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RESUMO 

 

Com uma demanda cada vez maior pela minimização de erros dimensionais e rapidez na análise 

de possíveis falhas, tem-se buscado métodos que possibilitem esta análise de maneira rápida e 

eficaz. Com uma tendência global de se automatizar as atividades e análises e, 

concomitantemente, aumentar a eficiência dos processos, a inspeção visual automática tem 

ganhado espaço considerável nas inspeções de qualidade na engenharia. Este trabalho apresenta 

um método de inspeção visual automática, através do acompanhamento do caso de uma peça 

mecânica, capaz de evidenciar as vantagens e limitações do procedimento. Este estudo aborda 

o uso de um escâner 3D, disponibilizado pelo Prograf UFF (Laboratório de Processamento 

Gráfico), para a obtenção de dados e análise de suas características e aplicações. Uma vez que 

os dados tenham sido obtidos, é realizado o processamento e refinamento das imagens, para 

geração de um modelo tridimensional da peça. A análise é realizada com auxílio de um software 

aplicável, que faz a comparação entre o modelo gerado e o resultado esperado. Os resultados 

mostrarão o grau de confiabilidade desse método, além dos procedimentos e cuidados 

recomendados para garantia da precisão da inspeção. Visto que esta é uma tecnologia emergente 

e ainda pouco usada no Brasil, os resultados desse estudo foram relevantes para avaliar a 

aplicabilidade da utilização da inspeção visual automática em aplicações industriais, com 

potencial de impactar no tempo, na qualidade e no custo dos processos. 

 

Palavras-chave: Inspeção visual automática. Escâner. Tolerância dimensional. Análise. 

Eficiência. 



 

 

ABSTRACT 

 

With an increasing demand for the minimization of dimensional errors and speed in the analysis 

of possible failures, methods that allow this analysis in a fast and efficient way are wanted. 

With a global trend to automate activities and analyzes and, at the same time, increase process 

efficiency, automated visual inspection has gained considerable scope for engineering quality 

inspections. This study presents a method of automated visual inspection, through the follow-

up of the case of a mechanical part, capable of highlighting the advantages and limitations of 

the procedure. This work also approaches the use of a 3D scanner, available at Prograf UFF 

(Laboratory of Graphic Processing), to obtain data and analysis of its characteristics and 

applications. Once the data has been obtained, the images processing and refinement are 

performed, to generate a three-dimensional model of the part. The analysis is carried out with 

the aid of applicable software, which makes the comparison between the generated model and 

the expected result. The results show the reliability of this method, as well as the procedures 

and cares recommended to guarantee the accuracy of the inspection. Since this is an emerging 

technology and still little used in Brazil, the results of this study is relevant to evaluate the 

applicability of the use of automated visual inspection in industrial applications, where it has 

the potential to impact on time, quality and cost of the processes. 

 

Keywords: Automatic visual inspection. Scanner. Dimensional tolerance. Analysis. Efficiency. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

A melhoria nos processos de fabricação é um alvo contínuo da indústria e dos seus 

envolvidos. A otimização do tempo e da matéria prima é um quesito cada vez mais discutido e 

desejado por diversas partes do mercado, visto que ambos impactam direta ou indiretamente no 

lucro de uma companhia. A constante busca pela otimização de recursos deixa claro o anseio 

pela perfeição de um processo: rápido, prático e eficaz. Contudo, ainda é comum ocorrerem 

falhas durante as diferentes fases de um processo industrial, seja no projeto, na fabricação ou 

na montagem de determinado componente. Desta maneira, o uso de ferramentas que 

possibilitem a minimização de tais falhas e que podem auxiliar em uma melhoria do processo 

como um todo tem sido buscado cada vez mais pelo mercado. Neste cenário aparece a inspeção 

visual automática, que se apresenta como uma poderosa ferramenta de auxílio e 

desenvolvimento de projetos e processos. 

 

 

1.1.     MOTIVAÇÃO 

 

A inspeção visual é uma das técnicas mais antigas para reconhecimento de padrões e 

que garante a qualidade de um produto. Entretanto, tarefas repetitivas por períodos prolongados 

causam fadiga visual e reduzem o desempenho da inspeção. Neste sentido, técnicas e sistemas 

de Inspeção Visual Automática (IVA) podem ter um papel importante na detecção de não 

conformidades do produto, que englobam desde falhas catastróficas (falta de componentes) até 

defeitos de fabricação e montagem (interferências causadas por dimensões e/ou geometrias fora 

dos padrões). 

Diversos artigos acadêmicos (JARVIS, 1980; MARSHALL, 1990; NEWMAN & JAIN, 

1995; MOHAMMAD, 2008) e da indústria (BURKE, 1996; ZOMBO & SHANNON, 2006;
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ENGLISH, 2013; KOMATSU et al., 2014) já discutiram esse tema, revelando demandas por 

ferramentas decisórias adequadas e por sistemas de classificação dos defeitos detectados. Na 

indústria aeronáutica, há uma demanda significativa por tais sistemas, tendo em vista a grande 

quantidade de peças, conjuntos e módulos a serem montados e a necessidade de se reduzir as 

não conformidades a um nível que não comprometa a segurança da aeronave (SAFRAN, 2017). 

A empresa canadense AV&R Vision & Robotics é talvez a primeira a ter desenvolvido 

um sistema de inspeção visual automática para turbinas. O sistema permite a retirada automática 

de fotos de pontos específicos das turbinas, que é uma exigência da FAA (Federal Aviation 

Administration), bem como o pós-processamento dessas imagens, comparando-as com 

turbinas-gabarito com o objetivo de garantir a qualidade do conjunto montado. No entanto, o 

objetivo da ferramenta é a análise de superfícies de determinadas partes do motor.  

Testes tradicionais têm se demonstrado muitas vezes ineficientes para a verificação 

dimensional e de tolerâncias, evidenciando a necessidade de outros recursos mais práticos para 

tal análise. Estes têm o objetivo principal de reduzir custos e o desperdício na produção. A 

utilização de ferramentas virtuais de análise tem contribuído para concluir em horas inspeções 

que anteriormente levavam dias para ser completadas por métodos de inspeção tradicionais. 

Um perfeito exemplo da implementação com sucesso desses métodos virtuais de inspeção pode 

ser constatado pela afirmação de Emerick, um especialista em melhoria de processo, que 

declarou que “Em um espaço de uma hora eu resolvi um problema que normalmente teria 

custado 21 dias de produção em tempo de inatividade. Isto representa facilmente uma economia 

de $ 480.000,00 em uma simples hora de escaneamento 3D e verificação do problema dentro 

do Geomagic Control” (DALTON-TAGGART, 2013). 

 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

O presente trabalho tem por objetivo o estudo de uma ferramenta de captação de 

imagens para auxiliar na inspeção visual automática de diferentes componentes, a fim de 

entender a aplicabilidade e o potencial do equipamento utilizado. 

O estudo também foi importante para compreender o funcionamento da ferramenta de 

inspeção visual e como transformar os dados obtidos em representações virtuais consistentes 

através do processamento das imagens obtidas para comparação de modelos tridimensionais. O 
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resultado desta comparação poderá servir de objeto de estudo para a otimização do processo de 

fabricação e montagem. 

