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Capítulo 1: Introdução ao HD
O programa HD foi projetado e desenvolvido para facilitar todas as funções 
necessárias para criar desenhos de cenas de incidentes e ambientes da cena 
em 3D, realizar cálculos de reconstrução de acidente, gerar animações em 3D 
e outras funções essenciais para investigação de incidentes auxiliadas por 
computador. O software foi projetado especificamente para ser intuitivo, fácil 
de aprender e de ensinar a outros. Os engenheiros do nosso software têm 
trabalhado para transformar operações complexas e demoradas em processos 
fluidos e rápidos no HD.

Este documento contém todas as informações gerais e instruções específicas 
necessárias para usar o HD. Se você tiver dúvidas ou precisar de instruções 
adicionais para executar qualquer procedimento, entre em contato com 
o representante de Assistência técnica ao cliente por Telefone, Fax ou E-Mail. 
Consulte “Suporte técnico” na página 89. Você também pode acessar o grupo 
de Assistência técnica ao cliente, de Aplicações e de Treinamento via e-mail 
nos seguintes endereços:

• support@faro.com
• applications@faro.com
• training@faro.com

Visite a área do departamento de assistência técnica ao cliente da FARO no site 
www.faro.com para consultar nosso banco de dados de suporte técnico, que está 
disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Encontram-se abaixo algumas convenções visuais e tipográficas utilizadas em 
cada uma das seções.

Texto em letras 
maiúsculas

Indica nomes de diretórios, nomes de menus, botões, 
guias, nomes de teclas, siglas e modos. Por exemplo, 
“Clique em SALVAR”.

Texto com 
espaçamento 
simples

Indica caracteres alfabéticos/numéricos ou valores 
que você digita em um campo na tela. Por exemplo, 
“Digite 0,005 para a definição da tolerância”.

Texto em negrito Indica tudo que deve ser inserido com o teclado 
exatamente como aparece. Por exemplo, “Digite 
a:install”.”

Texto em LETRAS 
MAIÚSCULAS PEQUENAS

Indica caixas de diálogo, nomes de botões e nomes 
de janelas. Por exemplo, “Clique em OK para fechar 
a janela DISPOSITIVO”.
1
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Você pode também encontrar algumas palavras novas. Antes de prosseguir, 
é importante entender o significado desses termos.

Aviso
Um AVISO indica um risco. Ele chama a atenção para um procedimento 
operacional, prática ou similar que, se não for executado de forma correta ou 
se não for seguido, pode resultar em ferimentos ou morte. Não prossiga além 
de um AVISO até que as condições indicadas estejam totalmente compreendidas 
e atendidas.

Cuidado
Um aviso de CUIDADO indica um risco. Ele chama a atenção para um 
procedimento operacional, prática ou similar que, se não for executado de forma 
correta ou se não for seguido, pode resultar em danos ao produto ou à perda de 
dados importantes. Não prossiga além de um CUIDADO até que as condições 
indicadas estejam totalmente compreendidas e atendidas.

digitalizar Indica o registro das coordenadas XYZ de um ponto 
ou localização em espaço tridimensional. A palavra 
digitalizar equivale ao termo medir quando fazemos 
referência a pontos.

escolher ou selecionar Indica que você está iniciando uma ação. Por 
exemplo, “Selecione Arquivo < INSERIR < 
PEÇAS DE CAD”.

clicar com o botão 
esquerdo, clicar com 
o botão direito, clicar 
ou pressionar

Indica que você pressiona e solta o botão do mouse ou 
a tecla do teclado correspondente. Utilizado também 
ao fazer referência aos botões físicos do dispositivo. 
Por exemplo, “Depois de selecionar um arquivo na 
caixa de diálogo ABRIR ARQUIVO, clique em OK para 
abrir o arquivo” ou “Pressione a tecla ESC a qualquer 
momento para cancelar um comando”.

arrastar Indica que você mantém pressionado o botão 
esquerdo do mouse enquanto o movimenta. Solte 
o botão para terminar. Essa palavra é utilizada com 
frequência ao alterar o tamanho de uma janela ou 
barra de ferramentas.
2
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Anotação
Uma ANOTAÇÃO indica informações adicionais que ajudam no uso e na 
compreensão do equipamento ou do assunto. Especificamente, elas não são 
usadas quando um AVISO ou um CUIDADO é aplicável. As anotações não 
são relacionadas à segurança e podem ser inseridas antes ou depois do texto 
associado, dependendo da necessidade. 

Requisitos do sistema
Estes são os requisitos recomendados quanto ao hardware e software para o HD.

Hardware
Sistema Operacional: 

• Apenas Window 7/Windows 8, 32 bits ou 64 bits Processador: 
Processador Intel® Core™ i5/série i7 ou equivalente

Memória: 
• 4GB ou mais de RAM no Sistema

Armazenamento: 
• 10GB ou mais, espaço disponível no HD para instalação

Mouse: 
• Mouse com rodinha

Placa de vídeo: 
• Placa de vídeo dedicada NVidia ou AMD de última geração

Por exemplo:
AMD Radeon™ R9 270 / AMD Radeon™ HD 7850 / AMD Radeon™ R9 280 / 
NVIDIA® GeForce® GTX 760 / NVIDIA® GeForce® GTX 770

Placas de laptop: NVIDIA® GeForce® GTX 760M ou 770M / AMD Radeon™ 
HD 8870M

• Codec XVID (instalado pelo FARO Reality).

• DirectX 11 para Reality e Microsoft XNA 4.
3
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• Microsoft .NET Framework 4.0.

CUIDADO: As placas de vídeo Intel e outras placas onboard ou 
integradas NÃO são suportadas e não serão executadas com o software. 
Se você tiver dúvidas sobre placas de vídeo ou computadores, entre em 
contato com o representante de Assistência técnica ao cliente por 
Telefone, Fax ou E-Mail. Consulte “Suporte técnico” na página 89.

OBSERVAÇÃO: Usuário com Mac que atendem aos outros requisitos 
e executam o Windows 7 ou os novos que utilizam o Bootcamp são 
capazes de executar o software; no entanto, os sistemas operacionais 
Mac não são uma configuração suportada, utilização por conta e risco.

Instalação HD

Para instalar o HD 
Insira o CD de instalação, selecione o produto e siga as instruções de instalação 
apresentadas na tela. Um assistente de instalação o orientará durante o processo. 
Você deve pertencer ao grupo de administradores ou usuários avançados para 
instalar o software.

Licença
Após o período de avaliação, será necessária uma licença para utilizar o HD. 
4
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Capítulo 2: Visão geral 
O HD é baseado em uma interface intuitiva, que deve soar familiar para a maioria 
dos usuários. Este capítulo descreve os componentes da IU e conceitos de projeto 
para salvar, abrir e criar projetos.

Sistema do menu de guias
As ferramentas são agrupadas em categorias de fácil entendimento com um 
sistema de guias padrão. Clicar na guia que sugere as funções desejadas abre 
uma faixa dos botões de comano para o rápido acesso às ferramentas. 

Menu Arquivo
O menu Arquivo é acessado ao clicar no Logotipo HD na parte superior 
esquerda da tela. 

Mini Menu (sempre exibido)
Este menu sempre está em visualização acima da faixa, não importando qual guia 
esteja ativa. Ele permite que você realize funções gerais do programa, conforme 
indicado abaixo. 

1. Câmera: Clique para salvar uma imagem da visualização da tela.

2. Picture In Picture: Tira uma fotografia da visualização de tela atual 
e coloca a imagem resultante na cena.

3. Copiar: Clique para salvar uma cópia da visualização da tela na área 
de transferência do Windows para copiar e colar rapidamente do HD para 
o arquivo em Word, PowerPoint, etc.

4. Novo projeto: Clique em iniciar um novo projeto.
5
Capítulo 2: Visão geral



FARO® HD Versão 220
Maio de 2015

C

5. Salvar: Clique para salvar o projeto atual (consulte também Salvar 
automaticamente em Preferências no menu arquivo).

6. Abrir: Abrir um projeto existente.

7. Desfazer: Desfaz a última operação, até 10 operações anteriores.

Preferências
Incie sua experiência com o HD definido as preferências globais.

• Clique no menu Arquivo para selecionar Preferências para ativar/desativar 
opções.

• Consulte a seção Geral para definir Unidades, propriedades de Salvamento 
automático e outras opções.

• Clique em IU (Interface de Usuário) para selecionar opções importantes. 

• Carregue o seu logotipo para a inclusão em todos os relatórios gerados no HD.

• Defina as suas preferências de animação.

OBSERVAÇÃO: Navegue cuidadosamente pelas opções e verifique as preferências 
com frequência. Por exemplo, para alterar a frequência de Salvamento 
automático. 
6
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Abrir, iniciar ou salar um arquivo de projeto

Formulário de início rápido
A primeira vez que você abre o HD, um formulário de início rápido é exibido. 
Isso permite que você crie um novo projeto, abra um projeto recente, visualiza 
os arquivos de ajuda ou visite o site da empresa. 

• Para desativar este formulário, marque a caixa de seleção NÃO 
MOSTRAR NOVAMENTE.

• Reative o formulário de início rápido no menu Preferências.

Para abrir um novo projeto
O HD é iniciado com a abertura de um projeto em branco. Para abrir um novo 
projeto dentro de um projeto, clique no botão Novo projeto no Mini Menu. 

Para salvar um arquivo 
Clique em Salvar no Mini Menu e insira o nome do arquivo e salve o local. Por 
padrão, os seus arquivos irão para a pasta Cenas da pasta FARO HD localizada 
na sua pasta de Documentos. 
7
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Dicas:
• Salve os seus arquivos de projeto importantes com dois nomes diferentes. 

Alterne a cada dia ou a cada Salvamento. Isso irá ajudar a minimizar 
a perda de dados que você tiver problemas elétricos ou no computador.

• O HD um recurso de salvamento automático, mas é prudente salvar 
o seu trabalho frequentemente usando diferentes nomes de arquivo com 
a função Salvar como. O salvamento automático, se selecionado, pode 
ser definido em intervalos de 5, 10, 15, 30 ou 60 minutos. 

Para iniciar um novo arquivo 
Clique em Novo projeto no Mini Menu. 

OBSERVAÇÃO: Será solicitado que você salve o arquivo atual antes do novo 
projeto ser aberto.

Para abrir um arquivo de projeto existente 
Abra novamente o projeto salvo no HD clicando no menu Arquivo e escolhendo 
na lista de projetos recentes, ou navegue até o local do projeto. O arquivo 
selecionado será aberto.

OBSERVAÇÃO: 

• Para abrir um projeto do HD, sempre execute o HD e use o processo 
descrito acima.

• O local de salvamento padrão do HD é a pasta HD localizada em 
\Meus Documentos\arasreality).

Funções do sistema

Função do mouse
Usuários acostumados a navegar em uma visualização 2D,usando outros 
programas com um visualizador em 3D ou mecanismos de desenho em CAD irão 
achar o HD bem diferente, mas também um alívio bem-vindo. Existem setas na 
tela para mover dentro da cena; ao invés de todo o movimento ser feito com os 
botões do seu mouse, conforme segue:

• Botão esquerdo do mouse: Clique e segure para arrastar até uma posição.

• Botão direito do mouse: Clique e segure para orbitar a partir da posição 
do cursor.

• Rolagem do mouse: Gire para alterar o zoom.
8
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Pratique colocando um modelo de veículo 3D na sua cena, navegue até a posição 
do motorista, e use os controles para criar a visualização do motorista. Você irá 
adaptar rapidamente para navegar com um mouse para desenhar e editar em um 
ambiente 3D real.

Menu do botão direito
O menu que aparece ao clicar com o botão direito do mouse inclui:

• Cortar 

• Copiar (a opção Colar será exibida após clicar em Copiar) 

• Duplicar 

• Excluir 

• Alterar camada 

• Transferir (Mover) Seleção 

• Adicionar paralela 

• Opções de linha 

• Criação cone de trajetória 

• Interromper 

• Ordem de impressão 

• Enviar para frente 

• Enviar para trás 

OBSERVAÇÃO: Você deve ter um objeto selecionado para acessar o menu do 
botão direito.

Teclas de atalho
O HD é acionado, na maior parte, pelo mouse, mas além de usar inserção de letra 
e número no teclado existem outros atalhos de teclado que você pode achar úteis.

• Esc: Quando o seu cursor indicar que você tem uma ferramenta de 
desenho ativa ou estiver no meio da adição de posições em um trajeto 
de animação, pressione a tecla ESC (escapar) para desativá-la e retorne 
o seu mouse até um ponteiro regular novamente.

• Barra de espaço: Quando você tiver acabado de usar uma ferramenta 
de desenho, pressione a barra de espaço para reativar a mesma 
ferramenta. Isto funciona para Linhas e Pontos, bem como para 
a maioria dos outros itens como nosos Objetos Dinâmicos.
9
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• Ctrl+A: Selecionar tudo. Este comando seleciona todos os objetos 
colocados na cena (pontos, modelos, linhas, etc.) e permite 
o reposicionamento com relação ao plano do piso. (Também é possível 
usar a tecla Delete para remover todos os itens).

• Ctrl+Z: Desfaz; funciona para as 10 operações anteriores.

• F2: Alterna entre as visualizações Ortho (de cima para baixo) e 3D.

• F5: Alterna o alinhamento entre ativar/desativar para qualquer 
alinhamento que esteja selecionado atualmente.

• F11: Ativa/desativa a bússola.

• As teclas de setas do teclado podem ser usadas para melhores ajustes ao 
posicionar modelos na cena. A tolerância para as teclas de setas pode ser 
ajustada no menu IU em Preferências.

Opções de material avançadas
Você irá gostar muito da flexibilidade de controlar como os itens aparecem 
no HD. Em Preferências > IU certifique-se de que você esteja com a opção 
PERMITIR OPÇÕES DE MATERIAIS AVANÇADAS selecionada. 

Com esta opção ativada você pode controlar a transparência, brilho e reflexão de 
todas as texturas e modelos, o que acrescenta o elemento especial de realismo.
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Capítulo 3: Desenho e edição
A construção e modificação de projetos no HD é baseada em uma variedade de 
habilidades simples, tais como desenhar linhas e formas, inserir imagens e mover 
objetos. Este capítulo descreve estas funções básicas. Os próximos capítulos 
descrevem funções mais avançadas. Você perceberá que até mesmo os recursos 
mais avançados são fáceis de usar.

Alinhamentos e bloqueios
Desenhar linhas e arcos é um elemento comum de diagramação. O FARO HD 
oferece o sistema de alinhamentos e bloqueios é composto por seis opções de 
alinhamento e duas opções de bloqueio para facilitar a precisão do desenho. 
As opções estão sob a guia Desenhar na categoria Avançado. 

Alinhamentos
As seis opções de alinhamento são: 

• Alinhar a ponto: Selecione para fazer com que objetos se alinhem 
à pontos, extremidades e meio das linhas, cantos em polígonos, centros 
de esferas, pontos de local de modelo ou segmentos de trajetória de 
animação.
11
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• Alinhar à entidade: Selecione para fazer com que objetos se alinhem 
a qualquer parte de uma linha, polígono ou trajetória de animação. 
Esta opção também se alinha a pontos, ou tudo que não seja um ponto 
distinto, mas ainda um objeto. Modelos são tratados como objetos de 
ponto único.

• Alinhar em Orto: Selecione para fazer com que as linhas se alinhem 
perpendicularmente a outras linhas, trajetórias de animação ou bordas 
de polígonos; também se alinha a pontos. Este não é tão confiável 
quanto os outros métodos se houver múltiplas linhas para o sistema 
avaliar e escolher.

• Alinhar à intersecção: Selecione para fazer com que objetos se alinhem 
a linhas de intersecções, mas não em trajetórias de animação. Esta não se 
alinha a pontos e não é tão confiável quanto às outras opções.

• Alinhar à grade: Selecione para ativar a grade e fazer com que objetos 
se alinhem ´à grade, apenas na grade. Esta opção não se alinhará a pontos.

• Alinhar à superfície: A seleção padrão, esta opção pode ser combinada 
a outras opções de alinhamento. Objetos irão se encaixar no plano do 
piso e nas superfícies. Sem esta opção, os objetos serão posicionados 
em um valor Z de zero. Normalmente esta opção está ativada, mas 
desmarque-a para fazer com que um objeto fique no ar ou uma trajetória 
de animação fique abaixo do plano do piso. Nesses casos, isso irá 
impedir que o ajuste das alças redefina a elevação, inclinação e rotação.

Bloqueios
Existem duas opções de bloqueio: 

• Bloqueio de Orto (esquerdo): Força todas as linhas e trajetórias de 
animação para estarem em conformidade apenas com eixos verticais 
e horizontais. Esta opção é substituída por qualquer outra opção de 
bloqueio, exceto para Bloqueio em superfície.

• Bloqueio de aspecto (direito): Força as ferramentas de círculo 
e quadrado para terem as mesmas dimensões x e y, criando círculos 
e quadrados perfeitos.
12
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Linhas
Linhas são objetos 2D que podem ser manipulados e convertidos em objetos 3D; 
elas são os blocos de construção da sua cena. Cinco linhas básicas, incluindo um 
ponto, são encontradas na guia Desenhar, na categoria Ferramentas de desenho. 

Ferramenta de pontos
1. Clique na guia Desenhar e selecione a ferramenta Ponto. 

2. Insira o ponto clicando no ponto desejado da cena.

3. Para a inserção de vários pontos, pressione a Barra de espaço após cada ponto.

Desenhar uma linha 
1. Clique na guia Desenhar e selecione uma ferramenta de linha Linha (Ponto, 

Linha ou Arco).

2. Clique e solte um ponto inicial na cena.

3. Clique e solte um ponto final na cena.

Resultado: A linha aparece e está imediatamente disponível para a edição.

4. Edite as propriedades da linha inserindo valores no PAINEL DE PROPRIEDADES 
do lado esquerdo. 

5. Pressione Enter para atribuir um valor inserido.

Desenhar um arco
1. Clique na guia Desenhar e selecione o comando Arco. 

2. Clique e solte um ponto inicial na cena.

3. Clique e solte um ponto final na cena.

4. Clique no ponto entre os dois pontos para estabelecer o raio.
13
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Desenhar uma polilinha ou policurva
1. Clique na guia Desenhar e selecione o comando Polilinha ou Policurva.

2. Clique e solte um ponto inicial na cena.

3. Clique e solte um ponto final na cena.

4. Pressione ESC ou clique com o botão direito e selecione Terminar o modo 
de desenho para finalizar a Polilinha/Policurva.

Resultado: A linha aparece e está imediatamente disponível para a edição.

5. Manipule a seta azul acima da alça para alterar a elevação.

6. Edite as propriedades da polilinha inserindo valores no PAINEL DE 
PROPRIEDADES conforme necessário.

7. Pressione Enter para atribuir os valores inseridos.

OBSERVAÇÃO: Cada vértice tem uma alça de elevação.

8. Clique, segure e arraste uma alça em qualquer direção para reformatar as 
elevações da polilinha (as alças serão descritas posteriormente neste capítulo).

9. Para editar verticalmente parte de uma linha, selecione a alça de elevação do 
vértice a ser elevado ou abaixado. 

Como alternativa: Selecione os pontos no painel esquerdo e ajuste 
o vértice individual com edições de texto.

10. Selecione a polilinha selecionado a linha e clicando em Fechado no PAINEL 
DE PROPRIEDADES esquerdo.
14
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Adicionar uma linha paralela e compensações 
1. Selecione a primeira linha, arco ou polilinha, depois clique com o botão 

direito e selecione Adicionar paralela.

2. Insira uma distância de compensação para criar uma linha paralela à direita 
da linha original, ou um número negativo para posicioná-la à esquerda, 
e clique em Adicionar.

Resultado: A nova linha paralela será mostrada paralela à primeira linha.

3. Para adicionar mais linhas paralelas, ajuste a distância, caso necessário, 
e clique em Adicionar.

Resultado: Linhas paralelas serão exibidas ao lado da última linha 
adicionada (para adicionar paralelas à primeira linha, clique em Fechar, 
selecione novamente a primeira linha e repita as etapas 1 e 2.

4. Clique em Fechar para fechar o painel ADICIONAR PARALELA.

Alterar linha para forma 3D 
1. Selecionar uma linha.

2. No PAINEL DE PROPRIEDADES DA LINHA clique no botão Converter para 
formas 3D.

3. Selecione um objeto para converter a linha a partir do PAINEL DE CONVERSÃO.

4. Ajuste os atributos do objeto em 3D conforme necessário no PAINEL DE LINHA.

5. Desmarque o objeto para fechar o PAINEL DE LINHA.

Desenho de linhas para rodovia especial com linhas
1. Selecione uma Linha, Arco ou Polilinha na cena.
15
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2. Clique na opção Tipo de linha no painel de PROPRIEDADES do lado esquerdo. 

3. Selecione a linha de rodovia.

4. Ajuste as propriedades de cor, espaço, espessura e pontos finais no painel 
PROPRIEDADES.

Conversão de formas 3D em linha ou polilinha 
Quando qualquer forma de desenho 3D é selecionada, observe a opção 
CONVERTER PARA OBJETO DINÂMICO no painel de PROPRIEDADES do lado 
esquerdo. Selecione o comando de linha ou polilinha e selecione o Tipo de 
linha desejado. 

Ferramenta de cantos
A ferramenta de canto possibilita a rápida criação de um canto de rodovia. 

1. Clique na seta suspensa Policurva.

2. Selecione a ferramenta de Curva l.

3. Clique na cena onde a curva deverá ser posicionada. Observe que as 
propriedades no painel esquerdo são alteradas.

4. Modifique as opções de acordo com as propriedades desejadas. 

5. Gere uma intersecção clicando com o botão direito e copiando três vezes, 
para criar todos os cantos e ajustá-los para gerar uma intersecção precisa. 
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Converter qualquer forma de desenho em um Objeto 
dinâmico 
Linhas e arcos são uma boa forma de criar o esboço de uma cena em 2D. O HD 
permite que você altere as linhas e arcos em Forma 3D de objetos.

1. Selecione qualquer forma de desenho (linha, arco, polilinha).

2. No painel PROPRIEDADES, clique em CONVERTER PARA FORMA 3D. 

3. Selecione uma forma no painel CONVERTER que exibe.

Resultado: A forma se tornará um objeto 3D editável.

Desenhar objetos
O FARO HD também possibilita que o usuário crie objetos.além de linhas 
simples, incluindo imagens, etiquetas, ferramentas de medição, objetos 3D e 
superfície entre as linhas. Além disso, a ferramenta de Corte permite que linhas, 
2D e 3D sejam cortadas. 

Adicionar imagens
Três opções estão disponíveis sob a lista suspensa de imagem: 

• Imagens do Google Earth

• Imagens em escala
17
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• Imagem em imagem

Imagem do Google Earth
1. Clique a lista suspensa da Imagem e selecione a esfera Importar mapa 

do Google.

2. Insira o endereço e clique em Pesquisar. Selecione Mapa, Satélite, Híbrido 
ou Mostrar marcador. 

3. Role o scroll do mouse para redimensionar a área da cena.

4. Clique em OK para inserir a imagem.

Adicionar imagem em escala
Para a inserção de uma imagem aérea ou em escala será necessário ajustar 
a escala. Siga as etapas abaixo para importar e corrigir uma imagem em escala.

1. Clique na lista suspensa da Imagem e selecione Imagem em escala.

2. Navegue e selecione imagem desejada no Windows Explorer.

3. Selecione a imagem importada.
18
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4. No painel esquerdo, sob Orientação, selecione Exibir ferramenta de escala. 

5. Manipule a ferramenta de escala, uma linha com alças aparecerá na imagem, 
deforma que as extremidades da linha contenham um comprimento conhecido.

6. Insira o comprimento conhecido no campo Distância da ferramenta de 
escala no painel esquerdo. A imagem será ajustada de acordo com a escala 
inserida.

Inserção de uma Imagem em uma imagem
Siga as etapas abaixo para importar uma fotografia da caixa de diálogo visível ou 
uma nova imagem em uma cena.

1. Clique na lista suspensa da Imagem e selecione Imagem em imagem.

2. Aceite a fotografia mostrada ou navegue até a nova imagem.

3. Clique na cena para inserir a imagem.

4. A imagem pode ser manipulada com as alças de objeto.

Remoção de carros e outros objetos das imagens 
O recurso de edição de imagem permite a remoção de objetos indesejados (como 
carros ou sombras) que são captados em imagens aéreas. A ferramenta permite 
que você crie uma textura simples para substituir uma área selecionada.

1. Importe uma imagem aérea ou de satélite.

2. Clique na imagem.

3. Clique no botão Excluir carros no painel esquerdo. Um formulário será 
exibido.
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4. Navegue pelo formulário usando o botão direito e o scroll do mouse. 

Clique e segure o botão esquerdo do mouse e arraste uma linha ao redor do carro 
ou sombra a ser excluída, rolando apenas ¾ do caminho ao redor do objeto e 
solte o mouse. Quando você soltar o botão, o item será apagado.OBSERVAÇÃO: 
Repita conforme necessário para criar a textura desejada.

