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RESUMO 

Segundo NOGUEIRA & LEPIKSON (2006) para que as empresas possam 

garantir sua competitividade num mundo globalizado, satisfazendo novas 

necessidades, onde as empresas devem reagir rapidamente às exigências do 

mercado, uma das características fundamentais é a inovação e a adição de novas 

funções ou alterações em requisitos no produto. 

Utilizar softwares para otimizar os serviços em um processo produtivo, têm sido uma 

evolução para o setor industrial. Entretanto, a utilização dos mesmos separadamente 

não contribui para um ganho significativo na cadeia produtiva.  

Por outro lado, as modernas ferramentas, técnicas e abordagens de projetos, 

auxiliados por computador como CAD e a engenharia reversa, pois podem representar 

importantes ganhos justamente nos seus pontos de maior sensibilidade, nos prazos e 

custos de projeto e fabricação. Por isso a integração de sistemas tem como objetivo 

simplificar ao máximo atividades, aprimorando o modelo de produção.  

O interesse por esta pesquisa é a oportunidade de propor uma análise de 

método de projeto que melhor se adapte à realidade de produtos com a utilização da 

CMM, CAD e a Engenharia Reversa (ER).  

 

INTRODUÇÃO 

As empresas, na fabricação de um produto, tornam-se comprometidas por 

fatores como a capacidade de investimentos que limita ou impede o acesso a 

equipamentos e melhorias já existentes. O que se torna um grande entrave, uma vez 

que o mercado é influenciado pela introdução de novas tecnologias, mudanças nas 

expectativas e demandas dos clientes, movimento dos concorrentes e variações nos 

custos de matérias primas. Levando a empresa a ter que projetar ou re-projetar seus 

produtos rapidamente e com baixo custo, para que possa se manter no mercado 

competitivo. 

Para fazer frente a tais desafios, métodos tradicionais possuem algumas 

limitações e desvantagens. Já as modernas ferramentas utilizadas na Engenharia 

Reversa como o CAD e a CMM, por exemplo, se mostram valiosas para a pequena e 



   
 

   
 

média empresa. Pois podem significar importantes ganhos nos prazos, custos e 

inovações nos seus projetos e fabricações. 

A Engenharia Reversa, permite o estudo de tecnologias, mesmo essas sendo 

protegidas por leis, facilitando assim diversas áreas de pesquisa. Essa também é uma 

metodologia de projeto que também atrai grande interesse, pois sua utilização permite 

a inovação de produtos em intervalos menores e com maiores possibilidades de 

sucesso, quando comparada às metodologias convencionais. O menor investimento 

financeiro e prazos reduzidos de desenvolvimento já são por si só importantes, mas o 

fato de lançar um produto novo baseado em algo que já obteve o reconhecimento do 

mercado é, talvez, uma das maiores vantagens, principalmente pela redução dos 

riscos do investimento 

 A motivação deste trabalho vem da oportunidade de utilizar uma máquina de 

medição por coordenadas, mostrando o seu valor na realização de uma tarefa 

mecatrônica unindo essa máquina a um software para o controle de qualidade ou 

aplicação da ER. Com o emprego de tal metodologia e utilização de Softwares 

adequados, bem como uma equipe de projetos bem qualificada e experiente a 

empresa poderá fazer frente às necessidades do mercado, obtendo ganhos de custo 

do projeto e diminuição do tempo de acesso de novos produtos, fazendo frente assim 

aos constantes desafios. 

Segundo TANIO (2000), para fazer frente aos desafios do mercado nas últimas 

décadas do século XX, quanto à concorrência, redução de tempo e custo dos 

produtos, surgiu a necessidade de se desenvolver novas formas de metrologia com 

maior confiabilidade e eficiência, resultando no aparecimento das máquinas de 

medição por coordenadas (CMM). 

A inovação e diferenciação tornaram-se, fatores determinantes para a 

sobrevivência de uma empresa industrial. O projeto de produtos competitivos 

representa um importante diferencial e é nesta área que a mecatrônica se revela de 

forma interessante, na figura número 1 representa a utilização da CMM e o CAD. 



   
 

   
 

 

Figura 1: Trabalhando com CMM (Brown & Sharpe - February 2002 – TCD- Manual CMM) 

 

OBJETIVO 

Esse trabalho tem como objetivo a utilização da Engenharia Reversa para 

conseguir realizar a integração da máquina de medição coordenada (CMM) com o 

software de desenho assistido por computador (CAD). Uma vez que, a CMM, não 

trabalha com bancos de dados, e as ferramentas da engenharia sim. 

