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RESUMO

Produtos biodegradáveis cresceram de forma notável nos últimos anos, assim como o modo de produção mais limpo e menos agressivo ao meio ambiente. Este projeto tem o

intuito de extrair do café um colorante natural para a coloração de polímeros, utilizados em impressão 3D. Neste projeto o polímero escolhido foi o PLA (ácido poliáctico). O café

foi escolhido devido aos presentes estudos já encontrados no levantamento bibliográfico, nos quais, o grão apresentou pouca variação e conseguiu manter uma cor uniforme no

decorrer do processo, além de ser uma fonte de fácil acesso. 

	O processo de extração do colorante foi dividido em três fases: o café é dissolvido em determinado solvente (água e etanol). Na próxima etapa a mistura é colocada sobre um

agitador magnético e submetido a uma determinada temperatura por alguns minutos. Por fim, retira-se o excesso por filtração. O solvente com maior aproveitamento foi o etanol.

A próxima etapa é a coloração do polímero, no qual 50 g de PLA moído é misturado à solução sobre um aquecedor, até que a solução evapore e o polímero absorva o corante.

Após essas duas etapas o ácido poliáctico é levado à extrusora. Nesse processo o PLA moído colorido é aquecido a 185°C e tem como resultado o filamento desse polímero

colorido. O corante extraído do café apresentou baixo índice de degradação a alta temperatura e conseguiu colorir uniformemente o filamento, com tom caramelado. Ainda na

extrusora, corta-se o filamento em pequenos pedaços, para ser passado mais uma vez na extrusora.

	Como resultados parciais, o colorante extraído apresenta boa capacidade de conferir cor e aparente estabilidade térmica, não apresentando sinais de degradação a temperaturas

elevadas. Nas etapas conseguintes ocorrerá a caracterização para avaliar a interação dele com o polímero.
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