Adicionar etiquetas com a ferramenta de texto
Siga as etapas abaixo para adicionar etiquetas à cena:

1. Clique na guia Desenho. Clique na ferramenta de Texto. 

2. Clique na cena onde o texto irá aparecer.

3. Clique no campo de texto para abrir o painel de propriedades à esquerda.

4. Insira o texto desejado na caixa de TEXTO na parte superior do painel.

Ferramentas de medição
As ferramentas de Medição na guia Desenho oferecem três opções: 

• Medir: Para medir linhas retas.

• Transferidor: Para a medição de ângulos.

• Vetor: Para a medição de vetores.

Medição de uma linha
1. Clique na lista suspensa Medição e selecione a ferramenta Medir.

2. Clique e solte um ponto inicial na cena.

3. Clique e solte o ponto de término.

4. Manipule as alças para ajustar a ferramenta. A ferramenta de Medição será 
exibida na cena. 
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Medição de um ângulo
1. Clique na lista suspensa Medição e selecione a ferramenta Transferidor.

2. Clique na cena para adicionar a ferramenta Transferidor.

3. Manipule as alças para ajustar a ferramenta. A ferramenta de Transferidor 
será exibida na cena. 

Medição de vetores
1. Clique na lista suspensa Medição.

2. Selecione a ferramenta Vetor.

3. Clique na cena para adicionar a ferramenta Vetor.

4. Manipule as alças para ajustar a ferramenta. A ferramenta Vetor será exibida 
na cena. 

Adicionar formas
Uma variedade de formas podem ser selecionadas e colocadas a partir do menu 
de lista suspensa Formas. Siga as instruções abaixo para adicionar uma forma 
à cena.

1. Clique no menu de lista suspensa Forma na guia Desenhar. 

2. Selecione a forma desejada.
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3. Dependendo da forma, pode ser necessário clicar e arrastar, clicar ou clicar 
várias vezes, em seguida, clique com o botão direito e selecione Terminar 
o modo de desenho.

4. Manipule as alças do objeto para ajustar o tamanho desejado.

Facejamento
Você pode facilmente preencher a cor ou a textura de uma superfície entre linhas, 
polilinhas ou policurvas no HD.

1. Desenhe as linhas que você deseja facejar.

2. Clique na opção Superfície na guia Desenhar. 

3. Selecione a linha em cada lado da área a ser preenchida.

4. Opções irão aparecer do lado esquerdo da tela para ajustar as propriedades 
da superfície, tais como cor, textura e escala da textura.

OBSERVAÇÃO: Você não pode elevar a superfície caso perceba que ela 
está ligada a outra superfície. Ao invés disso, você deverá elevar os limites 
e refazer a superfície.

Ferramenta de divisão de linha
A ferramenta de divisão de linha permite que você divida uma linha existente 
ou linha 3D, como um cerca ou meio-fio.

1. Clique na ferramenta Dividir linha na guia Desenho. 

2. Passe o cursor sobre a linha a ser cortada e clique para cortar a linha.

3. Os segmentos da linha podem ser manipulados com alças ou selecionados 
e excluídos, dependendo da necessidade.
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Múltipla seleção (agrupamento)

Para mover itens agrupados
1. Selecione um item com o mouse.

2. Segure a tecla Shift e continue selecionando os itens desejados para um 
grupo. Os itens selecionados são marcados com uma caixa rosa.

3. Clique em qualquer lugar da cena para desmarcar o grupo.

OU 

Na guia Desenhar, clique e mantenha pressionada a ferramenta 
Selecionar área. 

4. Ainda mantendo pressionado, arraste o cursor para definir uma caixa ao 
redor dos itens desejados, o que irá selecionar todos os itens dentro da caixa.

5. Pressione CTRL+A para selecionar todos os itens na cena.

Desenho de dicas e truques 
• Muitos itens podem ter cores, espessura e outras propriedades editadas no 

PAINEL DE PROPRIEDADES. Selecione o item e verifique suas opções. Isso 
poderá aumentar a visibilidade, bem como realismo ao combinar com os 
dados da sua cena.

• Ao converter uma linha em um objeto, algumas seleções (como calçadas) 
serão centralizadas na linha. Se a linha original foi feita para ser uma borda, 
clique com o botão direito na linha para criar uma construção paralela ou 
altere a posição da linha para reposicionar.

• Ajuste o valor Z para itens desenhados em 3D para corresponder à elevação 
do terreno. Isso irá evitar que um objeto pareça voar ou afundar no subsolo.

Alças
O sistema de alças no HD é simples e consistente, possibilitando a manipulação 
de objetos e grupos.
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Alças de arco 
O arco de três pontos do HD é um arco 3D. Alças aparecem em cada extremidade 
para mover os pontos de término, e cada alça de extremidade tem a alça de seta 
azul para ajustar a elevação. A alça intermediária do arco permite alteração do 
raio, enquanto que a alça arredondada permite a rotação do arco. As propriedades 
do arco também são ajustadas usando a caixa de diálogo de propriedades no 
painel esquerdo.

Alças de desenho 
O HD tem um conjunto padrão de alças para todos os objetos móveis.

OBSERVAÇÃO: Todas as propriedades que podem ser editadas usando as alças 
também podem ser editadas usando a entrada direta nos painéis de propriedade 
do lado esquerdo. Para editar algo, o objeto deverá estar selecionado.

Alças de modelo
O sistema de alças HUD (Exibição frontal) exclusivo permite aos usuários ver as 
alças de órbita a partir de qualquer posição da câmera. 

OBSERVAÇÃO: Para liberar o modelo animado da superfície, clique em uma 
trajetória animada, clique em PROPRIEDADES DE ANIMAÇÃO AVANÇADA no 
painel esquerdo e desmarque SEGUIR TERRENO. As alças s de trajetória vertical 
são exibidas.

Alça Descrição

 Clique, segure e arraste para mover o objeto. A seta azul pequena 
acima da estrela permite aos usuários alterar a elevação do objeto.

Clique, segure e arraste para alterar o comprimento do objeto.

Clique, segure e arraste para girar o objeto a partir do ponto de 
término oposto.
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Camadas

Criação e gerenciamento de camadas
Existem dois meios básico de criar, visualizar e gerenciar camadas na sua cena.

• Clique na guia Visualizar, ou

• Com o menu do clique com o botão direito.

Gerenciamento de camadas sob a guia de visualização
1. Clique na guia Visualizar.

2. Clique no comando Camadas para abrir o GERENCIADOR DE CAMADAS.

3.  Use os comandos a seguir para gerenciar camadas:

• Renomear camadas: Clique no campo de nome e modifique o nome 
existente.

• Visibilidade: Clique no símbolo de Olho para alternar a visibilidade 
de camadas.

• Bloqueio: Clique no símbolo de Cadeado para impedir alterações 
na camada.

• Reorganizar camadas: Selecione uma camada e clique no comando 
Para cima ou Para baixo para reorganizar a camada.

• Nova: Clique no comando Nova para criar uma nova camada.

• Del.: Clique no botão Del. para remover permanentemente uma camada 
(use Visibilidade para ocultar uma camada sem excluí-la) 
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Gerenciamento de camadas com o menu do botão 
direito
1. Clique com o botão direito em qualquer objeto ou grupo de objetos 

e selecione ALTERAR CAMADA.

2. Faça uma das seguintes opções:

• Adicionar a uma camada existente: Selecione uma camada existente.
OBSERVAÇÃO: Os ícones de visibilidade e de cadeado são informativos. 
Camadas não podem ser bloqueadas, ocultadas ou reveladas neste painel.

• Adicionar à nova camada: Insira um nome para as novas camadas no 
campo Nome. Para tornar a nova camada a camada ativa, selecione 
Definir como ativa. Clique em Adicionar à nova camada:

• Fechar o painel sem atribuir uma camada: Clique em Cancelar.

Importante: Sempre retorne à camada de pavimento enquanto estiver trabalhando. 
O procedimento padrão após adicionar uma imagem à cena deverá ser colocá-la 
em uma camada separada e bloquear a camada.
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Camadas e impressão 
Existe uma relação entre camadas e impressão; ao imprimir, as camadas que 
aparecem mais altas na lista serão desenhadas na parte superior das camadas 
anteriores. 

Reorganize camadas para ajustar a ordem de impressão clicando em 
Mover para cimaou Mover para baixo. 

OU 

Clique com o botão direito em um modelo da sua cena e selecione 
Ordem de impressão e Enviar para frente ou Enviar para trás.

Plano do piso
O Cena permite que você altere a cor das superfícies da cena ou altere a textura 
de uma superfície.

Para alterar a cor do piso 
1. Desmarque tudo o que estiver atualmente selecionado.

2. Clique na opção Cor do piso no lado esquerdo. 

3. Selecione a cor desejada e clique em OK.
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Para removera cor do piso 
1. Desmarque tudo o que estiver atualmente selecionado.

2. Clique na opção Opções do plano de no painel de PROPRIEDADES do lado 
esquerdo.

3. Desmarque a caixa piso.

Para aplicar uma textura ao piso
1. Desmarque tudo o que estiver atualmente selecionado.

2. Clique na opção Textura no painel de PROPRIEDADES.

3. Selecione a sua textura desejada na galeria de texturas.

Modificar a posição e ângulo do sol 
O HD inclui opções fáceis para demonstrar com exatidão a posição do sol 
e o ângulo de forma precisa na sua cena. Existem dois métodos que começam 
clicando em qualquer lugar da sua cena.

1. Clique em qualquer lugar do plano do piso ou no Skybox e ajuste 
propriedades no painel esquerdo.

OU, para mais informações 

Clique na guia Visualizar e depois selecione o comando Skybox.

2. Consulte Luz do sol abaixo das opções de Skybox. 

3. Realize as alterações com os controles de discagem, ou clique nos comandos 
de configuração padrão.

4. Ajuste a cor da luz ambiente selecionando a cor desejada.
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Colocar uma imagem do Google Earth
1. Clique no plano de piso para abrir as propriedades da cena.

2. Clique em no painel de propriedades da esquerda e selecione Importar 
mapa do Google. 

3. Insira o endereço e clique em Pesquisar. Selecione Mapa, Satélite, Híbrido 
ou Mostrar marcador. 

4. Role o scroll do mouse para redimensionar a área da cena.

5. Clique em OK para inserir a imagem.

O Skybox
Os diagramas do HD são constituídos por uma camada de piso e um cenário 
“Skybox” que podem ser alterados para corresponderem às condições da cena.

Alteração da imagem do Skybox
1. Clique na guia Visualizar.

2. Clique no comando Skybox. 
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3. Clique na imagem (sob o bloco de Opção de Céu) para abrir a galeria 
de imagens.

4. Selecione a imagem desejada e a imagem se tornará ativa.

OBSERVAÇÃO: Pode ser que seja necessário reorientar a cena para 
visualizar o Skybox.

Structure Genius
O Structure Genius permite que usuários do HD construam prédios personalizados 
de forma rápida e fácil. É possível inserir janelas e portas, e aplicar texturas 
e imagens personalizadas nas superfícies.

1. Clique no comando Bloqueio de Orto na guia Desenho avançado para 
restringir o movimento do cursor para o eixo horizontal ou vertical (Opcional). 

2. Selecione a lista POLILINHA na guia Desenho e selecione o gráfio de parede 
no STRUCTURE GENIUS. 
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3. Clique e solte na cena para iniciar a parede.

4. Clique e solte novamente para finalizar a parede. 

5. Repita as etapas 2 e 3 para cada canto da parede.

6. No término da parede final, clique com o botão direito e selecione Terminar 
o modo de desenho.

7. Marque a caixa de seleção Fechado no PAINEL DE PROPRIEDADES DO 
STRUCTURE GENIUS. 

8. Para adicionar uma segundo nível a uma estrutura, clique no comando 
Acima ou Abaixo. 

OBSERVAÇÃO: Os recursos da parede também serão duplicados. Exclua os 
recursos indesejados selecionado, clicando com o botão direito e 
selecionando Excluir.

Adicionar pisos e telhados 
1. Selecione a estrutura e clique no comando Adicionar piso ou Adicionar 

telhado no PAINEL DE PROPRIEDADES DO STRUCTURE GENIUS. 

2. Use as alças para ajustar a orientação, tamanho e encaixar o telhado e o piso.
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3. Clique duas vezes no telhado ou piso para ajustar suas propriedades.

Adicionar portas e janelas
1. Para adicionar uma porta ou janela, no painel do STRUCTURE GENIUS clique 

no botão Adicionar porta, Janela, ou Imagem e clique onde deseja 
posicionar o item na sua estrutura. 

2. Depois que a porta for posicionada, clique para selecioná-la, suas alças 
e propriedades serão exibidas. 

• Use a alça verde redonda para abrir ou fechar a porta.

• No painel esquerdo, sob PORTA, verifique as opções adicionais: 

• Clique em TEM UMA PORTA para desativar a porta enquanto estiver 
posicionando a estrutura.

• Clique em TROCAR A DOBRADIÇA para inverter a porta. 

• Altera a cor ou a textura da porta.

• A posição e o tamanho de qualquer elemento (porta, janela, parede), 
também podem ser editados ao inserir valores nos campos do painel 
esquerdo.
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Adicionar escadas
Adiciona escadas às construções do Structure Genius.

1. Clique no botão Adicionar escada no painel de PROPRIEDADES. 

2. Clique na cena para posicionar a escada. Suas propriedades serão exibidas 
à esquerda.

3. Altere a altura, subida, movimento e número de degraus da escada no painel 
OPÇÕES.

4. Mova, gire ou alongue a escada usando as alças.

OBSERVAÇÃO: Escadas podem ser adicionadas sem a utilização do 
Structure Genius. A ferramenta Escada também está localizada na guia 
Especial.

Colocar uma imagem personalizada
Fotografias podem ser importadas para colocar símbolos, fotos ou pinturas em 
uma estrutura.

1. Selecione uma estrutura.

2. Clique em Adicionar imagem no painel de PROPRIEDADES, navegue 
e selecione a imagem no seu computador.

3. Clique na estrutura onde a foto deverá ser exibida.

4. Ajuste o tamanho e coordenadas no painel de PROPRIEDADES.
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Modelos
Uma variedade de modelos está disponível ou pode ser baixada para a inserção 
em uma cena, incluindo veículos, flora e fauna, símbolos, mobília e pessoas.

A biblioteca
Siga as etapas abaixo para selecionar um modelo a partir dos arquivos locais ou 
bibliotecas, mostrado na guia Modelo.

1. Clique no comando de categoria do modelo desejado. 

2. Selecione o modelo desejado.

3. Clique na cena para posicionar o modelo.

O banco de dados
O banco de dados é um armazém on-line de veículos. Siga as etapas abaixo para 
selecionar um veículo do banco de dados.

1. Clique no comando Pesquisar no banco de dados. 

2. Selecione o FABRICANTE, MODELO e ANO do veículo. 

3. Clique em Inserir.
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Importar modelos 
Siga as etapas abaixo para importar um modelo do HD.

1. Abra a guia Modelo.

2. Clique no comando Carregar modelo mais à esquerda da guia Modelos. 

3. Navegue até o arquivo de modelo do HD (.a3xml) a ser importado. 

4. Clique em Abrir.

5. Clique na cena para posicionar o modelo.

Modelos de placas de trânsito 
Placas de trânsito personalizadas podem ser criadas usando a ferramenta Placas 
personalizadas, localizada na guia Especial.

1. Selecione a guia Especial.

2. Clique no botão Placas personalizadas.

3. Clique na cena para posicionar o modelo e placa de Parada padrão. 

OU 

Clique na caixa Imagem do painel SIGN GENIUS para selecionar uma face 
diferente para a placa. Uma galeria de texturas será exibida. As texturas de 
placas estão divididas em categorias comuns. 

4. Clique para selecionar uma guia de categoria (por exemplo, Regulamentação). 

5. Clique para selecionar a imagem desejada.
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6. Clique na caixa Forma para alterar o formato da sua placa.

OBSERVAÇÃO: A sinalização pode ser ajustada quanto a dimensões, posição 
e orientação no painel SIGN GENIUS. Desmarque a caixa de seleção TEM POSTE 
para remover as placas sem poste.

Dispor objeto em blocos
Similar à criação de um Objeto Dinâmico, você pode alterar uma linha 2D em 
objetos em blocos, por exemplo, criar uma linha de postes de iluminação em 
uma rua.

1. Insira um objeto a ser duplicado ao longo de uma linha, como um árvore ou 
iluminação de uma rua a partir da guia Modelos.

2. Desenhe uma linha, arco ou polilinha, marcando o caminho objetos em blocos.

3. Clique na seta suspensa Tipo de linha no painel de PROPRIEDADES e selecione 
Objeto em blocos.

4. Clique em Selecione modelo. 

5. Selecione o objeto a ser disposto em blocos.

6. Ajuste o Espaçamento do modelo e outras propriedades.

Modelos com marcador de evidência
Modelos de marcadores de evidência são incluídos na guia Modelos.

1. Clique no comando da seta suspensa de marcador de evidência. 

2. Clique na cena para posicionar o marcador. As propriedades para o marcador 
de evidência serão exibidas do lado esquerdo. 

3. Insira o texto desejado a ser exibido no marcador na caixa de TEXTO. Há um 
tamanho máximo de quatro caracteres. 

4. Clique na caixa COR para alterar a cor do marcador de evidências.
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Foto-Link
Um Foto-Link permite aos usuários exibir evidências fotográficas com relação 
à sua cena geral. Um marcador é posicionado na cena para representar onde uma 
foto foi tirada na cena real. Quando um usuário passa o mouse sobre o marcador, 
fotografia da evidência é exibida.

Siga as etapas abaixo para usar a ferramenta Foto-Link.

1. Clique na seta suspensa Sinal personalizado na guia Modelos., o Windows 
Explorer será aberto. 

2. Localize a foto desejada e clique em Abrir. Clique no local para anexar 
a foto à cena. Agira a foto está anexada. Passe o mouse sobre o marcador 
de câmera para exibir a foto.

3. Na caixa de propriedades da ferramenta FOTO-LINK, opções controlam a cor, 
tamanho e orientação do marcador de câmera.

Dica: Se você não quiser que os seus marcadores de Foto-Link apareçam 
em fotografias e imagens impressas, coloque todas elas em uma camada 
do Foto-Link. Em seguida, oculta a camada ao imprimir o seu diagrama.

Traffic Light Genius
O HD inclui um recurso para realizar sinais de trânsito personalizados para mais 
realismo. Siga as etapas abaixo para posicionar e criar seus próprios semáforos 
personalizados.

1. Clique no comando Luzes de trânsito na guia Especial.Clique na cena para 
posicionar o modelo de luzes de trânsito. Este funciona como um modelo 
padrão e pode ser reposicionado na sua cena a qualquer momento. Quando 
selecionado, o menu de opções de luzes de trânsito é exibido.

2. Para adicionar animações de luz e ajustar a aparência das luzes de trânsito, 
clique em CAIXAS DE LUZ. O painel SINAL DE TRÂNSITO é exibido.

3. Modifique as luzes com as opções de fácil utilização.

4. Clique no botão Mais em Caixas de luz para adicionar animações 
personalizadas.

5. Personalize a ação da luz durante a sua animação.
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Nuvens de pontos
O FARO HD pode importar nuvens de Scanners Laser 3D. Dentre os arquivos 
suportados estão FARO .fls, FARO .xyz e .pts. O HD converte estes arquivos 
na extensão .sdgvx. Ao exportar nuvens de pontos do Scanner 3D ou SCENE, 
Cyclone ou RealWorks:

• Exporte com cores.

• Combine múltiplas varreduras em um arquivo.

• Realize a filtragem de ruídos, etc. antes de exportar.

Facejamento de uma nuvem de pontos
Siga as etapas abaixo para realizar o facejamento de uma nuvem de pontos.

1. Selecione uma nuvem de pontos ou parte de uma nuvem de pontos com 
a ferramenta Retângulo.

2. Clique no comando Superfície.

3. Selecione se você deseja ou não o item facejado em uma camada diferente.

Alinhamento de nuvens de pontos
Para facilitar a seleção de nuvem de pontos, o HD oferece opções de alinhamento 
similares às opções de Alinhamento da guia Desenho. Selecione as opções 
desejadas para ativá-las. 

Excluir uma nuvem de pontos
Nuvens de pontos podem ser excluídas com o comando Excluir na guia Nuvem 
de pontos. Confirme a exclusão clicando em OK na tela de confirmação.

Importar/exportar desenhos
Desenhos podem ser importados e exportados como imagens ou desenhos DXF.
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Para importar imagens de desenhos
1. Na guia Desenhar, clique na seta suspensa ao lado da ferramenta Imagem, 

OU

Clique no plano de piso e clique na seta suspensa Mapa no painel esquerdo. 

2. Navegue e selecione uma imagem. Uma ferramenta de Escala aparece na 
imagem como alças amarelas.

3. Ajuste as extremidades da ferramenta para medir uma distância conhecida.

4. No painel à esquerda, no campo DISTÂNCIA DA FERRAMENTA DE ESCALA, 
digite o valor medido real. 

Importar arquivos de desenho como *.dxf
O HD atualmente suporta desenho em .dxf exportados da maioria dos programas 
de desenho em CAD como CADZone, FX3, MapScenes, AutoCAD dentre 
outros. Formas de desenho podem ser exportadas desses programas para importar 
corretamente, mas modelos não. Modelos 3D de diferentes tipos de arquivo 
podem não aparecer corretamente se eles não forem arquivos .dxf.

Para importar um arquivo de desenho .dxf
1. Clique no logotipo HD e selecione Importar desenho.

2. Selecione a extensão .dxf ou .dwg.

3. Navegue e selecione o arquivo desejado.

4. Clique em OK.
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Exportar desenhos
Você pode exportar o seu desenho de três formas:

• Como um desenho em *.dxf: Clique no comando HD e selecione 
Exportar .dxf.

• Como uma imagem (*.jpg): Use a ferramenta Fotografia localizada no 
menu Mini.

• Como um desenho em *.pdf: Use a função Imprimir com a unidade de 
PDF selecionada como a impressora.
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Capítulo 4: Simulação de acidente 
e análise

OBSERVAÇÃO: 

• Simulações de acidente (ICATS e SMAC) não estão disponíveis no 
HD CSI. 

• A análise dos respingos de sangue ESTÁ disponível no HD CSI, 
começando no pp. 49.

Simulação – ICATS
ICATS é a ferramenta de análise que o HD utiliza para ajudar reconstrucionistas 
a analisarem tanto um quanto dois acidentes de veículos. Ela também irá simular 
a resposta de um veículo aos impactos em barreira.

O que é ICATS?
A ICATS é similar ao SMAC (Modelo de Simulação de Colisões em Automóveis), 
mas as funções do SMAC são acessadas de forma intuitiva e interativa. A ICATS 
aplica os algoritmos originais do SMAC.

O que é SMAC?
O SMAC é um programa de reconstrução de acidente de fonte aberta que foi 
desenvolvido inicialmente pela Calspan Corporation para a NHTSA (Administração 
nacional de segurança de tráfego em rodovia). O SMAC usa um conjunto de 
parâmetros assumidos ou estimados, incluindo propriedades do veículo e da 
rodovia, para prever o resultado de uma colisão. 

Engenheiros têm usado este programa de simulação para analisar a dinâmica de 
veículos usando o modelo de trajetória do SMAC e o dano resultante de acidentes 
usando o modelo de colisão do SMAC. 

Ele analisa os veículos longitudinais e laterais dos veículos, bem como o movimento 
rotacional sobre o eixo vertical dos veículos em um plano horizontal. Se for detectado 
algum contato entre os veículos a fase de colisão é analisada. As forças externas 
podem ser aplicadas tanto na interface do pneu/rodovia ou entre os veículos. 

O SMAC é uma análise em tempo à frente, isso significa que os usuários do SMAC 
devem inserir informações de velocidade do veículo para iniciar a análise. A 
análise subsequente é comparada a dados reais e ajustados para melhor adequação. 
A entrada de dados é ajustada em termos de variáveis de veículo e ambiente.
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Arquitetura do SMAC
O programa SMAC é separado em várias partes principais:

• Fase de entrada: Recebe entradas relacionadas às etapas de integração 
e tempo de saída, parâmetros do veículo, variáveis de estado, tais como 
posição e velocidade, direção e torque dos pneus.

• Fase de trajetória: Uma sub-rotina e funções associadas calculam as 
trajetórias dos veículos submetidos enquanto os veículos não estão em 
uma colisão.

• Fase de colisão: As rotinas e colisão determinam se os veículos estão em 
contato e calculam as forças de contato e suas direções, que são usadas 
para determinar o movimento subsequente dos veículos.

• Fase de saída: Os estados dos veículos são exibidos nos intervalos 
especificados.

Validação da ICATS/SMAC
Houve diversos estudos e documentos autorais nas últimas quatro décadas que 
comparam resultados de simulação com acidentes reais. De particular relevância 
são os acidentes por fase de RICSAC (Entrada de pesquisa para simulação 
computadorizada de colisões automobilística), referidos abaixo. 

Simulações de veículo único
Simulações com um único veículo podem ser geradas como modelos animados 
ou modelos estáticos na cena.