METODOLOGIA 

Para melhor entendimento do leitor, serão apresentados as ferramentas 

básicas utilizadas para a execução do projeto:   

1. CAD 

O uso do software CAD da Autodesk é corriqueiro no ramo de engenharia e 

arquitetura, uma vez que ele possibilita a visualização de um projeto completo em um 

único arquivo. Outra grande vantagem deste software é sua integração à outros 

sistemas, tais como: CAM (Computer-Aided Manufacturing); CAE (Computer-Aided 

Engineering). 

Tal programa será utilizado para receber os dados após a digitalização de uma 

determinada peça pela CMM, e gerar um projeto eletrônico. Para isso, existem 

algumas considerações importantes que devem ser levadas em conta: custo do 

software e do hardware, ambos são elevados. 



   
 

   
 

 

2. AUTOLISP 

De acordo com SCHIMIT(2003), LISP é uma linguagem de programação 

baseada no conceito matemática de função e se baseia no processamento de listas. 

Tal linguagem é conhecida também por ter sido criada especialmente para o 

AUTOCAD e seus derivados. Segundo SOLER (2003), além de poder simular quase 

todas as técnicas de programação conhecidas, ele pode automatizar tarefas 

repetitivas eliminando erros. 

Seu funcionamento elementar baseia-se nos programas serem compostos de 

listas de textos simples (ASCII) com instruções sequenciais, armazenados em células 

com extensão. Cada célula pode reunir diversos programas, e cada programa constitui 

um comando. 

 

3. LINGUAGEM C++ NO BUILDER6 

Utiliza-se o software para a criação de um novo programa, que tem por função 

verificar se o relatório gerado pós medição na CMM apresenta ou não falhas. 

 

4. FORMATO IGES  

IGES é um tipo de arquivo que permite o trabalho com uma peça em diversas 

plataformas, possibilitando um intercâmbio de dados entre CAD, CAM e CAE. Neste 

formato, o arquivo é formatado como texto puro, facilitando a comunicação entre os 

sistemas. 

Essa funcionalidade é de extrema importância, uma vez que, para a execução de um 

projeto mecânico é imprescindível que o mesmo passe por etapas como: 

Modelamento; Análise de engenharia (CAE); Prototipagem (CAM); Finalização (CAM) 

5. FORMATO STEP 

De acordo com SCHUTZER & SOUZA (1999), a norma STEP atende a uma 

definição completa de informações do CAD em uma forma normatizada, melhorando 



   
 

   
 

a qualidade dos dados e promovendo uma troca de informações mais eficiente de 

forma neutra.  

Atualmente, há muitos problemas no câmbio de dados. Essa problemática se 

intensifica quando os fornecedores utilizam sistemas diferentes para a importação de 

projetos no CAD.  

 

6. MÁQUINA DE MEDIÇÃO POR COORDENADAS TRIDIMENSIONAL 

A estrutura mecânica básica de uma CMM consiste normalmente de guias de 

direcionamento, colunas de suporte da máquina, a mesa de medição, sistemas de 

acionamento e movimentação como também o sistema de deslocamento do 

cabeçote. 

É um equipamento de medição tridimensional que faz uso de sensor de 

contato para recolher pontos de medidas do objeto, sendo esta sensível a 

pressão e acionada por qualquer contato com a superfície. (BIDANDA & 

HOSNI 1994) 

A CMM utilizada para a elaboração pro projeto foi disponibilizada para testes 

no laboratório da faculdade. 

DESENVOLVIMENTO 

Para geração do software de transmissão de dados foram seguidos os 

seguintes passos como mostra a seguir: 

O programa tem a capacidade de fazer as medições de apenas duas peças um 

retângulo simples e a peça mostrada na figura 2.   

 

Figura 2 Peça medida 



   
 

   
 

A primeira etapa é fazer a medição da peça que será usada no programa. Ela 

não pode ser feita de qualquer maneira tem que se ter uma metodologia correta para 

que a medição seja reconhecida pelo software de ER. No caso, utiliza-se a face do 

cilindro como sendo primeiro plano, depois vem a medida do círculo interno, altura do 

pocket, o círculo externo, a face superior do retângulo e por último a medidas das 

laterais na sequência anti-horária ou horária a medida da face inferior, isto é, a parte 

debaixo da peça é utilizada a coordenada padrão dada pela CMM. A metodologia é 

mostrada na figura 3. O retângulo é muito parecido com a figura anterior mede a face 

superior e as laterais na sequência anti-horário ou horário.  

