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RESUMO 

A abrangência da aplicação da impressão tridimensional aliada ao potencial de 

otimização oferecido pela tecnologia tem estabelecido um papel essencial para esta 

no futuro da indústria. Isto deve-se à sua capacidade de redução de etapas de 

produção como, por exemplo, a de montagem, e na diminuição do descarte de 

excessos de matéria-prima. Sua aplicação vai desde a área naval, na projeção de 

peças de reparo, até a medicinal, com a fabricação de próteses para diversos 

membros do corpo e réplicas de órgãos para prática anterior às cirurgias e estudos. 

Geralmente são utilizadas resinas fotopolimerizáveis, materiais cerâmicos, metálicos, 

termoplásticos e pós sinterizados na execução. Contudo, em um cenário de alta 

adesão à agenda sustentável, as matérias-primas de origem natural têm atraído 

atenção pela possibilidade de combinar a sustentabilidade com o desenvolvimento 

tecnológico. Dentro deste contexto, este trabalho fez uma revisão de aprofundamento 

na literatura da utilização de biopolímeros na impressão tridimensional, explorando 

suas principais aplicações, desafios e perspectivas futuras. Foi observado que os 

biopolímeros se apresentam como uma boa alternativa aos polímeros sintéticos, 

principalmente quando combinados na forma de blendas, apresentando alto potencial 

de aplicação na bioimpressão 3D para produção de diversos materiais e auxiliando na 

busca pela medicina personalizada para cada paciente. 

 

Palavras-chave: impressão 3D; polímeros naturais; bioimpressão. 
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ABSTRACT 

The scope of the application of three-dimensional printing combined with the potential 

for optimization offered by the technology has established an essential role for it in the 

future of the industry. This is due to its ability to reduce production steps, such as 

assembly, and in the disposal of excess raw material. Its application ranges from the 

naval area, in the projection of repair parts, to the medical area, with the manufacture 

of prostheses for various body parts and organ replicas for practice before surgery and 

studies. Generally, light-cured resins, ceramics, metals, thermoplastics, and sintered 

powders are used in the execution. However, in a scenario of high adherence to the 

sustainable agenda, raw materials of natural origin have attracted attention for the 

possibility of combining sustainability with technological development. In this context, 

this study presents a review of the literature on the use of biopolymers in three-

dimensional printing, exploring their main applications, challenges and future 

perspectives. Biopolymers present themselves as a good alternative to synthetic 

polymers, especially when combined, with high potential for application in 3D 

bioprinting to produce various materials, and to assist in the search for personalized 

medicine for each patient. 

 

Keywords: 3D printing; natural Polymer; bioprinting. 
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1 INTRODUÇÃO 

A impressão 3D é o processo de fabricação de objetos em camadas por meio 

da deposição de material, seguindo um protótipo desenvolvido em computador (LI et 

al., 2021). Em vista do alto potencial da tecnologia de impressão 3D, esforços voltados 

para a sua aplicação em larga escala e melhoria têm crescido com o decorrer dos 

anos. Isto deve-se ao grande número de áreas em que a tecnologia pode ser utilizada, 

como medicina, aeronáutica, automotiva, indústria alimentícia, têxtil, entre outras (LIU 

et al., 2019). 

No contexto atual, que foca na economia sustentável, a adoção de matérias-

primas derivadas de compostos naturais é de grande importância e valor, uma vez 

que une o desenvolvimento tecnológico ao atendimento da agenda sustentável.  Os 

biopolímeros são principalmente polissacarídeos e proteínas que são extraídas de 

animais, plantas e microorganismos, podendo ser promissores para uso na impressão 

3D (LI et al., 2021). Para que haja a aplicação na impressão, o biopolímero tem que 

atender a algumas demandas como ser imprimível e ter propriedades mecânicas 

adequadas. Dependendo da aplicação é necessário ser biocompatível, ter boa 

cinética de degradação e formar subprodutos de degradação segura (GUVENDIREN 

et al.,2016). 

Nessa perspectiva, a quantidade de estudos voltados ao uso de polímeros 

naturais na biofabricação vem crescendo, conforme apresentado na Figura 1. 

Figura 1 – Dados estatísticos da quantidade de artigos voltados para o tema de biopolímeros 
para emprego nas técnicas de impressão 3D publicados entre 2010 e 2021.   

 
Fonte: Base de dados da Web of Science em 30 de maio de 2022. Os termos utilizados na busca foram 

“biopolymer*” OR ”natural polymer*” and “biofabrication” OR “bioprinting”; “biopolymer*” OR ”natural 
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polymer*” and “3D printing” OR “Rapid Prototyping”; “biopolymer*” OR ”natural polymer*” and “Additive 

manufact*’. 

 Um dos motivos para o interesse na pesquisa está nas vantagens de utilizar a 

impressão 3D, as quais estão relacionadas com a capacidade de produzir projetos 

personalizados e estruturas complexas que não podem ser realizados nos métodos 

convencionais. Além disso, reduz-se o desperdício de material, consequentemente, 

melhorando o custo benefício da manufatura. Porém, o amplo uso dessa tecnologia é 

limitado pela falta de materiais sustentáveis para o processamento e de biopolímeros 

que consigam cumprir os requisitos de fabricação e performance dos produtos finais 

(LI et al., 2021).  

Em uma pesquisa realizada no Web of Science em 15 de junho de 2022 foram 

encontrados 13 artigos feitos no Brasil dentro do tema de impressão 3D com 

biopolímeros. A maioria dos artigos são voltados para aplicação na medicina e na 

química como, por exemplo, o desenvolvimento de um hidrogel de quitosana e ácido 

hialurônico para utilização na bioimpressão para regeneração de cartilagem, uma vez 

que o composto possui estrutura semelhante à matriz extracelular do tecido nativo, e 

o processo é simples e de baixo custo (VIEIRA DE SOUZA et al., 2021); e a impressão 

3D de eletrodos de grafeno-ácido polilático para identificar e quantificar cocaína em 

drogas apreendidas, buscando facilitar esse processo com um material acessível, que 

pode ser produzido em larga escala e traz uma confiabilidade maior do que os 

produtos disponíveis atualmente (ROCHA et al., 2021). 

Neste contexto, o presente trabalho tem o intuito de compilar as principais 

informações em relação a impressão 3D e uso de materiais sustentáveis, com o foco 

em aplicações biomédicas. Este assunto vem ganhando notoriedade ao longo dos 

últimos anos devido à praticidade ao produzir peças específicas a partir de materiais 

sustentáveis e biodegradáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 
 

2 OBJETIVOS 

 O objetivo do presente trabalho é apresentar um aprofundamento da literatura 

existente sobre a utilização de polímeros naturais na impressão tridimensional, 

explorando suas aplicações em processos do segmento biomédico, desafios e 

perspectivas futuras. 
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3 METODOLOGIA 

Para alcançar os objetivos estipulados, a revisão da literatura foi realizada a 

partir da busca por artigos que se encaixem no escopo do presente trabalho na 

plataforma Web of Science, com a utilização dos seguintes descritores em inglês: 

“biopolymer”, “natural polymer”, “3D printing”, “bioprinting”, “additive manufact*”, “rapid 

prototyping” e “biofabrication”.  

Os artigos com discussões relevantes foram selecionados e mencionados no 

decorrer da revisão, sendo priorizados aspectos qualitativos, parâmetros adotados e 

desafios. Ademais, a pesquisa concentrou-se em artigos publicados nos anos de 2000 

a 2021.  

