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Olá, seja muito bem vindo a mais uma experiência com a 
Sethi3D e agora com o Simplify3D®, o melhor software de 
fatiamento do mercado!

Primeiramente obrigado por nos escolher, a equipe 
Sethi3D e a equipe Simplify3D® agradecem a confiança e 
a preferência. 
 
Este “Manual de Usuário” tem o objetivo de guiar você por 
uma incrível experiência com o Software.

Mesmo que você já tenha conhecimentos de fatiamento, é 
essencial que leia todo manual para se familiarizar com as 
particularidades do Simplify3D®.

MANUAL DO
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O Simplify3D® é um software de fatiamento para 
impressoras 3D, ou seja, ele converte o seu modelo 3D em 
camadas para ser impresso.

Seu modelo 3D deve estar no formato .STL ou .OBJ para 
poder utilizar. Abra o modelo no software, escolha os 
parâmetros que deseja que a peça seja construída, como 
altura de camada, preenchimento interno, etc. e “fatie” o 
modelo.

O arquivo que será gerado é um .gcode, ele que armazena 
todos os comandos para executar a impressão do seu 
modelo.

O processo pode ser representado da seguinte maneira:

VAMOS
COMEÇAR

STL Gcode

Agora que já sabe o que é o Simplify3D® e como ele 
funciona, vamos ver como configurá-lo.
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Quando você abrir o Simplify3D® 
pela primeira vez, você será 
recebido pelo assistente de 
configuração.

Selecione sua impressora na lista 
oferecida que automaticamente 
irá ajustar suas configurações.

Caso você não veja sua impressora listada no assistente de 
configuração, por favor, selecione a opção “outros” na parte 
de baixo da lista. Se você precisar de ajuda para criar um 
novo perfil, sinta-se livre para contatar o suporte da Sethi3D 
(contatos no final do manual) para obter ajuda.

Em: Ajuda > Assistente de configuração

ASSISTENTE DE 
CONFIGURAÇÃO
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Depois de completar a configuração, você verá a interface 
principal.
Os principais elementos da interface do software estão 
identificados a seguir:

Models (Modelos): Esta área mostra os seus modelos 3D, ou 
seja, seu .STL ou .OBJ.

Process (Processos): São as configurações que utilizará para 
definir como a peça será construída.

Prepare to Print (Preview e Impressão): Fatia a peça e abre a 
visualização.

Barra de Ferramentas: Cada elemento possui uma descrição ao 
lado, observar a imagem acima.

Menu: Possui opções como Salvar o arquivo, exportar arquivo, 
alterar configurações referente ao Software, entre outras.

Área de Impressão: É a área que sua impressora possui disponível 
para imprimir seus modelos.

APARÊNCIA
DA INTERFACE
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Perfil é um conjunto de configurações que serão aplicadas 
ao seu modelo. Compreende altura de camada, número 
de paredes, material que será utilizado, quantidade de 
preenchimento interno, entre outras coisas.

Processo é um conjunto de Perfis, onde você pode alternar 
o perfil de acordo com o resultado que deseja obter.

Vamos analisar um exemplo:

Estou construindo peças em ABS, com 100 mícrons de altura 
de camada. Mas estou precisando construir uma peça em 
PLA, com 200 mícrons de altura de camada. Não preciso 
necessariamente mudar os parâmetros do Perfil de ABS 
100 mícrons para fazer esta peça, eu posso simplesmente 
ter outro perfil que seja de PLA e que seja com 200 mícrons, 
e alternar entre eles.

INSTALANDO
PERFIS
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Faça o download dos perfis em 
uma pasta do seu computador.

Abra o Simplify3D  e selecione 
o menu File > Import FFF Profile

4) Clique em Process e verifique 
que os perfis já estão carregados. 
Selecione o que deseja utilizar, 
e clique em OK

Localize onde estão os arquivos 
.FFF e clique em abrir.

DICA: Você pode Importar todos 
de uma só vez, apenas clique no 
primeiro, segure a tecla “Shift” 
e clique no último perfil.