Além disso, outro objetivo deste trabalho é a oportunidade de proporcionar aos seus 

autores a chance de exercitar três importantes pilares de engenharia: projeto, fabricação e 

inspeção. 
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2. METODOLOGIA 

 

Teve-se o objetivo de avaliar um dispositivo móvel de captura de imagens RGB-D1, 

disponível no mercado, para verificar a capacidade do mesmo em atender as necessidades de 

precisão de medições físicas realizadas com o equipamento. O dispositivo que foi avaliado 

nesse projeto é o NextEngine 3D Laser Scanner (NEXTENGINE, 2017). 

A inspeção visual automática consiste em um conjunto de processos, desde a captação 

da imagem desejada até o resultado final dos desvios obtidos durante a inspeção. Como em 

diversas práticas, tal inspeção consiste em um grupo de variáveis de grande importância que se 

apresentam ao longo dos processos. Tais variáveis desempenham tamanha relevância de modo 

que um desvio em apenas uma delas pode comprometer todo o processo, desqualificando a 

inspeção. Desta maneira, deve-se conhecer ao máximo as variáveis envolvidas nas etapas e 

buscar a garantia da confiabilidade das mesmas, de forma que o processo como um todo obtenha 

resultados genuínos.  

A fim de se compreender o método em geral, as etapas do processo de inspeção que 

geralmente são realizadas e foram seguidas no presente trabalho são:  

 

● Preparação da peça/conjunto e equipamento; 

● Captação das imagens; 

● Processamento das imagens; 

● Obtenção do modelo; 

● Processo de inspeção 3D; 

                                                 
1 Imagens RGB-D integram informação de cor (RGB) e de profundidade (D) de uma cena observada a partir de 

um determinado ponto de vista. 
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● Descrição dos resultados. 

 

A primeira etapa, de preparação da peça/conjunto e equipamento, consiste em eliminar 

as possíveis fontes externas que possam influenciar nas etapas subsequentes e 

consequentemente no resultado da inspeção (exemplos: sujeira da peça, luminosidade do 

ambiente e calibração do equipamento). 

Na etapa de captação de imagens foi utilizado o NextEngine 3D Laser Scanner para a 

obtenção dos dados necessários para posterior análise. 

O processamento das imagens foi realizado no software ScanStudio, disponibilizado em 

conjunto com o escâner utilizado para o refinamento das imagens obtidas, possibilitando assim 

a geração do modelo 3D que representa o material em estudo. 

A obtenção do modelo é a etapa que transforma as imagens refinadas após a captação 

pelo instrumento óptico em uma representação tridimensional da peça/conjunto que deseja-se 

inspecionar. 

O processo de inspeção 3D foi realizado pela ferramenta computacional Geomagic 

Control X, que possibilitou a análise dimensional do produto e a aquisição dos dados 

necessários para a conclusão da inspeção. 

A descrição dos resultados é a etapa final, em que foram apresentados os desvios 

observados no modelo e de que modo eles podem afetar a funcionalidade da peça/conjunto. 

Destaca-se que o presente trabalho abordou elementos de 3 naturezas: ideal, real e 

avaliado. A primeira trata de peças ideais, modeladas em software com as medidas exatas, como 

desejado. Seguida pelos modelos reais, que representam as medidas exatas dos modelos físicos 

fabricados. Estas medidas abrangem as dimensões ideais com um erro de fabricação. Por 

último, os modelos avaliados são aqueles medidos a partir da peça física. É importante ressaltar 

que em um processo de inspeção a comparação efetivamente realizada é entre o modelo 

avaliado e o ideal, contemplando erros de fabricação e de medição.  
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2.1 OBJETOS DE ESTUDO 

 

Para a realização da etapa de análise completa foram definidos dois modelos de estudos, 

como é possível verificar a seguir nas Figuras 01 e 02. 

 
Figura 01: Dimensões em milímetros da Peça 1. 

 

Ambas as peças foram fabricadas por 2 métodos distintos de fabricação. A Peça 1 foi 

fabricada na impressora 3D da Cube e em um torno CNC do CEFET/RJ (unidade Maracanã), 

enquanto a Peça 2 foi fabricada em uma impressora 3D da MakerBot e também manualmente 

em um torno mecânico do Laboratório de Tecnologia Mecânica (LTM) da UFF. 

É importante salientar que, por uma falha de modelagem durante a fabricação, oriunda 

da especificação equivocada da medida de um diâmetro e de um chanfro, a Peça 1 fabricada no 

torno CNC possui diferenças dimensionais no projeto se comparada à impressa. Porém, como 

a intenção é avaliar a precisão do escaneamento para os métodos de fabricação, as dimensões 

absolutas podem não ser exatamente iguais, e ainda assim não impactaram os resultados da 

análise, visto que os valores analisados foram os desvios. Portanto, a peça ilustrada pela Figura 

01 se refere à fabricada por CNC, e as diferenças dimensionais dos métodos se dão no topo, 

alterando o diâmetro de 15 para 17 milímetros e o chanfro de 2 mm x 45º para 3 mm x 45º para 

a peça impressa. 
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Figura 02: Dimensões em milímetros da Peça 2. 

 

Tais objetos foram selecionados por possuírem características geométricas desejáveis 

para a análise. Com a utilização destas peças é possível avaliar discrepâncias dimensionais em 

perfis curvos, cilíndricos, chanfros, faces em ângulo, sangramentos, dentre outros perfis. 

 

2.2 PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

 

2.2.1 SolidWorks  

  

 O SolidWorks é o software de modelagem tridimensional utilizado no projeto, 

selecionado pela sua ampla utilização e aplicabilidade em trabalhos de engenharia. Nele foram 

feitos os modelos 3D das peças que passaram por análise, como no exemplo da Figura 03, 

utilizando as dimensões de projeto, a fim de gerar um modelo “gabarito”, que foi usado como 

referência de comparação. 
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Figura 03: Elemento modelado no SolidWorks. 

  

A Figura 04 mostra outra vantagem da utilização deste software: a possibilidade de 

leitura de um dos possíveis formatos de saída do software do escâner, garantindo assim uma 

melhor comunicação entre as duas ferramentas. É possível abrir um arquivo gerado pelo escâner 

NextEngine no software SolidWorks, a partir do formato STL, o qual foi utilizado no presente 

trabalho. 

   

Figura 04: Elemento escaneado e importado no SolidWorks. 

 

 

2.2.2 Fabricação das Peças 

 

Foram utilizados dois processos de fabricação das peças para serem analisadas: 

usinagem (torneamento) e impressão 3D. O primeiro foi escolhido por ser tradicionalmente 

utilizado na indústria mecânica, e o segundo por se apresentar como um método promissor de 

fabricação que tem sido cada vez mais utilizado em aplicações de projetos de engenharia em 

diversos ramos. As impressoras 3D utilizadas foram cedidas pelos professores André Maués 
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Brabo Pereira e Helena Cristina da Gama Leitão, do departamento de Engenharia Civil e do 

Instituto de Computação, respectivamente. 

 

2.2.2.1 Torno 

 

A usinagem é um processo de fabricação no qual a peça é produzida através da remoção 

de material. O torneamento é um método de usinagem no qual deseja-se a obtenção de 

superfícies de revolução, utilizando a máquina-ferramenta denominada torno, de modo que “a 

peça gira em torno do eixo principal da máquina e a ferramenta se desloca simultaneamente 

seguindo determinadas trajetórias” (CHIAVERINI, 1986).  