Após, a literatura selecionada foi analisada e, visando abranger e apoiar a 

discussão ecológica e sustentável que permeia os dias de hoje, artigos que abordam 

aplicações de polímeros extraídos de fontes naturais e não modificados 

quimicamente, de modo a impactar seus potenciais sustentáveis, foram mantidos para 

a pesquisa bibliográfica exibida no presente trabalho, enquanto o restante foi excluído. 

As referências indicadas nos artigos selecionados também foram exploradas, a fim de 

expandir a pesquisa e fundamentar as informações.  

Por fim, os resultados obtidos nos estudos para impressão 3D de biopolímeros 

em aplicações biomédicas foram discutidos, a fim de proporcionar uma visão geral 

dos avanços do setor, de forma que este trabalho possa servir de referência para 

futuros projetos desenvolvidos na área. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Impressão 3D 

 A manufatura aditiva, comumente conhecida como impressão tridimensional, 

trata-se de uma técnica fundamentada no princípio da fabricação em camadas, em 

que os materiais utilizados são sobrepostos camada a camada, de acordo com um 

modelo estabelecido em softwares específicos, podendo ser modelo de desenho 

computadorizado (CAD), Solidworks ou tomografia computadorizada (CT) pelo 

programa Autodesk Meshmixer (YAN et al., 2018; PRADEEPKUMAR, 2021). A 

tecnologia permite a criação de produtos com estruturas complexas que não poderiam 

ser alcançadas a partir de metodologias convencionais (GUVENDIREN et al., 2016) 

de maneira mais econômica e ágil, quando comparado às tecnologias tradicionais 

(SHAHBAZI e JÄGER, 2021), além de flexibilidade no design e máxima economia de 

material (NGO et al., 2018). 

 A indústria de manufatura aditiva vem crescendo ao longo dos anos devido 

tanto à redução de custos da fabricação de impressoras tridimensionais quanto às 

vantagens mencionadas associadas à aplicação da técnica. Porém, a abrangência de 

sua aplicação contribui para tamanho crescimento, uma vez que se pode utilizar a 

técnica em diversos segmentos, como o farmacêutico, o alimentício, espacial, de 

construção, petrolífero, e da engenharia biológica (GUVENDIREN et al., 2016; 

SHAHBAZI e JÄGER, 2021). 

 Em vista das vantagens, do bom desempenho e da crescente demanda em 

torno da impressão de estruturas complexas e detalhistas, a indústria da manufatura 

aditiva tem sido impulsionada (NGO et al., 2018).  

 O primeiro processo de impressão 3D foi patenteado por Charles W. Hull, em 

1986, nomeando o processo como estereolitografia (DAI et al., 2019). Desde então, 

diversas pesquisas em busca de aperfeiçoamento e novas técnicas seguem em 

andamento. 

Globalmente, as empresas estão lançando impressoras 3D no mercado para 

acompanhar o avanço da tecnologia. No Brasil, as empresas Sethi, GT Max , Voolt3D, 

Mousta e MovtecH são as principais fabricantes desse aparelho. No âmbito 

internacional, as empresas Stratasys Limited (Israel), 3D Systems Inc. (Estados 

Unidos), Materialise NV (Bélgica), EOS GmbH (Alemanha) e General Electric 
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Company (Estados Unidos) são as que lideram o mercado (ENGIPRINTERS, 2019; 

IMARC, 2022). 

Atualmente, as tecnologias de impressão 3D podem ser classificadas em quatro 

categorias: métodos baseados na extrusão (deposição fundida), em fusão de 

partículas, em luz induzida (fotopolimerização) e em impressão a jato de tinta, como 

apresentado nas Figura 2 e 3 (GUVENDIREN et al., 2016). 

Fonte: Adaptado de GUVENDIREN et al., 2016. 

Os métodos baseados em extrusão incluem o “Fused Deposition Modeling” 

(FDM), que utiliza principalmente filamentos de polímeros que são extrudados através 

Figura 2– Representação esquemática dos principais métodos de impressão 3D.    



17 
 

 
 

de um bico quente, e o “Direct Ink Writing” (DIW), que emprega um sistema de 

distribuição, pneumático ou mecânico, para extrudar soluções, géis ou materiais para 

criar estrutura com designs e composições precisas. Entretanto, há uma dificuldade 

em criar estruturas autossuportáveis ou com detalhes afiados a partir desses métodos. 

Métodos a partir da extrusão foram os primeiros introduzidos no mercado, no início 

dos anos 2000, além dos mais populares e disponíveis para compra (KUMAR et al., 

2021; GUVENDIREN et al., 2016; LEWIS, 2006). 

Para a aplicação da técnica de fusão de partículas, nota-se que todos os 

métodos dependem de aquecimento localizado para a fundição dos materiais em pó. 

A diferenciação entre as técnicas está na fonte de energia e na escolha dos materiais 

utilizados. São classificados como métodos de fusão de partículas, por exemplo, as 

tecnologias conhecidas como “Selective Laser Sintering” (SLS), “Direct Metal Laser 

Sintering” (DMLS), “Selective Laser Melting” (SLM) e “Electron Beam Melting” (EBM). 

SLS, DMLS e SLM são métodos que se utilizam de feixes de laser direcionados por 

espelhos para o aquecimento local dos materiais, enquanto a EBM usa um feixe de 

elétrons de alta energia guiados por bobinas eletromagnéticas (YUAN et al., 2019). 

Na impressão em luz induzida, de fotopolimerização, luz de certo comprimento 

de onda é direcionada para uma cuba de resina fotocurável, a fim de curar localmente 

a resina, partindo do princípio da impressão 3D, com uma camada de cada vez. O 

método inclui a estereolitografia (SLA) e “Direct or Digital Light Processing” (DLP) 

(GUVENDIREN et al., 2016). 

A impressão a jato de tinta funciona a partir do jateamento preciso de gotículas 

sobre um substrato, as quais são submetidas a uma força suficientemente capaz de 

solidificar e estabilizar as camadas de impressão (LIAW e GUVENDIREN, 2017; NGO 

et al., 2018). Tecnologias como “Multijet Modeling” (MJM), “Wax Deposition” (WDM) e 

“Laser-Induced Forward Transfer” (LIFT) são exemplos de técnicas de impressão 3D 

a jato (LIAW e GUVENDIREN, 2017). 

A Figura 3 apresenta as principais características de cada um dos métodos 

mencionados. 
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Fonte: Adaptado de GUVENDIREN et al., 2016. 

A Tabela 1 retrata as principais vantagens e desvantagens dos quatro métodos 

de impressão tridimensional analisados. 

Tabela 1– Vantagens e desvantagens dos diferentes métodos de impressão tridimensional. 

Método de impressão Vantagens Desvantagens 

Extrusão Possui diversos materiais 

acessíveis que podem ser 

aplicados, pode imprimir vários 

materiais e cores com duas ou 

mais extrusoras, alta razão carga 

peso e pode formar estruturas 

dissolvíveis. 

