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1. RESUMO 

A poluição marinha através dos plásticos tem-se intensificado ao longo dos anos, em 

decorrência do seu descarte incorreto. Esse trabalho visa desenvolver uma 

alternativa viável e biodegradável para a produção de embalagens.  O amido que é 

constituído de grãos, tubérculos e raízes, foi escolhido como principal matéria-prima 

por ser de fácil acesso e baixo custo. Além disso, sua utilização foi definida pelo fato 

da sua possível degradação na natureza, bem como a sua capacidade de ser um 

material termoplástico. Com base nos experimentos laboratoriais conclui-se que o 

amido de mandioca é o mais apropriado devido a formação de um filme fino e sem 

bolhas. O desenvolvimento das amostras consistiu na metodologia de casting, 

formação de filmes sobre uma superfície lisa, em folhas de alumínio e moldes de 

silicone. A partir da formulação básica: amido, glicerol e água, houve a 

implementação do colágeno de pé de frango, sorbato de potássio e do extrato de 

repolho roxo. Os resultados iniciais mostraram que o teor de glicerol deve-se manter 

inferior a 3%. 

2. INTRODUÇÃO  

Plástico é uma matéria-prima capaz de moldar-se. Suas características incluem o 

baixo custo, resistência aos esforços mecânico, térmico, de baixa densidade e 

durabilidade. A versatilidade de suas aplicações tornou o uso disseminado, sem 

considerar os impactos ambientais nas décadas subsequentes. (THOMPSON, 

SWAN, MOORE, VOM SAAL, 2009) 

Micropartículas decorrentes dos plásticos entram na cadeia alimentar e afetam a 

saúde dos seres vivos, sendo que atualmente a poluição desse material é 

considerada uma das principais causas de danos ao meio ambiente. Ainda assim, 

sua fabricação continua crescendo. Nessa década a produção ultrapassou toda do 

século passado. (ONU, 2018) 

Em vista desse cenário, a equipe busca desenvolver uma alternativa para o plástico, 

substituindo-o por um material economicamente viável e biodegradável. O biofilme é 

um plástico produzido a partir de polímeros naturais. Porém, a baixa resistência 

mecânica e alta permeabilidade tem dificultado seu uso comercial. O objetivo deste 

trabalho é propor componentes que possam melhorar sua composição, tornando-o 

mais eficaz. (OLIVEIRA, 2015) 

3. OBJETIVOS 



Os objetivos foram avaliar: 1) diferentes fontes de amido (mandioca, batata e milho) 

e diferentes proporções de água e de glicerol nas características de filmes obtidos 

pela técnica casting; 2) a técnica de secagem; 3) moldes para produção de 

embalagem; 4) efeito da incorporação de colágeno de pé de galinha à formulação; 5) 

a adição de extrato de repolho roxo como um indicador de pH. 

4. METODOLOGIA 

a. Na obtenção do biofilme foram utilizados: água destilada, reagentes PA 

(glicerina e sorbato de potássio), produtos comerciais (amidos, pé de galinha e 

repolho roxo), equipamentos (balança analítica e estufa) e outros (béquer, bagueta, 

bico de Bunsen, termômetro e papel alumínio). 

b. Obtenção dos filmes: foram obtidos filmes com amidos de mandioca, 

milho e batata nas proporções 1) 7,8% de amido, 3,3% de glicerol, 88,7% de água e 

0,2% de sorbato de potássio; 2) 7,8% de amido, 3,3% de glicerol e 88,9% de extrato 

de repolho; 3) 9,6% de amido, 2,1% de glicerol, 82,5% de água, 5,5% de colágeno e 

0,3% de sorbato. 

c. Obtenção do colágeno de pé de frango: foi obtido por meio do 

cozimento sob pressão, na proporção de 48,3% de água e 51,7% pé de frango.  

d. Obtenção do extrato de repolho roxo: o repolho foi cortado em 

pequenos pedaços, adicionado de água destilada e sorbato de potássio em béquer e 

aquecido por 25 minutos, seguido de filtração. 

5. DESENVOLVIMENTO 

O processo de produção do bioplástico consiste de uma mistura de amido, glicerol e 

água. Para transformar o amido em um material amorfo (ou parcialmente amorfo), 

este é submergido em água e em seguida é adicionada glicerina como plastificante, 

a fim de obter um material flexível e resistente ao rasgo. A amostra é aquecida em 

elevadas temperaturas, submetendo-o ao processo de gelatinização, assim o amido 

perde a sua estrutura cristalina e a mistura se torna translúcida. 

Diversas formulações foram desenvolvidas a fim de compreender a relação entre as 

diferentes composições. Observou-se que a adição de glicerina acima de uma 

proporção danifica a qualidade do material. Assim, introduziu-se o colágeno a partir 

de pé de frango como mais um plastificante. 

Durante a secagem das amostras verificou-se crescimento de bolores, razão pela 

qual adicionou-se o sorbato de potássio, melhorando os resultados. 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados indicaram que o amido de batata apresentou os piores resultados, 

formando um biofilme muito viscoso e com muitas bolhas; o uso de um teor de 

glicerol superior a 3% mostrou-se inadequado, com consistência ‘’borrachuda’’; além 

disso, ao adicionar colágeno de pé de frango no filme o teor de glicerol deve ser 

reduzido. Para a obtenção do filme a folha de alumínio e de silicone foram as mais 

indicadas.  
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