A fabricação da Peça 2 de estudo, usinada, foi realizada no LTM (Laboratório de 

Tecnologia Mecânica), coordenado pelo professor Juan Manuel Pardal, com equipamento 

similar ao mostrado na Figura 05. 

 

Figura 05:  Foto do Torno Mecânico disponível na Universidade Federal Fluminense. 
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2.2.2.2 Impressora 3D  

 

A tecnologia de impressão 3D tem se tornado uma importante ferramenta não apenas de 

prototipagem, mas também de método de fabricação. Ela consiste em um processo automático 

de adição de material camada por camada (MISHRA, 2014), podendo trabalhar com diferentes 

tipos de materiais (exemplos: nylon, cerâmica, plástico e metal) em diversas configurações 

(exemplos: pó, filamentos e resinas) desde que seja usada a impressora específica para tal 

material (BHATIA, 2015). 

O uso da impressão 3D tem crescido cada vez mais nos últimos anos, destacando a sua 

grande capacidade de fabricação de partes personalizadas, podendo gerar desde protótipos até 

partes funcionais. Tal tecnologia tem tido grande destaque na área biomédica, na qual já é 

amplamente utilizada na fabricação de próteses dentárias e de membros. Pesquisas têm sido 

desenvolvidas também para a utilização desta ferramenta na fabricação de próteses de órgãos e 

até implante de pele (MISHRA, 2014). 

Este método consiste inicialmente na elaboração de um modelo 3D da parte que se 

deseja fabricar. Tal modelo pode ser obtido por diferentes formas, como pelo escaneamento 3D 

(utilizando de engenharia reversa) ou criação em um software de modelagem (exemplos: 

Solidworks, Meshmixer etc.) (MISHRA, 2014). 

A impressão 3D se apresenta em diferentes metodologias e matérias-primas. Pode-se 

destacar como as metodologias mais importantes: estereolitografia (SLA), fusão e deposição de 

material (FDM), sinterização seletiva a laser (SLS), processamento de luz direta (DLP), multijet 

(MJM) e laminação de deposição seletiva (SDL).  

As indústrias aeroespacial e automotiva são grandes exemplos de áreas que têm inserido 

cada vez mais a impressão 3D no seu processo produtivo ou no auxílio para o desenvolvimento 

e otimização de produtos. 

No presente trabalho, foi utilizado o método FDM através da impressora 3D Cube (para 

impressão da Peça 1), da fabricante 3D Systems, e da MakerBot Replicator 2 Desktop 3D 

Printer (para impressão da Peça 2), da fabricante MakerBot. O método FDM realiza a extrusão 

de um filamento derretido de plástico (geralmente ABS ou PLA) depositando tal material 

camada por camada de acordo com o projeto da peça modelada (BHATIA, 2015).   
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A impressora 3D Cube (Figura 06) permite imprimir objetos em até duas cores 

simultaneamente. O material utilizado na impressão é plástico ABS ou PLA. Para a impressão 

da Peça 1 foi utilizado ABS. As dimensões máximas de impressão, segundo o seu fabricante, 

são: 15,25 x 15,25 x 15,25cm. Esta impressora imprime objetos em até duas diferentes 

espessuras de camada: 70 mícrons (maior precisão) ou 200 mícrons (modo rápido). As 

especificações técnicas aqui descritas e maiores detalhes sobre esta impressora estão 

disponíveis no site do seu fabricante 

(https://www.3dsystems.com/shop/cube/techspecs?redirectFrom=cubify). 

 

 
Figura 06:  Foto da impressora 3D Cube usada para impressão de Peça 1. 

 

A MakerBot Replicator 2 Desktop 3D Printer, apresentado na Figura 07, permite 

imprimir objetos em plástico ABS ou PLA. Para impressão da Peça 2 foi utilizado PLA. Esta 

impressora imprime objetos de até 410 pol³ e em até duas diferentes espessuras de camada: 100 

mícrons (maior precisão) ou 270 mícrons (modo rápido). As especificações técnicas aqui 

descritas, e maiores detalhes sobre esta impressora estão disponíveis no site do seu fabricante 

(https://www.makerbot.com/media-center/2012/09/19/a-whole-new-makerbot-introducing-

replicator-2-desktop-3d-printer).  

https://www.3dsystems.com/shop/cube/techspecs?redirectFrom=cubify
https://www.makerbot.com/media-center/2012/09/19/a-whole-new-makerbot-introducing-replicator-2-desktop-3d-printer
https://www.makerbot.com/media-center/2012/09/19/a-whole-new-makerbot-introducing-replicator-2-desktop-3d-printer
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Figura 07: Foto da MakerBot Replicator 2 Desktop 3D Printer usada para impressão da Peça 

2. 

2.2.3 NextEngine 

 

NextEngine (Figura 08) é o escâner 3D utilizado como a ferramenta de captação de 

imagens para o processo de inspeção visual trabalhado ao longo do presente projeto. Tal 

equipamento trabalha com triangulação ativa por laser e é capaz de capturar até mesmo a textura 

dos objetos. Sua resolução máxima é de 0,1 milímetros, segundo o fabricante. Ou seja, a 

precisão de escaneamento em alta qualidade é tal que a maior diferença dimensional entre peça 

e modelo gerado esperada é de 0,1 milímetros. 

 

 

Figura 08: Foto do NextEngine 3D Laser Scanner. 
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As informações apresentadas a seguir sobre as etapas de escaneamento foram 

elaboradas a partir de informações colhidas do manual do usuário do escâner da NextEngine 

(NEXTENGINE, 2009) e também de experimentos práticos realizados pelos autores do presente 

projeto.  

 

● Preparação da peça. 

 

Idealmente, a peça a ser escaneada deve ser pequena, de fácil fixação e com pouca ou 

nenhuma refletividade. Elementos que possuam alta refletividade podem atrapalhar a qualidade 

das imagens capturadas. Visto isso, pode-se tornar necessária a aplicação de produtos na 

superfície da peça, de modo a reduzir a refletividade da mesma. Este revestimento pode ser uma 

espécie de pó de giz (acessório que vem disponível na compra do escâner), uma pintura ou 

outros produtos que não interfiram nas dimensões da peça. O manual do usuário do escâner cita 

também a possibilidade de utilizar alguns tipos de spray para exercer tal função. 

 

● Posicionamento da peça no suporte 

 

O processo de escaneamento requer que a peça a ser trabalhada esteja em uma posição 

fixa e estável, para minimizar efeitos externos que possam vir a influenciar na obtenção das 

imagens. Desta maneira, a peça deve ser corretamente posicionada e fixada no suporte móvel 

do próprio escâner. Tal suporte possui capacidade de rotacionar 360º para a captura da peça em 

sua totalidade. É desejável que o suporte esteja em uma altura semelhante à câmera do escâner 

para uma captura mais completa da superfície da peça, definida a partir da tela de visualização 

pré-escaneamento. 