Estruturas mais complexas ou 

com mais detalhes requerem um 

material de apoio, normalmente 

imprime protótipos mais duros e 

com baixa temperatura de 

transição 

Fusão de partículas Alta resolução de impressão, 

podendo alcançar estruturas 

complexas, peças rígidas e com 

alta durabilidade, além de 

dispensar estruturas de suporte 

Custo elevado das impressoras e 

dos materiais utilizados, além de 

ser um método altamente 

especializado 

Fotopolimerização Capaz de imprimir estruturas 

complexas e com detalhes finos, 

além de ser uma operação 

silenciosa 

Os materiais para uso são 

limitados e geralmente são 

consumidos rapidamente 

Figura 3–Características dos principais métodos de Impressão 3D. 
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Jato de tinta Alta resolução de impressão, 

vários materiais podem ser 

impressos em conjunto e 

apresenta alta velocidade de 

impressão 

Método de alto custo com uma 

seleção de materiais limitada, e o 

protótipo impresso tende a ter 

baixa tensão de cisalhamento 

Fonte: (MALLAKPOUR, TABESH, HUSSAIN, 2021; YAP, SING, YEONG, 2020). 

 

A tecnologia de manufatura aditiva permite o emprego, principalmente, de 

polímeros e compósitos, metais e ligas, cerâmicas e concreto como matérias-primas 

de seus processos. Dentre esses, materiais poliméricos e compósitos são 

considerados os mais comuns devido sua diversidade e podem ser encontrados na 

forma de filamentos termoplásticos, monômeros reativos, resina ou pó (NGO et al., 

2018). 

Ainda, para aplicação na impressão 3D, as principais propriedades analisadas 

de acordo com o objetivo a ser atingido são a viscosidade, tensão de cisalhamento, 

temperatura e velocidade de impressão (NGO et al., 2018). 

Entretanto, as peças resultantes da aplicação de polímeros na tecnologia 

apresentam-se deficientes em termos de resistência e funcionalidade. Por isso, 

apesar de permitirem a impressão de modelagens complexas, há uma grande 

utilização dos materiais poliméricos em protótipos apenas conceituais. Os fatores 

mencionados, portanto, vem restringindo o uso da tecnologia a partir desses 

componentes em larga escala (WANG et al., 2017).   

A Tabela 2 sumariza as principais aplicações, benefícios e desafios enfrentados 

pelos principais materiais utilizados na impressão tridimensional. 
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 Tabela 2 – Resumo das principais aplicações, vantagens e desafios dos principais materiais 
para a impressão 3D. 

Materiais Principais Aplicações Vantagens Desafios 

Metais e 

ligas 

Pesquisas e protótipos 

dos setores 

aeroespacial, 

biomédico e automotivo 

Produção de estruturas 

com boas propriedades 

mecânicas e de formatos 

complexos a menores 

custos 

O pós-processamento pode 

ser necessário (usinagem, 

aquecimento, 

tratamento ou gravura 

química). 

Polímeros e 

compósitos 

Principalmente 

protótipos dos setores 

da biomedicina, 

aeroespacial, 

automotivo e da 

arquitetura 

Bom custo benefício; 

Produção de peças com 

boa resolução e 

acurácia; 

 

Baixas propriedades 

mecânicas e termomecânicas 

Cerâmica Setores biomédico; 

aeroespacial e 

automotivo; 

indústrias químicas 

Controle da porosidade 

das grades; 

Redução do tempo de 

fabricação de moldes 

usadas na engenharia 

de tecidos; 

 

Processamento posterior pode 

ser necessário (por exemplo, 

sinterização) 

Fonte: (NGO et al., 2018).  

Contudo, com a emergente necessidade de mudança no modelo de consumo 

atual da sociedade em direção à sustentabilidade, os esforços recentes têm sido 

investidos no desenvolvimento de processos de fabricação eficientes e 

ecologicamente corretos. Nessa perspectiva, têm-se investigado a aplicação de 

biopolímeros em processos de impressão tridimensional (LIU et al., 2019). 

Uma vertente da impressão 3D é sua aplicação na área da saúde, buscando 

atingir o objetivo final de imprimir órgãos vivos por meio da impressão celular, também 

podendo imprimir protótipos específicos e personalizados para a necessidade do 

paciente, conforme veremos na seção a seguir (KUMAR et al., 2021). 
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4.2 Bioimpressão 3D 

A bioimpressão 3D dedica-se ao estudo da tecnologia da impressão 3D para fins 

biomédicos e de engenharia de tecidos (LIU et al., 2018). Visando estas aplicações, o 

uso de polímeros naturais é especialmente interessante, devido às propriedades de 

biocompatibilidade, boa adesão celular e biodegradabilidade apresentada por alguns 

polímeros naturais.  

A tecnologia busca gerar materiais com células biologicamente ativas, onde 

polímeros e biomateriais são depositados camada por camada, seguindo um sistema 

automatizado para compor tecidos e órgãos (ALJOHANI et al., 2018; PUERTAS-

BARTOLOMÉ et al., 2021). 

Na Figura 4, podemos observar um exemplo do processo da bioimpressão 3D 

para preparo de um molde tridimensional contendo células. 

Fonte: Adaptado de ZHANG et al., 2021.  

Por ser uma técnica fácil de manipular, com garantia de precisão e uma produção 

ágil, esse processo vem sendo amplamente estudado com um objetivo maior de 

conseguir imprimir órgãos, para suprir a falta de doadores que atrasa o tratamento 

eficaz dos pacientes que necessitam de um transplante (ZHANG et al., 2021). 

Figura 4 – Visão geral do processo de bioimpressão 3D para tecidos humanos, com isolamento 
das células do corpo humano e expansão in vitro dessas. Através de um software especializado, o 
design desejado é estruturado, criando o modelo de impressão. Prepara-se então a biotinta para seguir 
com o processo de bioimpressão 3D.  
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Através dessa tecnologia, é possível imprimir vários biomateriais como 

cartilagem e tecidos ósseos e cardíacos, válvulas neurais, hepática, pulmonar, 

cardíaca, além disso, também pode-se imprimir uma película que provoca deposição 

controlada e específica de hormônios, medicamentos, células, entre outros, buscando 

uma melhor regeneração do tecido (ALJOHANI et al., 2018). 

Ainda, para que a realização da bioimpressão seja eficaz e bem-sucedida, há 

métodos essenciais a cada etapa do processo, os quais contribuem para a otimização 

dos resultados. Nessa perspectiva, inicialmente, lidando com a pré-bioimpressão e 

visando o isolamento e a expansão das células para posterior formulação da biotinta, 

os procedimentos devem ser minimamente invasivos, de modo a prevenir rejeições 

do sistema imunológico à biotinta. Como sugestão, pode-se utilizar células do próprio 

paciente como fonte (DATTA et al., 2018). 

Determina-se uma bioimpressão eficiente e assertiva também através da 

aplicação de biotintas com propriedades adequadas que cumpram com as exigências 

mecânicas e fisiológicas das peças finais. É importante que estas apresentem 

biocompatibilidade e degradabilidade condizentes com a finalidade da estrutura 

bioimpressa. Outrossim, devem apresentar características de gelificação pós-

extrusão, tensão de cisalhamento e viscosidade apropriadas para fornecer 

sustentação à estrutura à medida que as camadas são depositadas (OUYANG et al., 

2016; HÖLZL et al., 2016). 

Os diferentes métodos de bioimpressão 3D apresentam requerimentos próprios 

para a produção de peças adequadas à biomedicina. Por exemplo, biotintas a serem 

aplicadas no processo de bioimpressão 3D a jato de tinta devem apresentar 

viscosidades adequadas para possibilitar a formação das gotas e a solidificação da 

estrutura final (HÖLZL et al., 2016). 

No entanto, antes de prosseguir, é importante ressaltar a necessidade da 

esterilização dos biopolímeros aplicados para a remoção de quaisquer contaminantes. 

