
SOLUÇÕES EM MEDIÇÃO 3D 
PARA EDUCACAO



As soluções de medição 3D portáteis da Creaform são baseadas em 
tecnologia ótica, o que leva a precisão de dados, não importando o 
ambiente ou a experiência do usuário, a um nível que ultrapassa 
largamente os dispositivos de medição portáteis convencionais, 
como os braços de medição.

Assim, os dispositivos de medição ótica 3D e as tecnologias 3D da 
Creaform representam um excelente ativo para pesquisadores que 
precisam usar a tecnologia mais avançada existente na esperança de 
alcançar um avanço em seus campos de especialização.

Um dos valores centrais da Creaform é democratizar as tecnologias 
de medição 3D e torná-las disponíveis a um maior número possível de 
pessoas, com um foco especial nos futuros trabalhadores - seus 
alunos. 

Sabemos que você se dedica de corpo e alma à formação de seus 
alunos e que a sua meta é prepará-los da melhor maneira possível 
para que possam se juntar à força de trabalho. Além disso, os jovens 
conhecedores de tecnologia de hoje estão ávidos por aprender sobre 
inovações e tecnologias de ponta. A Creaform quer ajudá-lo a mantê-
los engajados e prepará-los para o mundo tecnológico do futuro. 

Nós sugerimos um Pacote do educador, que leva em conta suas 
necessidades, bem como as limitações de orçamento que muitas 
vezes estão presentes no trabalho das instituições de ensino. Além 
disso, desenvolvemos manuais de ensino gratuitos sobre tópicos 
técnicos, como engenharia reversa e controle de qualidade, que 
apresentam uma visão geral completa da teoria relacionada, 
conceitos gerais e as práticas recomendadas.

Pesquisadores Educadores

Embora as tecnologias óticas sejam relativamente novas no mundo da metrologia, é fato incontestável que elas 

elas oferecem a suas equipes de pesquisa e ensino, assim como a seus alunos, a oportunidade e fazer treinamentos 

BENEFÍCIOS



NOSSA SOLUÇÃO EDUCACIONAL

TECNOLOGIAS DE PONTA.

PRODUTOS DE ALTA QUALIDADE.

FÁCIL DE USAR E DOMINAR.
EM OPERAÇÃO EM MENOS DE 5 MINUTOS. NÃO REQUER 
EXPERIÊNCIA POR PARTE DO USUÁRIO.

MEDIÇÕES DE ALTA PRECISÃO.
A PRECISÃO PERMANECE MUITO ELEVADA, NÃO 
IMPORTANDO AS CONDIÇÕES DE TRABALHO OU NÍVEL 
DE EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO, SEJA NO CAMPO, EM UM 
LABORATÓRIO OU EM UM CHÃO DE FÁBRICA.

PLANOS DE MANUTENÇÃO 
EDUCACIONAL.
PLANOS DE 5 ANOS COM TUDO 
INCLUSO, FEITOS SOB MEDIDA PARA AS 
NECESSIDADES DE NOSSA CLIENTELA 
EDUCACIONAL.

AMPLO PORTFÓLIO DE 
PRODUTO PARA INCONTÁVEIS 
APLICAÇÕES.

MANUAIS DE ENSINO 
TÉCNICO ON-LINE 
GRATUITOS PARA 
EDUCADORES.
APRESENTAM A TEORIA, AS 
PRÁTICAS RECOMENDADAS E 
OS CONCEITOS GERAIS SOBRE 
VÁRIOS TÓPICOS. FÁCIL DE 
INTEGRAR AO CURRÍCULO.



Também apreciamos a ideia de que nossos dispositivos de medição 
3D (nossos scanners 3D ou CMMs portáteis) podem fazer a diferença 
e realmente ajudar os pesquisadores a descobrir maneiras de tornar 
o nosso mundo um lugar melhor.

Seguindo essa linha de raciocínio, formamos o Pacote do 
pesquisador que leva as necessidades e restrições de orçamento de 
pesquisadores em conta.

O Pacote do pesquisador inclui:
 –  Desconto educacional em qualquer tecnologia de medição 3D 

ótica e portátil da Creaform .
 –  Desconto educacional em nosso Pacote de Manutenção, 

englobando:

Sabemos que os educadores são apaixonados pelo que ensinam e 
que desejam o melhor para seus alunos. Também estamos cientes 
dos limitados recursos financeiros que eles têm; por isso criamos 
um Pacote do educador bastante atraente que fará com que nossas 
tecnologias sejam acessíveis a educadores de todos os níveis.

O Pacote do educador inclui:
 –  Desconto educacional especial em modelos selecionados 

(1)

 –  Várias unidades: maior desconto educacional para as unidades 
adicionais

 –  Você pode “combinar e misturar” as tecnologias conforme sua 
necessidade

 –  Manuais de ensino on-line gratuitos (sobre engenharia reversa e 
controle de qualidade)

 –  Desconto educacional em nosso Pacote de Manutenção, 
englobando:

1  Os modelos elegíveis são: scanners a laser 3D REVscanTM, EXAscanTM e/ou VIUscanTM 
(colorido) e/ou a CMM portátil HandyPROBETM 780. 