 

● Configurações para o escaneamento 

 

Após a preparação e o posicionamento da peça, é necessário estabelecer as 

configurações para o escaneamento (Figura 09). Tais configurações englobam o tipo de 

movimentação do suporte, como o número de divisões de rotação que o suporte realizará para 

completar o movimento de uma rotação completa, ou seja, controla o ângulo de rotação entre 

escaneamentos. Outra importante configuração é a resolução da imagem capturada, sendo de 

três tipos: Quick, SD e HD, em que cada tipo possui três subdivisões. Ao término da 

configuração do escaneamento é possível visualizar o tempo estimado para a conclusão da 
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captura de imagens. Como é de se esperar, quanto melhor a resolução desejada maior será o 

tempo para a conclusão do escaneamento. A resolução Quick dura um tempo estimado de 15 

minutos aproximadamente para a conclusão do escaneamento, enquanto o tempo estimado é de 

aproximadamente 20 minutos para a resolução SD e de 30 minutos para a HD. Os tempos 

estimados citados são para o caso de 6 divisões, que foi o utilizado no presente projeto. 

 

 

Figura 09: Tela de configurações do software ScanStudio. 

 

Antes de iniciar o escaneamento, é possível realizar simulações do movimento que a 

mesa suporte realizará durante o escaneamento, acionando os botões mostrados na Figura 10, 

para verificar se está de acordo com o desejado, como, por exemplo, se a peça está contida 

dentro do quadro de captura em todas as rotações do suporte. 

 

 

Figura 10: Teclas de rotação da mesa de escaneamento. 
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Antes do início do escaneamento, é interessante a marcação da peça em locais 

estratégicos para facilitar o futuro processo de alinhamento das imagens, como exemplificado 

na Figura 11. Tal marcação pode ser feita com canetas específicas que acompanham o escâner, 

basicamente nas cores branca e vermelha. 

 

 

Figura 11: Foto das peças com marcações a caneta. 

 

Ainda no processo de configuração é possível escolher um nome para o arquivo de saída 

do produto do escaneamento. 

 

Conforme já mencionado, o escaneamento pode ocorrer de basicamente três modos: 

360º, bracket e single. 

 

– 360º: este tipo de escaneamento permite a captura de imagens em uma rotação 

completa da peça, como o próprio nome já sugere. Porém, é possível estabelecer o 

número de divisões, que determina o ângulo de rotação da mesa para cada escaneamento 

até que o de uma rotação completa seja concluído. 

 

– Bracket: tal tipo configura o escaneamento da peça em três ângulos consecutivos. O 

número de divisões estabelecido pelo usuário exerce o mesmo papel do explicado para 

o tipo 360º. 



34 

 

 

 

– Single: esta configuração realiza o escaneamento em apenas uma angulação. Pode ser 

utilizado em uma peça que possua uma face mais complexa, necessitando de capturas 

adicionais em rotações específicas da peça para posterior alinhamento. 

 

Na seção Range temos três tipos de configuração: Macro, Wide e Extend. A Figura 12 

mostra que elas basicamente definem a distância focal da peça em relação à câmera. É possível 

verificar se a peça está corretamente enquadrada na imagem capturada pela câmera, que se 

encontra ao lado da tela de configurações. 

 

 

Figura 12: Tela de configuração da distância do objeto em relação ao equipamento. 

 

● Captura de imagens 

 

Ao longo do processo de captura de cada uma é possível analisar as imagens obtidas 

através do manuseio do mouse. O botão direito do mouse é o responsável pelo zoom, o botão 

esquerdo permite a rotação e ao pressionar os dois botões juntos é possível mover a imagem. 

 

● Reposicionamento da peça e capturas adicionais de imagens 

 

Ao realizar a primeira sessão de escaneamento, possivelmente a peça não foi capturada 

em sua plenitude, talvez com partes pendentes, como a parte superior e a inferior (que estava 

em contato direto com o suporte), por exemplo. Desta maneira, é necessário realizar um novo 

escaneamento para gerar uma nova “família de imagens”. Esse termo se refere ao conjunto de 

imagens capturadas que formam um único modelo tridimensional. A peça é então 

reposicionada, favorecendo a captura pelo escâner das partes desejadas. O processo de 

escaneamento é então reiniciado. 
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● Refinamento das imagens obtidas 

 

 
Figura 13: Toolbar de comandos de refinamento de imagem. 

 

No processo de escaneamento, partes indesejadas da mesa de suporte ou de qualquer 

outra natureza podem ser capturadas pelo escâner. Se faz necessário então um refinamento das 

imagens obtidas (Figura 13), deixando disponível apenas as partes de real interesse do usuário. 

A ferramenta TRIM é utilizada neste processo de eliminação de partes indesejadas. Assim, 

como se pode observar na Figura 14, é possível remover tais partes, como o suporte do escâner, 

da imagem obtida. 

 

 

Figura 14: Fotos antes (a) e depois (b) do uso da ferramenta TRIM. 

 

● Alinhamento entre famílias 

 

Ao se concluir o processo de escaneamento, gerando as famílias que contemplam a 

captura da peça como um todo, é feito então o processo de alinhamento destas para a geração 



36 

 

 

do modelo 3D da peça escaneada. A prévia marcação da peça em locais estratégicos, como 

citado anteriormente, pode ser de extrema importância nesta etapa, pois muitas peças 

apresentam superfícies que dificultam este alinhamento, se não tiverem sido feitos pontos de 

referência para tal. A ideia é então indicar ao menos três pontos em comum entre as duas 

imagens obtidas, como é possível observar na Figura 15, e assim é formada uma sobreposição 

das imagens. 

 

 

Figura 15: Alinhamento entre imagens. 

 

● União de malhas e refinamento final 

 

Após o alinhamento das famílias o resultado é uma sobreposição de imagens, em que 

as malhas das superfícies ficam sobrepostas. A união destas unifica as malhas a fim de formar 

somente uma que delimite a superfície da sua peça. 

 

● Modo de exibição do modelo 

 

Existem quatro modos de exibição de imagem disponíveis no software, como é possível 

visualizar na Figura 16. O primeiro (a) é o modo Textura, que mostra a peça como a imagem 
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capturada pelo escâner, preservando cores, textura e iluminação. O segundo modo (b) é o 

Sólido, que exibe a superfície como os dados foram capturados, em uma única cor sem detalhes 

de superfície, facilitando a visualização do modelo capturado. As imagens dos dois próximos 

modos foram aproximadas para facilitar a visualização do leitor. O terceiro (c) é a visualização 

de Pontos, evidenciando a nuvem de pontos capturados. Por último (d), temos o modo Malha, 

que evidencia as malhas formadas no modelo, conectando os pontos que formam a superfície. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Modos de exibição no ScanStudio - (a) Textura, (b) Sólido, (c) Pontos e (d) Malha. 

 

● Restrições e precauções 

 

O escâner pode ser usado em peças de tamanhos variados, porém a plataforma giratória 

possui um limite de peso e extensão. O escâner em si pode ser usado em peças maiores, mas 

como o suporte giratório não pode ser utilizado nesta situação, deve haver o reposicionamento 

da peça ou do escâner para cada captação de imagem, fazendo a rotação da vista a ser capturada 

manualmente. Se houver pontos de referência evidentes na peça para posterior alinhamento, é 

possível escanear completamente uma peça de maior porte, desde que se façam modificações 

nas configurações de Range de escaneamento. 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Como o dispositivo opera através de óptica de lasers, a refletividade da peça influencia 

na qualidade da imagem captada, como pode ser observado na Figura 17. Peças mecânicas de 

alumínio, por exemplo, se mostraram muito reflexivas, sendo melhor a utilização de peças de 

aço. Pelo mesmo motivo, a iluminação local também influencia a captação de imagens, sendo 

melhor manter baixa a iluminação no local durante todo o processo de captação e, mais 

importante, uma iluminação constante. O escâner possui uma iluminação própria para auxiliar 

no processo. 

