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RESUMO

O Ministério do Meio Ambiente aponta que um terço do lixo doméstico é composto por embalagens, sendo grande parte dessas feitas de plástico. Como agravante oitenta por

cento dessas embalagens são descartadas imediatamente após o primeiro uso. Os bioplásticos vêm sendo estudados continuamente por seu considerável potencial econômico e

seu apelo sustentável em relação aos sintéticos de origem petroquímica. O impacto gerado apenas para uma das aplicações de polímeros nas políticas públicas de gestão de lixo

é considerável. Ao analisar todo o ciclo de vida do plástico é possível perceber uma dimensão ainda maior de impacto em termos ambientais.

Os biopolímeros, também conhecidos como bioplásticos, são produzidos a partir de fontes renováveis alternativas a petroquímica.O poliácido lático (PLA) é um polímero

biodegradável e bioabsorvível muito utilizado em embalagens, na indústria automobilística, civil, com importantes aplicações médicas e farmacêuticas.

Este trabalho visa focar seu estudo nos equipamentos do laboratório FabLab do Centro Design Empresa da Escola de Design, contemplado no edital 63/2013 do CNPq para

aquisição de equipamentos, e contará com o equipamento de corte a Laser L-1060, e o equipamento de ensaios universais EMIC DL-2000 disponíveis para o estudo.

O estudo tem por objetivo mapear as limitações do uso da tecnologia de corte a laser para o preparo de corpos de prova para ensaio de tração em biopolímeros, no caso o PLA.

Além disso, permitirá criar um material de apoio aos usuários deste laboratório, disponibilizando uma interface de comunicação clara entre as possibilidades da tecnologia, suas

limitações e efeitos no material utilizado.
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