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RESUMO

Este trabalho teve o objetivo de produzir um bioplástico e avaliar sua biodegradabilidade utilizando uma Membrana sintetizada por amido de 
Batata, fonte de origem orgânica. Nesse momento  o amido da batata foi submetido a sintezição realizada por material de amido colhido no 
interior das células do lixão.A produção do bioplástico baseia-se na metodologia casting, que consiste na solubilização do amido em um solvente, 
bem como na aplicação sobre um suporte para evaporação de solvente e consequente formação de uma matriz contínua que dá origem aos 
filmes biodegráveis. Considerando que todas as plantas podem ser hospedeiras de um ou mais fungos endófitos, e esses apresentam grande 
potencial biotecnológico O trabalho estudou a viabilidade de utilização de fungos endófiticos no biotratamento de solos contaminados. Este 
trabalho será multidisciplinar e buscará dialogar com outras áreas, tais como biologia, química além das engenharias. o objetivo geral é poder 
agregar o resíduo orgânico, de preferência os ricos em fibras, a fim de fazer um trabalho de reaproveitamento desse lixo também. Reciclar lixo 
Polimérico e Lixo orgânico separadamente de maneira e sintetizá-los  em um processo unico com a criação de um plástico com teor Orgânico e 
com isso aumentar e biodegradação.Os objetivos específicos é implementar uma proposta da aplicação 4R(Repensar, Reduzir, Reutilizar e 
Reciclar), além de sugerir com uma criação sustentável de Biomateriais, com objetivo de produzir produtos Biodegradáveis. . A relevância deste 
projeto foi realizar inúmeros estudos de aperfeiçoamento de reciclagem através de técnicas inovadoras e de formas de exploração continuada 
sobre as condições ideais.a metodologia usada para a produção do bioplástico baseia-se na metodologia casting, que consiste na solubilização do 
amido em um solvente( DMO), bem como na aplicação sobre um suporte para evaporação de solvente e consequente formação de uma matriz 
contínua que dá origem ao filme .Na síntese do filme plástico em bancada, inicialmente foi realizada a obtenção do amido através de um processo 
mecânico de moagem (1 batatas;75 gr.) mais associação de 1g de Poliestireno e 1g agente compatibizante MB, filtração e decantação. O amido 
extraído (35gr.) foi solubilizado em água destilada (500ml.). O procedimento realizado resultou em um filme plástico com uma resistência 
bastante significativa com características homogêneas, ou seja, obtenção de um Filme Bioplástico e diante dos resultados preliminares obtidos e 
suas características, a partir das metodologias utilizadas, infere-se que é possível a obtenção de filmes plásticos Biode- gradáveis provenientes do 
amido extraído da batata ou outros resíduos orgânicos. Por  conta de o plástico possuir como sua matéria-prima o amido, presente  na batata, 
poupa o recurso não renovável (fóssil) que é a matéria-prima largamente utilizada. Com tal alternativa, o processo de obtenção desse plástico 
tornou-se mais sustentável, uma vez que o material proposto é facilmente obtido
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