É importante que durante o passe de escaneamento a peça esteja fixa para que seja obtida 

uma imagem contínua e sem distorções. Entre os passes de escaneamento há a rotação do 

suporte, que é outro momento crítico para a estabilidade da peça (Figura 18). Deve-se atentar 

também para a vibração da mesa. Uma precaução válida é não utilizar a mesa em que se 

encontra o escâner para nenhuma atividade enquanto o escaneamento estiver sendo realizado. 

Outro fator importante a se considerar é o posicionamento da peça. Uma vez que é 

possível verificar antes do escaneamento, na etapa de configurações, a imagem que o escâner 

captará, é desejável que se posicione a peça em uma angulação tal que favoreça a melhor captura 

de pontos possível. 

 

 

Figura 17: Fotos da peça em alumínio. 
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Figura 18: Foto do suporte giratório de peças. 

 

● Exportação do modelo obtido 

 

Após o término do escaneamento e de toda a preparação do modelo é possível exportar 

o modelo obtido em diversos formatos de arquivo. Para a continuidade da verificação do 

modelo no presente projeto, exportou-se o mesmo com o formato STL, o qual julgou-se ser o 

mais adequado para posterior análise. Arquivos no formato STL podem ser abertos tanto no 

SolidWorks, ferramenta utilizada para modelagem tridimensional, quanto no Geomagic Control 

X, software de comparação e análise da peça fabricada com o modelo gerado no SolidWorks. 

 

2.2.4 Geomagic Control X  

 

 Geomagic Control X é um software de metrologia que permite realizar inspeções 

virtuais em modelos 3D. Este software permite a integração com diversos programas de 

modelagem 3D. Tal análise permite avaliar diferentes alinhamentos, posições e partes de peças, 

permitindo assim a identificação mais rápida de possíveis fontes de não conformidades 

(GEOMAGIC CONTROL FEATURES, 2016). 

Com diversas funcionalidades, também é possível realizar inspeções interativas em 

tempo real com a utilização de sondas compatíveis que possibilitem tal verificação. Após o 

término da análise o programa permite gerar um relatório personalizado e detalhado de acordo 

com as áreas e pontos analisados na inspeção virtual.  
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Neste projeto, utilizou-se a versão trial do Geomagic Control X, disponibilizada 

gratuitamente pelo fabricante por quinze dias, para realizar uma análise comparativa 

dimensional e geométrica entre as peças modeladas no SolidWorks e as escaneadas após a sua 

fabricação. A partir de tal análise é possível verificar os pontos mais críticos da peça, ou seja, 

aqueles que apresentam os maiores desvios dimensionais em relação ao que fora projetado. Um 

exemplo da aplicação desta ferramenta encontra-se na Figura 19, onde se apresenta uma análise 

comparativa 3D, através da dispersão de cores, entre um modelo fabricado e o modelo ideal. 

 

Figura 19:  Exemplo de imagem de um relatório de análise feito pelo Geomagic Control X. 

 

● Importação 

 

Ao abrir o Geomagic Control X, o primeiro passo é importar o modelo de referência, ou 

seja, aquele com as medidas de referência que foram projetadas (Figura 20). Para realizar tal 

importação, basta clicar no botão “Import”, no canto superior esquerdo da tela do programa, 

localizar no sistema o arquivo desejado e abrir o mesmo.  
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Figura 20:  Exemplo da peça de referência importada no Geomagic Control X. 

 

O próximo passo é importar o modelo de comparação, ou seja, aquele obtido através do 

escaneamento da peça fabricada (Figura 21). O processo para a importação do modelo de 

comparação é similar ao processo de importação do modelo de referência. 

 

 

Figura 21: Exemplo da peça de referência e da peça medida importada no Geomagic Control 

X. 
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● Alinhamento Inicial 

 

Após a importação dos modelos de referência e de comparação é hora de realizar o 

alinhamento inicial. O próprio programa disponibiliza uma opção para realizar o alinhamento 

inicial do modelo, onde os mesmos são sobrepostos automaticamente. 

 

Figura 22:  Exemplo da peça de referência e da peça medida sobrepostas no Geomagic 

Control X. 

 

Observe, na Figura 22, que com a sobreposição dos modelos é possível identificar 

desvios entre os mesmos. 

 

● Melhor Alinhamento 

 

O próprio software possibilita executar um alinhamento mais refinado, seja ele manual 

ou automático. 

 

● Análise dos desvios dos modelos 

 

Após o alinhamento dos modelos, a próxima etapa é a análise dos desvios entre os 

modelos através da ferramenta de comparação 3D do programa, obtendo resultados similares 

com o apresentado na Figura 23.  
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Figura 23:  Exemplo da Peça 1 sendo analisada no Geomagic Control X. 
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3.  RESULTADOS 

 

3.1 TESTES E RESTRIÇÕES 

 

Uma etapa muito importante do presente trabalho foi a de testes do escâner. Desta 

maneira, foi possível se familiarizar com o uso do equipamento e identificar possíveis 

restrições. Assim, foram realizados testes com duas peças frequentemente fabricadas pelos 

alunos de Engenharia Mecânica da UFF nas aulas práticas da disciplina Introdução à 

Engenharia de Fabricação. 

 

3.1.1 Teste de Escaneamento com Punção de Liga de Alumínio Comercial 

 

Os testes realizados com o punção de liga de alumínio comercial (Figuras 24 e 25) não 

foram satisfatórios. Diante das variáveis observadas, acredita-se que a alta refletividade do 

alumínio foi a responsável pela má qualidade obtida nos escaneamentos. Apesar da tentativa de 

revestir a peça com o pó de giz, os resultados permaneceram praticamente inalterados. Desta 

forma, decidiu-se descartar o uso de peças de alumínio para análise no presente trabalho. 
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Figura 24: Foto do punção de alumínio para teste. 

 

 

 

 

Figura 25:  Desenho técnico do punção para teste com cotas em milímetros. 
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3.1.2 Teste de Escaneamento com Peça de Aço SAE 1020 

 

Testes também foram realizados utilizando como objeto de análise uma peça de aço 

SAE 1020 (Figuras 26 e 27). Tais testes apresentaram resultados muito mais satisfatórios do 

que aqueles com a peça de alumínio, encorajando os autores a prosseguir com a análise de peças 

de mesmo material no decorrer do trabalho em questão.  

 

Figura 26: Fotos da peça de aço para teste. 

 

 

Figura 27: Desenho da peça de aço para teste com cotas em milímetros. 
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Uma das limitações identificadas nesta peça foi a dificuldade na captura de imagens no 

interior de furos, resultando em uma modelagem menos confiável nessas regiões, como é 

possível visualizar na Figura 28. 

 

 
Figura 28: Imagens da peça de aço SAE 1020 escaneada evidenciando os detalhes dos furos. 

 

É imprescindível destacar o papel da etapa de testes para o conhecimento das diversas 

variáveis envolvidas no processo de escaneamento. Além disso, o manuseio do software de pós-

processamento das imagens também se tornou muito mais instintivo em consequência do tempo 

dedicado a esta etapa do trabalho. 

 

3.2 MODELOS OBTIDOS 

 

 Utilizando os objetos de estudo, foram tirados escaneamentos em diferentes qualidades 

de captação a fim de analisar o impacto que este parâmetro tem na precisão de escaneamento. 