A esterilização inadequada é prejudicial principalmente ao paciente que recebe o 

implante, podendo ser fatal ou criar sequelas. Para a esterilização, a técnica mais 

indicada consiste no tratamento por óxido de etileno por meio de alíquotas em pó 

mantidas em ambiente úmido. Pode-se citar também processos de esterilização por 

radiação UV, os quais são bastante aplicados no segmento da biofabricação, ou por 

filtragem, a partir da dissolução das biotintas para posterior filtragem. Entretanto, 
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inevitavelmente, a esterilização provocará certas mudanças aos materiais e então 

desse ser considerada no planejamento do processo (O’CONNELL et al., 2019; 

LORSON et al., 2020).  

Na etapa de escolha da bioimpressora, a resolução desta deve ser levada em 

conta, uma vez que sugere a eficiência do equipamento em cumprir fielmente o 

programado inicialmente para o processo. De certo a fidelidade de impressão 

alcançada na estrutura será inferior à indicada nas atribuições da impressora utilizada, 

uma vez que a biotinta aplicada também influencia na resolução de impressão. 

Entretanto, certamente bioimpressoras com escalas micrométricas auxiliam na 

obtenção de resoluções mais altas, resultando em estruturas mais fiéis ao estipulado 

em software (DATTA et al., 2018). 

Sequencialmente, após a escolha da bioimpressora e da biotinta a ser aplicada, 

a etapa do processo de bioimpressão deve ser, principalmente, biocompatível, uma 

vez que o procedimento busca manter a viabilidade e as funções celulares, de modo 

a cumprir com os requisitos para a regeneração e a substituição de órgãos e tecidos. 

Para uma alta viabilidade celular e resolução de impressão, parâmetros como a 

concentração de biotinta, temperatura e tempo de retenção devem ser levados em 

conta (OUYANG et al., 2016). Por fim, o pós-processamento das estruturas 

bioimpressas é de grande importância, sendo essencial para que a peça desenvolvida 

seja biologicamente funcional. Para isso, pode-se utilizar biorreatores para o auxílio 

na pós-bioimpressão, uma vez que tais equipamentos promovem ambientes 

controlados e monitoráveis que possibilitam o emprego de técnicas e condições 

favoráveis à maturação das estruturas bioimpressas (DATTA et al., 2018; YAN et al., 

2018). 

Dessa forma, entende-se que para que a bioimpressão 3D resulte em peças 

eficazes e úteis, é imprescindível a escolha adequada do tipo e da fonte de células e 

dos materiais de suporte. Isso porque há a necessidade de criação de um ambiente 

que permita a sobrevivência das células e, para isso, deve-se fornecer condições 

físicas, químicas e biológicas apropriadas (GONG et al., 2021). 

Nessa perspectiva, polímeros naturais que apresentam a capacidade de simular 

a matriz extracelular natural dos órgãos humanos tornam-se ótimas opções para a 

composição das biotintas utilizadas no processo de bioimpressão 3D no setor 

biomédico. 
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Cada método de bioimpressão requer biotintas com propriedades reológicas 

específicas: métodos de extrusão buscam biotintas com viscosidades entre 30mPa.s 

a 6x107mPa.s; no método a jato de tinta, as biotintas devem ser menos viscosas, 

<10mPa.s e de menor densidade, <16x106 células/mL; para o método de 

fotopolimerização, a viscosidade da biotinta varia entre 1 e 300mPa.s (AXPE e OYEN, 

2016). 

 Características como biocompatibilidade, biomimética e boa resolução de 

impressão, a qual define a capacidade de produzir e suportar as estruturas impressas 

e depende das propriedades reológicas e mecânicas das biotintas, são exigidas para 

o sucesso e efetividade da aplicação da bioimpressão 3D, dessa forma, a maioria dos 

fabricantes recomenda a utilização de biotintas baseadas em hidrogéis nesses 

processos (AXPE e OYEN, 2016). 

 Hidrogéis mostram-se relevantes à bioimpressão 3D no setor da biomedicina 

por oferecem ambientes artificiais bastante comparáveis aos tecidos in vivo, sendo 

altamente permeáveis aos meios de cultura celular, além de possibilitar o 

monitoramento das interações célula-célula e controle do comportamento celular 

(STANTON et al., 2015). 

 

4.3 Biopolímeros aplicados na bioimpressão 3D 

A demanda por materiais naturais e ecológicos cresce juntamente com o 

avanço da tecnologia 3D. Os materiais naturais apresentam-se em abundância no 

meio ambiente e, por isso, deve-se destacar a oportunidade compreendida nesses 

materiais e ampliar o entendimento desses, possibilitando o desenvolvimento de 

biotintas biocompatíveis e capazes de serem utilizadas na biomedicina (Figura 5) 

(SHAVANDI et al., 2020). 
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Figura 5 – Oportunidade de utilização de recursos naturais e abundantes no setor biomédico, 
cuja demanda cresce a cada ano com o avanço da tecnologia de impressão 3D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: LI (2019, p.1). 

As principais propriedades necessárias em um polímero natural para sua 

aplicação na bioimpressão 3D são: boa resolução de impressão, biocompatibilidade, 

biodegradabilidade, rigidez e elasticidade suficientes para simular as características 

mecânicas das matrizes extracelulares, além da capacidade de imitar ou permitir o 

cumprimento das funções fisiológicas do tecido ou órgão que pretende substituir ou 

regenerar (ZHANG et al., 2021).  

Nessa perspectiva, a Figura 5 apresenta a quantidade de artigos publicados que 

discutem bioimpressão 3D com aplicação de polímeros naturais, por polímero 

específico. Notando-se que o principal biopolímero explorado é o alginato, enquanto 

o menos explorado é a lignina, uma vez que é ausente na matriz extracelular e 

encontra obstáculos em sua baixa biocompatibilidade com o meio biológico 

(SHAVANDI et al., 2020). 
Figura 6 - Dados estatísticos da quantidade de artigos voltados para bioimpressão por 

biopolímero publicados entre 2009 e 2021.   
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Fonte: Base de dados da Web of Science em 14 de junho de 2022. Os termos utilizados na busca foram 

“bioprinting” OR ”biofabrication*” and “alginate”/ “gelatin”/ “collagen”/ “hyaluronic acid”/ “chitosan”/ 

“agarose”/ “lignina”. 

Dessa forma, a Tabela 3 apresenta os principais polímeros naturais utilizados na 

preparação de biotintas, sumarizando suas vantagens e desvantagens (AXPE e 

OYEN, 2016).  

Tabela 3 – Polímeros naturais mais utilizados na preparação de biotintas e suas vantagens e 
desvantagens. 