Link para download:
www.sethi.com.br/blog/configuracoes_simplify3d/

1

2

4

Nós da Sethi3D fornecemos perfis pré-configurados para 
nossas impressoras. Para diversos materiais e diferentes 
alturas de camada.
  Se sua impressora é uma Sethi3D, siga os passos 
adiante para instalar os perfis pré configurados:

3

INSTALANDO
PERFIS
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Mesmo com todos os perfis já configurados no Simplify3D®, 
sempre será possível alterá-los.
Para editar um perfil, de um duplo clique sobre um 
processo, e escolha o perfil que será alterado.
Para visualizar os parâmetros a serem alterados, clique 
em “show advanced”.
Confira abaixo os passos e parâmetros disponíveis e quais 
as suas funções:

• EXTRUDER
Retraction Vertical Lift – Esta função faz com que o bico 
extrusor levante alguns décimos de milímetro antes de se 
movimentar, para que o bico não toque qualquer parte da 
peça durante o deslocamento.

DICA: muito útil para peças com suportes quebradiços, 
utilize 0,30mm caso queira utilizar.

• LAYER
Primary Layer Height – É a altura de camada que a peça será 
construída.

DICA: não precisa alterar a altura de camada, caso 
queira outra altura de camada, apenas selecione o 
perfil que possui esta altura.

Top Solid Layers – É o fechamento superior da peça, ou seja, 
quantas camadas sólidas serão feitas para finalizar a peça na 
parte superior.

DICA: um bom número seria algo em torno de 
1mm, então se está utilizando altura de camada de 
0,30mm utilize 3 camadas e ficará com 0,90mm. Se 
está utilizando altura de camada de 0,10, utilize 10 
camadas, pois cada camada tem 0,1mm e somando 
todas teremos 1mm.

PERFIS
AVANÇADOS
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Bottom Solid Layers – É o fechamento inferior da peça, ou 
seja, quantas camadas sólidas serão feitas para finalizar a 
peça na parte inferior.

DICA: um bom número seria algo em torno de 1mm, 
então se está utilizando altura de camada de 0,30mm 
utilize 3 camadas e ficará com 0,90mm. Se está 
utilizando altura de camada de 0,10mm, utilize 8 
camadas, pois a primeira será de 0,30mm e as demais 
serão de 0,10mm, ou seja, temos: Primeira camada 
em 0,30mm (0,30mm) mais 7 camadas de 0,10mm 
(0,70mm) somando tudo temos 1mm.

Outline/Perimeter Shells – É a quantidade de voltas sólidas 
que serão feitas na peça, como se fosse uma parede.

DICA: para uma peça que não vai exigir esforço, de 2 a 
3 paredes é um bom número.

• ADDITIONS
Use Skirt/Brim – Quando a checkbox está marcada, habilita a 
opção Skirt/Brim.

O Skirt é uma linha impressa ao lado da peça e não faz parte 
do modelo que será impresso. Em geral ele é utilizado como 
uma forma de “rascunho” para que quando for iniciar a peça 
o bico esteja com 100% de plástico saindo por ele.

O brim é uma espécie de “saia” que é impressa ao lado da 
peça, em geral utilizado para permitir uma melhor aderência 
da peça na mesa.

PERFIS
AVANÇADOS
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Skirt Layers – Quantas camadas de altura terão o Skirt/Brim.

DICA: para peças grandes e propicias a warp, coloque 
duas camadas de Skirt, isso irá ajudar a evitar o 
empenamento da peça.

Skirt Offset from Part – É a distancia que o Skirt/Brim será 
feito da peça.

DICA: caso queira utilizar o Brim, deixe esta opção 
zerada. Caso queira utilizar o Skirt, deixe uma distancia 
da peça. Um bom valor é de 7mm a 10mm.

Skirt Outlines – Quantidade de voltas que o Skirt/Brim será 
feito.

DICA: Para o Skirt, um bom número seria de uma a duas 
voltas. Para a funcionalidade de Brim, considere cada 
volta como 0,40mm de espessura, então se quiser com 
1,2mm, por exemplo, utilize 3 voltas.
Um bom número para o Brim é cerca de 15 voltas. 
Ficará com 6mm.

• INFILL
É a quantidade de material que será utilizado para imprimir 
a parte interna da peça. Em geral as peças impressas não 
precisam ser maciças, com esta opção podemos escolher o 
quanto de preenchimento interno será feita a impressão.

Internal Fill Pattern – É o formato do preenchimento interno 
da peça.

