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Resumo: A Sinterização Seletiva a Laser (SLS) é uma tecnologia de fabricação camada-por-camada de estruturas 
tridimensionais a partir do seu modelo computacional. O poli(3-hidroxibutirato) (PHB) é um poliéster microbiano, 
biodegradável e semicristalino. O objetivo deste trabalho foi produzir peças de PHB por SLS, avaliando a reutilização 
do material na produção de novas peças. Os parâmetros empregados permitiram a estruturação tridimensional do PHB 
semelhante ao seu modelo CAD. Imagens de MEV da amostra mostraram formação de pescoços, indicando a 
sinterização entre as partículas do PHB durante o processamento. Análises de RMN e de DSC do polímero reutilizado 
mostraram que não houve alterações na estrutura química e nas propriedades térmicas do PHB. As peças produzidas 
com o polímero virgem e o reutilizado não apresentaram variação significativa em suas propriedades térmicas, sendo 
um indício de que a reutilização da matéria-prima não afetou a reprodutibilidade do processo. 
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Production of three-dimensional structures of PHB using Selective Laser Sintering 
Abstract: Selective Laser Sintering (SLS) is a technology of layer-by-layer fabrication of three-dimensional physical 
models directly from their computational design. The poly(3-hidroxibutyrate) (PHB) is a microbial, biodegradable and 
semicrystalline polyester. The objective of this work was to produce PHB parts, evaluating the reuse of material in the 
production of the new parts. Images of SEM of part surface showed the formation of neck that indicates sintering 
between PHB particles during processing. Analysis of NMR and DSC of the reused polymer showed no changes in the 
chemical structure and thermal properties of PHB. The parts produced from virgin and reused PHB showed no 
significant difference in their thermal properties. This could suggest that the reuse of raw material did not influence the 
process reproducibility. 
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Introdução  

A Sinterização Seletiva a Laser (SLS) é uma das principais tecnologias de Prototipagem Rápida 

(PR) que consiste na fabricação camada-por-camada de modelos físicos tridimensionais de acordo 

com o projeto computacional (CAD, computer aided design) do objeto ou de imagens obtidas por 

Ressonância Magnética Nuclear ou Tomografia Computadorizada [1].   

No processo SLS as peças são confeccionadas por sinterização seletiva de camadas sucessivas do 

material que está na forma de pó, utilizando um feixe de laser para promover o processo. Este 

processo ocorre em uma câmara inerte e um sistema de varredura do laser atua seletivamente, de 
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acordo com a geometria da seção transversal do objeto, fornecendo o incremento de energia 

necessário para a sinterização das partículas na camada de pó formada em uma plataforma móvel 

(denominada leito de construção). Estas camadas de pó são formadas por um rolo que espalha e 

compacta o material coletado de alimentadores situados lateralmente ao leito de construção. Antes 

do início da varredura do laser, as camadas de pó são aquecidas a uma temperatura abaixo da 

temperatura de fusão (ou temperatura de transição vítrea, no caso de polímeros amorfos), 

denominada temperatura de part bed. [2]. Este processo ocorre sucessivamente até a completa 

fabricação da estrutura. O material sinterizado forma o objeto e o pó não sinterizado atua como 

suporte responsável pela sustentação da peça durante a sua fabricação. 

A quantidade de material não sinterizado remanescente do processo SLS é muito grande. Por isso, a 

reutilização do material é uma consideração importante. As condições de processamento por SLS 

podem alterar as propriedades físicas e/ou químicas do material. No caso da Poliamida-12 (o 

polímero mais utilizado em SLS), a mistura do material virgem ao remanescente é empregada para 

não comprometer a qualidade das novas peças produzidas [3]. É importante o conhecimento do 

número de vezes que o material pode ser reutilizado sem ou com a adição do material virgem, assim 

como as proporções utilizadas.  

O poli(3-hidroxibutirato) (PHB) é um poliéster termoplástico natural produzido por 

microorganismos sobe condições de crescimento fora do equilíbrio. É um polímero semicristalino, 

biocompatível e biodegradável. Além disso, este polímero é obtido de fontes renováveis e possuem 

muitas propriedades mecânicas comparáveis aos poliésteres degradáveis produzidos sinteticamente, 

como poli(ácido láctico) [4].  A utilização do PHB em aplicações SLS ainda é pouco estudada. 