Componente Vantagens Desvantagens Método de 

Impressão 3D 

Referências 

Alginato Baixo nível de 

citotoxicidade, 

biodegradável, 

biocompatível, ágil 

reticulação, 

capacidade de 

gelificação química 

e de cisalhamento 

Dificuldade de 

monitoramento 

e controle da 

degradação e 

falta de adesão 

celular 

Extrusão AXPE e OYEN, 2016; 

ZHANG et al., 2021; 

LIU et al., 2018; 

PAHLEVANZADEH et 

al., 2020; 

EBERS et al., 2021 

 

 

Gelatina Não-

imunogenicidade, 

afinidade química 

para reticulação, 

biocompatibilidade, 

biodegradabilidade 

Propriedades 

mecânicas 

limitadas 

Extrusão, Jato 

de Tinta, 

assistido por 

laser 

EBERS et al., 2021; 

LIU et al., 2018; 

VIEIRA DE SOUZA et 

al., 2021; LAPOMARDA 

et al., 2021 

Colágeno Abundante, 

biocompatibilidade 

(principal 

componente da 

matriz extracelular) 

e boa aderência 

celular 

Baixa 

resistência 

mecânica 

e baixa 

viscosidade 

Extrusão, Inkjet, 

assistido por 

laser 

COELHO et al., 2017;  

LIU, F. et al., 2018;  

SAKAI et al., 2021; 

EBERS et al., 2021 

Ácido 

hialurônico 

Biocompatível e 

Biodegradável 

Baixa 

resistência 

mecânica 

e degradação 

rápida 

Extrusão, Jato 

de Tinta 

 

LIU et al., 2018;  

XING et al., 2020;  

VIEIRA DE SOUZA et 

al., 2021; EBERS et al., 

2021; 
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Quitosana Baixo nível de 

citotoxicidade, 

biodegradabilidade, 

biocompatibilidade, 

facilidade de 

controle de 

degradação  

Baixa 

resistência 

mecânica 

Extrusão LIU et al., 2018;  

BOSE et al., 2020; 

EBERS et al., 2021 

 

Agarose Alta capacidade de 

absorção de água, 

possibilidade de 

mediação de sua 

auto-gelificação, 

termoendurecível 

Baixa adesão 

de células 

Extrusão LI, J et al., 2020; 

JOVIC et al., 2019; 

EBERS et al., 2021 

 

Lignina Abundante, 

propriedades 

antioxidantes, boas 

propriedades 

mecânicas  

Ausência na 

matriz 

extracelular, 

podendo ser 

incompatível 

Extrusão JI et al., 2020;  

EBERS et al., 2021;  

DOMÍNGUEZ-ROBLES 

et al., 2019 

 

Nas seções posteriores, serão discorridas as propriedades dos biopolímeros 

citados, explorando sua aplicação na biomedicina.  

4.3.1 Alginato 

O alginato é um polissacarídeo que é produzido nas células das algas e na 

cápsula bacteriana de Azotobacter sp. e Pseudonomas sp. Nas algas marrons, esse 

composto é responsável por gerar uma estrutura resistente e flexível, protegendo-as 

de possíveis lesões (AHMAD RAUS et al., 2021; PAHLEVANZADEH et al., 2020).  

Desde que o alginato foi descoberto em algas por Stanford em 1981, ele vem 

sendo utilizado por diversos fatores como sua capacidade de formar hidrogel, não ser 

tóxico, ser biodegradável, além de ser reconhecido por ser espessante, estabilizante, 

agente emulsificante e gelificante, e um material marinho de baixo custo. Com isso, é 

amplamente usado como curativo, buscando a regeneração dos tecidos e cicatrização 

de feridas (AHMAD RAUS et al., 2021; AXPE e OYEN, 2016). 



28 
 

 
 

O alginato é composto pelo ácido β-D-manurônico e pelo ácido α-L-gulurônico, 

representado na Figura 7.  

Fonte: AXPE e OYEN (2016, p.3). 

 O alginato é aplicado na bioimpressão 3D por conta da sua alta 

biocompatibilidade, portanto, não-imunogenicidade, capacidade de cisalhamento e de 

gelificação química, reticulação ágil e rápida biodegradabilidade. Quando combinado 

com soluções de cátions multivalentes, como LiCl, gera um hidrogel com um ambiente 

semelhante à matriz extracelular, com estabilidade estrutural, resistência mecânica e 

ótima resolução de impressão (LIU et al., 2018; PAHLEVANZADEH et al., 2020). 

A concentração, a massa molar, a temperatura e a densidade do alginato são 

parâmetros a serem considerados na aplicação do biopolímero nas técnicas de 

bioimpressão 3D, uma vez que tais propriedades influenciam no aumento da 

viscosidade da biotinta gerada por ele, o que pode prejudicar a aplicação do método 

de extrusão, por exemplo, devendo-se adequar tais condições conforme método e 

aplicação pretendida (GIUSEPPE et al., 2018). Outros parâmetros importantes são a 

pseudoplasticidade, além das condições de processamento (AXPE e OYEN, 2016). 

Como exemplo, buscando compreender o comportamento mecânico de 

hidrogéis compostos por alginato e gelatina, Giuseppe e seus colaboradores (2018), 

analisaram nove combinações diferentes dos polímeros naturais com a utilização de 

método baseado na extrusão dos hidrogéis. Para isso, gelatina foi dissolvida em uma 

solução de tampão fosfato (PBS) e em seguida alginato foi misturado nessa solução. 

As blendas foram formadas pela reticulação com íons Ca2+, ao adicionar cloreto de 

cálcio à mistura. Inicialmente, a concentração de gelatina foi fixada em 6% e a de 

alginato variada para 1%, 3%, 5%, 7% e 9% em massa, depois, fixou-se a 

concentração de alginato em 5% e variou-se a de gelatina para 2%, 4%, 6%, 8% e 

Figura 7- Estrutura dos ácido β-D- manurônico (A) e ácido α-L- gulurônico (B) do alginato. 
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10% em massa. Os resultados mostraram que o aumento da concentração do alginato 

contribuiu para uma melhor resolução de impressão, alcançando entre 98% e 99% de 

acurácia da impressão com as misturas de 7%Alg-6%Gel e 9%Alg-6%Gel. As 

concentrações de 6% a 8% de gelatina apresentaram resultados similares, mas o 

aumento para 10% em massa de gelatina resultou na redução da acurácia. Além 

disso, concluiu-se que a mistura ideal para a aplicação na bioimpressão foi a de 

7%Alg-8%Gel com tempo de reticulação de 15 minutos para evitar efeitos citotóxicos 

e processamento a 37ºC, aumentando a velocidade de degradação do hidrogel em 

questão. Tal mistura ofereceu alta resolução de impressão e viabilidade celular, além 

de viscosidade baixa o suficiente para permitir a aplicação do método de extrusão 

para a bioimpressão (GIUSEPPE et al., 2018). 

Por fim, as desvantagens do alginato para fins de bioimpressão 3D são sua 

degradação de difícil monitoramento e falta de adesão celular. A taxa ideal de 

degradação está relacionada ao uso do hidrogel, uma vez que o objetivo final de sua 

aplicação será estimular as células em questão, levando-as a substituir a estrutura 

impressa por suas próprias proteínas de matriz extracelular. Entretanto, suas 

propriedades podem ser melhoradas com a incorporação de outros biomateriais no 

processo (AXPE e OYEN, 2016, ZHANG et al., 2021), como compreendido no estudo 

realizado por Giuseppe e colaboradores  (GIUSEPPE et al., 2018). 

4.3.2 Colágeno e Gelatina 

O colágeno é a proteína mais abundante em humanos, sendo que cerca de 

25% do corpo humano é composto por essa proteína, cuja função é manter a 

integridade estrutural e desenvolver tecidos. Dessa forma, apresentando alta 

biocompatibilidade, baixa imunogenicidade e promovendo um ambiente favorável 

para adesão e proliferação celular, tem sido amplamente aplicado na engenharia de 

tecidos. Nessa perspectiva, encontrou-se grande potencial em sua aplicação na 

engenharia de tecidos, como reparo de cartilagem e regeneração de ossos (ARSLAN-

YILDIZ et al., 2016; COELHO et al., 2017; LIU, F. et al., 2018; SAKAI et al., 2021). 