Jones, I., Baum, A., “Research Input for Computer Simulation of Automobile 
Collisions” Volume IV, DOT, HS-805-040, Buffalo, NY 1978.
Shoemaker, N.E., “Research Input for Computer Simulation of Automobile 
Collisions” Volumes II - III, DOT, HS-805 038/DOT HS-805 039, Buffalo, NY 1978.
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Simulações de veículo único de modelos animados
1. Clique no trajeto da animação do modelo a ser simulado.

2. Clique em Criar simulação de veículo único no painel esquerdo. Um painel 
de PROPRIEDADES DA SIMULAÇÃO será exibido. 

3. Clique em Abrir Propriedades avançadas para acessar a direção, frenagem 
e outras opções avançadas.

4. Clique em Frenagem V1 e Direção V1 para atribuir os valores apropriados.

5. Na parte inferior da caixa de diálogo PROPRIEDADES DA SIMULAÇÃO, clique 
em Atualizar simulação. 

6. Clique em Fechar para fechar o formulário.

7. Clique em Reproduzir na aba Animação para visualizar a simulação. 
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Simulações de dois veículos
Você pode simular a interação entre qualquer um dos dois veículos nas seguintes 
configurações:

• Dianteira – com um parado ou ambos em movimento.

• Traseira – com um parado ou ambos em movimento.

• Colisão angulada – com um parado ou ambos em movimento.

Configuração da simulação
1. Selecione os veículos no comando Banco de dados de veículos na guia 

Modelos. As especificações do veículo irão passar automaticamente para 
as propriedades de simulação.

OBSERVAÇÃO: Para simular veículos grandes não encontrados no banco 
de dados, insira os dados dimensionais e inerciais nas propriedades de 
simulação.

2. Coloque dois veículos na cena e anime ou ambos.

3. Selecione o veículo e no painel TRAJETO DA ANIMAÇÃO clique em 
Adicionar à simulação. O painel de SIMULAÇÃO irá aparecer no painel 
esquerdo, e a primeira execução da simulação será exibida na cena.

OBSERVAÇÃO: 

• Para retornar à caixa de diálogo da simulação, selecione 
a trajetória da animação e no painel TRAJETÓRIA DA 
ANIMAÇÃO clique em Abrir simulação.

• Para acessar as propriedades de simulação avançadas após 
abrir a Simulação, clique em Abrir propriedades avançadas 
no painel esquerdo.

Cálculo para o momento de inércia de guinada
O cálculo para o momento de inércia de guinada padrão atual é: 

Ao alterar a massa de um veículo nas propriedades de simulação, ou qualquer 
dado dimensional, o momento de inércia de guinada não será alterado. Calcule 
novamente o valor e digite-o no campo. O cálculo acima pode ser usado, ou 
qualquer outro método de cálculo que você selecionar.
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Impactos de veículo em barreira
A ICATS também pode ser usada para simular um impacto de veículo em barreira. 

OBSERVAÇÃO: Atualmente o modelo de barreira deve ser pelo menos 
metade do tamanho do veículo ou maior.

1. Posicione o modelo de barreira na cena (Desenhar uma linha > Converter 
para 3D), sem uma trajetória de animação.

2. Posicione o modelo de veículo na cena (guia Modelo > comando Veículo), 
com ou sem uma trajetória de animação.

3. Selecione o modelo de veículo e insira as especificações apropriadas no 
painel de propriedades.

OBSERVAÇÃO: 

• O SMAC e a ICATS esperam que uma Distância entre os eixos, 
Espaçamento frontal e outras propriedades estejam presentes.

• Defina o Peso do objeto de barreira suficientemente alto, por 
exemplo, 50.000lbs. 

4. Selecione o veículo ou sua trajetória de animação e clique em Adicionar 
à simulação no painel esquerdo.

5. Selecione a barreira e clique em Adicionar à simulação no painel esquerdo.

6. Clique em Propriedades avançadas para fazer alterações na Deflexão de 
carga para alterar a forma que o dano aparecerá na barreira.

7. Defina a frenagem do modelo da barreira em 100% para todos os pneus.

Criação de modelo articulado
O HD inclui nosso sistema de articulação. Esta ferramenta permite que os usuários 
modelem cientificamente o comportamento do veículo de unidades articuladas.

1. Posicione todos os modelos na cena para participarem como um ou até 
quatro modelos articulados.

2. Alinhe os modelos até aproximadamente a posição correta.

3. Selecione o modelo principal e depois pressione a tecla Shift e selecione 
os outros modelos na ordem para serem adicionados.
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4. Clique em Articular modelos no painel esquerdo. 

5. Clique em cada modelo para expor as alças com o ponto de articulação 
e o ponto aonde o modelo irá se deslocar no chão. No caso de uma unidade 
de combinação trator/reboque, o ponto de deslocamento do reboque será 
o centro dos eixos traseiros. 

6. No lado esquerdo, desmarque a caixa de seleção Editar configuração. 
As alças irão desaparecer. 

7. Com a unidade articulada selecionada, clique com o botão direito e selecione 
Adicionar o caminho de animação. Conforme as posições de animação são 
definidas, perceba que as linhas dos pneus e os cantos do reboque serão 
exibidos de acordo com a trajetória de animação.

8. No painel esquerdo, selecione opções para nomear o modelo articulado, 
desagrupá-los ou salvar o modelo.

9. Clique em Salvar na parte inferior do painel. Por padrão, o modelo será 
salvo em Meus Documentos/FAROhd/articulado.

10. Para carregar o modelo para o próximo uso, clique no comando Carregar 
modelo localizado na guia Modelos, e navegue até o local salvo do modelo 
articulado. 

Momento
A ferramenta Momentum Genius permite a análise detalhadas do momento em 
colisões. O comando é encontrado na guia Análise. 
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1. Clique no comando Momento na guia Análise. 

2. Sob a guia Veículos no painel de PROPRIEDADES, selecione Veículo 1 
e Veículo 2. 

3. Renomeie os veículos clicando no campo veículo ou deixe-os como estão. 
Os nomes dos veículos serão exibidos no relatório.

4. Ajuste as massas dos veículos conforme necessário.

5. Clique na guia Detalhes para acessar o painel APÓS IMPACTO. 

6. Marque a caixa de seleção Ajustar para giro inserindo um percentual (%) 
de frenagem total, de 0 a 100. Não insira um fator de arrasto.

7. Ajuste a fricção padrão até a fricção máxima na superfície de pós-impacto. 
O % de frenagem é multiplicado pela fricção padrão e ajustado para seu 
ângulo em relação à trajetória. Consulte o relatório de Momento para obter 
todas as explicações e detalhes matemáticos.
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8. Ajuste os vetores de Momento e alças conforme mostrado abaixo. 

9. Clique em Zonas de fricção do veículo 1 para definir e ajustar posições 
intermediárias para o controle de rotação preciso, bem como para zonas 
de fricção adicionais. 

10. Repita para ambos os veículos trocando as guias do veículo na parte superior 
do painel.

11. Adicione e exclua zonas com os botões Adicionar e Excluir na parte superior 
do formulário. 

12. Ao adicionar mais zonas, uma posição intermediária para o veículo será 
exibida com uma alça fixa, de forma que ela poderá ser movida para até 
o local desejado. Cada nova posição também fornece uma alça de rotação 
vermelha para a orientação adequada.

13. Ajuste as alças conforme necessário; observe que os movimentos da alça 
irão alterar as velocidades de impacto calculado no painel de controle.

14. Clique em Reproduzir para visualizar os resultados do momento como uma 
animação em 3D.
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SAMI (Momento Angular Simulado Interativo)
Um pacote opcional para o FARO HD é a ferramenta SAMI, aparecendo como uma 
guia no painel MOMENTO possibilita giros simulados a análise em duas formas:

• Utilizar giro desgovernado simulado – Quando aplicada, irá simular 
a quantidade de rotação de direção de rotação com base configuração 
de impacto especificado pelo usuário e posição de centróide de dano. 
O objetivo desta ferramenta é fornecer ao usuário feedback imediato quanto 
à configuração de impacto de veículo atribuído. Ela é usada para testar 
entradas do usuário quando algumas informações sobre a configuração de 
impacto estejam ausentes ou insuficientes.

• Realizar simulação de danos – Quando aplicada, irá simular a extensão do 
dano com base na configuração de impacto baseada no momento e resultados. 
Ao aplicar esta ferramenta é importante garantir que os valores de Rigidez 
de A e B estejam corretos. Os valores mostrados nos campos acima das 
opções avançadas são padrões e sempre estarão incorretos té que sejam 
editados pelo usuário.

Usar giro simulado
Siga as etapas abaixo para simular giro.

1. Defina a alinhamento de momento na cena e atribua veículos e alinhamento 
no ponto de primeiro contato suspeito.

2. Clique na guia SAMI no painel esquerdo. 

3. Marque a caixa de seleção Giro simulado. As trajetórias de pneu serão 
simuladas.

4. Propriedades de centróide de danos e alinhamento de veículo podem ser 
ajustados para gerar diferentes resultados.
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Realizar simulação de danos
Siga as etapas abaixo para simular danos.

1. Defina a alinhamento de momento na cena e atribua veículos e alinhamento 
no ponto de primeiro contato suspeito.

2. Clique na guia SAMI no painel esquerdo.

3. Verifique os valores de Rigidez de A e B e ajuste com os valores adequados 
usando qualquer fonte confiável, incluindo o banco de dados em 
FARO360.com/ resources.

OBSERVAÇÃO: O “i” ao lado de cada campo executa o banco de dados de 
rigidez do FARO360.com).

4. Marque a caixa de seleção simulação de danos.

5. Propriedades de centróide de danos e alinhamento de veículo podem ser 
ajustados para gerar diferentes resultados.

Dicas adicionais: 

Para que danos simulados representem aproximadamente o dano real, 
o resultado de bom momento de ser preciso. Questões a serem consideradas:

• Os delta Vs baseados no momento se aproximaram dos dados de 
download de CDR e resultados baseados no acidente?

• Parece que os veículos alcançaram 10% das mesmas velocidades de 
separação nos centróides de dano?

SCMI (Momento Colinear Simulado Interativo)
O sistema SCMI mistura as soluções do momento de conservação para 
configurações de impacto de veículo que podem ser assumidas para estarem na 
dianteira ou mesma direção (isto é, colisões em linha). O SCMI também inclui 
simulação de danos do SMAC. O SCMI está localização na guia Análise, com 
outras ferramentas de análise de momento. Clique no botão Colinear para 
colocar um sistema SCMI em uma cena.

O SCMI funciona da mesma forma que a ferramenta Momentum original. Isto é, 
você irá atribuir veículos no painel esquerdo e atribuirá vetores à cena, assim 
como nas outras ferramentas de momento da FARO.
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Para gerar o Relatório de Momento Colinear: 

1. Clique no comando SCMI na guia Análise. 

2. Clique na cena para adicionar a ferramenta SCMI.

3. Manipule da mesma forma que a ferramenta Momentum.

4. Clique no link Imprimir relatório no painel MOMENTO para modificar 
e imprimir o relatório. 

OBSERVAÇÃO: Uma visão geral das equações matemáticas usadas para 
o SCMI pode ser encontrada para referência na página dentro do Relatório 
Momento colinear.

Análise de respingos de sangue
A ferramenta BSA (Análise de respingos de sangue) HD permite que os usuários 
determinem a trajetória reversa e a possível Área de Convergência (fonte) dos 
respingos de sangue em uma parede ou chão.

A ferramenta segue as diretrizes publicadas para trajetórias de gotas de sangue 
em retrocesso conforme segue:

• O ponto de origem da imagem é definido como o canto inferior esquerdo. 
Y se estende verticalmente e X horizontalmente para a direita. 
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• O ângulo Theta (Θ) é o ângulo do eixo longo da elipse. Ele também 
é o ângulo da direção de deslocamento das gotas quando atingem 
a superfície, com olhar perpendicular para a superfície. 

• O ângulo Phi (Φ) é o ângulo de Impacto, o ângulo entre a direção de 
deslocamento e a superfície. 

Uso da ferramenta de BSA
Siga as etapas abaixo para inserir e definir uma foto da BSA em uma cena aberta.

1. Clique na guia Análise e selecione o comando Respingos de sangue. 

2. Navegue até a foto da BSA e clique em Abrir.

OBSERVAÇÃO: 

• A imagem deve ser de uma superfície plana, tirada o mais próximo 
e perpendicular possível. Superfícies que não sejam planas ou 
imagens tiradas em um ângulo resultarão em distorção das gotas, 
dificultando a determinação do comprimento, largura e ângulo das 
adequados das gotas. 

• Fotos devem ser tiradas com lente normal, para limitar a distorção 
da lente.

3. O Editor de respingos é exibido. Especifique a escala adequada para a 
imagem, inserindo a largura e altura reais da área representada na imagem 
das caixas de texto correspondentes. 

OU 

Use a Ferramenta de escala, que é exibida por padrão quando a imagem 
é carregada.
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4. Arraste as alças amarelas da imagem para desenhar uma linha sobre uma 
distância conhecida. 

5. Insira a distância conhecida real na caixa de texto COMPRIMENTO DA 
ESCALA. O programa irá dimensionar a imagem automaticamente com 
base nessa informação.

6. Ajuste a visualização para uma visualização de perto dos respingos sob 
análise focalizando com o botão direito do mouse e aproximando com 
a rodinha do mouse para aproximar.

7. No painel, clique no botão Desenhar elipse.

8. Desenhe a elipse: 

• Clicando na extremidade próxima à elipse, a partir da direção dos 
respingos.

• Clicando para descrever o comprimento no lado mais afastado dos 
respingos.

• Clicando pela terceira vez para definir a largura da elipse. 

Resultado: Uma vez desenhada, a elipse também irá exibir a trajetória 
em retrocesso na cor azul. 
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9. Para ajustar as propriedades dos respingos sob análise, clique na ferramenta 
Selecionar.

• X e Y definem o centro da elipse dos respingos, relacionados à origem, 
ou o canto inferior esquerdo, da imagem. 

• COMPRIMENTO, LARGURA e ÂNGULO podem ser ajustados manualmente. 
As unidades estão em pés ou metros, dependendo das preferências. As 
unidades de ângulo estão em graus.

• COR DA ELIPSE irá alterar a cor da elipse desenhada no editor.

• COMPRIMENTO DA TRAJETÓRIA é o comprimento da trajetória reversa, 
e também é a distância máxima que será usada durante os cálculos da 
Área de Convergência.

• ESPESSURA DA TRAJETÓRIA controla o quão espessa será a trajetória 
reversa quando desenhada na visualização 3D.

• COR DA TRAJETÓRIA controla acor da trajetória reversa na visualização 3D.

• A caixa de seleção VISÍVEL ativa e desativa as linhas da trajetória e se 
irá incluir um respingo selecionado nos cálculos de convergência.
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10. Imagens são definidas com orientação de chão por padrão. Para alterar uma 
imagem em pé se respingos estiverem em uma parede ou superfície vertical, 
clique na opção Alternar estrutura no painel esquerdo. 

• Alterar a imagem entre uma imagem em pé e uma imagem no chão 
irá afetar muito a área de convergência devido às alterações nos 
componentes X, Y e Z das trajetórias no espaço real. 

Informações da área de convergência
O painel de propriedades também mostra a Área de Convergência.

• Centro X e Centro Y do centro da área (horizontal).
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• Máximo Z (altura).

• Dimensões de Largura e Comprimento (horizontal)

• A área de convergência atualmente é mantida alinhada com o eixo 
terrestre.

• Limite de Convergência:

• Este valor, se > 0, irá limitar qualquer cálculo de convergência para 
as linhas cujos pontos de intersecção (X, Y) estão dentro desta 
distância quando medidos no espaço 3D.

EXEMPLO:

Trajetórias com pontos de intersecção em azul mostrados na visualização 
de cima para baixo: 

 Mesma trajetória a partir de uma vista lateral: 

Observe a distância entre estes pontos de intersecção ao longo da direção 
vertical.

EXEMPLO:
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Área de convergência sem teste de limite. 

Limite de Convergência definido em 0,5 (pés): 

A área de convergência (Volume Cúbico Vermelho) é determinada conforme segue:

• Uma intersecção entre cada trajetória é determinada com as seguintes 
restrições:

• Apenas X, Y são consideradas. Isso porque as trajetórias do 
componente vertical (Z) dos respingos não podem ser determinadas 
adequadamente sem levar em consideração a Velocidade, Massa, 
Gravidade, Fricção do Ar, etc. de cada respingo individual. No 
entanto, estas considerações geralmente não afetam o componente 
X e Y das trajetórias.

• Apenas intersecções de volta ao longo da trajetória serão consideradas.

• Intersecções são apenas consideradas ao longo do Comprimento da 
Trajetória. Todas as intersecções que anteriores serão ignoradas.

• Todos estes pontos de intersecção fornecem uma área retangular de 
convergência limitada na altura Máxima Z de todas as intersecções.

• A altura real da área de convergência será ABAIXO deste mínimo Z.

• Alterar a imagem entre uma imagem em pé e uma imagem no chão 
irá afetar muito a área de convergência devido ao fato de fazer muitas 
alterações nos componentes x, y e z das trajetórias no espaço real.

• A área de convergência também será atualizada conforme você 
move e gira a imagem.
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Capítulo 5: Animação

Criação de uma animação
A animação é uma poderosa ferramenta dentro do HD, permitindo que os 
modelos se movam em uma cena, para fins demonstrativos. 

1. Insira um modelo e clique ao longo do trajeto desejado da animação.

2. Quando todos os pontos estiverem posicionados, clique com o botão direito 
e selecione Concluir modo de desenho.

Dica: Os modelos irão seguir seu trajeto na ordem em que você os colocou, 
portanto, lembre-se sempre de iniciar do começo!

Adicionar posições de animação no final
Animações existentes podem ser estendidas facilmente seguindo as etapas abaixo.

1. Clique no último segmento da trajetória.

2. Clique com o botão direito e selecione Adicionar posições.

3. Clique na cena para estender a trajetória.

4. Clique com o botão direito e selecione Concluir modo de desenho.

5. Repita para adicionar o número necessário de posições de trajeto adicionais.

Alterar posições de trajeto da animação 
As posições da animação não podem ser adicionadas entre posições estabelecidas, 
mas as posições estabelecidas podem ser movidas arrastando com o mouse. Siga 
as etapas abaixo para alterar um trajeto existente.

1. Selecione uma trajetória de animação existente.

2. Arraste as alças hexagonais amarelas para alterar o começo e o final do trajeto 
da animação, ou nos quadrados verdes para ajustar a curvatura do trajeto.
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3. Clique, segure e arraste as posições de trajeto existente até o local desejado.

Painel de trajeto da animação
O painel TRAJETO DA ANIMAÇÃO contém opções para modificar o trajeto de 
animação de um modelo. 

• Cor do trajeto: Altera a cor de exibição do trajeto da animação.

• Imprimir animação: Quando selecionada, esta opção inclui o trajeto de 
animação ao imprimir a cena.

• Permitir rotação instantânea: Quando selecionada, esta opção significa que 
a rotação da animação do final de um segmento de trajeto é completamente 
diferente do que no começo do próximo segmento. Se desmarcada, 
o programa irá definir automaticamente os trajetos sequenciais no mesmo 
plano rotacional.

• Mostrar da HUD de animação: Quando selecionada, esta opção exibe 
a velocidade do modelo na HUD durante uma animação.

• Mostrar todas as posições: Quando selecionada, esta opção define todas as 
posições de animação para visíveis:

Editar segmentos do trajeto da animação
Para ajustar velocidades de animação e orientações de veículos, selecione 
o segmento do trajeto para abrir o GRÁFICO DE ANIMAÇÃO. Modifique as 
propriedades com os indicadores de discagem.
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Propriedades avançadas de animação
A caixa de diálogo PROPRIEDADES AVANÇADAS possibilita opções de animação 
avançadas, tais como visibilidade da animação, opções para adicionar marcas 
de derrapagem de veículo e muito mais. 

De acordo com terreno
Desmarque a caixa de seleção De acordo com terrenopara exibir alças de trajeto 
e alças de elevação para deslocamento de trajetória. 

OBSERVAÇÃO: Isso remove qualquer controle automático para manter 
o trajeto de modelo animado ancorado à superfície.

Uso do gráfico de animação
O GRÁFICO DE ANIMAÇÃO, encontrado na parte inferior da tela quando um trajeto 
de animação é selecionado, permite controle de movimento da animação. 

Notas e recursos importantes incluem:

• O segmento de trajeto é o caminho entre duas posições de animação. 
No HD esse segmento de trajeto pode ser controlado quanto aceleração, 
tempo e distância, bem como velocidade inicial e final.
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• O HD tem duas posições de animação em cada local, para permitir 
rotação instantânea; o final da rotação de segmento de trajeto pode ser 
editado e o começo da rotação do próximo segmento pode ser editado 
separadamente.

• Cada segmento de trajeto (curva) tem duas alças para permitir o formato 
do trajeto.

• Cada alça de segmento de trajeto tem uma alça vertical para controlar 
trajetórias verticais quando a opção De acordo com terreno está 
desmarcada na caixa de diálogo PROPRIEDADES AVANÇADAS DE ANIMAÇÃO.

• Para ativar as alças de trajeto, o segmento do trajeto deverá estar selecionado. 

• Cada posição de animação pode ser editada quanto à guinada, 
inclinação e rotação usando as alças da tela ou as propriedades para 
Orientação no painel PROPRIEDADES AVANÇADAS DE ANIMAÇÃO.

• Os pneus do modelo animado são exibidos para demonstrar ou similar 
onde os pneus podem aparecer no chão quando o veículo é girado.

• O mecanismo de animação calcula a aceleração com base nas 
velocidades inicial e final. Para uma taxa de aceleração alvo, insira-a na 
COLUNA DE ACELERAÇÃO no gráfico de animação, que então requer 
ajuste nas velocidades inicial e final.

• A distância do trajeto de curva é precisamente calculada vertical 
e horizontalmente.

• Pontos de sincronização de impacto são limitados a 10, mas dois veículos 
não podem ter dois pontos de sincronização comuns e consecutivos.

• O ponto de rotação pode ser definido arrastando a alça de posição de 
GIRO na base de todos os segmentos. Para editar o ponto de GIRO você 
deve selecionar o objeto animado, não o trajeto.

• Um trajeto de animação selecionado é realçado na tabela de animação 
na parte inferior da tela.

• Ajuste a posição e orientação usando as alças na tela ou ajustando os 
valores nos campos apropriados.

• Mover um veículo na cena irá mostrar os valores alterado do tempo 
de animação, distância e valores de aceleração imediatamente, em 
tempo real.

Criação de animações de colisão 
Siga as etapas abaixo para criar animações de colisão, ou qualquer outro evento 
que requer um ponto de tempo sincronizado.
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1. Crie animações dos modelos de colisão de forma independente, e certifique-
se de que suas posições estão no local correto do digrama.

2. No GRÁFICO DE ANIMAÇÃO, forneça a ambos os modelos o mesmo número 
de sincronização.

OBSERVAÇÃO: A sincronização ocorre no começo de um trajeto de 
animação, e não no final. 

3. Pontos de sincronização adicionais podem ser criados para colisões de vários 
veículos, repetindo o mesmo procedimento e usando novos números de 
sincronização. Por exemplo, se o veículo amarelo na foto acima então atingir 
outro veículo, o próximo trajeto de animação pode começar com o número 
de sincronização "2" e outro veículo colidindo pode ser atribuído como "2".

4. Pontos de sincronização ilimitados podem ser criados, mas os mesmos 
veículos só podem ser sincronizados com outro uma vez, consecutivamente.

Adicionar posições provisórias ou fantasmas 
O HD permite que você adicione até 10 posições fantasmas entre posições de 
segmento de trajetória da animação. Uma posição fantasma é uma cópia do 
modelo "congelado" na sequência da animação.

1. Selecione a trajetória da animação.

2. Clique em EDITAR POSIÇÕES PROVISÓRIAS no painel de PROPRIEDADES 
DE ANIMAÇÃO. 

3. Modifique os controles no FORMULÁRIO DE ANIMAÇÃO,

OU 

Use as alças na tela para editar a orientação e a posição 
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4. Posições fantasma podem ser removidas clicando no botão Del no 
FORMULÁRIO DE ANIMAÇÃO.

Uso de câmeras de animação 
Câmeras de animação permitem que o usuário registre uma animação a partir 
de uma câmera colocada dentro de uma cena. Siga as etapas abaixo para colocar 
uma câmera e registra a animação a partir da posição da câmera:

1. Na guia Animação, clique no comando Adicionar câmera de animação. 

o painel de CÂMERAS DE ANIMAÇÃO será exibido. 

2. Coloque uma câmera de movimento e um câmera de movimento/rastreamento 
sob o menu de lista suspensa Observar a partir de selecionando Seguir 
objeto. 

3. Clique em Selecionar no painel CÂMERA.

4. Clique em um modelo animado a partir do qual a câmera deverá registrar 
(ele será realçado rapidamente).

5. Ajustes os valores XYZ para a câmera, que são valores fixos de veículo. 

Exemplo: Se uma câmera de animação estiver localizada em um carro, 
aumente o valor Z para mover a câmera para cima, até que ele esteja 
voltada para uma janela.