Para pesquisadores Para educadores

PACOTES 
EDUCACIONAIS

O QUE AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR TÊM A 
DIZER SOBRE NÓS

“ Tenho treinado meus alunos em tecnologias de digitalização 3D da Creaform desde 2007. Eles aprendem como 
usar o EXAscan, o MetraSCAN 3D e o HandyPROBE CMM. Eles não usam essas ferramentas apenas em atribuições 
práticas, mas também em seus projetos de estudo. As ferramentas são bem adaptadas ao nosso currículo; nós as 
usamos para engenharia reversa e estudos de inspeção. Há pouco tempo, comecei a usá-las com meus alunos do 
segundo ano em projetos pequenos (introdução a novas tecnologias). Hoje, reunimos um centro de digitalização 
completo, com vários tipos de tecnologias. ”

 –  David LE ROY, Professor – Gerente de Treinamento, diplomado em Mecânica, Concepção ecológica e Design, 
Lycée Félix Le Dantec, França

“ As tecnologias de medição portáteis 3D da Creaform são usadas para realizar pesquisa avançada em modelagem 
3D para aplicações em engenharia reversa, CAD, biometrologia, aplicações biomédicas e multimídia. Essas 
tecnologias também são usadas para treinar alunos de graduação e graduados. ”

 –  Denis Laurendeau, Ph.D., eng. Professor, Presidente, Pesquisa industrial da NSERC/Creaform em digitalização 3D: 
CRIAÇÃO-3D, Université Laval

“ Compramos um scanner 3D Handyscan com o propósito de ensinar nossos alunos como a digitalização a laser é 
usada nas áreas de usinagem de precisão, especialmente nas áreas de engenharia reversa e controle de qualidade. ”

 –



Varredura 3D

Ta linha de scanners 3D da Creaform foi 
desenvolvida tendo a facilidade de uso, 
a portabilidade e a precisão em mente. 
Eles geram medições de alta precisão, 
graças aos algoritmos de software 
proprietário que aumentam 
significativamente a precisão de dados. 

Por não terem restrições mecânicas, os usuários podem carregá-los 
e usá-los praticamente em qualquer lugar.

Nós desenvolvemos um processo de aquisição de dados objetivo que 
gera resultados rapidamente, com visualização em tempo real e 
resultado de mesclagem direto. Nossos scanners 3D ficam prontos 
para o uso em menos de 5 minutos e não precisam de nenhuma 
posição fixa ou experiência específica do usuário. Eles são tão 
versáteis que é possível digitalizar peças de praticamente qualquer 
tamanho, material ou cor. 

CAMPOS DE ESTUDO E PROGRAMAS 
DE APRENDIZADO 

TECNOLOGIAS DE MEDIÇÃO 3D PORTÁTEIS DA 
CREAFORM

Sondagem

A Creaform desenvolveu um sistema de 
sondagem portátil projetado e 
otimizado para operar em condições 
reais de chão de fábrica. Incluindo a 
tecnologia TRUaccuracyTM e baseado 
em medições óticas, a CMM (coordinate 
measuring machine, máquina de 

medição de coordenadas) do HandyPROBETM permanecerá precisa 
até mesmo na presença de mudanças no ambiente, como vibrações, 
deslocamento de peças, configurações e instabilidade da CMM. 

Como não tem suportes nem fios, o HandyPROBETM apresenta 
desempenho superior às CMMs portáteis tradicionais no chão de 
fábrica em termos de precisão de dados e liberdade de movimento. 
Além disso, o HandyPROBE também pode ser sincronizado com os 
scanners Creaform MetraSCAN 3DTM para oferecer recursos de 
digitalização.

CIÊNCIA E ENGENHARIA
As tecnologias da Creaform encaram os maiores 

desafios, até mesmo nas aplicações de engenharia 
mais exigentes.

CIÊNCIAS NATURAIS E ARQUEOLOGIA
A portabilidade das tecnologias Creaform é ideal para 

o trabalho em campo.

CIÊNCIAS APLICADAS
Nossas soluções de medição 3D são perfeitas para 

todos os tipos de projetos de ciências práticas.

PROJETOS DE PESQUISA
Os nossos dispositivos podem ser usados em todas as 

etapas, do arquivamento de dados 3D à análise 
avançada e geração de relatórios.

DESIGN E ESTILO DE PRODUTOS
Os nossos dispositivos podem ser usados em diversas 

etapas do processo de desenvolvimento.

CENTRAIS DE ATENDIMENTO
Gere lucros para a sua instituição com projetos de 

empresas das esferas pública e privada.

As soluções de medição de 3D da Creaform podem ser divididas em duas categorias principais:
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