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RESUMO

A pesquisa tem como objetivo avaliar possibilidades de colorantes naturais para aplicação na impressão 3D. Foi selecionado o polímero PLA (Poliácido Lático), que é um

polímero sintético biodegradável por possuir cadeias carbônicas hidrolisáveis e gera resíduos de curta duração (FRANCHETTI;  MARCONATO, 2006) e a flor Hibisco como fonte

de extração, que possui antocianinas: uma classe de compostos fenólicos que vai do azul ao vermelho em seu espectro de cor (GUINDANI et al.,2014).  O fator biodegradável do

polímero aliado ao caráter natural do colorante contribui para possíveis utilizações em pesquisas de mercado voltadas para o conceito da sustentabilidade aplicado na área do

design. 

A metodologia utilizada foi: extração, teste de resistência e teste final na extrusora. Para a extração, adquiriu-se pétalas da flor de hibisco que foram trituradas. Foram produzidas

3 amostras, com álcool etílico, acetona  e água deionizada que resultou em 3 tons diferentes entre o roxo e vermelho e em seguida, filtradas. No teste de resistência, cada

amostra foi levada ao agitador térmico com porções de outro polímero.  A amostra com álcool etílico obteve melhores resultados e foi selecionada para um segundo teste com o

polímero PLA em pequenos fragmentos. Essa amostra foi selecionada para passar pela extrusora, equipamento que produz filamentos do polímero com o colorante inserido. 

Durante o teste no agitador, todas as três amostras degradaram devido à alta temperatura, o que levou a perda de sua configuração inicial de cor e textura. No segundo teste com

a amostra 1, o mesmo ocorreu em menor proporção e na aplicação na extrusora, o filamento de PLA saiu marrom e com resíduos, chegando à conclusão que também houve

degradação devido à alta temperatura. Diante dos resultados finais para o hibisco, tem-se a possibilidade de rever o solvente utilizado, assim como o método e equipamentos

para que resista à temperatura ao extrudar o polímero colorido.
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