6. No painel OLHAR PARA, selecione Seguir e clique em Selecionar modelo de 
acompanhamento de alvo.

7. Selecione o modelo para rastrear (ele também será realçado brevemente).
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8. Confirme se a caixa de seleção Usar câmera de animação está marcada.

9. Clique no botão Reproduzir VCR para ver o resultado.

10. Para colocar câmeras adicionais, clique no comando Câmera animada 
e siga as etapas 3 a 10. 

11. Nomeie as câmeras no campo de número no painel CÂMERA DE ANIMAÇÃO. 

12. Edite clicando na câmera de Animação na guia Animação e depois clique 
em Selecionar na câmera correta.

Danificar veículos
Siga as etapas abaixo para infligir dano a um modelo no ponto de impacto.

1. Selecione o veículo.

2. No painel esquerdo, clique em Danificar.

3. Sob PROPRIEDADES DOS DANOS, selecione um Local para o dano.

4. Insira a largura e profundidades totais do acidente nas opções Largura 
e Compensação.

5. Repita conforme necessário.

6. Clique na caixa Pré-visualizar danos para verificar as suas alterações 
e fazer ajuste conforme necessário.

OBSERVAÇÃO: Para uma animação, defina um número de ID de 
Sincronização para coincidir com o número de sincronização de colisão 
associado ao dano.

Exportar animações como planilhas de distância 
de tempo 
1. Clique em qualquer trajetória da animação.
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2. No painel PROPRIEDADES, selecione Exportar relatório de animação 
como CSV. 

3. Navegue até o local da sua pasta.

4. Nomeie o arquivo.

5. Clique em OK.

Efeitos de animação
O HD permite que você anime luzes e sombras, clima, incêndio e explosões. 

Outras opções de iluminação
1. Clique no comando Luzes na guia Visualizar. 

2. Selecione a luz a ser editada no painel EDITAR LUZES. 

3. Adicione e manipule a luz selecionada.

OBSERVAÇÃO: O FARO HD é limitado a cinco luzes para equilibrar 
o desempenho e uso de recursos. Pelo mesmo motivo, apenas uma luz 
é usada por veículo para mostrar faróis.

4. Clique em Sombras para exibir sobras com base no ânggulo atual do sol, 
que pode ser definido no comando Camarote da guia Visualizar. 

Opções de iluminação de veículo 
1. Para acessar as opções de iluminação, selecione um modelo de veículo na cena.
66
apítulo 5: Animação



FARO® HD Versão 220
Maio de 2015
2. Desça até a parte inferior da lista de PROPRIEDADES no painel esquerdo 
e selecione Editar os estados de iluminação. 

3. Selecione as caixas para ativar as luzes desejadas. 

4. Clique fora do painel para fechá-lo.

OBSERVAÇÃO: Luzes e sombras podem reduzir o desempenho do computador, 
portanto, adicione-as no fim do projeto ao invés de adicioná-las durante 
a fase de desenvolvimento.

Clima
1. Visto que o clima pode desempenhar uma função importante na análise da 

cena e exibição, funções estão incluídas para gerar chuva, névoa e neve. 
Clique no comando Clima da guia Visualizar.
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2. Marque as caixas de seleção de clima desejadas para Névoa, Chuva e/ou Neve.

3. Ajuste as propriedades usando as barras deslizantes e controladores de 
discagem, bem como clicando nos comandos leve, médio e pesado para 
Chuva ou Neve.

4. Marque ou desmarque a caixa de verificação Habilitar efeitos animados 
para animar o clima ou exibí-lo no modo estático.

Incêndio e explosões
Aplicar incêndio e explosões para simular destruição na sua cena cria uma cena 
convincente e vívida quando aplicados. Estes efeitos podem ser temporizados 
para que fiquem sincronizados com outros eventos na linha de tempo. Siga as 
etapas abaixo para adicionar incêndio ou explosões à sua cena.

1. Clique na guia Modelo.

2. Clique no comando Seta norte e depois no comando Incêndio. A ferramenta 
de Incêndio e Explosões é exibida na caixa de diálogo.
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3. Selecione o efeito desejado e clique na cena para posicioná-lo. As alças de 
Estrela padrão permitem que você realoque o efeito conforme necessário. 

4. Ajuste as propriedades no painel PROPRIEDADES.
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Capítulo 6: Modelos humanos

Modelos articulados
O HD inclui um manequim humano articulado. Com mais de 20 pontos de 
articulação, o manequim pode ser posicionado na cena e manipulado facilmente.

1. Na aba Modelos, clique na categoria Pessoas e selecione a subcategoria 
Homem ou Mulher. 

2. Selecione o manequim com a dica da ferramenta Manequim Articulado.

3. Clique na cena para posicionar o manequim.

4. No painel esquerdo, clique no botão Posicionar. Pontos de articulação na 
cor vermelha irão aparecer no modelo articulado. 

5. Clique em uma articulação para editar. Uma alça roxa arredondada será 
exibida. Clique com o botão direito para trazer as alças de movimento. 

6. Clique nas setas em azul e preto para posicionar o modelo conforme desejado.

OBSERVAÇÃO: Para recomeçar, clique em Redefinir para vincular 
posição sob o botão Ações > Mais no painel esquerdo.

7. Ao concluir, clique no botão Parar a exibição no painel esquerdo.

OBSERVAÇÃO: Se o manequim estiver desmarcado enquanto os pontos 
de articulação estiverem visíveis, selecione um dos pontos vermelhos 
para selecionar novamente o modelo.

Modelos humanos avançados
Os Modelos Humanos Avançados (MHA) são articulados, em camadas 
e anatomicamente corretos.
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Inserir um MHA
Siga as etapas abaixo para inserir um MHA em uma cena.

1. Na aba Modelos, clique na categoria Pessoas e selecione. 

Sob a subcategoria Homem ou Mulher, selecione o modelo com a dica da 
ferramenta Modelo Homem/Mulher Avançado. consulte a seção Modelos 
Humanos – Como posicionar um modelo articulado.

As camadas do MHA
Cada Modelo Humano Avançado tem oito camadas detalhadas para a seleção:

• O esqueleto

• O sistema circulatório

• O sistema nervoso

• O sistema digestivo

• O sistema respiratório

• Musculatura

• Vista com vestuário

2. Vista sem vestuário 
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Usando modelos subanimados
O HD oferece diversos modelos de manequim subanimados que articulam seus 
movimentos, como caminhar, correr, trotar, rastejar, ações de skateboard e muito 
mais. Siga as etapas abaixo para posicionar e animar um modelo de subanimação.

1. Na aba Modelos, clique no comando Pessoas. 

2. Clique no comando de categoria Subanimado. 

3. Selecione um modelo.

4. Clique para posicioná-lo na cena.

5. Clique em Editar roupas no painel esquerdo para alterar a cor e visibilidade 
da pele e roupas, ou clique com o botão direito e selecione Texturas de pele 
disponíveis.

6. Realize a animação conforme desejado, clicando com o botão direito 
e selecionando Adicionar o caminho de animação.

7. Clique para colocar o trajeto em cada e complete clicando com o botão 
direito e selecionando Terminar o modo de desenho.

8. Manipule as opções e movimento no GRÁFICO DA ANIMAÇÃO. 

9. Interrompa a subanimação em uma posição de animação específica 
selecionando o trajeto da animação e desmarcando a caixa de seleção 
SUBANIMAR no gráfico da animação. 
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Capítulo 7: Medições

Importar medições (Pontos de dados)
Todas as medições podem ser importadas para o HD.

1. Na guia Medições, clique no comando Importar. 

2. Selecione um tipo de arquivo no campo ESCOLHER INSTRUMENTO OU ARQUIVO. 

3. Navegue até um arquivo de pontos no seu computado ou coletor de dados 
portátil. Arquivos suportados:

• Direto de coletores de dados portáteis (MapScenes, Pocket Zone, MFX).

• Arquivos de pontos (.csv, .raw, .sdr, .rw5, etc.).

4. Clique em Abrir.

Exportar medições
Medições podem ser exportadas como arquivo .CSV para a importação em outros 
aplicativos. Siga as etapas abaixo para exportar arquivo de pontos como um CSV.

1. Selecione o conjunto de medição para exportar.
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2. No painel esquerdo, clique em Exportar. 

3. Navegue e selecione o local para salvar o arquivo .csv.

4. Clique em Salvar.

Coordenada: Inserir medições manuais
Siga as etapas abaixo para inserir medições manuais.

1. Clique na guia Medições.

2. Clique na opção Coordenada. 

3. Clique na cena para inserir o conjunto de pontos da Coordenada; a origem da 
linha de base e o ponto de rotação serão exibidos na cena com um eixo x de 
20 pés padrão.
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4. Insira os pontos de medição e selecione como visualizar pontos no painel 
REGISTRO DE MEDIÇÃO. Insira os pontos clicando no registro. 

OBSERVAÇÃO: 

• Até 21 grupos de pontos de qualquer tipo podem ser adicionado 
em uma cena.

• Aplique os grupos de medição de linha de base necessários em 
uma cena.

• Todos os pontos serão salvos como parte do arquivo do HD.

Triangulação: Inserir medições manuais
Siga as etapas abaixo para inserir medições manuais para triangulação.

1. Clique no comando Triangulação para criar um registro de triangulação.

2. Clique na cena para adicionar a ferramenta de Triangulação.

3. Insira os dados medidos no REGISTRO E GRÁFICO DE TRIANGULAÇÃO.

• Defina a distância entre os dois pontos de referência de triangulação 
sob o campo "Linha de base x". Esta é a distância que você mediu 
no campo entre os dois pontos de referência a partir da qual todos 
os outros pontos foram medidos.

• Conforme você adiciona pontos no registro, novas linhas serão 
geradas automaticamente.
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• Para o novo ponto, insira a distância a partir de cada um dos dois 
pontos de referência.

• Lembre-se de que ao usar a triangulação um ponto pode estar acima 
ou abaixo da linha de base (a linha que conecta os dois pontos de 
referência), então use a caixa de texto Positivo do lado direito do 
registro para determinar em qual lado da linha de base os pontos 
deverão aparecer. 

4. Mova ou gire o conjunto de pontos com o controlador azul e controlador 
redondo vermelho que são exibidos quando o ponto de triangulação é definido 
como ativo.

Fusão de conjuntos de medições
A fusão matemática é tridimensional e extremamente precisa. Siga as etapas 
abaixo para fundir pontos matematicamente.

1. Importe ou crie pelo menos dois conjuntos de pontos de Coordenada na 
cena. NÃO marque a caixa de seleção para conectar os pontos.

2. Selecione o primeiro conjunto de pontos.

3. No painel esquerdo, clique em Fundir conjunto de pontos. 

4. Marque a caixa de seleção Excluir segundo ponto. 

5. Escolha o ponto comum -- 1 e 2 -- usando a lista suspensa de pontos. 

6. Adicione mais pontos conforme desejado.
78
apítulo 7: Medições



FARO® HD Versão 220
Maio de 2015
Capítulo 8: Terreno total
Converter uma imagem em uma cena 3D permite melhores recursos das imagens 
e que dados de pesquisa sejam combinados para uma imagem clara e convincente.

OBSERVAÇÃO: O Terreno total não está disponível no HD CSI.

Drapejamento de imagem
Siga as etapas abaixo para importar um drapejamento de imagem.

1. Clique duas vezes no plano do piso para abrir o painel de PROPRIEDADES.

2. Clique em Importar mapa do Google.

3. Insira o endereço ou coordenadas do local desejado e clique em Pesquisar 
(como alternativa, selecione qualquer outra imagem de terreno).

4. Clique em OK.

5. Importe medição do Terreno total e desmarque a caixa de seleção para 
conectar os pontos com as linhas.

6. Gire e mova a definição de ponto para alinhar com a imagem.

OBSERVAÇÃO: Para melhores resultados, clique no comando 2D para 
alternar para uma visualização ortogonal para eliminar a distorção 
de perspectiva. Clique no comando Página inicial para retornar 
à visualização 3D no alinhamento. 

7. Clique na imagem para abrir o painel MAPA DO GOOGLE e clique em Criar 
terreno em 3D. 
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8. Se necessário, aumente a densidade da malha no painel PROPRIEDADES 
e clique em Criar terreno em 3D.

9. Caso queira, conecte as linhas automaticamente selecionando a definição de 
medição e clicando em Conectar linhas no painel MEDIÇÃO.

10. Salve o projeto.

OBSERVAÇÃO: 

• Qualquer modelo colocado no terreno 3D será anexado 
automaticamente à superfície.

• Como opcional, aumente a sua cena adicionando mais polilinhas 
e solicite que o sistema de terreno as reconheça.

1. Desenhe as novas polilinhas.

2. No painel POLILINHA, selecione a caixa Usar como borda do 
terreno.

3. Ajuste a tolerância no painel para incluir pontos invisíveis ao 
longo da polilinha na distância de tolerância desejada.

4. Clique em Criar terreno em 3D novamente para visualizar 
a imagem que incorpora as polilinhas.

• Como alternativa, os dados de terreno do Google podem ser 
usadosBaixar terreno em 3D. 

Medir cenas para mapeamento do Terreno Total

Estratégia de mapeamento
Ao usar a ferramenta Terreno total dentro do HD, considera a estratégia de 
mapeamento no local do acidente. Crie um esboço do campo antes que 
o mapeamento comece, assim o usuário pode dispor o que deve ser medido.
80
apítulo 8: Terreno total



FARO® HD Versão 220
Maio de 2015
No digrama abaixo, observe que as medidas são colocadas no lado da rodovia, 
que é importante ao usar a ferramenta Terreno total.

O Terreno total cria triângulos entre pontos e se a medição não estiver uniforma 
é possível que a medição de uma linha central crie um triângulo com um ponto 
fora da rodovia ou plano que você esteja tentando criar, tornando as superfícies 
assimétricas. Isso também irá afetar o trabalho de animação, já que o HD foi 
projetado para permitir que modelos sigam o terreno.

Quanto mais alterações na elevação, mais fotos ou medições são necessários para 
modelo o terreno de forma adequada. Esquematize o local do acidente antes de 
mapear e marcar os locais de borda para medição na rodovia. Quando houver 
uma modificação significativa na elevação, as medições deverão ser deixados em 
até 50 pés. Quando a rodovia e valas adjacentes, calçadas ou outras propriedades 
adjacentes estiverem relativamente nivelados, então as medição poderão estar 
acima de 75 pés. 

Abaixo segue um exemplo postura e marcação de uma cena a ser medida para 
uso com a ferramenta Terreno total no HD. 

Observe como o usuário tem evidência marcada para mapear, incluindo marcas 
rosa ao longo da linha de névoa em intervalos de 50 pés. Medições correspondente 
para bordas de pavimento, linhas de névoa e linhas centrais, bem como fotos 
de elevação nas valas devem ser captadas com as maras rosa em intervalos de 
50 pés.
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Capítulo 9: Impressão
O HD oferece diversas opções para impressão, a partir de fotografias de um 
digrama para relatórios completos.

Visualizar impressão
Na guia HD Imprimir, da esquerda para a direita, as opções de impressão são:

• Digrama de impressão: Clique para pré-visualizar a impressão da cena; 
a escala de impressão é calculada automaticamente com base no tamanho de 
papel e área da cena.

• Área de impressão: Clique para selecionar a área de impressão da cena 
e definir a escala. Use a alça de estrela amarela para definir a posição 
desejada e ajuste a escala no painel esquerdo para aumentar ou diminuir 
a área de impressão.

• Imprimir visualização atual como imagem: Clique para tirar uma 
fotografia da cena visível na tela e enviar para a Visualização de Impressão. 

Tela de visualização de impressão
A tela Visualizar impressão exibe uma miniatura do diagrama a ser impresso, 
e oferece uma faixa de comando para aplicar diferentes opções.

Ela também exibe opções de Escala no painel esquerdo. 

• Usar melhor ajuste: Automatiza o processo de escala para ajustar 
o diagrama na página.

• Escala manual: Desmarque a opção Usar melhor ajuste e insira a escala 
desejada de 1 polegada igualando o valor de pés de sua escolha. Clique na 
tela de pré-visualização para ativar.
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Comandos da faixa de visualização de impressão
Consulte a tabela abaixo para uma descrição dos comandos de Impressão. 

Comando Clique para...

 

...enviar o relatório para a impressora.

...alterar o destino da impressora.

 ...alterar papel.

 ...imprimir em um arquivo PDF.

 

...alterar entre as orientações paisagem 
e retrato.

OBSERVAÇÃO: Nem todos os modelos 
de relatório têm a versão paisagem.

 

...adicionar uma etiqueta.

 ...adicionar uma seta norte ao trabalho de 
impressão.

 

...adicionar um bloco de título ao trabalho 
de impressão.

 

...aplicar um modelo ao trabalho de 
impressão.

 ...nomear e salvar um modelo completo 
para uso futuro.

Tabela 9-1 Comandos da faixa de visualização de impressão
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Etiquetas
Existem dois métodos para rotular a sua cena, etiquetando na pré-visualização de 
impressão ou usando a ferramenta de texto na barra de ferramentas de Desenho.

Adicionar etiquetas com a ferramenta de texto
Siga as etapas abaixo para adicionar etiquetas à cena: 

1. Clique na ferramenta principal do Desenho. 

2. Clique na ferramenta de Texto. 

3. Clique na cena onde o texto irá aparecer.

4. Clique no campo de texto para abrir o painel de propriedades à esquerda. 

5. Insira o texto desejado na caixa de TEXTO na parte superior do painel.

Etiquetar na visualização de impressão
Objetos 2D e etiquetas podem ser adicionados a uma cena na Visualização de 
Impressão. 

1. Clique no botão Imprimir diagrama para acessar o painel VISUALIZAR 
IMPRESSÃO. 

2. Clique na ferramenta Etiqueta na parte superior do painel. 

3. Insira o texto da etiqueta.

4. Imprima a cena.

Relatórios
O HD possibilita a geração de diversos formulários de relatórios profissionais.
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Inserir um logotipo
Siga as etapas abaixo para inserir automaticamente o seu logotipo nos relatórios.

1. Clique no logotipo HD na parte superior esquerda da tela

2. Em IMPRESSÃO, navegue e selecione o logotipo desejado. 

Relatório de registro de medição
Siga as etapas abaixo para imprimir um relatório de registro de medição: 

1. Na guia Medições, clique no comando Registro de coordenadas. 

2. Selecione a ferramenta Relatório de medição no diagrama. 

3. Selecione as opções para os itens que serão incluídos no relatório. 

4. Clique no cabeçalho do relatório e edite conforme necessário. 

5. Navegue pelo relatório usando as setas direta e esquerda.
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6. Clique no comando Imprimir na faixa VISUALIZAR IMPRESSÃO.

Relatório de animação
Siga as etapas abaixo para imprimir um relatório de animação.

1. Clique no trajeto da animação para o relatório.

2. Repita com cada modelo animado.

3. Clique em Imprimir relatório de animação. 

4. Selecione as opções para os itens que serão incluídos no relatório.

5. Clique no cabeçalho do relatório e edite conforme necessário. 

6. Navegue pelo relatório usando as setas direta e esquerda.

Salvar e copiar visualização de imagens e fotografias
O HD permite que você salve uma imagem de fotografia da visualização atual, 
ou use o comando de cópia e cole-a diretamente nas aplicações como Word, 
Power Point ou Outlook. Use os botões de cópia e fotografia no Mini Menu para 
copiar imagens para a área de transferência para colar em qualquer programas 
de qualquer conteúdo. 
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Suporte técnico
FARO Technologies, Inc. tem o compromisso de fornecer o melhor 
suporte técnico aos seus clientes. Nossa Política de assistência técnica 
está detalhada no Apêndice C: FARO Política de assistência técnica dos 
produtos deste manual. Caso você tenha algum problema ao utilizar um 
dos nossos produtos, execute estas etapas antes de entrar em contato 
com nossa equipe de suporte técnico:

• Leia as seções relevantes da documentação para localizar a ajuda 
necessária.

• Visite a área de assistência técnica ao cliente FARO na Internet em 
www.faro.com para pesquisar nosso banco de dados de suporte 
técnico. Esse serviço está disponível 24 horas por dia, 7 dias por 
semana. 

• Documente o problema que está ocorrendo. Seja o mais específico 
possível. Quanto mais informações você tiver, mais fácil será 
resolver o problema. 

• Se ainda não for possível resolver o problema, tenha em mãos 
o Número de série do dispositivo antes de ligar.

Horário do suporte (segunda a sexta-feira) 

América do Norte:
Das 8h às 19h, horário padrão do leste dos EUA (EST). 

Europa:
Das 8h às 17h, horário padrão central europeu (CET). 

Ásia:
Das 8h30 às 17h30, horário padrão de Cingapura (SST). 

Japão:
Das 9h às 17h, horário padrão do Japão (JST). 

China:
Das 8h30 às 17h30, horário padrão da China (CST). 

Índia:
Das 9h30 às 17h30, horário padrão da Índia (IST). 

Você também pode enviar seus problemas ou perguntas por fax ou 
e-mail, 24 horas por dia.
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Telefone 

América do Norte:
800 736 2771, +1 407 333 3182 (mundial)

México:
001 -866-874-1154

Europa:
+800 3276 7378, +49 7150 9797-400 (mundial)

Ásia:
1800 511 1360, +65 6511 1350 (mundial)

Japão:
0120.922.927, +81 561 63 1411 (mundial)

China:
400.677.6826, +86 21 6191 7600 (mundial)

Índia:
1800.1028456, +91-1146465656 (mundial)

Tailândia:
+662.7441273-6 (mundial)

Coreia:
+82.51.662.3413 (mundial)

Fax 

América do Norte:
+1 407 562 5294

Europa:
+800 3276 1737, +49 7150 9797-9400 (mundial)

Ásia:
65 65430111

Japão:
+81 561 63 1412

China:
+86 021 61917600 

Índia:
+91-11-46465660

Tailândia:
+662.7443178

Coreia:
+82.51.941.8170
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E-Mail 

América do Norte:
support@faro.com

Europa:
support@faroeurope.com

Ásia:
supportap@faro.com

Japão:
supportjapan@faro.com

China:
supportchina@faro.com

Índia:
supportindia@faro.com

Tailândia:
supportthailand@faro.com

Coreia:
supportkorea@faro.com

E-mails ou faxes enviados fora do horário de funcionamento normal, no 
geral, serão respondidos até o meio-dia do dia útil seguinte. Se nossa 
equipe estiver ocupada com outras ligações, deixe uma mensagem. As 
ligações serão retornadas dentro de 4 horas. Lembre-se de deixar uma 
descrição do seu problema e o número de série do dispositivo. Não se 
esqueça de mencionar seu nome, número de fax e de telefone e ramal, 
para que possamos encontrá-lo rapidamente.
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Apêndice A: Contrato de licença 
do software

ANTES DE INSTALAR, COPIAR, FAZER DOWNLOAD, 
ACESSAR OU DE OUTRA FORMA UTILIZAR O SOFTWARE, 
VOCÊ DEVERÁ LER ATENTAMENTE OS TERMOS 
E CONDIÇÕES A SEGUIR. A INSTALAÇÃO, CÓPIA, 
DOWNLOAD, ACESSO OU OUTRO TIPO DE USO DO 
SOFTWARE INDICA QUE VOCÊ LEU E ENTENDEU ESTE 
CONTRATO DE LICENÇA DO SOFTWARE, E QUE VOCÊ 
CONCORDA EM SER REGIDO POR TODOS ESSES TERMOS 
E CONDIÇÕES. CASO NÃO CONCORDE COM ELES, NÃO 
INSTALE, COPIE, FAÇA DOWNLOAD, ACESSE OU DE 
OUTRA FORMA UTILIZE O SOFTWARE. 

FARO Technologies, Inc. 

CONTRATO DE LICENÇA DE SOFTWARE 

Este Contrato de Licença de Software é um acordo jurídico entre Você 
(definido a seguir) e a FARO Technologies, Inc. (“FARO”). Caso não 
concorde com os termos a seguir: (a) não instalar, copiar, fazer 
download, acessar ou utilizar de outra forma o Software (definido 
a seguir); e (b) devolver o Software completo e não utilizado e todos 
os itens que o acompanham (inclusive materiais escritos), juntamente 
com a embalagem, dentro de trinta (30) dias após a compra, para um 
total reembolso de quaisquer valores pagos pelo Software devolvido. 
Ao instalar, copiar, fazer download, acessar ou de outra forma utilizar 
o Software, você demonstra que está agindo em nome do seu 
empregador (tal empregador sendo daqui por diante mencionado como 
"Você", "você" ou o "Licenciado"), e está autorizado a, e assim o faz, 
aceitar estes termos e condições em seu nome. 

1. Definições 

1.1 Contrato. “Contrato” significa este Contrato de Licença do 
Software.

1.2 Software Licenciado. “Software Licenciado” significa o 
software de computador, somente na forma de código de objeto 
legível por máquina, de propriedade de e distribuído pela FARO via 
CD ROM, Internet ou outro mecanismo de distribuição, inclusive 
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quaisquer Upgrades a tal Software Licenciado que possam ser 
fornecidos pela FARO de acordo com este Contrato. Software 
Licenciado não inclui software de terceiros, mesmo que ele seja 
incluído nos produtos fornecidos pela FARO.

