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Da Digitalização ao CAD

1 Digitalização

Com base no tamanho e na precisão da peça, 
há várias opções disponíveis de hardware para 
atender às suas necessidades de medição e 
orçamentos.

Aplicações de alta precisão podem se beneficiar 
do uso de apalpadores, para recursos de 
alinhamento e geometria básica, enquanto 
superfícies complexas e peças grandes podem 
ser completamente digitalizadas com laser sem 
contato portátil, com braço articulado ou uso em 
tripé, ou scanners de luz estruturada.

Não há limite para o uso desta tecnologia, e 
suas aplicações abrangem muitos de setores 
e áreas. Isso inclui prototipagem de produtos, 
melhorias e peças de reposição para os 
setores aeroespacial, automotivo (geral, de 
desempenho e personalizado), ferroviário, 
naval, de veículos especializados (militares e de 
serviços emergenciais) e para desenvolvimento de 
equipamentos e máquinas especiais.

Os dados gerados pela tecnologia da FARO 
podem ser transmitidos diretamente para vários 
dos melhores pacotes de CAD por meio de plugins 
adequados. Se algo pode ser visto, pode ser 
digitalizado. Se pode ser digitalizado, pode ser 
medido. Se pode ser medido, pode ser modelado, 
alterado, testado, aprovado, exibido e construído.

A FARO desenvolve soluções portáteis de digitalização 
em 3D que coletam geometrias complexas com 
precisão em muitos cenários de engenharia e design, 
como protótipos, produtos, subconjuntos, estruturas e 
ambientes de trabalho completos.

Com dados de engenharia reversa gerados com base 
em nuvens de pontos, os engenheiros podem lidar 
com problemas complexos de design de forma muito 
rápida, melhorando significativamente sua agilidade, 
flexibilidade, eficiência e velocidade de design.

Os dados em 3D são apenas o começo. Avanços 
recentes de software tornaram a digitalização e os dados 
resultantes mais simples e eficientes. Assim, com os 
dispositivos de medição e de digitalização a laser em 3D 
com e sem contato, os usuários podem, de forma ainda 
mais rápida, fácil e precisa, digitalizar uma peça, objeto 
ou ambiente e criar um modelo de CAD de superfície 
total que pode ser usado em vários procedimentos de 
teste e design.

Ao unir o mundo físico e o virtual com uma 
representação totalmente em 3D, o designer tem tudo o 
que precisa ao seu alcance. O trabalho é concluído sem 
erros, usando as referências digitais para verificar se os 
modelos são precisos e estão completos.

Várias aplicações exigem resultados muito diferentes, 
e a FARO entende esses objetivos finais. As melhores 
soluções e o suporte são a garantia de que seu projeto 
será concluído sempre dentro do prazo e orçamento 
estimados.

Introdução 
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Da Digitalização ao CAD

2 3Processo Uso

Uma representação tridimensional (nuvem de 
pontos ou malha) de sua peça, conjunto ou 
ambiente pode ser refinada para criar áreas de 
interesse que permitam enquadrar facilmente 
esboços e formas geométricas básicas.

Aplicações maiores, com várias nuvens de pontos, 
podem ser compiladas para criar um conjunto de 
dados único e homogêneo.

Assim, as soluções de software subsequentes 
podem aproveitar os dados para criar modelos 
simples ou paramétricos de CAD para mudanças 
rápidas e precisas da etapa de pós-produção, 
bem como conferir os dados da digitalização 
original no modelo para verificar a intenção do 
design. Os dados podem ser alinhados, limpos, 
combinados e padronizados como preparação 
para a engenharia reversa.

Arquivamento (nuvem de pontos ou malha)
Nuvens de pontos e malhas são ideais para a 
criação de dados geométricos em 3D quando não 
há dados anteriores ou quando os dados estão em 
formatos antigos ou incompatíveis.