Sua estrutura química está representada na Figura 8. 
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Figura 8 – Estrutura química do colágeno. 

 
Fonte: NAOMI (2021, p.2). 

Por vezes, sua aplicação na bioimpressão 3D se dá a partir da combinação 

com outros biopolímeros, de forma a contornar suas baixas propriedades mecânicas. 

Desse modo, o colágeno é o polímero natural mais escolhido para aplicação na 

engenharia de tecidos (BEKETOV et al., 2021 ; DEL VALLE et al., 2017). 

Lee e seus colaboradores (2021) desenvolveram protótipos de impressão 3D 

compostos por colágeno, proantocianidina e ácido hialurônico oxidado, com o objetivo 

de substituir próteses feitas com polímeros sintéticos para regenerar a cartilagem 

danificada. O ácido hialurônico foi oxidado a partir do uso de periodato de sódio, 

abrindo o anel e gerando um aldeído ativo, capaz de formar uma ligação com o grupo 

amina do colágeno. Os principais solventes utilizados nos experimentos foram a água 

deionizada e fosfato tamponado (PBS). Essa mistura foi impressa por extrusão com 

uma pressão de 120 kPa para manter a porosidade de 25%, resultando em boa 

propriedade mecânica, onde a resistência a compressão dos protótipos ficou entre 

0,25 e 0,55 MPa. Além disso, apresentou viabilidade celular de até 90%. Por meio 

desses resultados, concluiu-se que protótipos baseados em colágeno são candidatos 

potenciais no reparo da cartilagem (LEE et al., 2021). 

Em outro estudo, Mazzocchi e colaboradores (2019) idealizaram a hipótese de 

uma combinação de colágeno com ácido hialurônico formando uma biotinta que 

permite as interações célula-matriz, a preservação do microambiente e com as 

propriedades necessárias para bioimpressão 3D por extrusão. Com isso, para a 

compreensão do comportamento do colágeno, três proporções de mistura com ácido 

hialurônico (HA) foram analisadas (2:1, 3:1 e 4:1 de colágeno tipo I para HA), utilizando 

fotoiniciador para induzir a reação química e água deionizada como solvente. Por fim, 

a mistura de proporção 3:1 de colágeno tipo I para HA revelou-se a ideal para a 
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impressão, por apresentar maior quantidade de colágeno e ser imprimível por um 

período viável em comparação às outras proporções. Concluiu-se que a biotinta 

composta por colágeno e ácido hialurônico tem potencial para formar tecidos com 

diversas aplicações como modelagem de tecidos, drogas in vitro, entre outras 

(MAZZOCCHI et al., 2019) 

A gelatina (Figura 9) é o produto da hidrólise parcial da tripla hélice do colágeno 

insolúvel Tipo I. Sua abundância, biocompatibilidade, não-imunogenicidade, alta 

capacidade de absorção de água e rápida taxa de biodegradação possibilitam sua 

aplicação no processo de impressão 3D, principalmente no setor da engenharia de 

tecidos (LIU et al., 2018). 

 Figura 9 – Estrutura molecular da gelatina. 

Fonte: HASSAN (2018, p.1101). 

No entanto, observa-se duas desvantagens na aplicação da gelatina na 

impressão 3D: primeiro a baixa resistência mecânica e segundo, dependendo do 

objetivo da utilização, a instabilidade estrutural que a substância apresenta sob 

condições fisiológicas (LIU et al., 2018). 

Nesta perspectiva, a combinação da gelatina com outros biopolímeros é 

bastante favorável (BOSE et al., 2020). Choi e seus colaboradores (2021) estudaram 

compósitos de gelatina com fibras de sutura para ampliar as aplicações desse 

biopolímero. As fibras de sutura foram adicionadas por meio de mistura física à uma 

solução aquosa de gelatina, sendo que essa foi preparada utilizando gelatina e água 

destilada. Com isso, primeiramente, definiu-se a temperatura de impressão por 

extrusão de 20ºC e em seguida testes revelaram que ao adicionar 0,5% de conteúdo 

de fibra houve melhora em vários parâmetros da mistura, como: viscosidade de 33,3 

Pa.s, acuracidade de impressão de 97,1%, poros com 500-700µm possibilitando o 

fornecimento de nutrientes e oxigênio para os órgãos, tensão normal em torno de 
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147,5 kPa, redução da taxa de degradação e aumento da proliferação celular. Com 

essas melhorias, gerou a possibilidade de aplicar as estruturas de gelatina reforçadas 

com fibras de sutura na pele, tendão e músculos que necessitam de resistência 

mecânica maior, além da aplicação em tecidos moles como pulmões e fígado (CHOI 

et al., 2021). 

Outra mistura promissora para a gelatina é a sua combinação com a pectina. 

Lapomarda e seus colaboradores (2021) estudaram a influência da adição de gelatina 

à pectina usando como agente de reticulação o 3-Glicidoxipropiltrimetoxisilano 

(GPTMS). Para isso, pectina cítrica e gelatina foram misturadas em água ultrapura, 

depois que os compostos foram dissolvidos completa e homogeneamente, foi 

adicionado o agente GPTMS. Foram feitas quatro formulações mantendo a 

concentração de pectina constante em 4% e variando a de gelatina nas seguintes 

porcentagens de massa por volume: 0%, 0,5%, 1% e 2%. Aplicando essas 

combinações na bioimpressão 3D por extrusão, a 25ºC, concluiu-se que a biotinta 

contendo 4% m/v de pectina e 2% m/v de gelatina apresentou os melhores resultados, 

como menor porosidade, menor porcentagem de absorção de água, janela de 

impressão de 24 horas, ou seja, permitindo a impressão de estruturas complexas por 

mais tempo antes que fique muito enrijecida para extrusão. Com isso, os resultados 

mostraram que a gelatina combinada com a pectina pode ser aplicada em protótipos 

para a regeneração dos tecidos (LAPOMARDA et al., 2021). 

4.3.3 Ácido hialurônico 

O ácido hialurônico é um polissacarídeo presente nos organismos vivos, sendo 

composto por repetidas unidades de ácido D-glucurônico e N-acetilglucosamina, 

sendo rico em grupos hidroxilas de carga negativa, portanto, podendo ligar e reter 

grande quantidade de moléculas de água. Sua estrutura está representada na Figura 

10 (LIU et al., 2018; XING et al., 2020). 
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 Figura 10 - Estrutura química do ácido hialurônico.  

 
Fonte: XING (2020, p.1060). 

Por ser um componente da matriz extracelular, essa substância apresenta uma 

boa biocompatibilidade e biodegradabilidade, que são características primordiais para 

regulação do comportamento celular, envolvendo proliferação celular, as interações 

célula-receptor, sobrevivência, motilidade e diferenciação celular (LIU et al., 2018; 

XING et al., 2020).  

 O ácido hialurônico possui algumas vantagens, como: não-imunogenicidade, 

que permite a fixação e migração celular; alta viscosidade, que permite a formação de 

hidrogel com baixas concentrações; afinidade química para reticulação; entre outras. 

Seu uso em clínicas é explorado desde a década de 1980, tornando-se um dos 

biopolímeros mais importantes na área médica, para medicamentos e regeneração de 

tecidos (VIEIRA DE SOUZA et al., 2021; XING et al., 2020). 

