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Introdução 
A necessidade de buscar novos meios sustentáveis que possa beneficiar a comunidade e não venha a prejudicar o 
meio ambiente é utilizando produtos naturais como o amido de milho ao invés de derivados do petróleo para a produção 
de plásticos. O filme plástico biodegradável é produzido a partir do amido C6H10O5, figura 1. Este é um carboidrato com 
uma cadeia linear constituída principalmente de glicose e está presente em alimentos como batatas, macarrão, milho, 
fécula de mandioca e entre outros. O filme é formado a partir da reação do amido de milho com água, nessa etapa 
ocorre a formação de substância chamada de amilase C6H11O6 (figura 2). Em seguida a glicerina C3H8O3 se aproxima 
paralelo a amilase formando uma pasta opaca e resistente. O objetivo desse trabalho é mostrar uma forma simples de 
produzir um plástico biodegradável a partir de alimentos que contêm amido de milho em sua composição como a goma 
de maizena e utilizá-lo em estudos posterios. 
 

 
Figura 1. Estrutura Química do amido. 

 
Figura 2. Estrutura Química da amilase. 

Metodologia 
Em um becker de 250 mL previamente tarado na balança analítica, foi pesado 4 g de amido de milho. Depois em um 
becker de 80 mL tarado, foi pesado 4 g de glicerina. Em seguida foi medido em uma proveta, 50 mL de água destilada 
e depois adicionado junto ao amido. Foi medido novamente 50 mL de água, colocado junto com a glicerina e misturada 
até dissolve-la e depois posta no becker do amido e misturado com o bastão de vidro. A solução foi colocada no agitador 
magnético para aquecer a uma temperatura próxima de 90 °C, por no máximo 20 minutos até formar uma pasta 
translúcida e gelatinosa. Foi retirado a solução e deixado resfriar a temperatura ambiente por até 5 minutos. Em 
intervalos durante o aquecimento a solução foi mexida com o bastão de vidro. Em duas placas de petri a solução foi 
dividida em 50% pra cada e espalhada com uma espátula para ficar bem distribuída na placa. Após foi colocada em 
uma estufa improvisada para secar durante dois dias a uma temperatura próxima de 50 °C. Os processos foram 
realizados no laboratório de química (LDQ) do próprio campus da Facedi. 

Resultados e Discussão 
O filme plástico apresentou uma espessura um pouco grossa devido a quantidade posta na placa de petri, figura 3. 
Algumas partes por não secar completamente, acabaram que grudando na placa de petri e dificultou na remoção. Isso 
ocorreu por conta da estufa que foi utilizada não ser uma adequada e não foi possível obter com eficiência a secagem 
de algumas partes do filme plástico. O plastificante utilizado favoreceu para que o filme plástico obtivesse uma boa 
resistência. A goma da maizena usada no processo não prejudicou na conformação do filme, ou seja, por não possuir 
uma goma muito grossa favoreceu com que a formação do filme fosse bem homogênea, opaca e sem aglomerados. 
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Figura 3. Filme plástico obtido a partir dos procedimentos utilizados. 

Considerações Finais 
O filme plástico biodegradável foi produzido como esperado de acordo com objetivo proposto. O mesmo apresentou 
aspectos que se assemelham ao plástico comum. No entanto, pela falta de uma estufa adequada não foi alcançada 
uma secagem eficiente em algumas regiões do filme e induziu para a quebra na sua conformação. Em recomendações, 
pode utilizar uma estufa que esteja funcionando bem ou também deixar secar em temperatura ambiente, contudo, 
necessitará um intervalo de tempo maior. O filme pode ser usado em outras linhas de estudos e pode ser usado para 
isolar alimentos do contato com insetos entre outras coisas. 
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