Com o uso de novos dados, produtos antigos 
ganham vida novamente, com melhorias ou 
reengenharia, ou são arquivados para fins de 
manutenção e reparo.

Design (malha)
Dados combinados criam uma representação em 
3D precisa do produto ou ambiente digitalizado 
e podem ser usados em várias plataformas de 
acordo com o resultado desejado.

Plataformas de software podem incluir CAD, FEA e 
CFD, que usarão os dados de design para validar 
designs e destacar áreas onde melhorias devem 
ser feitas.

Designs gerativos para refazer a engenharia 
também podem ser usados para auxiliar novas 
técnicas de fabricação, como impressão em 3D, 
ajudando a reduzir o peso dos componentes.

Impressão em 3D (malha impermeável)
A impressão em 3D requer malhas impermeáveis, 
e o software da FARO oferece uma ferramenta 
de geração de malhas totalmente integrada que 
elimina a necessidade de software de terceiros. 
Malhas impermeáveis em 3D podem ser 
calculadas, visualizadas e exportadas em vários 
formatos, como STL, .OBJ, .PLY e .WRL (VRML).

Produção (modelo de CAD)
Dados de nuvem de pontos podem ser importados 
para os principais sistemas de CAD do mercado 
e usados em conjunto com diferentes plugins 
para criar o formato final desejado dos dados 
coletados.

Depois, esses novos dados de CAD podem ser 
usados como se tivessem sido originalmente 
criados no pacote de CAD servidor. Quando os 
dados são importados no formato correto, não 
há diferença em relação aos arquivos de CAD 
originais.

Da Digitalização ao CAD
Autodesk • SolidWorks • Siemens
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Setores: transporte (automotivo, ferroviário, aeroespacial, naval), esportes motorizados, maquinário industrial/pesado, 
energia renovável, aeroespacial, defesa, médico, produtos de consumo

Pesquisa e Desenvolvimento

Setores: manufatura, automotivo, produtos de consumo, construção, maquinário agrícola

Desenvolvimento de Produtos de Reposição

Setores: manufatura em geral, transporte (automotivo, ferroviário, aeroespacial, naval), esportes motorizados, 
maquinário industrial/pesado, energia, energia renovável, aeroespacial, mineração, defesa, produtos de consumo

Peças de Reposição

Setores e Aplicações

Empresas que atendem a mercados altamente dinâmicos 
precisam acompanhar as mudanças, tendências e 
evoluções. Para isso, os engenheiros precisam examinar, 
projetar, otimizar e construir com mais rapidez. Prazos 
reduzidos, menos tempo em estoque, maior variedade de 
produtos, diferenciação mais exigente e lotes menores 
significam que as áreas de pesquisa e desenvolvimento 
devem ser flexíveis, rápidas e precisas para fornecer dados 
de design essenciais. Tecnologias portáteis de digitalização 
em 3D, com braço articulado ou em tripé são ferramentas 
indispensáveis para manter a agilidade.

Melhorias e adições melhoram um produto ou uma 
instalação. À medida que os produtos caminham para 
a maturidade do ciclo de vida, novos acessórios e 
componentes redesenhados podem aumentar sua vida útil.

Novas peças podem exigir mudanças nos dados originais 
do design, que talvez não existam, sejam confidenciais ou 
não estão em um formato de fácil utilização. A digitalização 
a laser ou com scanners de luz estruturada elimina essas 
dificuldades.

Peças gastas, que não podem ser usadas ou com 
desempenho abaixo do esperado podem prejudicar muito 
a capacidade ideal de um produto, uma instalação ou 
máquina. Do ponto de vista financeiro, "fazer" pode parecer 
mais lógico do que "comprar", mas essa decisão depende 
da precisão dos dados de design para as peças de 
reposição. A falta de dados precisos de design não é uma 
dificuldade quando os designers têm acesso à tecnologia 
de digitalização em 3D. Dados de design completos e 
precisos, gerados de nuvens de pontos, podem ser usados 
para melhorar as peças de reposição ou fabricá-las de 
forma mais econômica, com processos de produção e 
materiais modernos, como impressão em 3D, que ajuda a 
reduzir o peso total.
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Setores: veículos especiais, veículos de construção, aeroespacial, ferroviário, defesa, maquinário industrial, esportes 
motorizados

Melhorias e Personalização

Setores: frete aéreo e logística, distribuidores e trading companies, distribuidores de alimentos, produtores de bebidas, 
carnes e alimentos embalados, assistência médica, feiras e eventos comerciais, armazenamento de alto valor.