 No entanto, o ácido hialurônico apresenta propriedades mecânicas limitadas, o 

que acarreta estruturas instáveis durante a impressão 3D. Com isso, modificações 

para aprimorar suas propriedades mecânicas e formas dos produtos de impressão 3D 

baseados no ácido hialurônico podem ser realizadas através de interligação química 

e física com outros polímeros naturais (LIU et al., 2018). 

Apresenta-se como exemplo dessas alterações a mistura para composição de 

hidrogel por blenda de ácido hialurônico com gelatina, explorada por Duan e 

colaboradores (2014) para a bioimpressão 3D de condutos de válvulas tricúspides 

contendo células intersticiais aórticas humanas encapsuladas (HAVIC). Para isso, os 

biopolímeros foram adicionados ao meio de cultura celular utilizando o solvente 2-

hidroxi-1(4-hidroxietox)fenil) -2-metil1-propanona. Para a análise, as concentrações 

de ácido hialurônico e gelatina foram variadas na composição do hidrogel, sendo a 

composição do ácido hialurônico variada entre 2%, 4% e 6% e a de gelatina entre 10% 
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e 12%. Os géis encapsulados foram submetidos a fotopolimerização com luz UV por 

5 minutos. As estruturas produzidas foram lavadas em PBS e mantidas à 37ºC. A 

partir do estudo, observou-se que o aumento da concentração de ácido hialurônico na 

mistura levou ao aumento das propriedades de elasticidade. Por fim, a mistura de 6% 

de ácido hialurônico e 12% de gelatina apresentou a maior viscosidade e, em 

temperatura ambiente, a menor rigidez, enquanto a mistura com 4% de ácido 

hialurônico e 6% de gelatina apresentou a maior rigidez e acurácia de impressão, 

tornando-se a mais adequada para a aplicação da técnica de bioimpressão 3D (DUAN 

et al., 2014). 

4.3.4 Quitosana 

A quitina é um dos polímeros naturais mais abundantes na natureza, compõe 

exoesqueletos de animais invertebrados, como por exemplo, de caranguejos e 

camarões, também está presente nas paredes celulares de leveduras e fungos. Sua 

desacetilação parcial em soluções alcalinas fortes resulta na quitosana, cuja estrutura 

está representada na Figura 11 (DEL VALLE et al., 2017; ZANON et al., 2022).  

Figura 11 – Estrutura molecular da quitosana. 

 
Fonte: MolView (Disponível em: https://molview.org/?cid=71853, acesso em 19 de junho de 2022). 

A quitosana é um polissacarídeo natural, sendo aplicado principalmente no 

setor biomédico e na engenharia de tecidos devido à sua baixa toxicidade, 

propriedades biodegradáveis, biocompatibilidade e por incentivar e acelerar a 

restauração dos tecidos biológicos (LIU et al., 2018; BOSE et al., 2020). 
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O biopolímero pode ser aplicado em engenharia de tecidos, medicina 

regenerativa, administração de genes não-viriais e aplicação controlada de 

medicamentos e proteínas (VIEIRA DE SOUZA et al., 2021). 

A quitosana apresenta taxa de degradação variável conforme sua massa molar. 

Tal propriedade possibilita a degradação localizada, específica e programada dos 

materiais a base de quitosana, otimizando sua aplicação na engenharia de tecidos. 

Com isto, pode-se excluir a necessidade de cirurgias de extração de implantes, por 

exemplo, tornando os processos mais efetivos e menos invasivos (BOSE et al., 2020). 

Similarmente ao alginato e ao ácido hialurônico, suas propriedades mecânicas 

limitadas têm impedido sua ampla aplicação na manufatura aditiva. Entretanto, a 

combinação da quitosana com polímeros como alginato, gelatina ou colágeno é capaz 

de suprir essas barreiras (LIU et al., 2018). 

Nesta perspectiva, Fischetti e seus colaboradores (2020) desenvolveram uma 

biotinta de quitosana e gelatina para moldes uniaxiais na bioimpressão que podem ser 

aplicados na regeneração de tecidos anisotrópicos, como por exemplo, miocárdio, 

músculo esquelético e pele. Para o estudo, aplicou-se o método de impressão 3D por 

extrusão e foram preparadas misturas em duas proporções mássicas de quitosana e 

gelatina, sendo 1:2 e 1:3. Quitosana foi dissolvida em ácido acético e gelatina foi 

dissolvida em tampão fosfato (PBS). Antes de misturar os biopolímeros, a solução de 

quitosana teve seu pH aumentado com hidróxido de sódio até 4,7, porque nesse valor 

de pH começa-se a formar o complexo eletrolítico entre as cargas negativas da 

gelatina  e as cargas positivas da quitosana, formando assim, o hidrogel. Após 

diversos testes determinou-se que os parâmetros de impressão deveriam ser: 

temperatura de 20ºC, pressão de 2,5 bar e velocidade de 10 mm/s, e observou-se que 

há um aumento na viscosidade ao aumentar a quantidade de gelatina. Por fim, o 

hidrogel contendo 2% massa/volume (m/v) de quitosana e 4% m/v de gelatina, 

misturado com 10% de tripolifosfato para melhorar a estabilidade estrutural, reticulado 

por 30 minutos a 4ºC seguido por 30 minutos a 37ºC, foi o que apresentou melhores 

características de compatibilidade celular e estabilidade e as propriedades adequadas 

para a regeneração dos tecidos anisotrópicos (FISCHETTI et al., 2020). 

4.3.5 Agarose 

A agarose é um polissacarídeo principalmente composto de β-D-

galactopiranose e 3,6-anidro-α-L-galactopiranose (Figura 12), sendo derivado da 
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parede celular das algas vermelhas (LIU, F. et al., 2018). É solúvel em água em 

temperaturas maiores que 65ºC e torna-se gel em temperaturas entre 17ºC e 40ºC. 

Além disso, trata-se de uma substância termoendurecível, uma vez que, após sua 

gelificação, é estável e não dilata em altas temperaturas, nem se liquefaz até que 

alcance a temperatura de 65ºC (LI et al., 2020). 

Esse composto, cuja estrutura molecular é apresentada na Figura 11, tem 

despertado o interesse no meio da bioimpressão 3D por sua alta capacidade de 

absorção de água, podendo emular a matriz extracelular, além de possibilitar a 

mediação de sua auto-gelificação através da ligação de hidrogênio, uma vez que 

essas são as responsáveis por sua gelatinicidade (JOVIC et al., 2019). 

 Figura 12 – Estrutura molecular da agarose.  

 

Fonte: LIU (2018, p.16). 

No entanto, em um estudo, Butler e colaboradores (2021) compreenderam que 

o aumento da concentração de agarose em biotintas para a bioimpressão 3D de 

células neuronais implica no aumento da viabilidade celular, mas também em um 

decréscimo das propriedades reológicas, o que possibilita a aplicação do método de 

extrusão para bioimpressão 3D. Para o estudo, realizou-se a mistura física dos 

biopolímeros em água deionizada. O experimento foi realizado com a utilização de 

uma bioimpressora pneumática, por método de extrusão, onde dados foram obtidos a 

partir do desenvolvimento de diferentes biotintas que variavam na proporção de 

agarose e de N,O-carboximetilcitosano (NOCC) a 37°C, sendo estas denominadas 

AG100NC00 (100% agarose e 0% NOCC), AG80NC20 (80% agarose e 20% NOCC), 

AG60NC40 (60% agarose e 40% NOCC), AG40NC60 (40% agarose e 60% NOCC), 

AG20NC80 (20% agarose e 80% NOCC), AG00NC100 (0% agarose e 100% NOCC). 
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A mistura de 40% de agarose com 60% de NOCC (AG40NC60) gerou o material mais 

favorável em termos de resolução de impressão e biocompatibilidade para uma 

biotinta para a biompressão 3D de células neuronais do tipo neuro2A, cujo 

crescimento foi monitorado durante 14 dias nas diferentes biotintas (BUTLER et al., 

2021). 