A proposta deste trabalho é a fabricação de estruturas tridimensionais de PHB por SLS, avaliando a 

reutilização deste material (remanescentes de um processamento) para a produção de novas peças. 

 

Experimental  

Projeto e fabricação das peças de PHB 

As peças foram confeccionadas utilizando o poli(3-hydroxibutirato), fornecido pela PHB Industrial 

S/A (Biocycle 1000® - lote 122, São Paulo, Brasil). O PHB é um polímero semicristalino com peso 

molecular médio em torno de 600.000 e densidade de 1,22 g/cm3. 

O modelo CAD das amostras foi projetado utilizando o software SolidWorks na forma aproximada 

de um cubo (L x W x H = 10,407 x 10,350 x 10,140 mm3) com um arquitetura interna composta por 

16 pinos circulares de diâmetro 1,668 mm dispostos na vertical e 32 pinos com diâmetro de 1,641 

mm na direção horizontal, formando canais ortogonais de 0,836 mm (Fig. 2a). Este modelo CAD 
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foi exportado no formato STL e transferido para a Sinterstation® 2000 system. Este equipamento 

utiliza um laser de CO2 com comprimento de onda de 10,6 µm e tamanho de spot de 450 µm. 

Neste trabalho, a temperatura do part bed, espessura da camada (profundidade que a plataforma do 

part bed abaixa após a sinterização de cada camada) e a velocidade do rolo foram de 100ºC,  

0,18 mm e 127 mm/s, respectivamente. Os parâmetros do laser foram: potência de laser de 16 W, 

velocidade do feixe de laser de 2000 mm/s e o espaçamento entre a varredura do laser de 0,15 mm. 

A remoção do pó não sinterizado foi realizada por jateamento com ar comprimido. 

  

Caracterizações  

A morfologia da superfície da peça de PHB foi investigada utilizando um microscópio eletrônico de 

varredura, JEOL JSM-6460 LV. As amostras foram recobertas com uma fina camada de ouro obtida 

por pulverização a vácuo e observadas a 15 kV.  

As propriedades térmicas e o grau de cristalinidade do PHB virgem, do PHB remanescente de um 

processamento (amostra recolhida do topo do leito de construção) e das respectivas peças obtidas 

com estes materiais foram determinados pelo calorímetro diferencial de varredura Perkin Elmer 

Pyris Diamond.  No primeiro ciclo de aquecimento a amostra foi aquecida de – 20ºC a 210ºC na 

taxa de 10ºC/min, seguido de resfriamento a 300 ºC/min. O segundo ciclo de aquecimento foi 

realizado como no primeiro. O grau de cristalinidade (Xc) das amostras foi calculado usando a Eq. 

1, onde  ∆Hf é a entalpia de fusão e o ∆H0 é a entalpia de fusão para o PHB 100% cristalino  

(146 J/g) [5]. 

 

                            Eq. 1 

 

Ressonância magnética nuclear de próton (1HRMN) do PHB virgem e remanescente de um 

processamento por SLS (amostra recolhida do topo do leito de construção) foi realizado com o 

equipamento Varian Mercury VX 300 MHz a 40ºC. As amostras foram solubilizadas em 

clorofórmio deuterado. 

 

Resultados e Discussão 

Caracterização do pó de PHB 

Os espectros de ressonância magnética nuclear de hidrogênio (1HRMN) do pó de PHB virgem e do 

material utilizado uma vez (remanescente de um processamento) são semelhantes (Fig. 1). Os 

espectros apresentaram os picos de absorção dos prótons correspondes aos diferentes grupos 
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funcionais da estrutura química do PHB. O espectro do PHB reutilizado não apresentou os picos 

relacionados aos hidrogênios ligados a um carbono insaturado, o que evidenciaria a ocorrência de 

degradação térmica do polímero em função do processamento. Foi observado um pico de absorção 

em torno do deslocamento químico de 1,55 ppm que pode ser atribuída à água (monomérica) 

dissolvida no clorofórmio deuterado [6].  