Design de Embalagens

Setores e Aplicações

Produtos padrão podem ser modificados para se 
adequarem melhor a aplicações desafiadoras, aumentando 
o desempenho ou aprimorando o visual. Soluções portáteis 
de digitalização, com braço articulado ou em tripés, fazem 
a medição de peças individuais e de um chassi inteiro de 
um veículo, com a compilação de várias nuvens de pontos 
para criar arquivos de CAD únicos e homogêneos. Os 
dados de CAD resultantes podem ser usados em soluções 
de software subsequentes, para gerar modelos e analisar o 
design de componentes para melhorias e garantir o melhor 
desempenho.

Embalagens dizem muito sobre uma empresa, sua marca e 
o cuidado que ela tem com os clientes. Por isso, precisão 
e adequação à finalidade são indispensáveis. É possível 
que o produto para o qual se pode criar um conceito 
de embalagem já tenha dados de CAD, mas designs 
exclusivos e especiais geralmente exigem recursos únicos 
para representar as geometrias desse produto.

A digitalização avançada em 3D ajuda os engenheiros a 
criar soluções de embalagens personalizadas e oferecer 
maior proteção para os componentes de alto valor. 
Coleções de produtos podem ser agrupadas, analisadas e 
embaladas de forma muito mais rápida e eficiente.
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Engenharia Reversa de Protótipos para Design Ergonômico 
ou Industrial

Os dados dimensionais coletados por meio de scanners 
portáteis ou laser scanners com braço articulado podem 
ser importados para um software avançado de post-
processing, para criar uma nuvem em 3D precisa e 
confiável, além de representações em CAD de cada 
design iterativo.

Ferramentas: laser scanner com braço articulado | 
scanner portátil | software complementar avançado para 
engenharia reversa, criação de modelos paramétricos 
de CAD e texturização de nuvens de pontos para 
apresentações.

Pesquisa, desenvolvimento e prototipagem são 
processos iterativos. Várias mudanças são feitas em 
modelos físicos e diagramas para verificar a viabilidade, 
a eficácia do design e a compatibilidade de diferentes 
modificações.

Com uma combinação criteriosa de parâmetros e 
medições em cada etapa, os engenheiros e designers 
podem avançar ou voltar etapas dos procedimentos 
de design de forma fácil, para avaliar, testar e modelar 
diferentes hipóteses e combinações de design.

• Engenharia reversa precisa até para peças 
extremamente complexas. 

• Coleta rápida de dados. 

• Criação de arquivos de CAD precisos e de 
implantação imediata. 

• Impressão ad-hoc em 3D de protótipos 
(duplicatas) para testes em campo. 

• Coleta de texturas (cores) de objetos 
digitalizados.

Vantagens

Soluções para Pesquisa e Desenvolvimento 

Agilidade é a solução para a indústria moderna, pois 
as demandas dos clientes e consumidores exigem 
personalização e individualização cada vez maiores, 
lotes menores e grande redução de prazo. Para obter 
agilidade é necessário design preciso e dados de 
fabricação.

Como resultado, pesquisa e desenvolvimento 
devem estar sincronizados, reduzindo o tempo de 
lançamento sem afetar a precisão, a qualidade e a 
eficiência do produto. A digitalização em 3D tem um 
papel fundamental no fornecimento desses dados de 
forma precisa e oportuna.
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Planejamento e Desenvolvimento de Máquinas e 
Equipamentos Especiais

Estudo de caso: uma empresa líder em máquinas 
especiais usa soluções portáteis de digitalização em 
3D para gerar modelos da área interna de estruturas 
comerciais antes de iniciar novos projetos ou 
remodelações de máquinas.