1.3 Materiais de Software Licenciado. "Materiais de Software 
Licenciado" significa quaisquer materiais relativos ao Software 
Licenciado e fornecidos pela FARO de acordo com o presente 
para uso em relação ao Software Licenciado.

1.4 Software. “Software” significa o Software Licenciado e os 
Materiais de Software Licenciado.

2. Concessão de Licença 

2.1 Licença. Sujeito ao cumprimento dos termos deste Acordo, 
a FARO concede, e Você aceita, uma licença limitada não 
exclusiva, não transferível, para uso do Software somente para 
finalidades comerciais internas, em um único computador, por 
um usuário de cada vez.

2.2 Reserva de Direitos. A FARO deverá manter todos os direitos, 
títulos, copyright, segredos comerciais, patentes e outros direitos 
de propriedade sobre o Software, e todas as modificações 
e trabalhos derivados deste, não importando a origem. Você não 
adquire nenhum direto, expresso ou implícito, ao Software ou 
a trabalhos derivados dele, que não sejam aqueles especificados 
neste Contrato, e todos os direitos ao Software que não sejam 
expressamente concedidos neste instrumento são reservados para 
a FARO.

2.3 Cópias. Você pode fazer uma (1) cópia do Software Licenciado, 
desde que tal cópia seja usada exclusivamente por Você 
e unicamente para fins de arquivamento. Exceto conforme 
estabelecido nesta Seção II (Concessão de Licença), Você não 
deverá usar, imprimir, copiar, traduzir ou exibir o Software, no todo 
ou em parte. Você não deverá copiar os Materiais de Software 
Licenciado sem o consentimento prévio por escrito da FARO. 
Você deverá incluir e, em nenhuma circunstância deverá remover, 
os avisos de copyright, marca, marca de serviço e outros avisos 
de propriedade da FARO e de seus licenciados (se houver) em 
qualquer cópia parcial ou completa do Software, na mesma forma 
e no mesmo local em que o aviso aparecer no original.
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2.4 Modificações. Você não deverá, e não deverá permitir que 
outros o façam, modificar, adaptar, traduzir o código, reverter 
a engenharia, descompilar, desmontar ou de outra forma tentar criar 
trabalhos derivados do Software Licenciado, ou de outra forma 
alterar o Software Licenciado, ou descobrir seu código-fonte.

2.5 Cumprimento da Legislação Aplicável. Você deverá, em 
qualquer situação, cumprir todas as leis estrangeiras, federais, 
estaduais e municipais, seja na forma de estatutos, regulamentos, 
normas, padrões, diretivas, diretrizes, decisões judiciais ou 
administrativas, ou qualquer outra ação federal, estadual ou 
municipal que tenha força de lei.

2.6 Direito de Auditoria. A FARO terá o direito, após notificação 
cabível durante o horário comercial, de auditar o seu uso do Software 
para fins de avaliação do seu cumprimento deste Contrato.

2.7 Dispositivos de Medição. O Software Licenciado pode conter 
dispositivos de medição baseados em tecnologia e restrições 
passivas para regular o seu uso. Por exemplo, o Software 
Licenciado poderá conter um arquivo de licença limitando o uso ao 
número licenciado de usuários simultâneos ou usuários nomeados, 
ou pode restringir temporariamente o uso até que a licença e outras 
taxas tenham sido completamente pagas. Você reconhece que tais 
restrições passivas e dispositivos de medição constituem um 
método aceitável de garantir o cumprimento da licença e que foram 
embutidos na licença e outras taxas e no Acordo como um todo. 
Você concorda que não vai lograr, ignorar ou de outra forma anular 
tais dispositivos de medição e restrições passivas que regulam o uso 
do Software Licenciado.

2.8 Pacote de Manutenção. Um pacote de manutenção separado 
para o Software Licenciado está disponível para compra na FARO 
a um preço de lista padrão (o “Pacote de Manutenção”). Caso tenha 
selecionado e tenha pago pelo Pacote de Manutenção, então 
a Garantia Limitada de acordo com a Seção 3.1 deverá ser 
estendida por um período de garantia ampliado (o “Período de 
Garantia Estendido”), que deverá expirar quando do término dos 
termos do Pacote de Manutenção ou a qualquer momento em que 
Você deixe de efetuar o pagamento de qualquer valor devido com 
relação ao Pacote de Manutenção. Além disso, caso Você tenha um 
A-3
 



 

Pacote de Manutenção estabelecido no momento do lançamento de 
qualquer melhoria, upgrade ou modificação do Software (incluindo 
qualquer nova versão do Software Licenciado) (cada item 
constituindo um “Upgrade”), Você terá direito a tal Upgrade sem 
qualquer custo adicional. Caso Você não tenha um Pacote de 
Manutenção atual estabelecido no momento do lançamento de um 
Upgrade, então você reconhece que não tem direito a tal Upgrade. 

3. Garantia Limitada 

3.1 Desempenho do Software Licenciado. A FARO garante que, 
por um período de trinta (30) dias seguintes à entrega do Software 
Licenciado a você (o “Período de Garantia Padrão”), o Software 
Licenciado, conforme entregue, se conformará substancialmente 
aos Materiais de Software Licenciado fornecidos pela FARO 
a você, quando usado adequadamente no ambiente operacional 
especificado pela FARO (a “Garantia Limitada”).

3.2 Recurso Exclusivo. Se, durante o Período de Garantia (ou 
Período de Garantia Estendido, caso Você tenha um Pacote de 
Manutenção, conforme estipulado na Seção 2.8), você notificar 
a FARO sobre qualquer descumprimento da Garantia Limitada que 
tenha ocorrido durante tal período, a FARO, a seu único e exclusivo 
critério: (a) usará todos os esforços comercialmente aceitáveis para 
fornecer os serviços de programação necessários para corrigir 
qualquer descumprimento verificável no Software Licenciado; ou 
(b) substituir qualquer Software Licenciado que não esteja dentro 
da conformidade; ou (c) encerrar este Contrato no todo ou em parte, 
e reembolsar-Lhe os valores pagos pelo Software Licenciado que 
não esteja dentro da conformidade (desde que, durante o Período de 
Garantia Estendida, o valor máximo sujeito a reembolso deva ser 
o valor pago pelo Pacote de Manutenção). A FARO não garante 
resultados nem torna patente ou garante que todos os erros ou 
defeitos serão corrigidos. O ACIMA EXPRESSO DEFINE SEU 
ÚNICO E EXCLUSIVO RECURSO COM RELAÇÃO AO NÃO 
CUMPRIMENTO DA GARANTIA LIMITADA NESTA SEÇÃO 
III (GARANTIA LIMITADA).

3.3 Renúncia de Garantia: EXCETO PELA GARANTIA 
LIMITADA CONTIDA NA SEÇÃO 3.1 (CONFORME 
AMPLIADA NO TEMPO PARA OS COMPRADORES DE UM 
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PACOTE DE MANUTENÇÃO), A FARO SE ISENTA DE TODA 
E QUALQUER GARANTIA RELATIVA AO SOFTWARE, SEJA 
EXPRESSA OU IMPLÍCITA, ORAL OU POR ESCRITO, 
INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS 
DE COMERCIABILIDADE, INTEROPERABILIDADE, 
ADEQUAÇÃO A UMA DETERMINADA FINALIDADE, NÃO-
INFRAÇÃO, USO SEM INTERFERÊNCIA, OU AQUELAS 
DERIVADAS DE USO COMERCIAL OU CURSO DE 
RELAÇÕES COMERCIAIS. FARO A FARO NÃO GARANTE 
QUE O SOFTWARE ESTARÁ LIVRE DE DEFEITOS OU QUE 
O USO DO SOFTWARE LICENCIADO SERÁ ININTERRUPTO 
OU LIVRE DE ERROS. SEM LIMITAÇÃO DO ACIMA 
EXPOSTO, A FARO NÃO GARANTE A CORREÇÃO DO 
TEXTO EXIBIDO PELO SOFTWARE EM IDIOMAS 
DIFERENTES DO INGLÊS. É SUA RESPONSABILIDADE 
ATENDER AOS REQUISITOS DE HARDWARE E SISTEMA 
OPERACIONAL ESTIPULADOS PELA FARO.

4. Taxas e Pagamento 

4.1 Taxas, Faturamento e Pagamento. Você deverá pagar as taxas 
e custos do Software e do Pacote de Manutenção, caso o tenha 
adquirido, dentro de trinta (30) dias após a data da fatura da FARO. 
Todas as taxas e outros custos pagos de acordo com o presente não 
são reembolsáveis. Sobre todos os valores vencidos deverão incidir 
juros de no mínimo (a) um e meio por cento (1,5%) ao mês ou 
(b) a taxa máxima permitida por lei.

4.2 Impostos. As taxas, cobranças ou despesas de acordo com este 
Contrato não incluem taxas de venda, uso, propriedade, imposto, 
valor agregado, serviço ou outras, ou quaisquer penalidades ou 
juros relativos a tais taxas, agora ou doravante arrecadadas por 
qualquer autoridade tributária federal, estadual, municipal ou outra, 
relativas a (a) quaisquer serviços prestados pela FARO; 
(b) o Software ou seu uso; (c) a licença concedida de acordo com 
este instrumento; ou (d) este Contrato (coletivamente, “Impostos”). 
Além dos pagamentos de outra forma devidos de acordo com este 
Contrato, você deverá pagar todos os Impostos. Se a FARO for 
solicitada a pagar Impostos (exceto aqueles baseados na receita da 
FARO), a FARO deverá faturar a Você tais Impostos, e Você deverá 
pagar tal fatura de acordo com a Seção 4.1 (Taxas, Faturamento 
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e Pagamento). Você concorda em indenizar a FARO e considerá-la 
isenta de qualquer desembolso, juros e penalidades impostas ou 
incorridas pela FARO por motivo de não cumprimento das suas 
obrigações de acordo com este Contrato.

5. Prazo e Término 

5.1 Término. 

5.1.1 Pela FARO. A FARO poderá encerrar este Contrato 
imediatamente após notificação por escrito caso Você não 
cumpra qualquer um dos termos e condições deste Contrato 
ou não pague quaisquer taxas ou outros custos quando devidos. 
O término deste Contrato pela FARO deverá, entre outras 
coisas, constituir o término de todas as licenças concedidas por 
meio deste. 

5.1.2 Por Você. Você poderá encerrar este Contrato por meio 
de notificação por escrito à FARO, caso a FARO não cumpra 
qualquer termo material ou condição deste contrato, e não 
repare tal descumprimento dentro de quarenta e cinco (45) dias 
após o recebimento pela FARO de notificação por escrito 
emitida por Você, declarando a falta e sua intenção de término.

5.1.3 Efeito do Término. Dentro de quinze (15) dias após 
qualquer encerramento deste Contrato, Você deverá fornecer 
à FARO um certificado por escrito de que, por meio de seus 
melhores esforços e até onde for de seu conhecimento, 
o original e todas as cópias do Software recebido da FARO 
ou feitas de acordo com tal licença foram devolvidas à FARO 
ou destruídas. O término deste Contrato não deverá restringir 
nenhuma parte de buscar quaisquer outros recursos 
disponíveis, nem deverá o encerramento desobrigar-lhe de 
pagar todas as taxas cabíveis ou que de outra forma sejam 
devidas por Você de acordo com este instrumento.

6. Limitação de Recursos e Responsabilidade 

6.1 Seleção e Uso de Software. Você aceita a exclusiva 
responsabilidade 1) pela seleção do Software para atingir os 
resultados pretendidos; 2) pela instalação do Software (a menos 
que instalado pela FARO); 3) pelo uso do Software; 4) pelos 
resultados obtidos com o Software e pelo uso desses resultados; 
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e 5) por perdas ou danos aos dados e pela adoção de procedimentos 
e salvaguardas (por exemplo, backups regulares de dados) para 
impedir tais perdas ou danos. Você também aceita a exclusiva 
responsabilidade pela seleção e uso, e pelos resultados obtidos, 
de quaisquer outros programas, programação, equipamento ou 
serviços usados com o Software. Você aceita a exclusiva 
responsabilidade por toda perda, reclamação, responsabilidade ou 
dano, e pelos custos e despesas relacionados, decorrentes direta ou 
indiretamente, ou de qualquer forma relacionados, à sua própria 
falha ou negligência.

6.2 RENÚNCIA A DANOS CONSEQUENCIAIS. EM 
NENHUMA HIPÓTESE A FARO SERÁ RESPONSÁVEL 
POR QUAISQUER DANOS INDIRETOS, CONSEQUENCIAIS, 
INCIDENTAIS, ESPECIAIS OU PUNITIVOS (INCLUSIVE, 
ENTRE OUTROS, QUAISQUER DANOS ASSOCIADOS 
A PERDA DE USO, INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADE 
COMERCIAL, PERDA DE DADOS OU PERDA DE LUCROS).

6.3 LIMITAÇÃO DE DANOS. EM NENHUMA HIPÓTESE 
A FARO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER VALORES 
EXCEDENTES AOS VALORES PAGOS À FARO POR VOCÊ 
COM RELAÇÃO AO ITEM DE SOFTWARE AO QUAL 
A FALHA SE REFERE.

6.4 BASE DO CONTRATO. AS LIMITAÇÕES ACIMA 
DEVERÃO APLICAR-SE A QUAISQUER RECLAMAÇÕES 
OU DANOS DECORRENTES DE, OU DE QUALQUER MODO 
RELATIVOS A ESTE ACORDO, INDEPENDENTEMENTE DA 
FORMA DE AÇÃO, SEJA EM CONTRATO, ATO ILÍCITO OU 
OUTRO, MESMO QUE A FARO TENHA SIDO AVISADA DA 
POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. Você reconhece que a FARO 
definiu seus preços e aceitou este Acordo depositando sua 
confiança nas limitações de danos, renúncia de danos 
consequenciais e isenção de garantias e danos estipulados neste 
Contrato, e que o mesmo forma uma base essencial do ajuste entre 
você e a FARO. Você concorda que as limitações, exclusões ou 
isenções deste Contrato sobreviverão e se aplicarão mesmo que 
os recursos exclusivos das Seções 3.2 (Recurso Exclusivo) 
e 7.1 (Alegações de Infração) tenham sido insuficientes em sua 
finalidade essencial. 
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7. Violação de Propriedade Intelectual 

7.1 Alegações de Infração. A FARO concorda em defendê-lo em 
algum processo ou outra ação judicial, e pagar o valor de qualquer 
sentença final adversa (ou determinação consentida pela FARO) 
decorrente de tal processo ou ação judicial, movida por qualquer 
terceiro contra você, de que o Software viole qualquer patente, 
copyright ou marca dos EUA concedido(a) a partir da data em que 
a FARO lhe forneceu o Software (sendo, cada item, uma 
“Alegação”); desde que você (a) notifique prontamente à FARO por 
escrito a respeito da Alegação; (b) conceda à FARO exclusivo 
controle sobre a defesa e a decisão, se houver, da Alegação; 
(c) ofereça à FARO total cooperação e assistência na defesa da 
Alegação; e (d) siga integralmente a orientação da FARO para 
cessar qualquer uso do Software potencialmente infrator. Além das 
obrigações estipuladas acima, se a FARO receber informações 
concernentes a uma Alegação, a FARO poderá, à sua custa, mas 
sem obrigação de fazê-lo, empreender outras ações, tais como: 
(a) obter para você tal(is) direito(s) de patente, copyright ou marca, 
ou então licença(s), conforme possa ser necessário para tratar da 
Alegação; ou (b) substituir ou modificar o Software para torná-lo 
não-infrator. Na hipótese de a FARO ser, segundo seu (da FARO) 
único e exclusivo critério, incapaz de obter o direito ao uso 
continuado do Software alegadamente infrator ou de substituir ou 
modificar o Software para torná-lo não-infrator conforme 
estipulado acima, a FARO poderá cancelar este Contrato no todo 
ou em parte, e o Software alegadamente infrator deverá ser 
prontamente devolvido à FARO. Em tal hipótese, a única e máxima 
responsabilidade da FARO com tal infração deverá ser reembolsar-
lhe o valor pago à FARO por tal item infrator, menos a depreciação, 
conforme calculada em uma linha reta de cinco anos, começando 
pela Data de Vigência.

7.2 Limitações. As obrigações estipuladas nesta Seção VII 
(Violação de Propriedade Intelectual) não deverão se aplicar, 
e a FARO não terá obrigações com respeito a nenhuma Alegação 
ou violação decorrente: (a) do uso do Software que não esteja em 
estrito acordo com este Contrato e qualquer documentação ou 
instruções aplicáveis fornecidas pela FARO; (b) de qualquer 
alteração, modificação ou revisão do Software não efetuada pela 
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FARO; (c) de sua omissão em usar ou implementar Atualizações 
disponibilizadas sem custo pela FARO; (d) de sua distribuição, 
comercialização ou uso do Software para o benefício de terceiros; 
(e) da combinação do Software com materiais não fornecidos pela 
FARO; ou (f) de informações, materiais ou especificações 
fornecidas por você ou em seu nome. Na hipótese de que a FARO 
seja obrigada a defender-se de um processo ou outra ação judicial 
de acordo com a Seção 7.1 (Alegações de Infração) acima e tal 
processo ou ação judicial incluir alegações com relação a produtos 
que não sejam da FARO (inclusive, entre outros, materiais de 
terceiros), então você deverá manter, à sua própria custa, um 
advogado separado para defesa contra tais alegações, e concorda 
em reembolsar a FARO por todos e quaisquer honorários 
advocatícios e custos incorridos pela FARO com relação à defesa 
contra tais alegações. Além disso, a FARO e seus fornecedores 
não serão responsáveis por qualquer alegação de violação de 
propriedade intelectual (incluindo, sem limitação, qualquer 
Alegação) com base na sua fabricação, uso, venda, oferta de venda, 
informação ou outra disposição ou promoção do Software após 
o recebimento da notificação da FARO de que você deve cessar 
o uso de tal Software devido a tal alegação. Você deverá indenizar 
e defender a FARO de e contra tais danos, custos e despesas, 
inclusive honorários advocatícios aceitáveis incorridos devido 
ao seu uso continuado do Software alegadamente infrator após 
a FARO fornecer tal notificação. AS PROVISÕES DESTA 
SEÇÃO VII (VIOLAÇÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL) 
DETERMINAM A TOTAL RESPONSABILIDADE DA FARO 
E SEUS ÚNICOS E EXCLUSIVOS RECURSOS COM 
RELAÇÃO A QUALQUER REIVINDICAÇÃO OU OUTRA 
ALEGAÇÃO ENVOLVENDO VIOLAÇÃO OU APROPRIAÇÃO 
INDÉBITA DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL.

8. Proteção e Segurança do Software 

8.1 Confidencialidade. Você aceita que as ideias, métodos, técnicas 
e expressões contidas no Software ou divulgadas ou reveladas por 
meio da provisão dos serviços aqui constantes (coletivamente, 
“Informações Confidenciais da FARO”) constituem informações 
confidenciais e proprietárias pertencentes à FARO, cujo uso ou 
divulgação não autorizados seriam prejudiciais à FARO. Você 
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concorda em manter o Software e as Informações Confidenciais 
da FARO na mais estrita confidencialidade, divulgando as mesmas 
somente para seus funcionários (excluindo-se contratados 
independentes) que precisem conhecer e usar tais informações 
somente para as finalidades autorizadas por este Contrato. Você 
é responsável por, e concorda em tomar todas as preocupações 
cabíveis, por instrução, acordo ou de outra forma, para garantir que 
seus funcionários que precisem ter acesso a tais informações para 
desempenhar suas funções de acordo com este Contrato, sejam 
informados de que o Software e as Informações Confidenciais da 
FARO são informações proprietárias confidenciais pertencentes 
à FARO, e para garantir que eles não façam uso ou divulgação não 
autorizados de tais informações. Você pode divulgar os referidos 
materiais caso seja solicitado a fazer isso por decisão de um órgão 
governamental ou tribunal de justiça, desde que você forneça 
à FARO notificação por escrito de tal solicitação antes de tal 
divulgação, e coopere com a FARO para obter um pedido de proteção.

8.2 Descarte. Antes de descartar qualquer mídia que reflita, ou na 
qual esteja armazenado, ou na qual se haja colocado qualquer 
Software, você deverá garantir que tal Software tenha sido apagado 
ou de outra forma destruído.

8.3 Remediação Legal Justa. Você reconhece que nenhum recurso 
legal é adequado para compensar totalmente a FARO pela violação 
das cláusulas desta Seção VIII. Portanto a FARO terá direito 
a medida cautelar temporária contra você sem a necessidade de 
provar danos materiais. Tal medida cautelar não deverá, de forma 
alguma, limitar outros recursos que a FARO possa ter como 
resultado de violação da sua parte das cláusulas aqui contidas.

9. Diversos 

9.1 Notificações. Quaisquer notificações obrigatórias ou 
permitidas, de acordo com o presente, de uma parte a outra, deverão 
ser dadas por escrito: (1) por entrega pessoal; (2) por fax com 
confirmação enviada por correio certificado ou registrado de 
primeira classe dos Estados Unidos, postagem pré-paga ou 
solicitação de aviso de recebimento; (3) por courier caucionado ou 
por uma empresa de entrega noturna nacionalmente reconhecida; 
ou (4) por correio registrado ou certificado de primeira classe dos 
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Estados Unidos, postagem pré-paga ou solicitação de aviso de 
recebimento. No caso de notificação enviada à FARO, todas as tais 
notificações deverão ser enviadas à atenção da assistência técnica 
ao cliente da FARO. As notificações deverão ser consideradas 
recebidas logo após a entrega pessoal, quando da entrega por fax 
com confirmação da máquina transmissora de que a transmissão foi 
concluída, um dia útil após o depósito de um courier caucionado ou 
empresa de entrega noturna, ou três dias úteis após o depósito no 
Correio dos Estados Unidos, conforme requerido neste instrumento.

9.2 Contrato Integral/Interpretação. Este Contrato, junto com 
a Cotação à qual este Contrato está vinculado, e qualquer provisão 
aplicável de qualquer outro anexo a tal Cotação, constituem 
o manifesto completo e exclusivo do contrato entre a FARO e Você 
com relação ao assunto do mesmo, e todas as representações, 
discussões e redações anteriores são suplantadas por este Contrato. 
Com relação às questões relativas ao Software, este Contrato 
deverá prevalecer sobre quaisquer termos e condições conflitantes 
ou inconsistentes que possam surgir em qualquer outro Anexo 
à Cotação. Nenhuma alteração, emenda ou modificação dos termos 
deste Contrato será válida ou terá efeito, a menos que seja feita por 
escrito e assinada por Você e pela FARO. Se qualquer provisão 
deste Contrato for considerada inválida ou inexequível por 
qualquer tribunal, tal provisão ficará sem efeito somente até 
o âmbito de tal nulidade ou inexequibilidade, sem invalidar as 
restantes provisões deste instrumento. Você confirma e concorda 
que deseja executar e aceitar este Contrato na forma eletrônica, 
em substituição aos documentos convencionais em papel. Você 
concorda que este Contrato será admissível como sendo celebrado 
entre as partes no mesmo âmbito e nas mesmas condições que outros 
registros comerciais originados e mantidos na forma documental. 

9.3 Força Maior. Qualquer demora na execução, ou falta de 
execução, de qualquer provisão deste Contrato (que não seja o 
pagamento de valores devidos de acordo com este instrumento) 
causada por atos, omissões, eventos, causas ou condições além do 
controle aceitável das partes (incluindo, sem limitação, força maior, 
omissão de desempenho de terceiros, falha de,ou defeitos e erros 
de, software ou hardware de terceiros, atos de órgãos governamentais, 
desobediência civil ou insurreição, greves, embargos, atos de 
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autoridades civis ou militares, terrorismo, incêndios, inundações, 
guerras ou revoltas) não deverão constituir uma violação deste 
Contrato e não deverão originar nenhuma alegação de danos, 
e o tempo para execução de tal provisão, se houver, deverá ser 
estendido por um período razoável, que seja pelo menos igual 
à duração das condições que impediram tal execução.

9.4 Renúncia. Quaisquer renúncias previstas neste Contrato 
deverão ser feitas por escrito e identificadas em tal ato por escrito 
como sendo uma renúncia a este Contrato, para que tenham efeito. 
Nenhuma falha ou demora de alguma parte em exercer qualquer 
direito que possa ter por motivo de omissão da outra parte deverá 
ser considerada como renúncia, omissão ou modificação deste 
Contrato, nem deverá impedir o exercício de qualquer direito 
da parte não negligente, de acordo com este Contrato.

9.5 Sobrevivência. A expiração ou cancelamento deste Contrato 
por qualquer motivo não liberará nenhuma parte de quaisquer 
responsabilidades ou obrigações aqui estipuladas que (a) as partes 
tenham expressamente declarado que sobreviverão a tal expiração 
ou cancelamento, (b) restarão para serem executadas, ou (c) por sua 
natureza se destinariam à aplicação seguindo-se a tal expiração ou 
cancelamento.