Ainda, buscando um hidrogel adequado para a bioimpressão de tecidos 

cartilaginosos, Lopez-Marcial e colaboradores (2018) exploraram as propriedades de 

diferentes combinações de polímeros com a aplicação do método de bioimpressão 3D 

por extrusão. Para isso, misturou-se a agarose com tampão fosfato (PBS) 0,15M e 

foram utilizadas soluções com concentrações de 2, 3 e 4% m/v de agarose. Também 

foram utilizadas misturas de agarose com alginato, as quais foram preparadas 

seguindo a proporção de 3:2 de agarose e alginato de sódio, respectivamente, 

também em solução de PBS 0,15 M. Com isso, as propriedades reológicas dos 

hidrogéis foram analisadas e o hidrogel de concentração 5% m/v da mistura agarose-

alginato apresentou as melhores condições para sua aplicação na engenharia de 

tecidos cartilaginosos, uma vez que apresentou ótima resolução de impressão e 

viabilidade celular, alcançando resultados comparáveis ao material Pluronic, o qual é 

referência para uso em métodos extrusivos de bioimpressão 3D (LÓPEZ-MARCIAL et 

al., 2018).  

 

4.3.6 Lignina 

Naturalmente, a madeira possui uma estrutura hierárquica composta por três 

principais componentes: celulose, lignina e hemicelulose (JI et al., 2020). 

A lignina, cuja estrutura está representada na Figura 13, é o segundo 

biopolímero mais abundante na Terra, depois da celulose, com sua estrutura fenólica 

complexa e reticulada, e propriedades inerentes, a saber, antioxidantes e 

antibacterianas (JI et al., 2020; EBERS et al., 2021). Sua extração é muitas vezes 

realizada pela separação da madeira durante a produção de celulose e papel e sua 

aplicação é concentrada principalmente para a produção de energia (LORA e 

GLASSER, 2002). 
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 Figura 13 – Representação da estrutura da lignina. 

 
Fonte: LIU (2018, p.9). 

Este composto apresenta uma capacidade produtiva de 100 milhões de 

toneladas secas por ano com um preço variando entre 200 e 500 dólares por tonelada 

seca. A lignina pode substituir os polímeros sintéticos, sendo uma matéria-prima 

amplamente disponível, sustentável e rentável para os processos de engenharia, 

como por exemplo, na manufatura aditiva (EBERS et al., 2021). 

Ao lidar com esse biopolímero, é possível encontrar alguns desafios, como a 

sua alta complexidade, dificuldade de manipulação, além de uma alta 

heterogeneidade, que causa um obstáculo na previsão de um comportamento estável 

em síntese de materiais avançados (VÁSQUEZ-GARAY et al., 2021). 

 Ainda há poucos estudos sobre a utilização prioritária de lignina na tecnologia 

de impressão 3D, em comparação a outros polímeros naturais. Entretanto, os 

crescentes esforços em direção ao entendimento da sua estrutura aromática a nível 

molecular inovaram em suas aplicações, e ela tem se mostrado relevante e de grande 

potencial para a composição de compostos poliméricos de baixo custo e baixo impacto 

ambiental (XU et al., 2018). 

Materiais celulósicos têm sido aplicados em resposta à necessidade de reforçar 

a estrutura das peças geradas por bioimpressão 3D. Nessa perspectiva, sendo a 

lignina naturalmente um material que providencia suporte mecânico às plantas, com 

recorrência ela é escolhida e aplicada para incrementar as propriedades dos 

polímeros naturais e de biotintas (KAI et al., 2016). Isso porque, os materiais 

celulósicos em geral, proporcionam o aumento da viscosidade da biotinta, levando a 

estruturas mais precisas, embora podendo implicar em maiores tensões de 

cisalhamento durante a deposição da biotinta. Contudo, sua utilização ainda é limitada 
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devido à sua ausência na matriz extracelular, podendo resultar em incompatibilidade 

das peças biomédicas, e o aumento da viscosidade visto com o aumento da 

concentração desses materiais em biotintas (SHAVANDI et al., 2020; SCHWAB et al., 

2020).  

 A lignina carece de propriedades essenciais para sua submissão a processos 

de engenharia de polímeros e manufaturas aditivas. Apesar de ser possível 

estabelecer um fluxo viscoso a partir do aquecimento do componente, sua morfologia 

amorfa exclui a possibilidade de fundição e cristalização. Por isso, torna-se necessária 

a derivatização ou a combinação de polímeros para dotar as ligninas das propriedades 

às quais são deficientes, tornando sua aplicação efetiva (EBERS et al., 2021).  

Como exemplo, Domínguez-Robles e colaboradores (2019) investigaram a 

combinação de Ácido Poliláctico (PLA) com lignina a partir do método de extrusão de 

Fabricação de Filamento Fundido (FFF) para aplicações de curativos e feridas. Os 

polímeros naturais foram misturados e agitados em vórtex tendo como solvente  o 

óleo de rícino.Uma vez que se associa espécies que reagem ao oxigênio a feridas 

crônicas, buscou-se explorar a atividade antioxidante promovida pela lignina para 

alcançar as aplicações propostas pelos pesquisadores. Para a extrusão dos 

filamentos a temperatura ficou entre 170 e 190ºC, a velocidade em 5 rpm e o diâmetro 

dos filamentos extrudados em 2,85mm. Além disso, o radical 1,1-difenil-2-picrilhidrazil 

(DPPH) foi utilizado para medir a atividade antioxidante. Por fim, concluiu-se que a 

presença de lignina proporcionou propriedades antioxidantes à mistura, além de torná-

la mais eficiente na limpeza dos radicais DPPH, cuja concentração diminuiu ao longo 

do tempo, levando 5 horas para reduzir cerca de 80%, quando utilizada uma 

concentração de 50% de lignina. Nessa perspectiva, entende-se que a combinação 

direta de lignina e PLA apresenta-se como a melhor proposta de material sustentável, 

de baixo custo e com propriedades antioxidantes para impressão 3D (DOMÍNGUEZ-

ROBLES et al., 2019). 

 

 

 

 

 



40 
 

 
 

5 CONCLUSÃO 

O presente trabalho abordou os diferentes métodos de impressão, como 

extrusão, fotopolimerização, fusão de partículas e jato de tinta, também explorou os 

polímeros naturais mais utilizados em impressão 3D na literatura, discutindo as 

vantagens e desvantagens de sua aplicação no setor biomédico, além das 

propriedades recomendadas e alcançadas. A partir disso, conclui-se que os 

biopolímeros se apresentam como excelente alternativa aos polímeros sintéticos, 

principalmente quando combinados, com alto potencial de aplicação na bioimpressão 

3D para produção de implantes, tecidos, órgãos, películas bioativas e regenerativas e 

peças para prática de processos cirúrgicos. Com isso, à medida que a tecnologia 

avança, esforços serão direcionados à medicina personalizada, buscando encontrar 

misturas adequadas e eficientes para mimetizar ambientes in vivo específicos de cada 

paciente. 
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