Nota-se visualmente uma diferença superficial das imagens em diferentes qualidades e se espera 

que estas sejam identificadas numericamente no Geomagic Control X. 
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Figura 29: Imagens dos escaneamentos da Peça 1 em diferentes qualidades: (a) baixa 

qualidade – Quick (b) média qualidade – SD (c) alta qualidade – HD. 

 

A precisão da alta qualidade (HD) é tal que se torna possível notar diferenças até na 

textura da peça escaneada, como pode se observar na Figura 29. 

 

 

3.3 ANÁLISE COMPARATIVA 

 

Com o objetivo de analisar qualitativa e quantitativamente os modelos obtidos a partir 

dos escaneamentos das peças fabricadas, foram realizadas análises através do software 

Geomagic Control X comparando tais modelos com os modelados no SolidWorks. É importante 

ressaltar que para as referidas análises foi estabelecido convenientemente pelos autores a faixa 

de tolerância entre -0,1mm e +0,1mm, escolha esta justificada pela precisão do escâner da 

NextEngine ser exatamente de 0,1mm (conforme o seu fabricante). 
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3.3.1 Análise da Peça 1 

 

A Peça 1 foi construída por dois métodos distintos: torno CNC e impressão 3D. Cada 

uma destas peças foi escaneada nas três qualidades disponíveis pelo escâner: baixa (Quick), 

média (SD) e alta (HD). Totalizando seis modelos para serem comparados com o projeto. 

 

3.3.1.1 Análise da Peça 1 Fabricada em Torno CNC 

 

Figura 30: Comparação das diferentes qualidades de escaneamento da Peça 1 fabricada em 

torno CNC. 

 

 

Quadro 01: Comparação numérica das diferentes qualidades da Peça 1 fabricada em torno 

CNC. 



50 

 

 

 

A partir do Quadro 01 pode-se observar que a Baixa Qualidade apresentou os maiores 

erros entre as três qualidades apresentadas além de uma maior variância e desvio padrão. Em 

contrapartida, o escaneamento realizado em Alta Qualidade apresentou os menores erros entre 

as três qualidades apresentadas e menor variância e desvio padrão. Os resultados apresentados 

também indicaram que a Alta Qualidade da Peça 1 foi a que compreendeu a maior porção do 

modelo dentro das tolerâncias previamente estabelecidas. 

A análise 3D exibida na Figura 30 permite também visualizar que os maiores erros se 

apresentaram na base, no topo, nas partes curvas e com mudanças bruscas de seção da peça. 

 

3.3.1.2 Análise da Peça 1 Impressa 

 

 

Figura 31: Comparação das diferentes qualidades de escaneamento da Peça 1 impressa. 
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Quadro 02: Comparação numérica das diferentes qualidades da Peça 1 impressa. 

 

A partir do Quadro 02 novamente é possível observar que a Baixa Qualidade apresentou 

os maiores erros entre as três qualidades apresentadas, além de uma maior variância e desvio 

padrão. Outra vez, o escaneamento realizado em Alta Qualidade apresentou os menores erros 

entre as três qualidades apresentadas e menor variância e desvio padrão. Os resultados 

apresentados também indicaram que a Alta Qualidade da Peça 1 foi a que compreendeu a maior 

porção do modelo dentro das tolerâncias previamente estabelecidas. 

A análise 3D exibida na Figura 31 permite também visualizar que os maiores erros se 

apresentaram nas partes curvas e com mudanças bruscas de seção na peça, apresentando 

resultados satisfatórios na base e em seu topo. 

 

3.3.1.3 Comparação dos Métodos 

 

Em ambos os métodos de fabricação analisados, pode-se observar uma melhora de 

resultados obtidos diretamente associada à melhora da qualidade de captura do escâner. Esta 

melhora não deve ser avaliada por um dado individualmente. Observou-se, por exemplo, no 

Quadro 02 da peça impressa, que a porcentagem de pontos dentro da tolerância no 

escaneamento de baixa qualidade é maior do que a mesma porcentagem referente à média 

qualidade. Em contrapartida, o erro máximo, o erro mínimo e o desvio padrão reduziram 

consideravelmente da baixa para a média qualidade de captura. 

 

Para uma avaliação mais detalhada foram analisadas algumas seções das peças 

estudadas, conforme apresentado a seguir: 
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Figura 32: Seção de corte no plano perpendicular ao eixo X, no centro da peça, entre 

os processos de fabricação da Peça 1: (a) fabricada em CNC (b) impressa. 

 

 

Quadro 03: Quadro comparativo entre os processos de fabricação da Peça 1 para a 

seção de corte no plano perpendicular ao eixo X, no centro da peça. 
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Na Figura 32 e no Quadro 03 observa-se um padrão de desvios nas partes curvas e nas 

partes da peça com mudanças bruscas de seção. Por outro lado, é possível visualizar que, 

enquanto na peça fabricada no torno CNC há desvios negativos na parte vertical da base e 

desvios positivos na parte horizontal do topo, na peça impressa esses pontos apresentaram 

resultados satisfatórios, indicando desvios na parte horizontal da base, ao contrário da peça 

fabricada no torno CNC.  

 

 

Figura 33: Seção de corte no plano perpendicular ao eixo Y, em uma altura de 0 

milímetros em relação à base, entre os processos de fabricação da Peça 1: (a) fabricada em 

CNC (b) impressa. 
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Quadro 04: Quadro comparativo entre os processos de fabricação da Peça 1 para a 

seção de corte no plano perpendicular ao eixo Y, em uma altura de 0 milímetros em relação à 

base. 

Na Figura 33 e no Quadro 04 evidencia-se os desvios exatamente na base, que é uma 

posição interessante para se adotar critérios de aceitação de desvios dimensionais, dependendo 

da situação. Na peça fabricada em CNC, verificamos que houve discrepâncias nas bordas, 

provavelmente em virtude do manuseio da ferramenta de corte. Já na peça impressa, a fonte do 

erro provavelmente se dá pela utilização de cola na base para fixação da peça na mesa de 

impressão, sendo necessário aplicar força para removê-la da mesma. 

 

Figura 34: Seção de corte no plano perpendicular ao eixo Y, em uma altura de 26 

milímetros em relação à base, entre os processos de fabricação da Peça 1: (a) fabricada em 

CNC (b) impressa. 
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Quadro 05: Quadro comparativo entre os processos de fabricação da Peça 1 para a seção de 

corte no plano perpendicular ao eixo Y, em uma altura de 26 milímetros em relação à base. 

A Figura 34 e o Quadro 05 apresentam desvios significativos, padrão este observado 

nas partes com mudança brusca de seção do presente trabalho. Tais desvios podem ter duas 

principais origens: o processo de fabricação e a captação das imagens. Cita-se o processo de 

fabricação pela dificuldade de se produzir superfícies perfeitamente perpendiculares, 

principalmente na aresta de transição. Durante o escaneamento, notou-se uma dificuldade maior 

para a captação das imagens nas mesmas arestas de transição, sendo necessário em alguns casos 

recorrer a uma aproximação da superfície através do software utilizado. 

 

Figura 35: Seção de corte no plano perpendicular ao eixo Y, em uma altura de 45 

milímetros em relação à base, entre os processos de fabricação da Peça 1: (a) fabricada em 

CNC (b) impressa. 
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Quadro 06: Quadro comparativo entre os processos de fabricação da Peça 1 para a seção de 

corte no plano perpendicular ao eixo Y, em uma altura de 45 milímetros em relação à base. 

