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INTRODUÇÃO

A impressão 3D, também conhecida como prototipagem rápida, é 
uma tecnologia de fabricação que está revolucionado os métodos 
de produção em diversas áreas.

Por sua versatilidade, a impressora 
3D pode ser utilizada tanto em 
grandes indústrias, quanto em 
empresas de médio e pequeno porte, 
microempresas, e até por profissionais 
autônomos e aplicações caseiras.

• Indústria Automobilística
• Indústria Aeronáutica
• Prototipagem

• Arquitetura
• Odontologia
• Educação

• Decoração
• Utilidades
• Colecionáveis

• Cosplay
• Hobby
• Jogos
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COMO FUNCIONA
A IMPRESSÃO 3D?

A impressão 3D é uma tecnologia que constrói objetos a partir de um 
modelo 3D virtual. Esse modelo pode ser criado com um programa 
de modelagem 3D ou pode ser baixado já pronto na internet.

O modelo então passa 
por um programa que 
vai prepará-lo para a 
impressora 3D construir 
camada por camada. 

Clique e assista nossa palestra no 
HackaTruck sobre a história da 
impressão 3D, e muito mais.

SAIBA MAIS

https://www.youtube.com/watch?v=YXaR_8mUK3A
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ÁREAS DE
APLICAÇÃO

Como dissemos a impressão 3D pode ser usada em 
diversas áreas e diferentes aplicações. E se você já 
tem um certo conhecimento sobre algum nicho ou 
mercado, você pode usar isso a seu favor na hora 
de imprimir os produtos em 3D. Sua imaginação é 
o limite.

No final desse ebook você vai encontrar uma lista 
de sites onde você pode baixar gratuitamente 
diversos modelos de peças.
Além disso, se você tem conhecimento em 
modelagem 3D, você poderá criar produtos 
exclusivos que vão agregar valor ao seu negócio 
de impressão 3D.

Confira nas próximas páginas algumas áreas nas 
quais você pode empreender com uma impressora 
3D e ganhar uma renda extra sem sair de casa.

• Decoração
• Jogos e Brinquedos
• Educação
• Engenharia e Prototipagem
• Cosplay
• Arquitetura
• Action Figures e Colecionáveis
• Saúde e Odontologia
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DECORAÇÃO
Uma das áreas onde a impressão 3D é mais usada. Você 
pode imprimir vasos de diversos tamanhos e formas, 
decoração para parede, enfeites para deixar em cima da 
mesa, decoração de ambientes como escritórios, quartos, 
salas, maternidade, etc. São muitas possibilidades.

Clique nas imagens para ver mais

Âmbar 3D

Ewa Decor

https://www.facebook.com/sethi3d/photos/a.326808160753130/2351215584979034?utm_source=ebook
https://www.instagram.com/p/CErcF4tly7w/?utm_source=ebook
https://www.instagram.com/p/CBBBOetD02I/?utm_source=ebook
https://youtu.be/AGLbwYflrTc?utm_source=ebook
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JOGOS E BRINQUEDOS
A variedade de coisas que podem ser criadas para essa 
área são enormes. Brinquedos de montar (tipo Lego), 
quebra-cabeças, peças para jogos de mesa, miniaturas 
de RPG, dados, peões, personagens, casa de bonecas, 
carrinhos, spinners, brinquedos de praia... enfim, ideias 
não faltam.

Clique nas imagens para ver mais

Loja ArtLima Heliox Lab

Arian Croft

https://www.facebook.com/sethi3d/posts/1433309186769683
https://www.facebook.com/sethi3d/photos/a.326808160753130/2319242394843020?utm_source=ebook
https://www.instagram.com/p/CGU5xt4jpX0/?utm_source=ebook
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EDUCAÇÃO
Podem ser produzidos modelos que vão auxiliar crianças 
e adultos no aprendizado de biologia, geometria, 
matemática, física, química, astronomia, anatomia, 
etc. Podem ser feitos modelos de células, estrutura 
de moléculas de DNA, elementos da tabela periódica, 
peças geométricas, materiais escolares personalizados, 
modelos do sistema solar e outros corpos celestes, 
estruturas geológicas, ábacos, letras e números, blocos 
de unidade, dezena e centena... São diversas ideias para 
todas as matérias que você imaginar. 

Clique nas imagens para ver mais

Mosaic Manufacturing

Jenny Maehara Makers Empire

https://www.instagram.com/p/B0LZSghHNSV?utm_source=ebook
https://www.facebook.com/sethi3d/photos/a.326808160753130/1964429126991017?utm_source=ebook
https://www.instagram.com/p/BqKWPriHuFf/?utm_source=ebook
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ENGENHARIA E PROTOTIPAGEM
Nessa área podem ser criado tanto protótipos 
quanto produtos finais: Sistemas de engrenagens, 
peças articuladas, mecanismos, peças de reposição, 
ferramentas, dispositivos, peças para projetos 
eletrônicos, polias, rolamentos, alavancas, parafusos, 
porcas, modelos para estudo, etc.

Clique nas imagens para ver mais

Loja ArtLima Chris Shakal

Line Impressão 3D

https://www.facebook.com/sethi3d/photos/a.326808160753130/1915767515190512?utm_source=ebook
https://www.instagram.com/p/BrPw69WnKtd/?utm_source=ebook
https://www.facebook.com/sethi3d/photos/a.326808160753130/1511230245644243?utm_source=ebook
https://www.instagram.com/p/B7BdViNnzFH/?utm_source=ebook
https://www.youtube.com/watch?v=sfJ4uU6WzEc&utm_source=ebook
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COSPLAY
a impressão 3D tem contribuído muito para a criação 
de roupas e fantasias de personagens, pois permite um 
nível personalização maior do que outras formas de 
produção. Além das roupas de personagens de animes, 
desenhos, séries e filmes, podem ser criados também 
os acessórios como armas, facas, espadas, braceletes, 
colares, pingentes, cajados, coroas, chapéus, armaduras. 
O tamanho das peças não é um problema, pois podem ser 
impressas em partes que serão unidas posteriormente.