PERFIS
AVANÇADOS
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Interior Fill Percentage – É a porcentagem de preenchimento 
interno da peça.

DICA: Um preenchimento de 20% considere como 20% 
de material. Um bom número é 20%, mas varia de peça 
para peça.

• SUPPORT
Support é a impressão de “pilares” que ajudam na sustentação 
de partes suspensas da peça.

Generate Support Material – Habilita e desabilita a opção de 
material de suporte.

Support Infill Percentage – É a porcentagem de preenchimento 
do material de suporte.

DICA: Em um suporte de 20% de preenchimento 
interno, por exemplo, considere como 20% de material 
de suporte.

DICA: Quanto mais sólido for o suporte, mas difícil é 
de destacá-lo da peça.

DICA: Pressionando as teclas CTRL+U (na visualização 
da peça colocada na mesa de impressão) você pode 
adicionar suportes manualmente na peça. 

Dense Support Layers – São camadas de suporte com um 
preenchimento maior. Geralmente utilizado somente nas 
camadas mais próximas da peça. Permitindo um melhor 
acabamento da peça nas partes que ficam em contato com 
a peça.

Dense Infill Percentage – Porcentagem de preenchimento das 
camadas “Dense Support Layers”.

PERFIS
AVANÇADOS
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• TEMPERATURE

Extrusor – Define a temperatura do extrusor de acordo com o 
filamento a ser utilizado.

Mesa Aquecida – Define a temperatura da mesa aquecida ( 
quando disponível na impressora).

• COOLING 
São os parâmetros de configuração do Fan Controlado.
Deve-se definir a partir de qual camada (Layer Number) irá 
ligar o “Fan Controlado” e também a velocidade na qual ele 
irá funcionar (em porcentagem).

Add Setpoint - Após ter definido em qual camada irá ligar o 
Fan Controlado e qual a velocidade clique em Add Setpoint 
para definir / incluir o parâmetro. 

• G-CODE 
Update Firmware Configuration – Esta opção deve ser 
desmarcada para poder conectar a impressora ao controle do 
Simplify3D®.

• OTHER

Speeds - As velocidades já vão configuradas de acordo com 
cada máquina e material. Cada tipo de filamento tem sua 
particularidade. Nas configurações fornecidas pela Sethi3D 
as velocidades estão configuradas para cada material com o 
objetivo de se obter um melhor desempenho na impressão 
das peças.

DICA: Com a experiência adquirida, o usuário pode 
ir customizando os valores de acordo com as suas 
necessidades.

PERFIS
AVANÇADOS
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Filament Price – Utilizado para ajudar no cálculo de custo da 
impressão baseado na utilização de material. 

• ADVANCED

Start printing at height – Define que a impressão utilizando 
este processo só vai começar em uma altura definida. 

Stop printing at height – Define que a impressão utilizando 
este processo vai parar em uma altura definida.

DICA: Geralmente estas duas opções são utilizadas 
em conjunto. Utilizando um processo para terminar 
em altura X e outro processo para iniciar na mesma 
altura Y, assim utilizando dois processos e dois perfis 
diferentes no mesmo modelo, permitindo que em uma 
mesma impressão seja possível, por exemplo, utilizar 
configurações diferentes para determinadas partes da 
peça. Um exemplo disto seria executar a impressão 
com altura de camada de 0,3mm até uma determinada 
parte da peça e a partir deste ponto alterar para 0,1mm 
de altura de camada.

PERFIS
AVANÇADOS
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Para fatiar uma peça, ou seja, converte-la para impressão, 
é simples:

Carregue seu modelo  
Pode ser arrastando o arquivo para a área de 
impressão ou através do menu File > Import Models. 
( CTRL+I ).

Escolha o processo e o perfil que irá utilizar

Clique em “Prepare to Print!”

Você está agora na tela do Preview, veja se está tudo 
normal com a peça, ou se houve algum problema.

Inicie a impressão, pode ser de duas maneiras, Pelo 
Cartão SD ou pelo cabo USB.

1

2

3

4

5

FATIANDO
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Para imprimir pelo Cartão SD, cliquem em “Save Toolpaths 
to Disk” e salve o arquivo .gcode em algum local do seu 
computador ou diretamente no cartão. Para imprimir pelo 
cabo USB clique em “Begin Printing over USB”.