 

Figura 1: Espectros de 1H-RMN 

 

Os dados obtidos das curvas de DSC no

remanescente de um processamento por SLS

 

Tabela 1: Propriedades Térmicas e grau de cri

 

Amostras do pó Temperatura 

de fusão, ºC 

(Tm) 

Temperatura

cristalização

(Tc)  

PHB “virgem” 172,2 44 

PHB reutilizado 172,6 41,7 

 

Foi observado que após um processamen

alterações significativas nas suas temperatura

A análise química e térmica do material 

retirado do topo do leito de construção, na

(a) 

(b) 

CDCL3 

CDCL3 
(
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a) PHB virgem e (b) PHB utilizado uma vez. 

 segundo aquecimento do PHB virgem e do PHB 

 estão apresentados na Tabela 1. 

stalinidade do PHB “virgem” e do PHB utilizado uma vez. 

 de 

, ºC 

Temperatura de 

transição vítrea, 

ºC (Tg) 

Entalpia  

de fusão,  

J/g (∆Hf) 

Grau de 

cristalinidade 

(%) 

-1,05 78,8 54 

-0,7 77,2 53 

to por SLS o material remanescente não mostrou 

s de transições térmicas e no grau de cristalinidade.  

remanescente foi realizada em amostras de material 

 região que mais sofre a influência das condições de 
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processamento. Como estes resultados foram satisfatórios, a reutilização do material (remanescente 

de um processamento) pode ser realizada sem alteração nas características das peças. 

 Caracterização da peça de PHB 

A estrutura tridimensional de PHB obtidas por SLS apresentou uma arquitetura geométrica similar 

ao modelo CAD do objeto (Fig. 2a). As peças de PHB não apresentaram delaminação entre as 

camadas sinterizadas. Os pinos circulares projetados podem ser observados na imagem de 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) da superfície externa da peça, vista do topo. (Fig. 2b).  

As imagens de MEV apresentaram a formação pescoços que indicam a sinterização entre as 

partículas nestas regiões (setas na Fig. 2b). No entanto, foram observados poros não-projetados, 

possivelmente devido à incompleta sinterização das partículas. Para algumas aplicações, como 

arcabouços para engenharia tecidual, a porosidade induzida no processamento por SLS pode ser 

importante, facilitando a proliferação celular, o transporte de nutrientes e a remoção dos resíduos 

[7].  

 

 
 

Figura 2: Imagem do modelo CAD da peç

 

Os dados obtidos a partir das curvas de DSC do 

utilizando o polímero virgem e o material remane

na Tabela 2.  

 

Tabela 2: Propriedades Térmicas e 

 

Peças obtidas com 

matérias-primas 

diferentes 

Temperatura 

de fusão, ºC 

(Tm) 

Temperatura d

cristalização, º

(Tc)  

PHB “virgem” 164,1 42,8 

PHB reutilizado  164,4 43,3 
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a (a) e (b) superfície externa, vista do topo 

segundo aquecimento das peças obtidas por SLS 

scente de um processamento estão apresentados 

grau de cristalinidade das amostras 

e 

C 

Temperatura de 

transição vítrea, 

ºC (Tg) 

Entalpia de 

fusão, J/g 

(∆Hf) 

Grau de 

cristalinidade 

(%) 

-6,3 77,8 53% 

-5,3 77,9 53% 
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Foi observado que não houve uma variação significativa nas temperaturas de transições térmicas 

(principalmente Tm e Tc) entre as peças produzidas com o PHB virgem e o reutilizado uma vez. No 

entanto, comparando as propriedades térmicas destas peças com as das matérias-primas utilizadas 

no seu processamento (Tabela 1), foi observada uma redução na Tm e na Tg, em torno de 8ºC e 5ºC, 

respectivamente. A diminuição de Tm e Tg pode estar associada à diminuição do peso molecular do 

polímero durante o processamento decorrente da quebra da cadeia pela irradiação do laser [5,8]. 

 

Conclusões 

Neste trabalho, a produção de estruturas tridimensionais de PHB por SLS e a reutilização do 

material remanescente de um processamento para a confecção de novas peças foram avaliadas. Os 

parâmetros empregados na tecnologia SLS permitiram a estruturação tridimensional do PHB 

semelhante ao seu modelo CAD. Análises de DSC das peças apresentaram uma redução em Tm e Tg 

em relação ao polímero virgem e ao PHB reutilizado, indicando degradação térmica do polímero. 

No entanto, as propriedades térmicas das peças obtidas com o PHB virgem e o PHB reutilizado não 

apresentaram variação significativa entre si, sendo um indício de que a reutilização da matéria-

prima não afetou a reprodutibilidade do processo. 
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