A Figura 35 e o Quadro 06 apresentam desvios em uma seção onde se esperava 

discrepâncias significativas, por se tratar de uma superfície curva com possíveis dificuldades 

na captação de imagens, porém, observa-se que os resultados foram muito satisfatórios, 

apresentando baixos erros e desvios padrão em toda a seção. 

 

Figura 36: Seção de corte no plano perpendicular ao eixo Y, em uma altura de 66 

milímetros em relação à base, entre os processos de fabricação da Peça 1: (a) fabricada em 

CNC (b) impressa. 
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Quadro 07: Quadro comparativo entre os processos de fabricação da Peça 1 para a seção de 

corte no plano perpendicular ao eixo Y, em uma altura de 66 milímetros em relação à base. 

A Figura 36 e o Quadro 07 apresentam, novamente, os altos erros relacionados às arestas 

internas de superfície, que representam as mudanças bruscas de seção. É possível observar erros 

grandes, porém relativamente uniformes na peça fabricada no torno CNC, enquanto que na peça 

impressa estão concentrados em regiões específicas. Este padrão sugere que a maior fonte de 

erro está na fabricação da peça. 

 

Figura 37: Seção de corte no plano perpendicular ao eixo Y, em uma altura de 85 

milímetros em relação à base, entre os processos de fabricação da Peça 1: (a) fabricada em 

CNC (b) impressa. 
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Quadro 08: Quadro comparativo entre os processos de fabricação da Peça 1 para a seção de 

corte no plano perpendicular ao eixo Y, em uma altura de 85 milímetros em relação à base. 

Na Figura 37 e no Quadro 08 observa-se um desvio uniforme e positivo na seção da 

peça fabricada em CNC, com mais de 99% de seus pontos fora da tolerância de acordo com o 

Quadro 08, enquanto a peça impressa está predominantemente dentro da tolerância. Dentre as 

possíveis razões deste comportamento, estão a possibilidade de o ângulo de chanfro não ser 

exatamente 45º ou o chanfro ser iniciado em uma altura maior do que a de projeto. 

 

3.3.2 Análise da Peça 2 

  

Comprovada anteriormente o impacto da qualidade de escaneamento na obtenção de 

dados, para a peça 2 foram avaliados os dois métodos de fabricação escaneados em alta 

qualidade (HD), para que se possa comparar a precisão de cada método em um padrão mais 

fidedigno. 
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3.3.2.1 Comparação dos Métodos 

 

Figura 38: Comparação dos diferentes métodos de fabricação no escaneamento da Peça 2: (a) 

Peça 2 fabricada no torno mecânico (b) Peça 2 impressa. 

 

Quadro 09:  Comparação numérica da Peça 2 fabricada em torno mecânico e da Peça 2 

impressa. 
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Além de ser possível constatar na Figura 38 e no Quadro 09 que a Peça 2 impressa se 

apresenta dentro da tolerância em uma proporção maior do que a fabricada no torno, é possível 

também notar que os maiores erros se concentraram nas mudanças bruscas de seção, no topo 

da peça e na parte referente ao sangramento para ambos os processos de fabricação. 

 

 

 

Figura 39: Seção de corte no plano perpendicular ao eixo Z, no centro da peça, entre os 

processos de fabricação da Peça 2: (a) fabricada em torno mecânico (b) impressa. 
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Quadro 10: Quadro comparativo entre os processos de fabricação da Peça 2 para a seção de 

corte no plano perpendicular ao eixo Z, no centro da peça. 

Na Figura 39 e no Quadro 10 nota-se um padrão de desvios significativos nas partes 

superior e inferior do sangramento da peça, além do topo da mesma, na parte arredondada. 

Entretanto, as peças também apresentam um padrão divergente em determinadas partes. 

Enquanto na peça fabricada no torno há desvios significativos na parte horizontal da base, na 

parte inclinada na região média da peça e na parte horizontal próxima do seu topo (e próximo 

da uma mudança brusca de seção), na peça impressa esses locais apresentaram resultados 

satisfatórios, porém apresentando erros negativos nas arestas verticais na parte inferior da peça. 

 

Figura 40: Seção de corte no plano perpendicular ao eixo Y, em uma altura de 0 milímetros 

em relação à base, entre os processos de fabricação da Peça 2: (a) fabricada em torno 

mecânico (b) impressa. 
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Quadro 11: Quadro comparativo entre os processos de fabricação da Peça 2 para a seção de 

corte no plano perpendicular ao eixo Y, em uma altura de 0 milímetros em relação à base. 

Na Figura 40 e no Quadro 11 observa-se que a peça fabricada no torno mecânico possui 

uma ótima qualidade dimensional, apresentando cerca de 96% de seus pontos dentro da 

tolerância. Já a peça impressa apresenta 100% de seus dados abaixo da tolerância. Isto se dá 

provavelmente pela utilização de cola na base para fixação da peça. 

 

Figura 41: Seção de corte no plano perpendicular ao eixo Y, em uma altura de 10 milímetros 

em relação à base, entre os processos de fabricação da Peça 2: (a) fabricada em torno 

mecânico (b) impressa. 
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Quadro 12: Quadro comparativo entre os processos de fabricação da Peça 2 para a seção de 

corte no plano perpendicular ao eixo Y, em uma altura de 10 milímetros em relação à base. 

A Figura 41 e no Quadro 12 se apresenta uma seção crítica, por se tratar de um 

sangramento, em que a medição por uso de escâner se apresenta limitada, dependendo da 

abertura e da profundidade do perfil. Como se esperava, a maior parte dos pontos se encontra 

fora da tolerância. O fato de ser uma superfície crítica para o escaneamento torna difícil a 

avaliação da fonte de erro, que pode estar na fabricação ou no próprio escaneamento. 

 

 

Figura 42: Seção de corte no plano perpendicular ao eixo Y, em uma altura de 11,5 

milímetros em relação à base, entre os processos de fabricação da Peça 2: (a) fabricada em 

torno mecânico (b) impressa. 
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Quadro 13: Quadro comparativo entre os processos de fabricação da Peça 2 para a seção de 

corte no plano perpendicular ao eixo Y, em uma altura de 11,5 milímetros em relação à base. 

Na Figura 42 e no Quadro 13 observa-se um desvio baixo e uniforme para ambas as 

peças, que apresentaram a seção em questão majoritariamente dentro da tolerância.

 

Figura 43: Seção de corte no plano perpendicular ao eixo Y, em uma altura de 13 milímetros 

em relação à base, entre os processos de fabricação da Peça 2: (a) fabricada em torno 

mecânico (b) impressa. 
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Quadro 14: Quadro comparativo entre os processos de fabricação da Peça 2 para a seção de 

corte no plano perpendicular ao eixo Y, em uma altura de 13 milímetros em relação à base. 

A Figura 43 e no Quadro 14 também apresentam uma seção crítica, pelo mesmo motivo 

da seção da Figura 41. Neste caso o desvio padrão da peça torneada reduziu drasticamente, 

enquanto o mesmo dado para a peça impressa aumentou. Outro fato que pode impactar nestas 

medidas é o uso de suportes para impressão desta peça, principalmente na região de 

sangramento. Os suportes são construídos para auxiliar na deposição do filamento de impressão 

e deve ser removido posteriormente. Esta remoção pode danificar a peça se não feita com 

cautela. 