9.6 Legislação Aplicável e Jurisdição. Este Contrato deverá ser 
interpretado de acordo com as leis do Estado da Flórida. As partes 
concordam que todas as ações ou processos que surjam com relação 
a este Contrato deverão ser julgadas e pleiteadas exclusivamente 
em cortes de justiça estaduais ou federais (se permitido por lei 
e se uma parte optar por entrar com uma ação na corte federal) 
localizadas ___________________. Qualquer ação de qualquer 
tipo iniciada por você e decorrente de, ou de qualquer forma 
relacionada a, este Contrato, deverá ser iniciada no prazo de um 
(a) ano a partir da data na qual a causa da ação tem origem.

9.7 Designação. Você não pode sublicenciar, designar ou transferir 
este Contrato ou o Software sem o consentimento prévio por escrito 
da FARO. Qualquer tentativa de sublicenciar, designar ou transferir 
qualquer um dos direitos, deveres ou obrigações aqui estipulados 
sem o consentimento prévio por escrito da FARO será nulo e sem 
efeito.
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9.8 Restrições de Exportação. O Software é licenciado para uso 
no país específico autorizado pela FARO. Você não pode exportar 
o Software para outro país sem a permissão por escrito da FARO 
e o pagamento de quaisquer sobretaxas aplicáveis específicas 
do país. Você concorda em cumprir totalmente todas as leis 
e regulamentos de exportação relevantes dos Estados Unidos e de 
nações estrangeiras nas quais o Software será usado (“Leis de 
Exportação”) para garantir que nem o Software nem qualquer 
produto direto do mesmo seja (a) exportado, direta ou 
indiretamente, em violação de quaisquer Leis de Exportação; 
ou (b) usado para quaisquer finalidades proibidas pelas Leis de 
Exportação. Sem limitação do acima exposto, você não exportará 
ou re-exportará o Software: (a) para qualquer país para o qual os 
Estados Unidos ou a União Europeia tenha embargado ou 
restringido a exportação de mercadorias ou para qualquer cidadão 
de tal país, onde quer que se localize, que pretenda transmitir ou 
transportar o Software de volta a tal país; (b) para qualquer usuário 
que você saiba ou venha por algum motivo a saber que utilizará 
o Software no projeto, desenvolvimento ou produção de armas 
nucleares, químicas ou biológicas; ou (c) para qualquer usuário que 
tenha sido proibido de participar de transações de exportação por 
qualquer órgão federal ou agência nacional do governo dos EUA ou 
da União Europeia.

9.9 Direitos Restritos do Governo dos EUA. O Software é um “item 
comercial” conforme esse termo é definido em 48 CFR 2.101 
(outubro de 1995), consistindo em “software comercial de 
computador” e “documentação de software comercial de 
computador”, conforme tais termos são usados em 48 CFR 12.212 
(setembro de 1995), e é fornecido ao Governo dos EUA somente 
como item comercial final. De acordo com 48 CFR 12.212 
e 48 CFR 227.7202-1 a 227.7202-4 (junho de 1995), todos os 
Usuários Finais do Governo dos EUA adquirem o Software com 
somente os direitos estipulados neste instrumento.
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Apêndice B: Condições de compra 
Todos os Pedidos de compra (daqui em diante chamados “Pedido”) de 
produtos e serviços fornecidos pela FARO (daqui em diante chamado 
“Produto”) estão sujeitos aos termos e condições a seguir, acordados 
pelo Comprador. Todos os termos em maiúsculas são definidos na 
Seção 8.00 Definições, a seguir.

1.00 Pagamento do preço de compra. 

1.01  Por meio desta, o Comprador compromete-se a pagar à FARO 
todas as parcelas do Preço de compra, com juros nos preços de 
pagamento em atraso de 1,5% ao mês (18% ao ano).

1.02 O Comprador concede à FARO um direito real de garantia 
sobre os produtos vendidos de acordo com o Pedido, que podem ser 
aperfeiçoados pelas UCC-1 Financing Statements a serem registradas 
no País sede da empresa do Comprador e arquivadas no Departamento 
do Secretário de Estado dos EUA, sendo que esse direito real de 
garantia permanecerá efetivo até o pagamento integral à FARO do preço 
de compra mais os juros sobre pagamentos atrasados.

1.03 Se o Comprador não efetuar o pagamento integral do preço de 
compra dentro do prazo definido no Pedido, a FARO poderá ter os 
seguintes remédios jurídicos, que deverão ser cumulativos e não 
alternativos:

a) o direito de cancelar o Pedido e entrar nas instalações do 
Comprador para retomar a posse do Produto, sendo que neste caso 
o Comprador concorda que qualquer valor de entrada ou depósito 
não será devolvido pela FARO, como indenização liquidada e não 
como multa e que todos os custos incorridos à FARO em relação 
à remoção e posterior transporte do Produto deverão ser pagos pelo 
Comprador de acordo com exigência por escrito;

b) o direito de entrar nas instalações do Comprador e remover 
qualquer Software, componentes do Produto ou outros itens 
necessários para tornar o Produto inoperante;

c) o direito de negar quaisquer serviços que de outra forma 
deveriam ser fornecidos pela FARO, de acordo com as Garantias 
mencionadas na Seção 4.00 Garantias e limitação da 
responsabilidade deste;

d) rescindir qualquer contrato de licença de software existente;
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e) utilizar qualquer outro recurso jurídico disponível, inclusive 
exigir o pagamento de qualquer saldo restante do preço da compra 
(isso é, acelerar o pagamento do preço de compra, fazendo com que 
o saldo total deva ser pago integralmente, imediatamente);

f) Será cobrada do cliente uma taxa de reposição no estoque de 
20%, pela recusa de aceitar o equipamento da forma como foi 
entregue. O equipamento deverá ser devolvido na embalagem 
fechada, dentro de 10 dias úteis após seu recebimento pelo cliente.

1.04 Se o Comprador não efetuar os pagamentos de acordo com os 
termos deste Pedido, os Produtos do Comprador poderão ser tornados 
inoperantes até que esses termos de pagamento sejam atendidos.

Nenhuma renúncia pela FARO de seus direitos sob essas condições será 
considerada uma renúncia a posteriores violações de contrato pelo 
Comprador. Caso mais de um Produto esteja sendo comprado de acordo 
com o Pedido, a não ser que especificado de outra forma por meio deste, 
cada pagamento recebido do Comprador pela FARO será aplicado 
proporcionalmente ao custo de cada produto, em vez de ser aplicado ao 
preço de compra de qualquer produto.

2.00 Entrega e transporte 

2.01 As datas de entrega são estimativas e não garantias e são 
baseadas em condições no momento em que essa estimativa for dada.

2.02 A FARO não será responsável por perdas ou danos, sejam 
diretos, indiretos ou consequentes, resultantes da entrega do Produto em 
atraso. O único recurso do Comprador, se o produto não for entregue até 
90 dias após a data programada, será cancelar o Pedido e receber da 
FARO, sem juros ou multa, o valor da entrada ou depósito e qualquer 
outra prestação que já tenha sido paga pelo Comprador. Apesar do 
mencionado anteriormente, esse direito de cancelamento não será válido 
em situações nas quais a entrega em atraso for ocasionada por motivos 
além do controle da FARO, incluindo, sem limitação, a conformidade 
com regras, regulamentos, ordens ou instruções de um governo federal, 
estadual, municipal ou outro, ou qualquer departamento ou secretaria 
governamental, motivos de força maior, atos ou omissões do 
Comprador, atos de autoridades civis e militares, embargos, guerra ou 
insurreição, interrupção de trabalho devido a greves, atrasos no 
transporte e qualquer outra incapacidade resultante de causas além do 
controle da FARO para obter a mão-de-obra, instalações de fabricação 
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ou materiais de suas fontes usuais. Qualquer atraso resultante dessas 
causas pode estender as datas de entrega estimadas, enquanto durar 
o mencionado atraso.

2.03 O Comprador tem total responsabilidade por todos os riscos 
ligados, de qualquer forma, ao armazenamento, transporte e instalação 
do Produto. No caso de qualquer desacordo sobre o dano ao Produto 
ter ocorrido realmente no armazenamento, transporte ou instalação, 
a opinião dos consultores técnicos da FARO, agindo razoavelmente, 
deverá ser conclusiva.

3.00 Instalação e treinamento do operador 

3.01 O Comprador deverá ser responsável pela instalação do 
Produto, incluindo, sem limitação, a preparação de suas instalações, 
descarregamento do Produto e preparação do Produto para operação. 
O Comprador pode optar por contratar os serviços da FARO para 
executar esse serviço.

4.00 Garantias e limitação da responsabilidade 

4.01 A FARO garante que (de acordo com a Seção 4.06) o Produto 
está livre de defeitos de fabricação ou materiais que afetem a adequação 
do Produto à sua finalidade usual sob condições normais de uso, serviço 
e manutenção. Uma declaração completa do serviço de manutenção/
garantia da FARO está definida no Apêndice C: FARO Política de 
assistência técnica dos produtos.

4.02 A FARO garante que o Software deve operar de acordo com as 
especificações e que o Sistema deve operar e se desempenhar da forma 
contemplada em relação à finalidade usual para a qual foi desenvolvido.

4.03 A manutenção/garantia definida no parágrafo 4.01 deverá 
expirar ao fim do período de doze (12) meses, a começar da data de 
envio pela fábrica da FARO (o “Período de manutenção/garantia”).

4.04 Sujeitas às limitações contidas na Seção 4.06, as Garantias se 
aplicam a quaisquer defeitos encontrados pelo Comprador na operação 
do Dispositivo de hardware e comunicados à FARO dentro do Período 
de manutenção/garantia. Se a FARO considerar, agindo de modo 
aceitável, que o Dispositivo de hardware ou o Software apresentam 
defeitos e se os defeitos forem considerados pela FARO resultado de 
material defeituoso ou falha na fabricação da FARO, o Dispositivo de 
hardware ou o Software serão consertados ou ajustados, na medida 
considerada necessária pela FARO ou conforme escolha da FARO, 
substituídos por um novo Dispositivo de hardware ou peças, sem custos 
para o Comprador.
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4.05 As reclamações dentro do período de Garantia devem ser 
efetuadas por escrito à FARO, mencionando o defeito no Sistema ou 
no Dispositivo de hardware. Após ter recebido esse aviso, a FARO 
deve solicitar que seu pessoal de assistência técnica e serviços de 
manutenção/garantia faça um diagnóstico do Sistema e do Dispositivo 
de hardware, sem custos para o Comprador, desde que o Sistema e 
o Dispositivo de hardware sejam considerados pela FARO como 
defeituosos, dentro do mencionado nesta Seção.

(Se, segundo opinião razoável da FARO após o diagnóstico do sistema, 
o Dispositivo de hardware não apresentar defeito, o Comprador deverá 
pagar o custo do serviço, correspondente ao valor que a FARO cobraria 
de uma avaliação de serviço fora da garantia).

4.06 As Garantias não se aplicam a:

a) Defeitos em quaisquer componentes de um Sistema nos quais, 
de acordo com a FARO, o Dispositivo de hardware, o Software ou 
o Sistema tenham sido armazenados, instalados, operados ou 
mantidos de forma inadequada, ou se o Comprador tiver permitido 
modificações, adições, ajustes e/ou reparos não autorizados em 
qualquer estrutura ou conteúdo do disco rígido ou outra parte do 
Sistema, ou que possa afetar o Sistema, ou defeitos provocados ou 
reparos necessários como resultado de causas externas à fabricação 
da FARO ou dos materiais utilizados pela FARO. Conforme 
utilizado neste, “não autorizado” significa que não foi aprovado 
e permitido pela FARO.

b) As Garantias não cobrem a substituição de itens descartáveis, 
incluindo, sem limitação, fusíveis, disquetes, papel da impressora, 
tinta da impressora, cabeçotes de impressão, material de limpeza de 
discos ou itens semelhantes.

c) As Garantias não cobrem manutenções preventivas e corretivas 
mais simples, incluindo, sem limitação, troca de fusíveis, limpeza 
do cabeçote da unidade de disco, limpeza do filtro do ventilador 
e substituição da bateria do relógio do sistema.

d) Qualquer equipamento ou seus componentes que tenham sido 
vendidos ou transferidos para qualquer parte que não seja 
o Comprador original, sem o consentimento por escrito da FARO.
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4.07 Reparos na fábrica

a) SE O SISTEMA ESTIVER DENTRO DO PERÍODO DE 
MANUTENÇÃO/GARANTIA: O Comprador concorda em enviar 
o Produto à FARO nas embalagens originais. A FARO devolverá 
o Produto reparado ou substituído. A FARO será responsável pelas 
despesas da peça necessária e pelos encargos de envio ao 
Comprador. A FARO pode autorizar o fabricante de um 
componente do Produto a executar o serviço.

b) SE O SISTEMA TIVER PLANO DE ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA PREMIUM: Quando razoável e sujeito à disponibilidade, 
a FARO tornará disponíveis ao Comprador peças componentes 
substitutas ou um Dispositivo de hardware (“Substituições 
temporárias”), enquanto as peças correspondentes do sistema do 
Comprador ou o Dispositivo de hardware estejam sendo 
consertados na fábrica da FARO. As despesas com o envio dessas 
peças de “Substituição temporária” ou do Dispositivo de hardware 
são de responsabilidade da FARO.

c) SE O SISTEMA ESTIVER FORA DO PERÍODO DE 
MANUTENÇÃO/GARANTIA: O Comprador será responsável 
pelos custos da peça de reposição ou software e por todos os custos 
de envio. Todos os custos deverão ser estimados e pré-pagos antes 
do início do conserto.

d) As peças de substituição usadas para reparo devem ser novas, 
remanufaturado, ou que contenha materiais remanufaturados.

4.08 Nada aqui contido deve ser considerado uma obrigação da 
FARO de fornecer serviços, peças ou consertos de qualquer produto 
disponível após a expiração do Período de manutenção/garantia.

4.09 Limitação da responsabilidade

A FARO não será responsável, sob qualquer circunstância, por danos 
especiais, incidentais ou consequenciais, incluindo, sem limitação, 
ferimentos ou morte de qualquer operador ou outra pessoa, perdas 
ou danos resultantes da incapacidade de utilizar o Sistema, aumento 
dos custos operacionais, perda de produção, lucros cessantes, danos 
a propriedades ou outros danos especiais, incidentais ou consequenciais 
de qualquer natureza, resultantes de qualquer motivo que seja, com base 
em contrato, ato ilícito (inclusive negligência) ou qualquer outra teoria 
jurídica. De acordo com este, a única responsabilidade da FARO, 
resultante de qualquer motivo que seja, com base em contrato, ato ilícito 
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extracontratual (inclusive negligência) ou qualquer outra teoria jurídica, 
consiste na obrigação de consertar ou substituir componentes 
defeituosos do Sistema ou o Dispositivo de hardware, sujeito às 
limitações mencionadas anteriormente nesta seção.

Esta renúncia de responsabilidade por danos consequenciais estende-se 
a quaisquer danos especiais, incidentais ou consequenciais que possam 
ser sofridos por terceiros, provocados direta ou indiretamente, 
provenientes de resultados de testes ou de dados produzidos pelo sistema 
ou qualquer componente deste, e o Comprador concorda em isentar 
e liberar a FARO de quaisquer dessas reivindicações feitas por terceiros.

4.10 As disposições acima serão a única e exclusiva 
responsabilidade da FARO e o único e exclusivo recurso do Comprador 
em relação ao sistema.

A ÚNICA RESPONSABILIDADE DA FARO, DE ACORDO COM 
AS GARANTIAS, ESTÁ DECLARADA AQUI E A FARO NÃO 
PODERÁ SER RESPONSABILIZADA POR DANOS 
CONSEQUENCIAIS, INDIRETOS OU INCIDENTAIS, SEJA 
A REIVINDICAÇÃO POR VIOLAÇÃO DA GARANTIA, 
NEGLIGÊNCIA OU OUTRO MOTIVO.

ALÉM DAS GARANTIAS EXPRESSAS AQUI MENCIONADAS, 
A FARO REJEITA QUALQUER OUTRA GARANTIA, 
INCLUINDO GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO 
E ADEQUAÇÃO.

4.11 A FARO não autoriza qualquer pessoa (seja física ou jurídica) 
a assumir qualquer responsabilidade da FARO em relação aos Produtos. 
Nenhum agente ou funcionário da FARO tem autoridade de fazer qualquer 
declaração ou promessa em nome da FARO (exceto quando indicado 
explicitamente), ou de modificar os termos ou limitações das Garantias. 
Declarações verbais não são consideradas obrigações da FARO.

4.12 As Garantias estendem-se somente ao Comprador e são 
transferíveis somente sob as seguintes condições:

• O Dispositivo de hardware deve estar no período de 
manutenção/garantia.

• O novo proprietário deverá ser, ou tornar-se, um usuário 
certificado.

• Um formulário de transferência da manutenção/garantia da 
FARO deverá ser preenchido e enviado para a Assistência 
técnica ao cliente.
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Todas as reivindicações das Garantias devem ser originadas pelo 
Comprador ou por qualquer posterior proprietário, e o Comprador 
isentará e liberará a FARO de quaisquer reivindicações por violação 
da garantia movidas contra a FARO por qualquer terceiro.

4.13 Declarações orais da FARO ou de seus representantes de 
vendas, funcionários ou agentes não poderão ser consideradas como 
indicações corretas dos detalhamentos da FARO em relação ao sistema. 
Consulte este pedido de compra ou qualquer referência a este e todo 
o material fornecido por escrito pela FARO para obter os detalhamentos 
corretos.

4.14 O COMPRADOR CONFIRMA QUE COMPROU O 
SISTEMA COM BASE EM SEU PRÓPRIO CONHECIMENTO 
DOS USOS QUE O SISTEMA TERÁ. A FARO REJEITA 
ESPECIFICAMENTE QUALQUER GARANTIA OU 
RESPONSABILIDADE RELACIONADA À ADEQUAÇÃO DO 
SISTEMA A QUALQUER FIM ESPECÍFICO OU PROVENIENTE 
DA INCAPACIDADE DO COMPRADOR DE UTILIZAR 
O SISTEMA PARA QUALQUER FIM ESPECÍFICO.

5.00 Alterações de projeto 

5.01 O Dispositivo de hardware, o Software e o Sistema estão sujeitos 
a alterações de projeto, fabricação e programação entre a data do pedido 
e a data de entrega real. A FARO reserva-se o direito de implementar tais 
alterações sem o consentimento do Comprador, entretanto nada do que 
está contido neste documento deverá ser considerado uma obrigação da 
FARO de incluir tais alterações no Dispositivo de hardware, no Software 
ou no Sistema fornecidos ao Comprador.

6.00 Não-Divulgação 

6.01 Todo o Software, incluindo, sem limitação, Programa do sistema 
operacional e quaisquer programas do usuário especiais da FARO, 
fornecidos ao Comprador como parte do sistema, no momento ou após 
a entrega do Dispositivo de hardware, são propriedades intelectuais 
da FARO. O Comprador não pode reproduzir ou duplicar, desmontar, 
descompilar, reverter a engenharia, vender, transferir ou atribuir de 
qualquer forma o Software ou permitir o acesso ou o uso deste por 
qualquer terceiro. O Comprador deverá executar imediatamente 
qualquer garantia adicional na forma de contratos de não divulgação 
ou de licenciamento, que possam ser exigidos pela FARO em relação 
ao software.
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7.00 Contrato integral / Legislação aplicável / Diversos / Garantia 

7.01 Estas condições de Compra constituem o contrato inteiro entre 
a FARO e o comprador em relação ao Produto. Não há declarações ou 
garantias da FARO, expressas ou implícitas, exceto as contidas neste, 
e estas condições anulam e substituem todos os acordos anteriores entre 
a FARO e o Comprador.

7.02 Nenhum representante da FARO tem autoridade para 
modificar, alterar, apagar ou incluir quaisquer dos termos ou condições 
deste. Essas modificações serão absolutamente nulas, a não ser que 
feitas por um instrumento por escrito e devidamente assinadas por um 
funcionário ou agente autorizado pela FARO.

7.03 Os termos e condições deste são uma obrigação entre a FARO 
e o Comprador e deverão ser interpretados de acordo com as leis do 
estado da Flórida, nos Estados Unidos da América.

7.04 A FARO tem direito de recuperar todas as taxas e custos 
razoáveis, incluindo, sem limitação, honorários advocatícios em relação 
a qualquer disputa ou litígio surgidos por meio da FARO ou em relação 
a este, incluindo apelações e falência ou processos para reorganização 
de credores.

7.05 Estas condições não poderão ser interpretadas com mais rigor 
contra uma parte do que contra a outra como resultado de uma parte ter 
escrito tal instrumento.

8.00 Definições 

8.01 “FARO” refere-se à FARO Technologies, Inc.

8.02 “Comprador” refere-se à parte que compra o Produto, com 
obrigações legais de acordo com este contrato.

8.03 “Software” significa todos os programas de computadores, 
organização de diretórios e conteúdo da unidade de disco, incluindo 
as mídias que contêm tais programas de computador e organização 
de diretórios e conteúdo da unidade de disco, vendidos de acordo com 
o Pedido.

8.04 “Produto” refere-se ao Dispositivo de hardware, o Software, 
manuais de operação e outros produtos ou mercadorias vendidos de 
acordo com o Pedido. Se o Comprador estiver adquirindo somente um 
Dispositivo de hardware ou o Software, Produto refere-se ao produto 
que está sendo adquirido pelo Comprador, de acordo com o Pedido.
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8.05 “Sistema” significa uma combinação do Dispositivo de 
hardware, do Software, do Computador e de peças opcionais e acessórios 
associados ao Dispositivo de hardware.

8.06 “Usuário certificado” significa qualquer pessoa que tenha 
concluído e sido aprovado no exame escrito elaborado pela FARO. 
O exame está disponível mediante solicitação.

8.07 “Pedido de compra” significa o documento original emitido 
pelo Comprador para a FARO, relacionando todas as peças e/ou 
serviços a serem comprados e o preço de compra combinado.

8.08 “Formulário de transferência da manutenção/garantia” significa 
o documento a ser preenchido para a transferência da manutenção/
garantia da FARO. Esse documento está disponível através da FARO, 
mediante solicitação.
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Apêndice C: FARO Política de 
assistência técnica dos produtos

Um ano de garantia/manutenção é oferecido com a compra de um novo 
produto de hardware fabricado pela FARO. Planos de assistência técnica 
complementares também estão disponíveis, a um custo adicional. 
Consulte o Apêndice D: FAROPolítica de assistência técnica para obter 
mais detalhes.

Hardware FARO sob Garantia/Manutenção
A seguir é fornecido um resumo dos serviços que podem ser obtidos com 
a garantia original ou com o Plano de assistência técnica complementar.

1. Consertos na fábrica de produtos de hardware fabricados pela 
FARO em qualquer centro de assistência técnica FARO. 

2. Os consertos na fábrica devem ser concluídos em 7 (FaroArms) ou 
14 (Laser Trackers e Laser Scanners), ou 10 (3D Imagers) dias úteis 
a partir da data de recebimento do item com defeito pela FARO. 
O cliente é responsável por devolver o hardware ao Centro de 
assistência técnica da FARO, na embalagem original ou em outra 
embalagem personalizada.

3. A FARO devolverá o hardware por meio de um serviço de entrega 
em dois dias, via transporte aéreo, para a parte continental dos 
EUA. Fora dessa área, a FARO devolverá o hardware para um 
despachante aduaneiro por meio de um serviço de entrega de dois 
dias, via transporte aéreo. O serviço de entrega rápida pode ser 
fornecido por conta do cliente.

4. Após o término do prazo da garantia original, um Plano de 
assistência técnica complementar pode ser adquirido e renovado 
anualmente nos produtos de hardware fabricados pela FARO.

5. A renovação de todos os Planos de assistência técnica complementar 
deve ser feita após 12 meses, no final do mês em que o Plano ou 
a garantia foi adquirido.

6. A garantia original e o Plano de assistência técnica complementar 
são transferíveis aos proprietários subsequentes sob certas condições:
• O Dispositivo de hardware deve estar coberto pela garantia 

original e o Plano de assistência técnica complementar.
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• O novo proprietário deverá ser, ou tornar-se, um usuário 
certificado.

• Um formulário da FARO Contrato de transferência da Garantia 
original ou do Plano de assistência técnica deverá ser 
preenchido e enviado para a Assistência técnica ao cliente.

7. As peças de substituição usadas para reparo devem ser novas, 
remanufaturado, ou que contenha materiais remanufaturados. 

Hardware FARO FORA do período de 
Garantia/Manutenção
As avaliações e consertos dos produtos fabricados pela FARO seguirão 
o seguinte procedimento:

1. O cliente obtém um número de serviço com o Departamento de 
assistência técnica ao cliente da FARO.

2. O cliente envia a peça para o centro de assistência técnica da 
FARO, com o número de serviço na etiqueta, juntamente com 
o pagamento ou um pedido de compra da empresa para teste 
e avaliação do sistema, que inclui a compensação e a calibragem.

3. O pagamento será feito com base no custo do serviço total que 
tenha ultrapassado o pagamento inicial. O orçamento do conserto 
será fornecido ao cliente antes do conserto. O custo total deverá 
ser pago antes do início do serviço.

