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Resumo: Medições por coordenadas são importantes na indústria de autopeças, mas suas 
incertezas são ainda um ponto aberto à discussão. Existem algumas alternativas para avaliar 
as incertezas em máquinas de medir e uma delas envolve softwares simuladores, também 
chamados de máquinas virtuais de medir. O presente artigo discute testes de configuração e 
usabilidade realizados num simulador aplicado à medição por coordenadas. As bases 
conceituais e os critérios dos testes foram definidos com a partir de estudos de similaridade 
realizados entre o processo de medição real e sua simulação usando um software comercial. 
Destes estudos de similaridade foi identificada a grande complexidade do processo de 
simulação, apontando para a necessidade de interfaces eficazes que facilitem a tarefa em 
favor do usuário de máquinas de medir, bem como das suas decisões baseadas nas 
simulações. O processo de simulação em si revelou vários aspectos de usabilidade e 
configuração que podem ser aprimorados para auxiliar o usuário da máquina de medir real 
no uso das máquinas virtuais em suas tarefas diárias de medição. 
Palavras Chave: medição por coordenadas, simulação, usabilidade, configuração, teste de 
software.  
 
 
1. Introdução 
 Há muito tempo que as máquinas de medir por coordenadas – MMCs se tornaram 
instrumentos metrológicos importantes no contexto industrial. Elas surgiram contendo várias 
limitações, operadas com apenas uma coordenada e ainda, muitas vezes, na forma de 
instrumentos manuais de medição já que eram adaptações feitas em máquinas de usinagem.  

Com seu uso freqüente, com a ampliação dos fabricantes e com a incorporação de 
novas tecnologias no seu projeto, as MMCs se tornaram automatizadas e passaram a operar 
várias coordenadas, transformando-se assim em poderosos instrumentos de medição que 
ganharam muita importância na indústria como meio de avaliação da qualidade de produtos. 

A incorporação de softwares na metrologia criou novas possibilidades, ampliando 
também o número de problemas e as alternativas de solução. Vale destacar que a incorporação 
de softwares trouxe novas questões em diversos ramos da metrologia e não somente no 
contexto das MMCs.  

A constatação mais óbvia desta realidade pode ser feita pela simples observação do 
grande número de instrumentos em áreas como elétrica, mecânica, civil, médica, química, 
etc., cujo funcionamento é absolutamente dependente de softwares. Estes problemas vão 
desde o alto custo do software, quando comparado com as outras tecnologias que o 
acompanham, até a dificuldade de identificar por meio de testes se um dado software é 
satisfatório para a sua função. 

No contexto particular das MMCs isso é uma realidade, tanto pelo custo quanto pela 
dificuldade de obter a necessária confiança sobre a adequação do software. No caso do custo, 
mostra-se facilmente que o software tanto pode representar uma fração significativa do 
investimento feito numa MMC, quanto pode ter custo equivalente a outros componentes 
como o sistema apalpador, sistemas de compensação ambiental, sistemas de controle, etc., 
tornando-se assim um item importante sob o enfoque tecnológico e de investimento.  
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No caso da confiança na sua adequação ao uso, alguns testes podem ser realizados 
segundo as orientações trazidas por normas como a ASME B89.4.10-2000 e a ISO 10360-6. 
Elas orientam testes seguindo recomendações específicas que satisfazem inúmeras aplicações, 
particularmente no relativo à capacidade de cálculo de resultados que se baseiem no método 
dos mínimos quadrados.  

Contudo, mesmo seguindo as orientações destas e de outras normas nunca se saberá ao 
certo sobre a totalidade do desempenho de um software, devido às finitas condições de teste 
frente aos infinitos casos de uso (ABACKERLI, 2004). Apesar de serem sérias, tais 
preocupações não fazem parte do quotidiano de uso das máquinas de medir e sim do 
desenvolvimento dos seus softwares. 