Com os scanners e a nuvem de pontos resultante, ela 
é capaz de definir dimensões com precisão milimétrica 
usadas como base para o projeto de novas máquinas ou 
equipamentos.

O laser scanner coleta até 1 milhão de pontos de 
medição por segundo em uma nuvem de pontos 
completa de 360°. Em seguida, a nuvem é usada para 
gerar layouts e desenhos de CAD em 2D e 3D com 
rapidez e precisão.

O processo pode ser repetido em vários locais, incluindo 
o uso de scanners portáteis para áreas de difícil acesso. 
Após o post-processing, incluindo a combinação de 
nuvens de pontos individuais, é possível criar uma 
"nuvem de pontos de projeto" de todo o local. Tours 
virtuais de câmera em 3D de um modelo de fábrica 
também podem ser feitos, com medição completa de 
pontos para obter precisão de ±1 mm.

Ferramentas: laser scanner portátil, em tripé, fácil de 
configurar e de usar | laser scanner portátil para áreas 
de difícil alcance e fora da linha de visão | software 
complementar avançado para engenharia reversa, 
criação de modelos paramétricos de CAD e texturização 
de nuvens de pontos para apresentações.

Soluções para Pesquisa e Desenvolvimento 

• Coleta de dados precisos em alta velocidade 
para precisão milimétrica.

• Sem dependência de diagramas de 
planejamento históricos e potencialmente 
imprecisos.

• Mais rápido e preciso que medições manuais.

• Combinação de dados sem ambiguidade.

• Conjunto completo de dados em 3D disponível.

• O software cria dados de CAD e documentação 
realista em 3D para apresentações.

• Fácil de usar, com curva de aprendizado 
simples.

Vantagens

“Toda remodelação de planta é baseada em dados 
precisos. Dessa forma, o processo completo de design é 
mais rápido, com informações precisas disponíveis para 
a melhor engenharia reversa.”
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Quando não existem dados de CAD ou uma peça ou 
um componente está sendo desenvolvido para fins de 
reposição auxiliar ou melhorias, ferramentas avançadas 
de engenharia reversa oferecem aos designers recursos 
avançados para rastrear perfis e preencher lacunas. Com 
hardware de digitalização a laser ou de luz estruturada, 
os designers podem criar nuvens de pontos precisas, 
geometrias de superfícies de contato e caminhos 
conjuntos que podem ser usados para criar arquivos de 
CAD e apresentações.

Soluções para Desenvolvimento de Produtos de Reposição

As tecnologias portáteis de digitalização e com braço 
articulado podem economizar milhares de horas em 
relação a procedimentos de engenharia reversa com 
base em medições manuais, criação de modelos de 
cada peça e rastreamento de perfis. Após a coleta, 
os dados da nuvem de pontos e os arquivos de CAD 
resultantes podem ser ajustados para tornar a peça 
original mais resistente, funcional e flexível.

Engenharia Reversa de Produtos Originais Usados ou Novos 
para Apoiar o Design de Peças de Reposição

Estudo de caso: uma empresa de engenharia que 
trabalha com engenharia reversa de produtos e 
instalações, para criar ou reproduzir componentes de 
precisão, percebeu que métodos convencionais de 
coleta de dados tornavam o processo mais lento e caro 
do que o aceitável pelos clientes.

Agora, com laser scanner com braço articulado, 
a empresa pode coletar milhares de pontos por segundo 
e usar software de terceiros não apenas para gerar 
modelos de CAD em 3D das partes em tempo real, mas 
também para análises de perfil de objetos flexíveis, 
reconstrução de acidentes e proteção de patente.