 

   Figura 3 Metodologia de medição 

Após ter feito a medição, terá que ser gerado um relatório com dados dos 

parâmetros geométricos e dimensionais como paralelismo entre planos. Este relatório 

deve ser enviado a uma impressora virtual com as configurações do diretório e 

extensão *rtf, como mostra a figura 3, para facilitar a criação da figura geométrica, 

uma vez que a extensão utilizada é em formato texto. O formato PDF não permite a 

manipulação dos dados contidos no relatório de maneira simplificada. Depois deste 

processo o usuário manda imprimir o arquivo na barra de ferramentas e o relatório é 

gerado. 

Com o software de programação C++ Builder 6, cria-se um software, o 

programa tem a seguinte função: verificar se o relatório está correto através de um 

editor de texto e obter as coordenadas no eixo x, y e z geradas pelo relatório CMM. 



   
 

   
 

Os valores são retirados através de uma procura de palavras chaves. Dele são 

retirados os valores do círculo e valores dos planos das peças que foram medidas.   

Após este procedimento o software construído analisará as medidas do 

retângulo, cilindro e pocket que serão transferidas para outra linguagem de 

programação: o Autolisp, que criará a figura geométrica automaticamente. 

Em seguida da criação, será gravado automaticamente na pasta support do 

AutoCAD com extensão em *lsp para o processo da figura geométrica, pois é a 

linguagem identificada pelo CAD. 

Para efetuar pela primeira vez o processo de análise de uma peça tem que ser 

feito a configuração do CAD para carregar o programa. Vá a Load Application, 

Contents e Add. Para adicionar a programação criada em padrão *lsp e fique 

automaticamente no AutoCAD como mostra a figura a seguir: 

 

Figura 4 Carregar o programa 

Após as configurações deve-se digitar em “command:” o nome pré estabelecido 

pelo software, pois na pasta  support os arquivos serão sobrepostos todas as vezes 

que ocorrer novas medições. Cada figura geométrica tem o seu nome em específico 

para o retângulo simples foi denominado de rent e para outra de asbak, pois 

dependendo do nome que colocar pode surgir conflitos com parâmetros já existentes 



   
 

   
 

no AutoCAD. O comando tem que ser digitado na área “command” do AutoCAD. 

Assim aparecerá a figura no CAD já desenhada podendo ser analisada para 

verificação das dimensões da figura número 6 e/ou para fazer melhorias no produto 

aplicando a engenharia reversa. 

 

Figura 6 Peça 3D 

RESULTADOS 

Depois de finalizado, para comprovar sua eficácia e funcionalidade, foi testado 

o tempo de execução do mesmo processo de forma manual e automática. O tempo 

de 20 minutos para um processo manual da engenharia reversa, está representado 

na figura 7. Ele é mais demorado, porque a muitas etapas em conjunto a mão de obra 

é mais cara, pois precisa de duas pessoas uma para fazer a medição e outra somente 

para criação da figura geométrica em CAD. Já na figura 8 mostra o processo 

automático que reduz a mão de obra e tempo cai pela metade cerca de 10 minutos, 

porque muitas fases são eliminadas como  fazer os cálculos e medidas dados gerados 

da CMM através do seu próprio software, impressão do relatório, pegar os dados 

manualmente e por fim a figura geométrica e geração automática sem a necessidade 

de mão de obra qualificada para utilização do CAD. Portanto, contribuindo para uma 

redução dos custos de mão de obra.     

 



   
 

   
 

  

Figura 7 Gráfico do tempo manual da ER 

 

 

Figura 8 Gráfico do tempo automático da ER 

  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No estudo de caso o objetivo foi a construção de um software para utilização 

junto a CMM e o CAD, auxiliando na ER e no controle de qualidade. Inúmeras 

vantagens foram detectadas na utilização desses sistemas, tais como: potencialização 

da aplicação da CMM junto ao laboratório CIM auxiliado pelo CAD; favorecer a 

aferição de peças, proporcionando uma melhor visualização do projeto, controle de 



   
 

   
 

qualidade, aumento da agilidade, possibilidades de reprojeto com mudanças 

necessárias; melhor aproveitamento da máquina inclusive a diminuição dos custos 

gerados pela compra de software; software na ER é uma opção viável e interessante 

para desenvolver produtos de uma maneira rápida e competitiva.  

Como possíveis aperfeiçoamentos para o projeto, tem-se a união desse 

software com a fresadora para mostrar a usinagem desse processo, a construção de 

uma máquina de medição e melhoria desse software com figuras geométricas mais 

complexas. 
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