


O QUE É IMPRESSÃO 3D

A impressão A impressão A impressão A impressão 3D consisti 3D consisti 3D consisti 3D consisti na fabricação de uma peça na fabricação de uma peça na fabricação de uma peça na fabricação de uma peça 

através da sobreposição de camadas.através da sobreposição de camadas.através da sobreposição de camadas.através da sobreposição de camadas.



A impressão 3D irá resolver A impressão 3D irá resolver A impressão 3D irá resolver A impressão 3D irá resolver 

todos os Problemas?todos os Problemas?todos os Problemas?todos os Problemas?



Por que as impressoras 3D foram 
criadas?



O que fez com que as impressoras 3D O que fez com que as impressoras 3D O que fez com que as impressoras 3D O que fez com que as impressoras 3D 

se tornassem popular no mundo?se tornassem popular no mundo?se tornassem popular no mundo?se tornassem popular no mundo?



EXEMPLOS DE APLICAÇÕES DAS IMPRESSORAS 3D

Criação de Protótipos para moldes de SiliconeCriação de Protótipos para moldes de SiliconeCriação de Protótipos para moldes de SiliconeCriação de Protótipos para moldes de Silicone



PPPProtótipos para peças fabricadas por rotótipos para peças fabricadas por rotótipos para peças fabricadas por rotótipos para peças fabricadas por 

maquinas de vacuum formingmaquinas de vacuum formingmaquinas de vacuum formingmaquinas de vacuum forming



Peças para reposição de MáquinasPeças para reposição de MáquinasPeças para reposição de MáquinasPeças para reposição de Máquinas



Produção de maquetesProdução de maquetesProdução de maquetesProdução de maquetes



Próteses para animaisPróteses para animaisPróteses para animaisPróteses para animais



Protótipos de próteses para seres humanosProtótipos de próteses para seres humanosProtótipos de próteses para seres humanosProtótipos de próteses para seres humanos



Próteses e órteses para seres humanosPróteses e órteses para seres humanosPróteses e órteses para seres humanosPróteses e órteses para seres humanos



INDUSTRIA 4.0

Como a impressão 3D está Como a impressão 3D está Como a impressão 3D está Como a impressão 3D está 

Mudando a indústria?Mudando a indústria?Mudando a indústria?Mudando a indústria?



INDUSTRIA 4.0

Consultoria remotaConsultoria remotaConsultoria remotaConsultoria remota



INDUSTRIA 4.0

Diminuição do Custo de Diminuição do Custo de Diminuição do Custo de Diminuição do Custo de 

FabricaçãoFabricaçãoFabricaçãoFabricação



INDUSTRIA 4.0

Just in Time  dentro da Impressão 3DJust in Time  dentro da Impressão 3DJust in Time  dentro da Impressão 3DJust in Time  dentro da Impressão 3D



PERGUNTAS