Estudo de caso: um fornecedor de para-brisas para 
embarcações usa um laser scanner com braço articulado 
para medir e modelar superfícies, já que a natureza 
complexa do design das embarcações apresenta 
problemas nos métodos de medição tradicionais. 
A empresa observou uma melhoria significativa em 
seus processos com o uso do laser scanner com braço 
articulado, atingindo precisão na primeira tentativa.

O setor de peças de reposição para o mercado 
automotivo é outro grande desenvolvedor de engenharia 
reversa com base em laser, criando acessórios de 
reposição como sistemas de escapamento, filtros de ar, 
vedações e componentes de chassi.

Ferramentas: laser scanner com braço articulado | 
software complementar avançado para engenharia 
reversa, criação de modelos paramétricos de CAD e 
texturização de nuvens de pontos para apresentações.

• Mais simplicidade, precisão e rapidez em 
engenharia reversa de perfis, superfície de 
contato, estruturas e peças originais complexas.

• Criação de arquivos de CAD precisos e de 
implantação imediata.

• Precisão na primeira tentativa.

• Tempo de lançamento mais rápido.

• Maior confiança do cliente.

Vantagens

“Esse processo funciona muito bem, principalmente 
em relação à coleta de modelos esculpidos de 
design industrial e a importação de superfícies para o 
computador para edição final.”

“Os processos e os recursos aprimorados são uma 
solução muito valiosa. Um produto melhor e mais 
adequado e um tempo menor de desenvolvimento são o 
verdadeiro retorno.”
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Estudo de caso: um fornecedor de chassis e suspensões 
de reposição para os mercados de carros potentes, 
corrida de arrancada e caminhonetes esportivas cria 
sistemas e peças de conexão direta que são montadas 
nos veículos e devem se encaixar aos componentes de 
fabricantes de equipamentos originais (OEM).

Os produtos incluem componentes de suspensão, 
sistemas de direção, fixadores para chassi e o chassi 
completo de um veículo.

Um laser scanner com braço articulado é usado para 
criar dados de nuvem de pontos precisos para uso direto 
no sistema de CAD.

Com a mobilidade do laser scanner com braço articulado, 
a movimentação gradual é possível para coletar os dados 
de uma área grande e para combinar em uma única nuvem 
de pontos. Com a portabilidade, o equipamento também 
pode ser usado em locais externos.

Esse tipo de digitalização é aplicável em outros setores 
de reposição/melhorias, como capas e suportes para 
telefone celular, gabinetes industriais, componentes de 
armários e anteparos de proteção.

Coleta a Forma e o Espaço de Instalação de Produtos Originais 
e seus Ambientes para o Design de Produtos de Reposição

Ferramentas: laser scanner com braço articulado | 
scanner portátil | software complementar avançado para 
engenharia reversa, criação de modelos paramétricos 
de CAD e texturização de nuvens de pontos para 
apresentações.

Soluções para Desenvolvimento de Produtos de Reposição

• Digitalização mais simples, precisa e rápida de 
áreas de instalações complexas.

• Tempo de lançamento mais rápido.

• Melhor uso do espaço de instalação.

• Coleta de dados em quase todos os locais onde 
o objeto estiver disponível.

• Movimentação gradual para coletar dados 
de uma área grande em uma única nuvem 
de pontos.

Vantagens

“Percebemos a melhoria 
na precisão da medição e 
também no detalhamento 
dos dados, o que é 
incrível.”
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Soluções para Peças de Reposição e Recondicionamento