4. O teste e avaliação do sistema podem demorar até 30 dias. 
Consertos em peças fabricadas pela FARO podem demorar até 
60 dias. Entretanto, o planejamento da assistência técnica para 
a peça será feito assim que ela chegar ao centro de assistência 
técnica da FARO.

5. O cliente é responsável por todas as despesas de envio e devolução 
de ida e volta FARO, incluindo taxas de importação e exportação 
para clientes internacionais.

6. FARO continuará a reparar FARO-produtos de hardware 
manufaturados contanto que os materiais e recursos estejam 
disponíveis. 

7. As peças de substituição usadas para reparo devem ser novas, 
remanufaturado, ou que contenha materiais remanufaturados. 
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FARO Software
Todos os usuários de softwares da FARO receberão via e-mail, durante 
toda a vida útil da versão e sem nenhum custo, novas atualizações de 
manutenção, ou receberão, por uma taxa mínima, novas atualizações de 
manutenção do pacote de mídia do computador. Todas as melhorias 
e atualizações de funcionalidades estarão disponíveis para compra após 
seu lançamento.

Treinamento para hardware e software
O programa de treinamento da FARO foi desenvolvido para fornecer 
orientações para a operação do hardware e software da FARO que 
o cliente tiver adquirido. As aulas de treinamento são personalizadas 
para cada cliente, oferecendo um importante contato real com 
o aplicativo. Isso ajuda o cliente no uso diário do hardware e software. 
A FARO também supõe que, após o treinamento, será mais fácil 
encontrar soluções para problemas ou utilizar os aplicativos. A seguir 
são fornecidos detalhes:

1. A aula de treinamento prepara o cliente para obter uma certificação 
de operador (consulte a seção Requisitos para a certificação para 
obter mais detalhes).

2. As tabelas de preços dos cursos de treinamento avançado adicional 
podem ser obtidas com a Assistência técnica ao cliente ou com 
o departamento de Vendas.

Requisitos para a certificação
A capacidade inerente ao operador do Dispositivo de hardware de 
compreender conceitos de 3D pode fazer parte de seu treinamento 
básico. Entretanto, a precisão com a qual o operador executa medições 
em 3D com o Dispositivo de hardware é muito importante para 
estabelecer a exatidão e possibilidade de repetição dos resultados nas 
próximas medições.

A fim de estabelecer a proficiência dos operadores do Dispositivo de 
hardware, a FARO instituiu um programa de Certificação do operador, 
que avalia o conhecimento e a compreensão de cada operador a respeito 
do Dispositivo de hardware. O operador bem-sucedido receberá um 
certificado, que o identifica como operador credenciado do Dispositivo 
de hardware. Os requisitos são os seguintes:
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1. Participar de um curso de treinamento básico fornecido pela FARO, 
nas instalações da FARO ou do cliente.

2. A certificação será fornecida após as aulas e, em seguida, o usuário 
certificado será registrado para suporte a hardware e software.

Para certificar um operador, entre em contato com o Departamento de 
treinamento da FARO, pelo número 800-736-0234 (América do Norte) 
ou +1 407-333-9911 (resto do mundo), para obter as informações mais 
atualizadas.

Preços de consertos do Dispositivo de 
hardware
(Somente para produtos fora do período de garantia/manutenção.) 

Taxa de teste e avaliação do sistema: Entre em contato com o Centro 
de serviços local da FARO para obter informações sobre preços.

É cobrada uma taxa para qualquer teste e avaliação do sistema. Inclui 
diagnóstico do sistema, compensação e/ou calibragem e é válido para 
todos os Dispositivo de hardware. Entretanto essa taxa não inclui os 
custos de desmontagem/conserto, se necessários. O custo estimado da 
desmontagem/conserto será fornecido ao cliente antes do conserto. Os 
custos de desmontagem/conserto deverão ser pagos integralmente antes 
do serviço em si. Entretanto, se não forem necessários consertos, a taxa 
será aplicada sobre o custo do teste e avaliação do sistema. Todas as 
avaliações incluem a compensação. A calibragem será executada 
"conforme necessário".

Entre em contato com o Centro de serviços local da FARO para obter 
informações sobre os custos atuais de avaliação e teste do sistema. 

Tempo de conserto
Somente a compensação e/ou calibragem: pode demorar até 14 dias.

Desmontagem e conserto: pode demorar até 60 dias. Esse tempo 
depende do fornecimento dos componentes adquiridos.

*Inclui a compensação e a calibragem
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Contrato de transferência da Garantia original ou do 
Plano de assistência técnica

____________________________________________________________________________
(EMPRESA, UNIDADE COMERCIAL OU NOME INDIVIDUAL DO VENDEDOR,CONFORME 
O CASO), renuncia a todos os direitos de acordo com a política de serviço de garantia para o:

Número de série do dispositivo de hardware_______________________________________
Número de série do dispositivo de hardware adicional______________________________
Número de etiqueta de serviço do computador________________________________________

adquirido originalmente em _______________________(DATA).

____________________________________________________________________________
(EMPRESA, UNIDADE COMERCIAL OU NOME INDIVIDUAL DO 
COMPRADOR,CONFORME O CASO), assume todos os direitos e obrigações da Garantia/
Manutenção de Hardware a partir de

 _____________________ (DATA DE TRANSFERÊNCIA).

Esta transferência é válida somente sob as seguintes condições: 
1. O Dispositivo de hardware está atualmente sob garantia/manutenção. 
2. O novo proprietário deverá ser, ou tornar-se, um usuário certificado.
3. Este formulário de transferência da manutenção/garantia deve ser preenchido e enviado para 

a Assistência técnica ao cliente da FARO. 

DE ACORDO 

______________________________________ 
(EMPRESA, UNIDADE COMERCIAL OU 
NOME INDIVIDUAL DO VENDEDOR EM 

LETRA DE FORMA, CONFORME O CASO) 

X_____________________________________

________________________________
(NOME DO SIGNATÁRIO 
EM LETRA DE FORMA)

______________________________________ 
(EMPRESA, UNIDADE COMERCIAL OU 

NOME INDIVIDUAL DO COMPRADOR EM 
LETRA DE FORMA, CONFORME O CASO) 

X_____________________________________

________________________________
(NOME DO SIGNATÁRIO 
EM LETRA DE FORMA)

FARO Technologies, Inc. 

Aprovado por X _____________________________________________

_______________________________________________
(NOME DO SIGNATÁRIO EM LETRA DE FORMA)

Informações de Contato do Comprador: 

Empresa_____________________________________________________

Endereço______________________________________________________

Endereço______________________________________________________

Cidade_____________________________________ Estado_____ Código postal___________

Telefone____________________________ E-mail________________________





Apêndice D: FAROPolítica 
de assistência técnica 

Este Plano de assistência técnica (daqui em diante chamado de “Plano”) 
faz parte do Manual de operação do produto fabricado pela FARO 
e comprado da FARO Technologies, Inc. (daqui em diante chamada, 
“FARO”). O Plano e todas as suas inclusões opcionais estão sujeitos 
às condições dos Apêndices A, B e C e sujeitos a modificações. Este 
apêndice refere-se aos planos de assistência técnica da FARO, conforme 
os anúncios de vendas do produto, e tem a finalidade de fornecer 
detalhes adicionais que os anúncios não permitem. 

1.00 A compra do Plano deve ocorrer com a compra dos produtos 
da FARO. 

1.01 O plano é válido para os sistemas criados exclusivamente ou de 
autoria da FARO.

1.02 O plano inclui apenas os produtos de hardware da FARO e não 
pode ser estendido ou transferido através da venda de qualquer parte do 
sistema a terceiros, a não ser que o sistema inteiro tenha sido vendido ou 
transferido.

1.03 O plano não cobre Hardware ou Software que tenham sido 
sujeitos a uso impróprio ou dano intencional. A FARO reserva-se 
o direito de determinar as condições de qualquer Hardware e/ou 
Software devolvidos.

1.04 A FARO determinará o método de serviço e o responsável pela 
assistência/conserto do hardware que não tenha sido fabricado 
diretamente pela FARO. Os termos e condições de assistência de 
terceiros estão disponíveis através da FARO e estão incluídos neste 
documento para referência.

1.05 As peças de substituição usadas para reparo devem ser novas, 
remanufaturado, ou que contenha materiais remanufaturados. 

1.06 A FARO não se responsabiliza por qualquer software que não 
FARO seja de sua autoria e que impeça a operação do sistema. Além 
disso, o plano não cobre a reinstalação de qualquer software.
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1.07 O Hardware e o Software estão sujeitos a alterações de projeto, 
fabricação e programação. As atualizações são da seguinte forma:

a) Hardware: o Dispositivo de hardware e todas as partes opcionais 
associadas e o Computador não estão sujeitos à atualização.

b) Software - Todos os programas de computador de autoria da 
FARO, utilizados em conjunto com o Hardware fornecido pela 
FARO, serão atualizados (atualizações de manutenção) durante 
todo o período de vida útil da versão atual do Comprador. Todas as 
melhorias e atualizações de funcionalidades devem ser compradas.

c) Software de terceiros: todos os programas de computador que 
não sejam de autoria da FARO não serão atualizados de acordo com 
o Plano. O comprador é responsável pela aquisição de todas as 
atualizações de software de terceiros e pelos serviços de garantia 
ou reclamações.

1.08 No caso de FARO substituir qualquer produto ou produto de 
reposição, a FARO manter todos os direitos, direitos de propriedade 
e participação sobre todos os produtos ou partes de produtos que foram 
substituídos pela FARO. 

2.00 Definições 

2.01 “FARO” refere-se à FARO Technologies, Inc.

2.02 “Comprador” refere-se à parte que compra o Produto, com 
obrigações legais de acordo com este contrato.

2.03 "Software” significa todos os programas de computadores, 
organização de diretórios e conteúdo da unidade de disco, incluindo 
os disquetes que contêm tais programas de computador e organização 
de diretórios e conteúdo da unidade de disco, vendidos de acordo com 
o Pedido.

2.04 “Produto” refere-se ao Dispositivo de hardware, o Software, 
manuais de operação e outros produtos ou mercadorias vendidos de 
acordo com o Pedido. Se o Comprador estiver adquirindo somente 
o Dispositivo de hardware ou o Software, Produto refere-se ao produto 
que está sendo adquirido pelo Comprador, de acordo com o Pedido.

2.05 “Sistema” refere-se a uma combinação do Dispositivo de 
hardware, o Software, o Computador e peças opcionais associadas ao 
Dispositivo de hardware.
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2.06 “Hardware” refere-se ao Dispositivo de hardware e a todas as 
partes opcionais associadas e ao Computador, caso tenha sido fornecido 
pela FARO.

2.07  “Software” significa todos os programas de computador de 
autoria da FARO, utilizados em conjunto com o Hardware fornecido 
pela FARO.

A seguir é fornecida uma definição da cobertura em linguagem 
simplificada.

Planos de assistência técnica padrão
Os tempos de envio mencionados abaixo são para destinos dentro da 
parte continental dos Estados Unidos. Fora da parte continental dos 
EUA, a FARO enviará o equipamento diretamente para o despachante 
aduaneiro.

• Os Planos de assistência técnica padrão são contratados no momento 
da compra ou a qualquer momento enquanto uma unidade estiver 
coberta por um plano de assistência técnica de hardware da FARO 
(conforme descrito detalhadamente mais à frente).

• O Plano de assistência técnica padrão cobre o Dispositivo de 
hardware e a caixa controladora.

• Os custos de envio, inclusive seguro do Comprador para a FARO, 
são de responsabilidade do Comprador. A FARO será responsável 
por todos os custos de devolução, inclusive seguro.

• Serão feitos esforços razoáveis para manter o tempo de assistência 
técnica dentro de 7 (FaroArm), 14 (Laser Tracker e Laser Scanner) 
ou 10 (3D Imager) dias úteis. O equipamento será devolvido por 
serviço de entrega em dois dias; portanto, o tempo total de 
assistência técnica pode variar conforme o local de envio.

• Como o Dispositivo de hardware foi projetado para uso com muitos 
outros pacotes de software que não são de autoria da FARO, esse 
plano de assistência técnica pode ser adquirido na sua totalidade 
para cobrir somente produtos produzidos ou de autoria da FARO. 
Para itens não produzidos ou que não sejam de autoria da FARO, 
o cliente é responsável por adquirir seu próprio plano de garantia 
ou de assistência técnica separado.
D-3
 



 

Cobertura do hardware
Hardware Device® 

Cobertos

• Todas as peças e fabricação do Dispositivo de hardwareque 
apresentem falhas sob condições normais de uso, conforme descrito 
no Apêndice B.

• Compensação e calibragem anual do Dispositivo de hardware.

Não cobertos

• Uso impróprio
• Dano intencional
• Desgaste de SMRs dos sensores, do ferramental-alvo e adaptadores, 

barras esféricas, produtos de hardware auxiliares, como cabos, 
chaves inglesas, chaves sextavadas, chaves de fenda etc.

Computador 

Cobertos

• A FARO contrata assistência técnica de terceiros para este serviço 
por até 3 anos. Os termos e condições do contrato da FARO com 
o fornecedor se aplicam e estão incluídos neste documento para 
referência.

• Normalmente, esses serviços incluem conserto do computador, 
de placas de memória e de monitores de vídeo.

Não cobertos

• Todas as exclusões contidas na política dos terceiros fornecedores 
de assistência técnica, incorporados neste para referência.

• Instalação do software do sistema operacional.
• Remoção intencional ou não intencional pelo usuário de propriedades 

ou arquivos chave do software.
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Cobertura do software
Cobertos

• Periodicamente, a FARO Technologies pode lançar atualizações 
de manutenção para o software de sua propriedade. Este serviço 
é oferecido durante toda a vida útil da versão do produto. Todas as 
melhorias e atualizações de funcionalidades estarão disponíveis na 
próxima versão completa para venda.

Não cobertos

• Os usuários finais são responsáveis por adquirir e instalar softwares 
de terceiros ou suas atualizações conforme necessário para uso com 
os produtos de software de autoria da FARO, a não ser que a FARO 
Technologies revenda esses pacotes ao usuário final como revendedor 
autorizado. Exemplos de softwares de autoria de terceiros são: 
DOS, Windows, AutoCAD, AutoSurf, SurfCAM e outros.

Planos de assistência técnica Premium
Nos Planos de assistência técnica Premium, Dispositivo de hardwares 
e Computadores são emprestados ao cliente quando seu equipamento 
precisar de assistência técnica. Todos os custos de envio/devolução de 
equipamentos são pagos pela FARO (ida e volta) A FARO fará o melhor 
possível para enviar os Dispositivo de hardwares emprestados dentro de 
24 horas após o recebimento da solicitação do cliente. Depois que a 
FARO verificar a necessidade da assistência técnica, a FARO fará todo 
o possível para enviar os computadores emprestados dentro de 72 horas 
após o recebimento da solicitação do cliente.
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FARO Technologies, Inc. 
250 Technology Park
Lake Mary, FL 32746

800-736-2771 EUA / +1 407-333-3182 (mundial)
FAX: +1 407 562 5294

E-Mail: support@faro.com

FARO Europe GmbH & Co. KG 
Lingwiesenstrasse 11/2

D-70825 Korntal-Münchingen, Germany
LIGAÇÃO GRATUITA +800 3276 7378 / +49 7150/9797-400

FAX GRATUITO +800 3276 1737 / +49 7150/9797-9400
E-Mail: support@faroeurope.com

FARO Singapore Pte. Ltd. 
3 Changi South Street 2

#01-01 Xilin Districentre Building B
CINGAPURA 486548

TEL: 1800 511 1360, +65.6511.1360 
FAX: +65 65430111

E-Mail: supportap@faro.com

FARO Japan Inc. 
716 Kumada, Nagakute-shi,

Aichi, 480-1144, Japão
TEL: 0120.922.927, +81 561 63 1411

FAX: +81.561.63.1412
E-Mail: supportjapan@faro.com

FARO (Shanghai) Co., Ltd. 
1/F, Building No.2

Juxin Information Technology Park
188 Pingfu Road, Xuhui District

 Xangai 200231, CHINA
TEL: +800 6511 1360, +86 021 61917600

FAX: +86 21 64948670
E-Mail: supportchina@faro.com

FARO é uma marca registrada da FARO Technologies, Inc.
© 2015 FARO Technologies, Inc. Todos os direitos reservados.
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	4. Clique em Fechar para fechar o painel Adicionar paralela.

	Alterar linha para forma 3D
	1. Selecionar uma linha.
	2. No Painel de propriedades da linha clique no botão Converter para formas 3D.
	3. Selecione um objeto para converter a linha a partir do Painel de conversão.
	4. Ajuste os atributos do objeto em 3D conforme necessário no Painel de linha.
	5. Desmarque o objeto para fechar o Painel de linha.

	Desenho de linhas para rodovia especial com linhas
	1. Selecione uma Linha, Arco ou Polilinha na cena.
	2. Clique na opção Tipo de linha no painel de Propriedades do lado esquerdo.
	3. Selecione a linha de rodovia.
	4. Ajuste as propriedades de cor, espaço, espessura e pontos finais no painel Propriedades.

	Conversão de formas 3D em linha ou polilinha
	Ferramenta de cantos
	1. Clique na seta suspensa Policurva.
	2. Selecione a ferramenta de Curva l.
	3. Clique na cena onde a curva deverá ser posicionada. Observe que as propriedades no painel esquerdo são alteradas.
	4. Modifique as opções de acordo com as propriedades desejadas.
	5. Gere uma intersecção clicando com o botão direito e copiando três vezes, para criar todos os cantos e ajustá-los para gerar uma intersecção precisa.

	Converter qualquer forma de desenho em um Objeto dinâmico
	1. Selecione qualquer forma de desenho (linha, arco, polilinha).
	2. No painel Propriedades, clique em Converter para Forma 3D.
	3. Selecione uma forma no painel Converter que exibe.


	Desenhar objetos
	Adicionar imagens
	Imagem do Google Earth
	1. Clique a lista suspensa da Imagem e selecione a esfera Importar mapa do Google.
	2. Insira o endereço e clique em Pesquisar. Selecione Mapa, Satélite, Híbrido ou Mostrar marcador.
	3. Role o scroll do mouse para redimensionar a área da cena.
	4. Clique em OK para inserir a imagem.

	Adicionar imagem em escala
	1. Clique na lista suspensa da Imagem e selecione Imagem em escala.
	2. Navegue e selecione imagem desejada no Windows Explorer.
	3. Selecione a imagem importada.
	4. No painel esquerdo, sob Orientação, selecione Exibir ferramenta de escala.
	5. Manipule a ferramenta de escala, uma linha com alças aparecerá na imagem, deforma que as extremidades da linha contenham um comprimento conhecido.
	6. Insira o comprimento conhecido no campo Distância da ferramenta de escala no painel esquerdo. A imagem será ajustada de acordo com a escala inserida.

	Inserção de uma Imagem em uma imagem
	1. Clique na lista suspensa da Imagem e selecione Imagem em imagem.
	2. Aceite a fotografia mostrada ou navegue até a nova imagem.
	3. Clique na cena para inserir a imagem.
	4. A imagem pode ser manipulada com as alças de objeto.

	Remoção de carros e outros objetos das imagens
	1. Importe uma imagem aérea ou de satélite.
	2. Clique na imagem.
	3. Clique no botão Excluir carros no painel esquerdo. Um formulário será exibido.
	4. Navegue pelo formulário usando o botão direito e o scroll do mouse.


	Adicionar etiquetas com a ferramenta de texto
	1. Clique na guia Desenho. Clique na ferramenta de Texto.
	2. Clique na cena onde o texto irá aparecer.
	3. Clique no campo de texto para abrir o painel de propriedades à esquerda.
	4. Insira o texto desejado na caixa de Texto na parte superior do painel.

	Ferramentas de medição
	Medição de uma linha
	1. Clique na lista suspensa Medição e selecione a ferramenta Medir.
	2. Clique e solte um ponto inicial na cena.
	3. Clique e solte o ponto de término.
	4. Manipule as alças para ajustar a ferramenta. A ferramenta de Medição será exibida na cena.

	Medição de um ângulo
	1. Clique na lista suspensa Medição e selecione a ferramenta Transferidor.
	2. Clique na cena para adicionar a ferramenta Transferidor.
	3. Manipule as alças para ajustar a ferramenta. A ferramenta de Transferidor será exibida na cena.

	Medição de vetores
	1. Clique na lista suspensa Medição.
	2. Selecione a ferramenta Vetor.
	3. Clique na cena para adicionar a ferramenta Vetor.
	4. Manipule as alças para ajustar a ferramenta. A ferramenta Vetor será exibida na cena.


	Adicionar formas
	1. Clique no menu de lista suspensa Forma na guia Desenhar.
	2. Selecione a forma desejada.
	3. Dependendo da forma, pode ser necessário clicar e arrastar, clicar ou clicar várias vezes, em seguida, clique com o botão direito e selecione Terminar o modo de desenho.
	4. Manipule as alças do objeto para ajustar o tamanho desejado.

	Facejamento
	1. Desenhe as linhas que você deseja facejar.
	2. Clique na opção Superfície na guia Desenhar.
	3. Selecione a linha em cada lado da área a ser preenchida.
	4. Opções irão aparecer do lado esquerdo da tela para ajustar as propriedades da superfície, tais como cor, textura e escala da textura.

	Ferramenta de divisão de linha
	1. Clique na ferramenta Dividir linha na guia Desenho.
	2. Passe o cursor sobre a linha a ser cortada e clique para cortar a linha.
	3. Os segmentos da linha podem ser manipulados com alças ou selecionados e excluídos, dependendo da necessidade.


	Múltipla seleção (agrupamento)
	Para mover itens agrupados
	1. Selecione um item com o mouse.
	2. Segure a tecla Shift e continue selecionando os itens desejados para um grupo. Os itens selecionados são marcados com uma caixa rosa.
	3. Clique em qualquer lugar da cena para desmarcar o grupo.
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	4. Ainda mantendo pressionado, arraste o cursor para definir uma caixa ao redor dos itens desejados, o que irá selecionar todos os itens dentro da caixa.
	5. Pressione CTRL+A para selecionar todos os itens na cena.
	Desenho de dicas e truques
	Alças
	Alças de arco
	Alças de desenho
	Alças de modelo

	Camadas
	Criação e gerenciamento de camadas
	Gerenciamento de camadas sob a guia de visualização
	1. Clique na guia Visualizar.
	2. Clique no comando Camadas para abrir o Gerenciador de camadas.
	3. Use os comandos a seguir para gerenciar camadas:

	Gerenciamento de camadas com o menu do botão direito
	1. Clique com o botão direito em qualquer objeto ou grupo de objetos e selecione Alterar camada.
	2. Faça uma das seguintes opções:

	Camadas e impressão
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	Plano do piso
	Para alterar a cor do piso
	1. Desmarque tudo o que estiver atualmente selecionado.
	2. Clique na opção Cor do piso no lado esquerdo.
	3. Selecione a cor desejada e clique em OK.

	Para removera cor do piso
	1. Desmarque tudo o que estiver atualmente selecionado.
	2. Clique na opção Opções do plano de no painel de Propriedades do lado esquerdo.
	3. Desmarque a caixa piso.

	Para aplicar uma textura ao piso
	1. Desmarque tudo o que estiver atualmente selecionado.
	2. Clique na opção Textura no painel de Propriedades.
	3. Selecione a sua textura desejada na galeria de texturas.


	Modificar a posição e ângulo do sol
	1. Clique em qualquer lugar do plano do piso ou no Skybox e ajuste propriedades no painel esquerdo.


	OU, para mais informações
	2. Consulte Luz do sol abaixo das opções de Skybox.
	3. Realize as alterações com os controles de discagem, ou clique nos comandos de configuração padrão.
	4. Ajuste a cor da luz ambiente selecionando a cor desejada.
	Colocar uma imagem do Google Earth
	1. Clique no plano de piso para abrir as propriedades da cena.
	2. Clique em no painel de propriedades da esquerda e selecione Importar mapa do Google.
	3. Insira o endereço e clique em Pesquisar. Selecione Mapa, Satélite, Híbrido ou Mostrar marcador.
	4. Role o scroll do mouse para redimensionar a área da cena.
	5. Clique em OK para inserir a imagem.

	O Skybox
	Alteração da imagem do Skybox
	1. Clique na guia Visualizar.
	2. Clique no comando Skybox.
	3. Clique na imagem (sob o bloco de Opção de Céu) para abrir a galeria de imagens.
	4. Selecione a imagem desejada e a imagem se tornará ativa.


	Structure Genius
	1. Clique no comando Bloqueio de Orto na guia Desenho avançado para restringir o movimento do cursor para o eixo horizontal ou vertical (Opcional).
	2. Selecione a lista Polilinha na guia Desenho e selecione o gráfio de parede no Structure Genius.
	3. Clique e solte na cena para iniciar a parede.
	4. Clique e solte novamente para finalizar a parede.
	5. Repita as etapas 2 e 3 para cada canto da parede.
	6. No término da parede final, clique com o botão direito e selecione Terminar o modo de desenho.
	7. Marque a caixa de seleção Fechado no Painel de propriedades do Structure Genius.
	8. Para adicionar uma segundo nível a uma estrutura, clique no comando Acima ou Abaixo.
	Adicionar pisos e telhados
	1. Selecione a estrutura e clique no comando Adicionar piso ou Adicionar telhado no Painel de propriedades do Structure Genius.
	2. Use as alças para ajustar a orientação, tamanho e encaixar o telhado e o piso.
	3. Clique duas vezes no telhado ou piso para ajustar suas propriedades.

