plantio de árvores, além de contribuir na qualidade do ar e na 



captura de carbono atmosférico, ajuda no controle da temperatura global e na 

disponibilidade de água, porém é de praxe que as mudas sejam envolvidas em 

material plástico, aumentando ainda mais a geração de resíduos. (2) Os 

biopolímeros são vistos como possíveis substitutos aos materiais plásticos, inclusive 

naqueles utilizados para revestir mudas de plantas.  

Na vasta possibilidade de fontes para elaboração de biopolímeros, a batata, além de 

ser um reconhecido substrato para compostagem, possui um alto valor de amido em 

sua composição, ela foi escolhida para tentar substituir os meios sintéticos dentro da 

produção de polímeros, tornando assim, seu custo e também reduzindo seu tempo 

de vida, facilitando a degradação no meio natural. 

Desta forma o presente trabalho utilizou a casca de batatas, material descartado 

diariamente em grandes quantidades, de baixo custo para tentar criar um 

biopolímero que seja adequado aos padrões de um material para uso em 

embalagem de mudas de plantas.    

 

Objetivo 

 

O objetivo deste trabalho é criar uma opção viável, prática e biodegradável para 

armazenar mudas de plantas durante seu transporte e no momento de seu plantio. 

 

Metodologia 

 

1. Em um béquer 250 mL, diluiu-se 10g de farinha feita a partir da casca da batata em 

100 mL de água destilada. 

2.  Levou-se a mistura ao agitador magnético onde se manteve em um aquecimento de 

60 ºC durante 3 minutos. 

3.  Após o aquecimento, adicionou-se 15 mL de ácido clorídrico e 10 mL de glicerina.  

4. Continuou-se o aquecimento da mistura com agitação durante 15 minutos.  

5. O plástico foi disposto em um molde, onde secou durante 24 horas em uma estufa a 

100ºC. 

 

Desenvolvimento 

 



A presente pesquisa utilizou a casca de batatas, material descartado diariamente em 

grandes quantidades, de baixo custo para tentar criar um biopolímero que seja 

adequado aos padrões de um material para uso em embalagem de mudas de 

plantas.  

Ressalta-se a importância das quantidades e características que irão fazer parte do 

biopolímero, pois são elas que poderão comprovar se seu efeito biodegradável será 

válido. Serão desenvolvidos vários biopolímeros, com diferentes quantidades de 

insumos até que seja obtido um material que atenda as características desejadas. 

 

Resultados Preliminares 

 

Testes iniciais com duas amostras foram realizados utilizando: a primeira amostra 

com uma porção de amido retirado da casca da batata, glicerina e ácido clorídrico e 

a segunda amostra utilizando apenas à troca de ácido clorídrico com ácido acético, 

mantendo as proporções de amido e glicerina.  

Foi feita uma mistura, onde colamos para secar em um dessecador. Ambas as 

amostras Em ambas as amostras não foram obtidos o resultado esperado, pois não 

apresentaram a consistência ideal para o uso proposto, em função do fato de sua 

secagem ter passado por uma variação térmica. Porém novos testes serão 

realizados com diferentes concentrações de substratos e com a secagem realizada 

de maneira em que a temperatura seja mantida com auxílio de uma estufa de 

secagem, espera-se desta forma obter o resultado esperado, ou seja, um 

biopolímero para revestimento de mudas com as características que propiciem esse 

uso. 
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