DICA: é mais recomendado imprimir via Cartão SD, pois 
o arquivo ficará diretamente na impressora, e não no 
computador comunicando pelo cabo. Caso o computador 
trave, acabe a bateria ou retire o cabo USB, refletirá na 
impressão.

FATIANDO
O MODELO
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Depois de fatiar a peça, será possível visualizar uma tela 
como abaixo:

No canto esquerdo superior você pode conferir algumas 
estatísticas do seu modelo, são elas:

Build Time: Tempo de construção (impressão) do modelo

Filament Length: Tamanho do filamento que será utilizado.

Plastic Weight: Peso que seu modelo terá.

Material Cost: Custo de plástico utilizado da peça. Esta 
informação é baseada no valor do filamento que é 
informado na “aba” Other (Filament price).

PREVIEW
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O Simplify3D® permite que você controle a impressora 
pelo computador. Para isto, conecte a impressora ao 
computador através de seu cabo USB.

Para abrir o “Machine Control Panel” (Painel de controle 
manual) pressione as teclas CTRL+P ou cliquem em Tools 
> Machine Control Panel. 

Vai abrir uma janela como o exemplo abaixo:

Para conectar a impressora, siga os passos a seguir:

CONTROLE 
MANUAL
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• Em “Tools” clique na opção “Firmware Configuration” 

• Na aba “Communication”, no campo “Flow Control” 
deixe selecionada a opção como mostrado na imagem 
abaixo: Software Flow Control (XON/XOFF).

• Desmarque a caixa do campo Communication timeout.

Navegando nas Abas

G-Code Library
Mostra todos seus G-codes fatiados pelo Simplify3d®. 
Clique sobre um e pressione “Run Selected G-Code” e a 
impressão será iniciada.

DESMARCAR
ESSA OPÇÃO

CONTROLE 
MANUAL
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JOG CONTROLS
Nesta aba você pode operar comandos de movimento em 
sua impressora, confira na imagem:

Ao clicar sobre cada comando (botão), o movimento será 
executado.

AVISO: Antes de movimentar os eixos, faça um “Home 
All” para garantir que não ocorra algum dano com 
a impressora ao se movimentar. O “Home All” é 
importante para a impressora reconhecer os pontos de 
origem dos eixos X, Y e Z.
CUIDADO: Só movimente a impressora sem modelos 
impressos na mesa.

CONTROLE 
MANUAL
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Na parte “Accessory Control” você pode ajustar a 
temperatura do extrusor e da mesa aquecida (se 
disponível), e também a velocidade do fan controlado.

O botão “Emergency Stop” é a parada de emergência, ao 
clicar a impressora reinicia instantaneamente e cancela 
qualquer comando sendo executado.

CONTROLE 
MANUAL
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Confira algumas teclas de atalho do Simplify3D®:

• Ctrl + m ou Ctrl + i
Importar arquivo STL.

• Ctrl + s
Salva a workspace como um .factory (salva as peças, 
posicionamento, configurações, etc. com o objetivo de 
enviar para outro local com todas as configurações).

• Ctrl + g
Une vários modelos em um único grupo.

• Ctrl + Shift + g
Desfaz o grupo.

• Ctrl + n
Abre um novo workspace.

• Ctrl + botão esquerdo do mouse ou w
Move o modelo pela área de impressão.

• Shift + botão esquerdo do mouse
Zoom mais e zoom menos.

• Ctrl + botão direito do mouse
Segurar o clique e movimentar o mouse faz com que a 
peça seja escalonada.

• Ctrl + l
escolhe uma das faces da peça para ser posicionada em 
contato com a mesa

• Q
Cursor sem função.

• R
Rotacionar o modelo.

• E
Escalonar.

• Ctrl + p
Painel de controle manual.

• Ctrl + r
Centralizar e organizar.

• Ctrl + 1 (2 ou 3 ou 4)
Visualizações.

• Ctrl + u
Adicionar suportes manualmente.

TECLAS DE
ATALHO
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Para entrar em contato com o suporte técnico da Sethi3D 
utilize o Whatsapp ou envie um email.

(19) 98388-0339

suporte@sethi.com.br

SUPORTE
TÉCNICO


