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1. RESUMO 

Este trabalho visa estudar as propriedades físicas dos corpos de prova feitos            

de material polimérico PLA (Ácido Polilático), obtidos por meio da impressão 3D.            

Também será abordada a análise das formas de construção, tais como, nível e             

forma de preenchimento que foram utilizados na construção dos corpos de prova            

para duas impressoras 3D distintas, a MakerBot e a UP BOX+. Espera-se com             

esses resultados definir a melhor forma de construção, bem como a impressora 3D             

que proporciona, juntos, melhores características para os produtos poliméricos a          

base de PLA. Define-se assim as propriedades mecânicas por meio do ensaio de             

tração e da análise das curvas Tensão x Deformação de Engenharia. 

Palavras-Chave: PLA. Impressora 3D. Teste de Tração. MakerBot. UPBOX+. 

2. INTRODUÇÃO 

Anteriormente, para confeccionar o protótipo de uma peça era necessário a           

utilização de um ferramental específico, onde o custo e o tempo era elevado.             

Atualmente, esse problema foi reduzido com a utilização das impressoras 3D           

decorrente de sua grande versatilidade, consegue-se produzir vários tipos de          

protótipos com uma infinidade de formatos e tipos de materiais, reduzindo assim o             

custo e auxiliando a autonomia do processo de fabricação (GARCIA, 2010) .  

As impressoras 3D, geralmente, utilizam como matéria-prima filamentos        

poliméricos para construir modelos. Este processo é realizado a partir da extrusão            

dos filamentos que são sobrepostos de maneira programada seguindo uma          

programação baseada em um modelo virtual 3D, com o auxílio de softwares. Muitas             

das impressoras, fazem uso do PLA, que é objeto de estudo deste trabalho.             

Impressoras diferentes podem apresentar resultados diferenciados, por exemplo, em         

relação a resistência ou capacidade de deformação do produto (ABREU, 2010). 

Os polímeros são basicamente compostos por cadeias carbônicas longas,         

podendo existir outros elementos químicos, que na grande maioria, apresentam          

ligações covalentes. Suas propriedades e características são derivadas de suas          

ligações e elementos químicos. O polímero Ácido Polilático (PLA), por exemplo,           

apresenta características muito importantes como: alta resistência à esforços         

mecânicos e elevado módulo de elasticidade, sendo classificado como         

 



termoplástico, decorrente de uma deformação reversível quando submetido a um          

aumento de temperatura, o que lhe permite ser usado numa impressora 3D. Além             

disso, é considerado biocompatível e biodegradável, portanto, sendo comumente         

utilizado nas áreas de biomedicina e ambiental (CALLISTER, 2008; FINOTTI, 2014). 

3. OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é, dentre as impressoras analisadas, verificar qual           

possui as melhores características de construção de peças poliméricas em PLA para            

esforços de tração, abordando suas principais diferenças. A Norma ASTM D638 será            

utilizada como referência para que os materiais possam ser comparados com os            

resultados da literatura. 

4. METODOLOGIA 

O material de estudo é o PLA, nas cores branco e preto, onde serão              

verificadas as diferenças existentes nas propriedades mecânicas, tanto no que diz           

respeito à construção do corpo de prova usando duas impressoras 3D distintas,            

quanto aos efeitos da pigmentação do filamento. A obtenção dessas propriedades           

será realizada por meio do ensaio de tração utilizando-se a máquina universal de             

ensaios. Na sequência, o processamento e análise dos dados extraídos do           

equipamento que permitirá a criação dos gráficos “Tensão x Deformação de           

Engenharia”. As dimensões dos corpos de prova e as condições do ensaio de tração              

foram determinadas com base na norma  ASTM D 638.  

5. DESENVOLVIMENTO 

A princípio foram produzidas duas amostras na cor preta para testes iniciais.            

Decorrente da manutenção em uma das máquinas (UP BOX+), foram produzidos           

apenas corpos de prova na máquina MakerBot. Procurou-se utilizar o máximo de            

material na fabricação destes corpos de prova, pois a intenção era verificar qual sua              

resistência máxima se comparada com a do mesmo polímero quando fabricado por            

processo de injeção. Para tanto, foram utilizados na impressora os parâmetros que            

garantiriam a maior densidade possível na impressora. 

 



Os corpos de prova foram submetidos ao ensaio de tração com uma            

velocidade de deslocamento de 5 mm/min e os dados foram obtidos por meio da              

célula de carga e do extensômetro para determinar a carga e a deformação,             

respectivamente (ASTM, 2003). Com base nas dimensões dos corpo de prova e nos             

dados de Força x Deslocamento, foi construído o gráfico de Tensão x Deformação             

de Engenharia, de onde as propriedades mecânicas foram extraídas (CALLISTER,          

2008). 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Após o processamento dos dados, a construção e análise dos gráficos           

Tensão x Deformação de Engenharia, pode-se obter os resultados apresentados na           

Tabela 1. Observa-se que as propriedades de um material obtido por impressão 3D             

são diferentes de um material obtido por injeção, como pode ser visto na tensões de               

limite de escoamento e de ruptura.  

Tabela 1 - Dados comparativos de corpos poliméricos PLA obtidos por impressão 3D e por injeção. 

Fabricação Módulo de 
Elasticidade (MPa) 

Limite de 
Escoamento (MPa) 

Tensão de 
Ruptura (MPa) Ductilidade (%) 

Impressão 3D 1722 49,8 43,8 - 45,3 4,5 - 6,1 

Injeção 
(FINOTTI, 2014) 

2480 54,3 63,2 5 
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