 

Figura 44: Seção de corte no plano perpendicular ao eixo Y, em uma altura de 28 milímetros 

em relação à base, entre os processos de fabricação da Peça 2: (a) fabricada em torno 

mecânico (b) impressa. 
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Quadro 15: Quadro comparativo entre os processos de fabricação da Peça 2 para a seção de 

corte no plano perpendicular ao eixo Y, em uma altura de 28 milímetros em relação à base. 

Na Figura 44, outra vez observa-se um desvio uniforme e positivo na seção da peça 

fabricada no torno, com 100% de seus pontos fora da tolerância, como apresentado no Quadro 

15, enquanto a peça impressa está predominantemente dentro da tolerância. As possíveis razões 

deste comportamento, anteriormente citadas, são novamente consideradas para a seção em 

questão. 

 

Figura 45: Seção de corte no plano perpendicular ao eixo Y, em uma altura de 43 milímetros 

em relação à base, entre os processos de fabricação da Peça 2: (a) fabricada em torno 

mecânico (b) impressa. 
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Quadro 16: Quadro comparativo entre os processos de fabricação da Peça 2 para a seção de 

corte no plano perpendicular ao eixo Y, em uma altura de 43 milímetros em relação à base. 

A Figura 45 apresenta novamente o caso crítico de regiões com mudanças bruscas de 

seções, sendo possível visualizar desvios elevados da ordem de 2 milímetros, como pode-se 

constatar no Quadro 16. 

 

 

Figura 46: Seção de corte no plano perpendicular ao eixo Y, em uma altura de 57 milímetros 

em relação à base, entre os processos de fabricação da Peça 2: (a) fabricada em torno 

mecânico (b) impressa. 
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Quadro 17: Quadro comparativo entre os processos de fabricação da Peça 2 para a seção de 

corte no plano perpendicular ao eixo Y, em uma altura de 57 milímetros em relação à base. 

Na Figura 46 observa-se um desvio uniforme e positivo na seção da peça fabricada no 

torno, com 100% de seus pontos fora da tolerância, apresentando seu erro máximo de 0,4078 

milímetros, de acordo com o Quadro 17, enquanto a peça impressa está predominantemente 

dentro da tolerância, apresentando um erro máximo de 0,1953 milímetros. Tal discrepância 

maior, apresentada na peça fabricada no torno, pode ser justificada pela mesma ter sido feita de 

forma manual e apresentar uma geometria complexa. 

Algumas seções adicionais foram analisadas e se encontram no Apêndice, porém seus 

resultados não forneceram informações complementares tão significativas quanto as 

apresentadas e discutidas anteriormente no presente trabalho. 
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4. CONCLUSÕES E SUGESTÃO DE TRABALHOS FUTUROS 

 

O presente trabalho propôs o estudo de desvios dimensionais de peças abordando três 

importantes fases na engenharia: projeto, fabricação e inspeção. Tais fases são de grande 

importância e podem definir o sucesso ou o fracasso de um plano de engenharia. Tal abordagem 

possibilitou aos seus autores trabalhar em tais frentes e adquirir conhecimentos primordiais no 

seu campo de estudo, compreendendo mais amplamente a interligação entre as três fases 

citadas, porém com um foco maior para a etapa de inspeção, visando validar um método de 

inspeção visual automática. 

O método de inspeção visual automática descrito no presente projeto se apresentou 

promissor, apesar de suas limitações. As descritas anteriormente não significam a 

impossibilidade de utilizar tal método no processo de inspeção nas circunstâncias que tais 

entraves se apresentam. Possivelmente, com um maior domínio da técnica e dos equipamentos, 

tais restrições podem ser diminuídas ou eliminadas se utilizando de diferentes artifícios para o 

tratamento das peças e/ou configurações do equipamento.  

Além de verificar desvios dimensionais nos elementos de análise, o processo 

apresentado fornece dados que possibilitam a avaliação de possíveis fontes de erro dos 

processos de fabricação abordados. 

Durante o presente estudo, este método se mostrou capaz de otimizar o processo de 

inspeção, com uma análise mais completa, precisa, com menos utilização de recursos e 

fornecendo dados que podem ser analisados para impactar toda uma cadeia de produção. 

Como possíveis trabalhos futuros sugere-se comparar o método descrito no presente 

trabalho com métodos clássicos de inspeção, para uma abordagem mais precisa e comparação 

com tais métodos já estabelecidos. Outra possível análise é um estudo mais detalhado da 

influência do material e cor da peça a ser escaneada na qualidade de escaneamento. Além disso, 
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sugere-se também uma abordagem mais aprofundada da influência da textura da superfície, 

realizando análises, por exemplo, em superfícies recartilhadas e com diferentes graus de 

rugosidade.
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6. APÊNDICE 

 

 

Figura 47: Seção de corte no plano perpendicular ao eixo Z, no centro da peça, entre os 

processos de fabricação da Peça 1: (a) fabricada em CNC (b) impressa. 
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Quadro 18: Quadro comparativo entre os processos de fabricação da Peça 1 para a seção de 

corte no plano perpendicular ao eixo Z, no centro da peça. 

 

 

Figura 48: Seção de corte no plano perpendicular ao eixo Y, em uma altura de 13 

milímetros em relação à base, entre os processos de fabricação da Peça 1: (a) fabricada em 

CNC (b) impressa. 
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Quadro 19: Quadro comparativo entre os processos de fabricação da Peça 1 para a seção de 

corte no plano perpendicular ao eixo Y, em uma altura de 13 milímetros em relação à base. 

 

 

 

Figura 49: Seção de corte no plano perpendicular ao eixo Y, em uma altura de 75 milímetros 

em relação à base, entre os processos de fabricação da Peça 1: (a) fabricada em CNC (b) 

impressa. 
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Quadro 20: Quadro comparativo entre os processos de fabricação da Peça 1 para a seção de 

corte no plano perpendicular ao eixo Y, em uma altura de 75 milímetros em relação à base. 

 

 

Figura 50: Seção de corte no plano perpendicular ao eixo X, no centro da peça, entre os 

processos de fabricação da Peça 2: (a) fabricada em torno mecânico (b) impressa. 
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Quadro 21: Quadro comparativo entre os processos de fabricação da Peça 2 para a seção de 

corte no plano perpendicular ao eixo X, no centro da peça. 

 

 

Figura 51: Seção de corte no plano perpendicular ao eixo Y, em uma altura de 18 milímetros 

em relação à base, entre os processos de fabricação da Peça 2: (a) fabricada em torno 

mecânico (b) impressa. 
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Quadro 22: Quadro comparativo entre os processos de fabricação da Peça 2 para a seção de 

corte no plano perpendicular ao eixo Y, em uma altura de 18 milímetros em relação à base. 

 

 

Figura 52: Seção de corte no plano perpendicular ao eixo Y, em uma altura de 38 milímetros 

em relação à base, entre os processos de fabricação da Peça 2: (a) fabricada em torno 

mecânico (b) impressa. 
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Quadro 23: Quadro comparativo entre os processos de fabricação da Peça 2 para a seção de 

corte no plano perpendicular ao eixo Y, em uma altura de 38 milímetros em relação à base. 

 

 

 

 


