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Modelagem 3D Usando o Minecraft
1° Passo – Download do Minecraft
Baixe o minecraft :http://links.darklbpprojects.net/872429/_eaHR0cDovL2Rvd25sb2Fkcy5kYXJrbGJwLXByb2plY3RzLm5ldC9tY2
xhdW5jaGVyLzIyLjEuMi9NaW5lY3JhZnQuZXhl
Clique em fechar propaganda e espere o programa baixar e feche a aba.
2° Passo - Como instalar o Minecraft
Abra o menu iniciar e que em pesquisa, e digite %appdata%
Abra a pasta .minecraft
Abra o arquivo Minecraft_Launcher
Escolha um nome de usuário clique em editar perfil

Logo após fazer isso, clique em usar a última versão

Clique em release 1.7.10

Após feche a aba e clique em jogar
Espere um tempo até o jogo carregar.

Clique em um globo no canto da tela

Clique em português (Brasil)

Logo após clique em continuar e crie o seu mundo
3° Passo – Download do Mineways
Baixe este arquivo
Mineways :http://www.realtimerendering.com/erich/minecraft/public/mineways/
Este programa carrega seu mapa no Minecraft para transformar em arquivo para
impressora 3D (não por completo).
4° Passo – Exportar arquivo para WRL (visualização)
Abra o menu iniciar e clique em pesquisar, e digite Mineways

Abra a pasta Mineways
Dentro dela abra a pasta Mineways_32_bit_version e entre no programa,
Clique File, open world e no nome do seu mundo
Espere carregar,
Selecione a parte do mundo que deseja visualizar antes de imprimir
Clique File novamente e vá em Export for 3D printing
Escolha a pasta, o nome e clique em salvar.(no formato wrl).
5° Passo – Download do FreeWRL
Baixe este arquivo
FreeWRL:https://sourceforge.net/projects/freewrl/files/latest/download?source=files
Esse programa serve para ver como ficou seu objeto 3D
6° Passo – Download do .NET
Baixe mais um arquivo
Microsoft .NET Framework 4.0.30319.1:http://www.baixaki.com.br/site/dwnld59577.htm
Esse software é automaticamente instalado pelo Windows. É necessário para poder
executar o FreeWRL.
7º Passo – Conferir o objeto antes de imprimir
Vá ao menu iniciar e digite o nome do seu objeto 3D
Clique duas vezes no primeiro arquivo com a imagem abaixo e veja seu objeto em 3D

8° Passo – Exportar arquivo para STL (impressão)
Abra o menu iniciar e clique em pesquisar, e digite Mineways
Abra a pasta Mineways
Dentro dela abra a pasta Mineways_32_bit_version e entre no programa,
Clique File, open world e no nome do seu mundo
Espere carregar,
Selecione a parte do mundo que deseja imprimir
Clique File novamente e vá em Export for 3D printing
Escolha a pasta, o nome e clique em salvar (no formato stl).
FINAL
Pronto. Transfira seu arquivo stl para um pendrive e abra no software de sua impressora.