	Adicionar portas e janelas
	1. Para adicionar uma porta ou janela, no painel do Structure Genius clique no botão Adicionar porta, Janela, ou Imagem e clique onde deseja posicionar o item na sua estrutura.
	2. Depois que a porta for posicionada, clique para selecioná-la, suas alças e propriedades serão exibidas.

	Adicionar escadas
	1. Clique no botão Adicionar escada no painel de Propriedades.
	2. Clique na cena para posicionar a escada. Suas propriedades serão exibidas à esquerda.
	3. Altere a altura, subida, movimento e número de degraus da escada no painel Opções.
	4. Mova, gire ou alongue a escada usando as alças.

	Colocar uma imagem personalizada
	1. Selecione uma estrutura.
	2. Clique em Adicionar imagem no painel de Propriedades, navegue e selecione a imagem no seu computador.
	3. Clique na estrutura onde a foto deverá ser exibida.
	4. Ajuste o tamanho e coordenadas no painel de Propriedades.


	Modelos
	A biblioteca
	1. Clique no comando de categoria do modelo desejado.
	2. Selecione o modelo desejado.
	3. Clique na cena para posicionar o modelo.

	O banco de dados
	1. Clique no comando Pesquisar no banco de dados.
	2. Selecione o Fabricante, Modelo e Ano do veículo.
	3. Clique em Inserir.

	Importar modelos
	1. Abra a guia Modelo.
	2. Clique no comando Carregar modelo mais à esquerda da guia Modelos.
	3. Navegue até o arquivo de modelo do HD (.a3xml) a ser importado.
	4. Clique em Abrir.
	5. Clique na cena para posicionar o modelo.

	Modelos de placas de trânsito
	1. Selecione a guia Especial.
	2. Clique no botão Placas personalizadas.
	3. Clique na cena para posicionar o modelo e placa de Parada padrão.
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	4. Clique para selecionar uma guia de categoria (por exemplo, Regulamentação).
	5. Clique para selecionar a imagem desejada.
	6. Clique na caixa Forma para alterar o formato da sua placa.
	Dispor objeto em blocos
	1. Insira um objeto a ser duplicado ao longo de uma linha, como um árvore ou iluminação de uma rua a partir da guia Modelos.
	2. Desenhe uma linha, arco ou polilinha, marcando o caminho objetos em blocos.
	3. Clique na seta suspensa Tipo de linha no painel de Propriedades e selecione Objeto em blocos.
	4. Clique em Selecione modelo.
	5. Selecione o objeto a ser disposto em blocos.
	6. Ajuste o Espaçamento do modelo e outras propriedades.

	Modelos com marcador de evidência
	1. Clique no comando da seta suspensa de marcador de evidência.
	2. Clique na cena para posicionar o marcador. As propriedades para o marcador de evidência serão exibidas do lado esquerdo.
	3. Insira o texto desejado a ser exibido no marcador na caixa de Texto. Há um tamanho máximo de quatro caracteres.
	4. Clique na caixa Cor para alterar a cor do marcador de evidências.

	Foto-Link
	1. Clique na seta suspensa Sinal personalizado na guia Modelos., o Windows Explorer será aberto.
	2. Localize a foto desejada e clique em Abrir. Clique no local para anexar a foto à cena. Agira a foto está anexada. Passe o mouse sobre o marcador de câmera para exibir a foto.
	3. Na caixa de propriedades da ferramenta Foto-Link, opções controlam a cor, tamanho e orientação do marcador de câmera.

	Traffic Light Genius
	1. Clique no comando Luzes de trânsito na guia Especial.Clique na cena para posicionar o modelo de luzes de trânsito. Este funciona como um modelo padrão e pode ser reposicionado na sua cena a qualquer momento. Quando selecionado, o menu de opçõ...
	2. Para adicionar animações de luz e ajustar a aparência das luzes de trânsito, clique em Caixas de luz. O painel Sinal de trânsito é exibido.
	3. Modifique as luzes com as opções de fácil utilização.
	4. Clique no botão Mais em Caixas de luz para adicionar animações personalizadas.
	5. Personalize a ação da luz durante a sua animação.

	Nuvens de pontos
	Facejamento de uma nuvem de pontos
	1. Selecione uma nuvem de pontos ou parte de uma nuvem de pontos com a ferramenta Retângulo.
	2. Clique no comando Superfície.
	3. Selecione se você deseja ou não o item facejado em uma camada diferente.

	Alinhamento de nuvens de pontos
	Excluir uma nuvem de pontos

	Importar/exportar desenhos
	Para importar imagens de desenhos
	1. Na guia Desenhar, clique na seta suspensa ao lado da ferramenta Imagem, OU
	2. Navegue e selecione uma imagem. Uma ferramenta de Escala aparece na imagem como alças amarelas.
	3. Ajuste as extremidades da ferramenta para medir uma distância conhecida.
	4. No painel à esquerda, no campo Distância da ferramenta de escala, digite o valor medido real.

	Importar arquivos de desenho como *.dxf
	Para importar um arquivo de desenho .dxf
	1. Clique no logotipo HD e selecione Importar desenho.
	2. Selecione a extensão .dxf ou .dwg.
	3. Navegue e selecione o arquivo desejado.
	4. Clique em OK.

	Exportar desenhos




	Capítulo 4: Simulação de acidente e análise
	Simulação – ICATS
	O que é ICATS?
	O que é SMAC?
	Arquitetura do SMAC

	Validação da ICATS/SMAC
	Simulações de veículo único
	Simulações de veículo único de modelos animados
	1. Clique no trajeto da animação do modelo a ser simulado.
	2. Clique em Criar simulação de veículo único no painel esquerdo. Um painel de Propriedades da simulação será exibido.
	3. Clique em Abrir Propriedades avançadas para acessar a direção, frenagem e outras opções avançadas.
	4. Clique em Frenagem V1 e Direção V1 para atribuir os valores apropriados.
	5. Na parte inferior da caixa de diálogo Propriedades da simulação, clique em Atualizar simulação.
	6. Clique em Fechar para fechar o formulário.
	7. Clique em Reproduzir na aba Animação para visualizar a simulação.

	Simulações de dois veículos
	Configuração da simulação
	1. Selecione os veículos no comando Banco de dados de veículos na guia Modelos. As especificações do veículo irão passar automaticamente para as propriedades de simulação.
	2. Coloque dois veículos na cena e anime ou ambos.
	3. Selecione o veículo e no painel Trajeto da animação clique em Adicionar à simulação. O painel de Simulação irá aparecer no painel esquerdo, e a primeira execução da simulação será exibida na cena.

	Cálculo para o momento de inércia de guinada
	Impactos de veículo em barreira
	1. Posicione o modelo de barreira na cena (Desenhar uma linha > Converter para 3D), sem uma trajetória de animação.
	2. Posicione o modelo de veículo na cena (guia Modelo > comando Veículo), com ou sem uma trajetória de animação.
	3. Selecione o modelo de veículo e insira as especificações apropriadas no painel de propriedades.
	4. Selecione o veículo ou sua trajetória de animação e clique em Adicionar à simulação no painel esquerdo.
	5. Selecione a barreira e clique em Adicionar à simulação no painel esquerdo.
	6. Clique em Propriedades avançadas para fazer alterações na Deflexão de carga para alterar a forma que o dano aparecerá na barreira.
	7. Defina a frenagem do modelo da barreira em 100% para todos os pneus.

	Criação de modelo articulado
	1. Posicione todos os modelos na cena para participarem como um ou até quatro modelos articulados.
	2. Alinhe os modelos até aproximadamente a posição correta.
	3. Selecione o modelo principal e depois pressione a tecla Shift e selecione os outros modelos na ordem para serem adicionados.
	4. Clique em Articular modelos no painel esquerdo.
	5. Clique em cada modelo para expor as alças com o ponto de articulação e o ponto aonde o modelo irá se deslocar no chão. No caso de uma unidade de combinação trator/reboque, o ponto de deslocamento do reboque será o centro dos eixos traseiros.
	6. No lado esquerdo, desmarque a caixa de seleção Editar configuração. As alças irão desaparecer.
	7. Com a unidade articulada selecionada, clique com o botão direito e selecione Adicionar o caminho de animação. Conforme as posições de animação são definidas, perceba que as linhas dos pneus e os cantos do reboque serão exibidos de acordo ...
	8. No painel esquerdo, selecione opções para nomear o modelo articulado, desagrupá-los ou salvar o modelo.
	9. Clique em Salvar na parte inferior do painel. Por padrão, o modelo será salvo em Meus Documentos/FAROhd/articulado.
	10. Para carregar o modelo para o próximo uso, clique no comando Carregar modelo localizado na guia Modelos, e navegue até o local salvo do modelo articulado.


	Momento
	1. Clique no comando Momento na guia Análise.
	2. Sob a guia Veículos no painel de Propriedades, selecione Veículo 1 e Veículo 2.
	3. Renomeie os veículos clicando no campo veículo ou deixe-os como estão. Os nomes dos veículos serão exibidos no relatório.
	4. Ajuste as massas dos veículos conforme necessário.
	5. Clique na guia Detalhes para acessar o painel Após impacto.
	6. Marque a caixa de seleção Ajustar para giro inserindo um percentual (%) de frenagem total, de 0 a 100. Não insira um fator de arrasto.
	7. Ajuste a fricção padrão até a fricção máxima na superfície de pós-impacto. O % de frenagem é multiplicado pela fricção padrão e ajustado para seu ângulo em relação à trajetória. Consulte o relatório de Momento para obter todas a...
	8. Ajuste os vetores de Momento e alças conforme mostrado abaixo.
	9. Clique em Zonas de fricção do veículo 1 para definir e ajustar posições intermediárias para o controle de rotação preciso, bem como para zonas de fricção adicionais.
	10. Repita para ambos os veículos trocando as guias do veículo na parte superior do painel.
	11. Adicione e exclua zonas com os botões Adicionar e Excluir na parte superior do formulário.
	12. Ao adicionar mais zonas, uma posição intermediária para o veículo será exibida com uma alça fixa, de forma que ela poderá ser movida para até o local desejado. Cada nova posição também fornece uma alça de rotação vermelha para a ori...
	13. Ajuste as alças conforme necessário; observe que os movimentos da alça irão alterar as velocidades de impacto calculado no painel de controle.
	14. Clique em Reproduzir para visualizar os resultados do momento como uma animação em 3D.

	SAMI (Momento Angular Simulado Interativo)
	Usar giro simulado
	1. Defina a alinhamento de momento na cena e atribua veículos e alinhamento no ponto de primeiro contato suspeito.
	2. Clique na guia SAMI no painel esquerdo.
	3. Marque a caixa de seleção Giro simulado. As trajetórias de pneu serão simuladas.
	4. Propriedades de centróide de danos e alinhamento de veículo podem ser ajustados para gerar diferentes resultados.

	Realizar simulação de danos
	1. Defina a alinhamento de momento na cena e atribua veículos e alinhamento no ponto de primeiro contato suspeito.
	2. Clique na guia SAMI no painel esquerdo.
	3. Verifique os valores de Rigidez de A e B e ajuste com os valores adequados usando qualquer fonte confiável, incluindo o banco de dados em FARO360.com/ resources.
	4. Marque a caixa de seleção simulação de danos.
	5. Propriedades de centróide de danos e alinhamento de veículo podem ser ajustados para gerar diferentes resultados.

	SCMI (Momento Colinear Simulado Interativo)
	1. Clique no comando SCMI na guia Análise.
	2. Clique na cena para adicionar a ferramenta SCMI.
	3. Manipule da mesma forma que a ferramenta Momentum.
	4. Clique no link Imprimir relatório no painel Momento para modificar e imprimir o relatório.


	Análise de respingos de sangue
	Uso da ferramenta de BSA
	1. Clique na guia Análise e selecione o comando Respingos de sangue.
	2. Navegue até a foto da BSA e clique em Abrir.
	3. O Editor de respingos é exibido. Especifique a escala adequada para a imagem, inserindo a largura e altura reais da área representada na imagem das caixas de texto correspondentes.
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	4. Arraste as alças amarelas da imagem para desenhar uma linha sobre uma distância conhecida.
	5. Insira a distância conhecida real na caixa de texto Comprimento da escala. O programa irá dimensionar a imagem automaticamente com base nessa informação.
	6. Ajuste a visualização para uma visualização de perto dos respingos sob análise focalizando com o botão direito do mouse e aproximando com a rodinha do mouse para aproximar.
	7. No painel, clique no botão Desenhar elipse.
	8. Desenhe a elipse:
	9. Para ajustar as propriedades dos respingos sob análise, clique na ferramenta Selecionar.
	10. Imagens são definidas com orientação de chão por padrão. Para alterar uma imagem em pé se respingos estiverem em uma parede ou superfície vertical, clique na opção Alternar estrutura no painel esquerdo.
	Informações da área de convergência


	Capítulo 5: Animação
	Criação de uma animação
	1. Insira um modelo e clique ao longo do trajeto desejado da animação.
	2. Quando todos os pontos estiverem posicionados, clique com o botão direito e selecione Concluir modo de desenho.
	Adicionar posições de animação no final
	1. Clique no último segmento da trajetória.
	2. Clique com o botão direito e selecione Adicionar posições.
	3. Clique na cena para estender a trajetória.
	4. Clique com o botão direito e selecione Concluir modo de desenho.
	5. Repita para adicionar o número necessário de posições de trajeto adicionais.

	Alterar posições de trajeto da animação
	1. Selecione uma trajetória de animação existente.
	2. Arraste as alças hexagonais amarelas para alterar o começo e o final do trajeto da animação, ou nos quadrados verdes para ajustar a curvatura do trajeto.
	3. Clique, segure e arraste as posições de trajeto existente até o local desejado.


	Painel de trajeto da animação
	Editar segmentos do trajeto da animação

	Propriedades avançadas de animação
	De acordo com terreno
	Uso do gráfico de animação
	Criação de animações de colisão
	1. Crie animações dos modelos de colisão de forma independente, e certifique- se de que suas posições estão no local correto do digrama.
	2. No Gráfico de animação, forneça a ambos os modelos o mesmo número de sincronização.
	3. Pontos de sincronização adicionais podem ser criados para colisões de vários veículos, repetindo o mesmo procedimento e usando novos números de sincronização. Por exemplo, se o veículo amarelo na foto acima então atingir outro veículo, ...
	4. Pontos de sincronização ilimitados podem ser criados, mas os mesmos veículos só podem ser sincronizados com outro uma vez, consecutivamente.

	Adicionar posições provisórias ou fantasmas
	1. Selecione a trajetória da animação.
	2. Clique em Editar posições provisórias no painel de Propriedades de animação.
	3. Modifique os controles no Formulário de animação,


	OU
	4. Posições fantasma podem ser removidas clicando no botão Del no Formulário de animação.
	Uso de câmeras de animação
	1. Na guia Animação, clique no comando Adicionar câmera de animação.
	2. Coloque uma câmera de movimento e um câmera de movimento/rastreamento sob o menu de lista suspensa Observar a partir de selecionando Seguir objeto.
	3. Clique em Selecionar no painel Câmera.
	4. Clique em um modelo animado a partir do qual a câmera deverá registrar (ele será realçado rapidamente).
	5. Ajustes os valores XYZ para a câmera, que são valores fixos de veículo.
	6. No painel Olhar para, selecione Seguir e clique em Selecionar modelo de acompanhamento de alvo.
	7. Selecione o modelo para rastrear (ele também será realçado brevemente).
	8. Confirme se a caixa de seleção Usar câmera de animação está marcada.
	9. Clique no botão Reproduzir VCR para ver o resultado.
	10. Para colocar câmeras adicionais, clique no comando Câmera animada e siga as etapas 3 a 10.
	11. Nomeie as câmeras no campo de número no painel Câmera de animação.
	12. Edite clicando na câmera de Animação na guia Animação e depois clique em Selecionar na câmera correta.

	Danificar veículos
	1. Selecione o veículo.
	2. No painel esquerdo, clique em Danificar.
	3. Sob Propriedades dos danos, selecione um Local para o dano.
	4. Insira a largura e profundidades totais do acidente nas opções Largura e Compensação.
	5. Repita conforme necessário.
	6. Clique na caixa Pré-visualizar danos para verificar as suas alterações e fazer ajuste conforme necessário.

	Exportar animações como planilhas de distância de tempo
	1. Clique em qualquer trajetória da animação.
	2. No painel Propriedades, selecione Exportar relatório de animação como CSV.
	3. Navegue até o local da sua pasta.
	4. Nomeie o arquivo.
	5. Clique em OK.

	Efeitos de animação
	Outras opções de iluminação
	1. Clique no comando Luzes na guia Visualizar.
	2. Selecione a luz a ser editada no painel Editar luzes.
	3. Adicione e manipule a luz selecionada.
	4. Clique em Sombras para exibir sobras com base no ânggulo atual do sol, que pode ser definido no comando Camarote da guia Visualizar.

	Opções de iluminação de veículo
	1. Para acessar as opções de iluminação, selecione um modelo de veículo na cena.
	2. Desça até a parte inferior da lista de Propriedades no painel esquerdo e selecione Editar os estados de iluminação.
	3. Selecione as caixas para ativar as luzes desejadas.
	4. Clique fora do painel para fechá-lo.

	Clima
	1. Visto que o clima pode desempenhar uma função importante na análise da cena e exibição, funções estão incluídas para gerar chuva, névoa e neve. Clique no comando Clima da guia Visualizar.
	2. Marque as caixas de seleção de clima desejadas para Névoa, Chuva e/ou Neve.
	3. Ajuste as propriedades usando as barras deslizantes e controladores de discagem, bem como clicando nos comandos leve, médio e pesado para Chuva ou Neve.
	4. Marque ou desmarque a caixa de verificação Habilitar efeitos animados para animar o clima ou exibí-lo no modo estático.

	Incêndio e explosões
	1. Clique na guia Modelo.
	2. Clique no comando Seta norte e depois no comando Incêndio. A ferramenta de Incêndio e Explosões é exibida na caixa de diálogo.
	3. Selecione o efeito desejado e clique na cena para posicioná-lo. As alças de Estrela padrão permitem que você realoque o efeito conforme necessário.
	4. Ajuste as propriedades no painel Propriedades.




	Capítulo 6: Modelos humanos
	Modelos articulados
	1. Na aba Modelos, clique na categoria Pessoas e selecione a subcategoria Homem ou Mulher.
	2. Selecione o manequim com a dica da ferramenta Manequim Articulado.
	3. Clique na cena para posicionar o manequim.
	4. No painel esquerdo, clique no botão Posicionar. Pontos de articulação na cor vermelha irão aparecer no modelo articulado.
	5. Clique em uma articulação para editar. Uma alça roxa arredondada será exibida. Clique com o botão direito para trazer as alças de movimento.
	6. Clique nas setas em azul e preto para posicionar o modelo conforme desejado.
	7. Ao concluir, clique no botão Parar a exibição no painel esquerdo.

	Modelos humanos avançados
	Inserir um MHA
	1. Na aba Modelos, clique na categoria Pessoas e selecione.

	As camadas do MHA
	2. Vista sem vestuário

	Usando modelos subanimados
	1. Na aba Modelos, clique no comando Pessoas.
	2. Clique no comando de categoria Subanimado.
	3. Selecione um modelo.
	4. Clique para posicioná-lo na cena.
	5. Clique em Editar roupas no painel esquerdo para alterar a cor e visibilidade da pele e roupas, ou clique com o botão direito e selecione Texturas de pele disponíveis.
	6. Realize a animação conforme desejado, clicando com o botão direito e selecionando Adicionar o caminho de animação.
	7. Clique para colocar o trajeto em cada e complete clicando com o botão direito e selecionando Terminar o modo de desenho.
	8. Manipule as opções e movimento no Gráfico da animação.
	9. Interrompa a subanimação em uma posição de animação específica selecionando o trajeto da animação e desmarcando a caixa de seleção Subanimar no gráfico da animação.



	Capítulo 7: Medições
	Importar medições (Pontos de dados)
	1. Na guia Medições, clique no comando Importar.
	2. Selecione um tipo de arquivo no campo Escolher instrumento ou arquivo.
	3. Navegue até um arquivo de pontos no seu computado ou coletor de dados portátil. Arquivos suportados:
	4. Clique em Abrir.

	Exportar medições
	1. Selecione o conjunto de medição para exportar.
	2. No painel esquerdo, clique em Exportar.
	3. Navegue e selecione o local para salvar o arquivo .csv.
	4. Clique em Salvar.

	Coordenada: Inserir medições manuais
	1. Clique na guia Medições.
	2. Clique na opção Coordenada.
	3. Clique na cena para inserir o conjunto de pontos da Coordenada; a origem da linha de base e o ponto de rotação serão exibidos na cena com um eixo x de 20 pés padrão.
	4. Insira os pontos de medição e selecione como visualizar pontos no painel Registro de medição. Insira os pontos clicando no registro.

	Triangulação: Inserir medições manuais
	1. Clique no comando Triangulação para criar um registro de triangulação.
	2. Clique na cena para adicionar a ferramenta de Triangulação.
	3. Insira os dados medidos no Registro e gráfico de triangulação.
	4. Mova ou gire o conjunto de pontos com o controlador azul e controlador redondo vermelho que são exibidos quando o ponto de triangulação é definido como ativo.

	Fusão de conjuntos de medições
	1. Importe ou crie pelo menos dois conjuntos de pontos de Coordenada na cena. NÃO marque a caixa de seleção para conectar os pontos.
	2. Selecione o primeiro conjunto de pontos.
	3. No painel esquerdo, clique em Fundir conjunto de pontos.
	4. Marque a caixa de seleção Excluir segundo ponto.
	5. Escolha o ponto comum -- 1 e 2 -- usando a lista suspensa de pontos.
	6. Adicione mais pontos conforme desejado.


	Capítulo 8: Terreno total
	Drapejamento de imagem
	1. Clique duas vezes no plano do piso para abrir o painel de Propriedades.
	2. Clique em Importar mapa do Google.
	3. Insira o endereço ou coordenadas do local desejado e clique em Pesquisar (como alternativa, selecione qualquer outra imagem de terreno).
	4. Clique em OK.
	5. Importe medição do Terreno total e desmarque a caixa de seleção para conectar os pontos com as linhas.
	6. Gire e mova a definição de ponto para alinhar com a imagem.
	7. Clique na imagem para abrir o painel Mapa do Google e clique em Criar terreno em 3D.
	8. Se necessário, aumente a densidade da malha no painel Propriedades e clique em Criar terreno em 3D.
	9. Caso queira, conecte as linhas automaticamente selecionando a definição de medição e clicando em Conectar linhas no painel Medição.
	10. Salve o projeto.
	1. Desenhe as novas polilinhas.
	2. No painel Polilinha, selecione a caixa Usar como borda do terreno.
	3. Ajuste a tolerância no painel para incluir pontos invisíveis ao longo da polilinha na distância de tolerância desejada.
	4. Clique em Criar terreno em 3D novamente para visualizar a imagem que incorpora as polilinhas.

	Medir cenas para mapeamento do Terreno Total
	Estratégia de mapeamento


	Capítulo 9: Impressão
	Visualizar impressão
	Tela de visualização de impressão
	Comandos da faixa de visualização de impressão
	Tabela 9-1 Comandos da faixa de visualização de impressão

	Etiquetas
	Adicionar etiquetas com a ferramenta de texto
	1. Clique na ferramenta principal do Desenho.
	2. Clique na ferramenta de Texto.
	3. Clique na cena onde o texto irá aparecer.
	4. Clique no campo de texto para abrir o painel de propriedades à esquerda.
	5. Insira o texto desejado na caixa de Texto na parte superior do painel.

	Etiquetar na visualização de impressão
	1. Clique no botão Imprimir diagrama para acessar o painel Visualizar impressão.
	2. Clique na ferramenta Etiqueta na parte superior do painel.
	3. Insira o texto da etiqueta.
	4. Imprima a cena.



	Relatórios
	Inserir um logotipo
	1. Clique no logotipo HD na parte superior esquerda da tela
	2. Em Impressão, navegue e selecione o logotipo desejado.

	Relatório de registro de medição
	1. Na guia Medições, clique no comando Registro de coordenadas.
	2. Selecione a ferramenta Relatório de medição no diagrama.
	3. Selecione as opções para os itens que serão incluídos no relatório.
	4. Clique no cabeçalho do relatório e edite conforme necessário.
	5. Navegue pelo relatório usando as setas direta e esquerda.
	6. Clique no comando Imprimir na faixa Visualizar impressão.

	Relatório de animação
	1. Clique no trajeto da animação para o relatório.
	2. Repita com cada modelo animado.
	3. Clique em Imprimir relatório de animação.
	4. Selecione as opções para os itens que serão incluídos no relatório.
	5. Clique no cabeçalho do relatório e edite conforme necessário.
	6. Navegue pelo relatório usando as setas direta e esquerda.

	Salvar e copiar visualização de imagens e fotografias
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	Requisitos para a certificação
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