A reposição de peças gastas, que não podem ser 
usadas ou com desempenho abaixo do esperado 
é complexa devido à indisponibilidade de peças 
sobressalentes ou falta de desenhos de engenharia. 
O recondicionamento apresenta problemas 
semelhantes e a falta de dados de CAD dificulta 
o trabalho.
As peças substituídas ou recondicionadas devem 
oferecer um desempenho igual ou melhor que as 
peças anteriores. Os engenheiros terão acesso 
a materiais e processos melhores, e poderão 
obter ganhos de desempenho significativos, 
mas apenas se tiverem acesso aos dados 
geométricos ideais.
Com sistemas de digitalização a laser ou com 
scanners de luz estruturada, os engenheiros 
e designers podem combinar com precisão 
as dimensões de uma peça e sua relação 
com os elementos próximos. Eles podem 
desenvolver peças de reposição mais 
fortes e mais leves para atualizar e 
melhorar sistemas, resultando em 
aumento de qualidade e desempenho.
As peças de reposição também podem 
ser fabricadas com antecedência, 
reduzindo o tempo de conclusão da 
manutenção. Caso ocorram falhas 
inesperadas, dados precisos em 3D 
aceleram os processos de reparo, 
permitindo uma recuperação 
rápida da operação de máquinas, 
processos e plantas.

Recondicionamento de Roda 
de Liga Leve
A geometria de uma parte não danificada de uma roda 
de liga leve pode ser medida com apalpadores sensíveis 
ao toque ou laser scanner com braço articulado. Em 
seguida, a nuvem de pontos resultante é replicada de 
forma rotacional para reproduzir todo o aro.

O arquivo de CAD da geometria de aro pode ser 
ajustado para verificar a quantidade de remoção de 
material necessária a fim de eliminar a parte danificada e 
os arquivos resultantes, transmitidos para uma máquina 
de CNC.

Esse processo elimina a necessidade de realizar 
operações de corte a olho nu. Ele também resulta em um 
arquivo de CAD com recursos completos que pode ser 
usado para outras operações de reparo.

O setor automobilístico é um grande desenvolvedor de 
peças de reposição, principalmente no setor de carros 
clássicos. No entanto, as peças de reposição existentes, 
para gerar maior desempenho, também são aplicáveis 
no setor de carros contemporâneos.

Um exemplo seria a reposição de aletas integradas 
de entrada de ar em um veículo antigo. Nesse caso, 
certamente não há dados de CAD existentes e peças 
sobressalentes podem ser muito caras.

Com um laser scanner montado em um braço, 
engenheiros podem digitalizar uma peça existente 
e criar uma representação completa de CAD desse 
componente. As modificações podem ser feitas antes 
da recriação para melhorar o desempenho da entrada 
de ar. Em seguida, o arquivo de CAD resultante pode 
ser usado para criar um componente de reposição, com 
métodos de fabricação tradicionais ou uso de impressão 
em 3D.

Peças de Reposição de 
Carros Clássicos



11

Soluções para Peças de Reposição e Recondicionamento

Componentes fundidos podem durar anos e, quando 
falham, pode ser difícil obter peças de reposição ou 
acessar dados aplicáveis de design.

Nesse caso, um laser scanner pode ser usado para 
criar uma nuvem de pontos de todo o componente, 
transferi-la para um pacote de CAD e criar um plano de 
engenharia preciso e representativo.

O arquivo de CAD pode ser compartilhado com vários 
pacotes de software de post-processing para criar 
novas peças de corte, seja para recriar do zero ou com 
um software de modelagem que cria uma nova solução 
de fundição.

Ferramentas: scanner portátil com e sem contato com 
braço articulado | software complementar avançado para 
engenharia reversa | criação de modelos paramétricos 
de CAD | texturização de nuvens de pontos para 
apresentações.

Recriação de Componentes Fundidos

• Coleta de dados precisos em alta velocidade 
para precisão milimétrica.

• Sem dependência de diagramas históricos e 
potencialmente imprecisos.

• Muito mais rápido e preciso que medições 
manuais.

• Combinação de dados sem ambiguidade.

• Dados em 3D completos, sem necessidade de 
medições adicionais.

• O software cria dados de CAD realistas que 
podem ser compartilhados com um software de 
recriação, inclusive impressão em 3D.

• Documentações em 3D criadas para análises e 
apresentações.