Clique nas imagens para ver mais

Junior Lepard robo.guerreiro

ArmeirosSWFernando Bicalho

https://www.facebook.com/sethi3d/photos/pcb.1700512040049395/1700509660049633/?utm_source=ebook
https://www.instagram.com/p/Bn84stNgWvP/?utm_source=ebook
https://www.instagram.com/p/Bs5fmzLnDWc/?utm_source=ebook
https://www.youtube.com/watch?v=uDQr7Mg0n2g?utm_source=ebook
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ARQUITETURA
A impressão 3D permite a criação de maquetes, peças, 
modelos de estudo, texturas de revestimento e projetos 
diversos com muita facilidade e versatilidade. Arquitetos 
autônomos, designers de interiores e escritórios de 
arquitetura podem se beneficiar dessa tecnologia.

Clique nas imagens para ver mais

Line Impressão 3D

https://www.facebook.com/sethi3d/photos/pcb.1917870274980236/1917868198313777/?utm_source=ebook
https://www.instagram.com/p/CFhg3evjzG1/?utm_source=ebook
https://www.instagram.com/p/CFE3eOjjHW5/?utm_source=ebook
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ACTION FIGURES E COLECIONÁVEIS
Se você é daqueles que adora ter seu personagem 
favorito na sua mesa ou enfeitando sua estante, você 
precisa de uma impressora 3D. As figuras de ação e 
colecionáveis impressos em 3D podem ser pintados 
posteriormente para ficarem idênticos ao original. 

Clique nas imagens para ver mais

Projecttar3D

mad.eng1neer Kamikz3D

https://www.instagram.com/p/B5nOXJklr-p/?utm_source=ebook
https://www.facebook.com/sethi3d/photos/pcb.2662045970562659/2662045657229357/?utm_source=ebook
https://www.instagram.com/p/CF68Fm7jP1C/?utm_source=ebook
https://www.facebook.com/sethi3d/photos/pcb.2041647275935868/2041646002602662/?utm_source=ebook
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SAÚDE E ODONTOLOGIA
A impressão 3D tem sido uma tecnologia revolucionária 
para as áreas médicas. Modelos anatômicos para 
estudo, modelos para preparação de cirurgias, próteses 
e implantes, etc.

William Root 

Clique nas imagens para ver mais

https://www.facebook.com/sethi3d/photos/a.326808160753130/2033210106779585/?utm_source=ebook
https://www.instagram.com/p/ByF8dQ2npfn/?utm_source=ebook
https://www.instagram.com/p/Bv1tFCbHJ95/?utm_source=ebook
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DEPOIMENTOS

Agora você já tem uma boa ideia de como a impressão 3D pode ser 
aplicada em diversas situações, e esses foram só ALGUNS exemplos. 
Todos os dias novas ideias e novas formas de aplicar a tecnologia 
de impressão 3D surgem. É um mercado que cresce muito a cada 
ano e está em constante movimento, sempre cheio de inovações e 
possibilidades.

Que tal conhecer um pouco mais com algumas pessoas que já estão 
nesse mercado a algum tempo? Confira abaixo alguns links do nosso 
canal no Youtube com depoimentos de como a impressão 3D pode 
trazer mudanças e impactar de forma positiva a vida de pessoas 
comuns.

https://www.youtube.com/watch?v=VehTuQC2LL4?utm_source=ebook
https://www.youtube.com/watch?v=XpzfilZ99Uw?utm_source=ebook
https://www.youtube.com/watch?v=esgo6TkD6Ro&utm_source=ebook
https://www.youtube.com/watch?v=h6OIyi2FBdc?utm_source=ebook
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Como você viu, a impressão 3D pode atender diversas áreas. Você 
pode empreender e se especializar em uma área específica ou 
atender vários segmentos. Só depende de você e da sua imaginação. 
Pesquise muito, faça parte de fóruns, comunidades, grupos... 
Imagine, Faça!

Confira em nosso blog uma lista 
com os melhores sites para baixar 
modelos para impressão 3D:

ONDE BAIXAR
MODELOS 3D GRÁTIS?

blog.sethi3d.com.br

http://www.sethi.com.br/blog/melhores-sites-para-baixar-arquivos-para-comecar-a-imprimir/
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Gostou de tudo que viu até aqui sobre esse mundo incrível da 
impressão 3D? Quer saber mais e ficar por dentro das novidades? 
Então clique nos links abaixo e acompanhe nossos canais oficiais:

Qualquer dúvida, crítica, sugestão ou 
comentários, fale com a gente através 
dos nossos contatos:

(19) 3256-9567

sethi@sethi.com.br

QUERO SABER MAIS
SOBRE IMPRESSÃO 3D

@sethi3d

 (19) 98388-0339

@sethi3d

/sethi3d

www.sethi3d.com.br

@sethi3d

blog.sethi3d.com.br

https://www.instagram.com/sethi3d/?utm_source=ebook
https://api.whatsapp.com/send?l=pt&phone=5519983880339&text=[ebook]
https://www.facebook.com/sethi3d/?utm_source=ebook
https://www.youtube.com/user/sethi3d?utm_source=ebook
https://www.sethi3d.com.br/?utm_source=ebook
https://twitter.com/sethi3D?utm_source=ebook
http://blog.sethi3d.com.br/?utm_source=ebook

