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INTRODUÇÃO: Metrologia é setor responsável pelos instrumentos de medição e suas calibrações, embora este setor realize o controle dos instrumentos e sua calibração, tem também como função 

medir, inspecionar e medir produtos e processos, garantindo assim sua confiabilidade. 

Medições e metrologia são essenciais a quase todos os aspectos dos empreendimentos humanos, pois são utilizados em atividades que incluem o controle da produção, a avaliação da qualidade do 

meio ambiente, da saúde e da segurança, e da qualidade de materiais, comida e outros produtos para garantir práticas seguras de comércio e a proteção ao consumidor, só para citar alguns exemplos. 

A necessidade de medir as coisas é muito antiga e remete à origem das primeiras civilizações. Por um longo período de tempo cada povo teve o seu próprio sistema de medidas, que era estabelecido a 

partir de unidades arbitrárias e imprecisas como, por exemplo, as baseadas no corpo humano (palmo, pé, polegada, braça, côvado, etc.), o que acabava criando muitos problemas para o comércio, 

porque as pessoas de uma determinada região não estavam familiarizadas com o sistema de medidas das outras regiões. 

No setor Industrial é essencial que os instrumentos de medição estejam aptos para medição, liberando os produtos para o cliente final dentro das espec ificações exigidas. Profissionais capacitados são 

essenciais para realização das atividades. 

ABORDAGEM DE ALGUNS INSTRUMENTOS UTILIZADOS E O SISTEMA CNC 

RELÓGIO COMPARADOR: O relógio comparador é um instrumento de medição por comparação, dotado de uma escala e um ponteiro, ligados por mecanismos diversos a uma ponta de contato. O 

comparador centesimal é um instrumento comum de medição por comparação. As diferenças percebidas nele pela ponta de contato são amplificadas mecanicamente e irão movimentar o ponteiro 

rotativo diante da escala. Quando a ponta de contato sofre uma pressão e o ponteiro gira em sentido horário, a diferença é positiva. Isso significa que a peça apresenta maior dimensão que é 

estabelecida. Se o ponteiro girar em sentido anti-horário, a diferença será negativa, ou seja, a peça apresenta menor dimensão que a estabelecida. 

TRENA: A trena é um instrumento para medição linear e em curvas. É constituída por uma fita de aço flexível, em cuja superfície está gravada graduação no sistema métrico decimal e em polegadas. A 

trena tem internamente um sistema de mola que retrai a fita de aço graduada. Importante enfatizar que  as trenas podem ser analógicas e digitais, sendo as digitais de mais fácil visualização, porém 

mais vulneráveis a quebras, exigindo maior cuidado. 

PAQUIMETRO: É um instrumento usado para medir com precisão as dimensões de pequenos objetos. Trata-se de uma régua graduada, com encosto fixo, sobre a qual desliza um cursor. O paquímetro 

possui dois bicos de medição, sendo um ligado à escala e o outro ao cursor. 

Com um paquímetro podemos medir diversos objetos, tais como: parafusos, porcas, tubos, entre outros. Para realizar tal medição basta aproximar o objeto do bico superior e deslizar o cursor até que 

a peça fique justa. Tipos de paquímetro: Universal, digital, duplo, com bico móvel, universal com relógio, de profundidade, enfim. 

ESCALA: As escalas graduadas em aço com seção retangular possuem graduações com traços transversais ao longo de seu comprimento, são utilizadas nas indústrias em aplicações onde é exigida uma 

grande exatidão. As réguas são divididas em Tipo I (rígida) e Tipo II (flexível). As réguas devem ser utilizadas apoiadas em superfície plana e graduação voltada para cima. 

MICRÔMETRO: É um instrumento que tem como funcionalidade a medição de espessura de objetos quando em pequenas dimensões, consegue-se também altura, largura e profundidade. O seu 

amplo uso se dá, em especial, na indústria mecânica, onde é usado para medir peças de máquinas. O seu formato assemelha-se a um parafuso micrométrico, obtendo mais precisão nos resultados do 

que o paquímetro – instrumento também usado para medir pequenos objetos. As principais partes do micrômetro são denominadas de arco, isolante térmico, parafuso micrométrico, faces de 

medição, bainha, tambor, porca de ajuste, catraca e trava. 

CNC (Computador Numérico Computadorizado): Importante enfatizar sobre essa tecnologia. CNC ou Comando Numérico Computadorizado é uma evolução do termo NC, que significa apenas 

Comando Numérico. Como o próprio nome diz, refere-se ao controle de máquinas / ferramentas programáveis por computador. Permite o controle simultâneo de vários eixos, tudo isso através de 

uma lista de movimentos escrita num código específico. A introdução do CNC na indústria mudou radicalmente os processos industriais. Perfis de alta complexidade são facilmente usinados. 

Geometrias em três dimensões tornam-se relativamente fáceis de produzir e o número de passos no processo com intervenção de operadores é drasticamente reduzido, isso minimizando muito as 

falhas operacionais. 

 

BOLETIM TÉCNICO Nº 4 

Na indústria pesada (fabricação e manutenção de 

equipamentos para usina) é essencial o uso dos 

equipamentos de medição para a garantia dos 

produtos finais fornecidos. 

 

A indústria sulcroalcooleira (unidades 

potencializadas) tem setores específicos que 

avaliam etapas dos processos produtivos de seus 

fornecedores, validando assim o produto, 

minimizando margens de não conformidades que 

impactem em sua produtividade. 

 

Em épocas de crise, é essencial que as empresas 

reduzam custos com retrabalhos, sendo assim é 

essencial o controle de processo, garantindo os 

requisitos do produto, minimizando margens de 

não conformidades que impactem em sua 

produtividade. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/3_dimens%C3%B5es