• Fácil de usar, com curva de aprendizado 
simples.

Vantagens
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Normalmente,os produtos padrão “de base” precisam ser modificados para se 
tornarem mais adequados para aplicações especializadas.

Projetos maiores, como veículos personalizados, terão peças modificadas por 
segurança, espaço, acesso e instalação de equipamento especial. Projetos 
menores podem envolver apenas estruturas ou componentes individuais.

Um entendimento detalhado da área de trabalho, incluindo pontos 
de reparo e conflitos potenciais, é essencial, mas os fabricantes de 
equipamentos originais (OEMs) geralmente não disponibilizam os dados 
de design do veículo. Em alguns casos, talvez seja necessário analisar 
os efeitos de qualquer mudança usando software de FEA e CFD.

Tecnologias avançadas de digitalização em 3D ajudam os designers 
e engenheiros a desenvolver um plano completo e preciso de um 
projeto, mesmo quando os dados originais não estão disponíveis. 
As aplicações incluem caminhões de bombeiros, ambulâncias, 
veículos blindados e veículos para pessoas com necessidades 
especiais. Os setores aerospacial, ferroviário e naval têm 
demandas semelhantes, como novos equipamentos, 
remodelação interna, reutilização e personalização.

Soluções para Melhorias e Personalização

Coleta de Dados de Espaço de Instalação e Pontos de 
Reparo de Equipamento Original como Base para o Design de 
Equipamentos e Produtos Especiais
Estudo de caso: uma empresa alemã especializada em 
modificação de veículos usa a digitalização em 3D com 
base em laser para vários fins, usando scanners com e 
sem contato com braço articulado para criar dados de 
CAD em 3D de alta resolução.

Uma solução de software de terceiros é usada, por 
exemplo, na aplicação de revestimento blindado para 
alinhar virtualmente os pontos de dados visuais aos 
pontos de montagem e, como resultado, os ajustes 
necessários são definidos com rapidez.

Seria extremamente complexo fazer a medição com 
contato convencional. Nesse caso, um laser scanner 
com braço articulado digitaliza os dois lados e, com o 
uso do software para alinhá-los, a espessura do material 
de todos os componentes pode ser exibida.

Ferramentas: laser scanner com e sem contato 
com braço articulado | scanner portátil | software 
complementar avançado para engenharia reversa, 
criação de modelos paramétricos de CAD e texturização 
de nuvens de pontos para apresentações.

• Coleta de dados precisos em alta velocidade 
para precisão milimétrica.

• Sem dependência de desenhos em CAD 
indisponíveis e proprietários.

• Melhor uso de espaço de pontos de reparo e 
instalação disponível.

• Muito mais rápido e preciso que medições 
manuais.

• Combinação de dados sem ambiguidade.

• Dados em 3D completos, sem necessidade de 
medições adicionais.

• O software cria dados realistas de CAD e 
documentação em 3D para apresentações.

• Fácil de usar, com curva de aprendizado 
simples.

Vantagens

“As mais variadas tarefas de medição em muitas peças 
diferentes fazem parte do nosso desafio diário. Um 
ambiente ideal para soluções de digitalização em 3D, 
que permite medição com contato e medição remota em 
apenas uma operação.”
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Engenharia Reversa de Equipamentos Originais para Incorporar 
Atualizações de Design

A engenharia reversa de equipamentos existentes é 
necessária no caso de modificações para incorporar 
atualizações de design, melhoria de desempenho 
ou instalação de funcionalidades e equipamentos 
adicionais.

Em um evento, uma empresa líder em consultoria foi 
incumbida de criar uma cópia exata de um cone do 
nariz de aeronave antes de ajustar novos sensores. Não 
havia dados existentes para o nariz e a medição manual 
seria muito difícil, imprecisa e demorada. Além disso, 
geometrias precisas também eram necessárias para 
análises posteriores de CFD.

A empresa usou um laser scanner e outro portátil, ambos 
em 3D, para criar um modelo completo e preciso do 
cone do nariz, não apenas para modificações no design 
como também para análise futura de CFD do fluxo de ar.

Ferramentas: laser scanner | software complementar 
avançado para engenharia reversa, criação de modelos 
paramétricos de CAD, dados de design para análise 
de CFD e texturização de nuvens de pontos para 
apresentações.

Soluções para Melhorias e Personalização

• Engenharia reversa precisa até para peças 
extremamente complexas.

• Criação de arquivos de CAD precisos e de 
implantação imediata.

• Coleta rápida de dados (projeto urgente).

• Capacidade de coleta de estruturas complexas 
para processos de CFD e FEA.

• O modelo de simulação de alta precisão oferece 
resultados de simulação melhores.

Vantagens

“Sem a digitalização a laser em 3D, não teríamos gerado 
os dados de design exatos dos quais precisávamos. 
Economizamos cerca de um mês de tempo de trabalho e 
concluímos a tarefa antes do prazo.”
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Soluções para Design de Embalagens

A função das embalagens é muito importante. Por isso, 
um design preciso significa proteção e apresentação 
melhores.

De embalagens simples para alimentos e bebidas a 
caixas rígidas e personalizadas para equipamentos 
frágeis e de alto valor, as embalagens dizem muito sobre 
a empresa, sua marca e o cuidado que ela tem com os 
clientes.

Produtos feitos sob medida e seus vários formatos de 
embalagens criam muitos desafios, já que sua geometria 
complexa precisa ser combinada aos materiais de 
embalagem corretos e com o estilo externo ideal.

Esse tipo de processo de design nem sempre é possível 
com base somente nos dados de design do produto. Se 
ele for armazenado com outros componentes na mesma 
embalagem, a posição, a espessura da parede e os 
perfis devem ser extremamente precisos para garantir a 
proteção adequada.
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Soluções para Design de Embalagens

Estudo de caso: uma empresa do Reino Unido, 
especializada em caixas de transporte e na criação de 
espuma de proteção, sempre lida com situações em que 
precisa adaptar soluções de embalagens personalizadas 
para vários produtos diferentes.

Para atender melhor às necessidades dos clientes 
e fornecer espumas de proteção mais precisas e 
recortadas sob medida, ela investiu em um laser scanner 
portátil com braço articulado.

Os produtos são digitalizados de forma rápida e precisa, 
gerando perfis e dados dimensionais usados para 
criar arquivos de CAD em um software de engenharia 
reversa de terceiros. Em seguida, é possível transferi-los 
para operações de CNC e representações virtuais para 
análise do cliente.

A combinação de um software avançado de metrologia 
e um laser scanner com braço articulado oferece um 
pacote completo de metrologia para medição com e sem 
contato. Com digitalização em 3D, a empresa consegue 
desenvolver o melhor design com espumas de proteção, 
para obter apelo estético e maior proteção do produto.

Ferramentas: laser scanner com e sem contato com 
braço articulado | software complementar avançado para 
engenharia reversa, criação de modelos paramétricos 
de CAD e texturização de nuvens de pontos para 
apresentações. 

Design de Embalagens Personalizadas 
para Produtos de Alto Valor

• Coleta de dados precisos em alta velocidade 
para precisão milimétrica.

• Sem dependência de desenhos em CAD 
indisponíveis, inadequados e proprietários.

• Muito mais rápido e preciso que medições 
manuais.

• Combinação de dados sem ambiguidade.

• Dados em 3D completos, sem necessidade de 
medições adicionais.

• O software cria dados realistas de CAD para 
funções de CNC e design, e documentação em 
3D para apresentações.

• Fácil de usar, com curva de aprendizado 
simples.

Vantagens

“Decidimos que o uso de um meio mais avançado de 
medição precisa com e sem contato aumentaria ainda 
mais a capacidade de precisão do nosso departamento 
de design e aceleraria nossos processos.”
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