Entretanto, do ponto de vista do usuário de máquinas de medir existem algumas 
questões que o afligem cotidianamente no uso do equipamento e/ou de softwares de apoio, 
como é o caso dos simuladores de medição. Tais questões envolvem, por exemplo, a operação 
da máquina por meio do software, o cálculo das incertezas de medição e até o uso de 
simuladores (máquinas virtuais) que têm por objetivo também auxiliá-lo no cálculo de 
incertezas.  

Alguns destes aplicativos são produzidos pela MetroSage LCC 
(www.metrosage.com), pela SILMA (www.silma.com), pela XSpect Solutions 
(www.cadcmm.com) , etc. Quando tais aplicativos são incorporados nos procedimentos 
diários de medição eles trazem os benefícios da informática, mas também as dificuldades 
próprias de uma peça tecnológica não necessariamente simples, passível de análise criteriosa 
para o aprimoramento das suas características e do seu uso. 

Frente a esta realidade, neste projeto investigou-se sob licença do fabricante uma 
máquina virtual desenvolvida na sua fase-β de produção, destinada ao cálculo (stand-alone) 
de incertezas em tarefas específicas de MMCs e à verificação da adequação de tolerâncias de 
forma e posição.  

Adotando a perspectiva do usuário foram realizados alguns testes de usabilidade e 
configuração, com a finalidade de investigar as principais dificuldades que usuários regulares 
de máquinas de medir encontrariam no uso deste tipo de aplicativo. Detalhes dos 
procedimentos experimentais e dos resultados obtidos são discutidos nos itens a seguir. 
 
2. Método e estratégia de teste 

Tomando o objetivo de avaliar alguns dos principais aspectos de desempenho do 
simulador sob a perspectiva do usuário, o primeiro problema metodológico da investigação 
aqui discutida envolveu a definição de uma base mínima de conhecimentos a partir da qual 
um usuário comum de máquinas de medir (MMC) pudesse avaliar os aspectos de usabilidade 
e configuração de interesse no software simulador (máquina virtual).  

Para definição desta base partiu-se da premissa que o processo de simulação realizado 
com a máquina virtual (software de simulação) deva ser tão similar quanto o possível ao 
processo de medição real, conforme definido por Phillips et al (2003), uma vez que o objetivo 
da máquina virtual é imitar ou mimetizar a realidade no cálculo da incerteza.  

A definição desta base foi realizada pela análise comparativa entre o processo real de 
medição e a sua simulação, definindo-se assim os passos do processo de medição dentro dos 
quais foram investigadas a usabilidade e a configuração do software (PRESSMAN, 1995). 
Portanto, adotou-se como base conhecimento para os testes aquela adquirível pelo usuário 
durante a execução do processo de medição real, vindo ela a compor suas experiências e 
conhecimentos técnicos especializados que fundamentam a sua análise crítica do desempenho 
do software na perspectiva adotada. 

A partir dessa premissa, o segundo problema metodológico envolveu a definição de 
um critério válido de teste baseado nas práticas correntes da engenharia de software. 
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Retomando a perspectiva do usuário da máquina de medir, assumiu-se a abordagem de testes 
do tipo caixa-preta ou black-box, conforme postulada por Abran (2001), já que somente as 
entradas e saídas do processo de simulação podem ser avaliadas.  

A junção da base de conhecimento, criada pela análise da similaridade, com a 
abordagem do tipo caixa preta permitiu realizar os testes com base no conhecimento 
especializado, neste caso, do próprio usuário da máquina de medir. Em última instância, é a 
ele que o software deve servir adequadamente no apoio às suas tarefas diárias de medição.  

Segundo Abran (2001, p.77), os testes baseados no conhecimento especializado são 
talvez os mais praticados e, nas suas palavras: 

“Tests based on tester’s intuition and experience are perhaps the most widely 
practiced technique … (ad hoc testing) … tests are derived relying on the tester skill and 
intuition (“exploratory” testing), and on his/her experience with similar programs … this 
technique may yield largely varying degrees of effectiveness.” 

Apesar da conhecida variação na sua efetividade, no presente estudo esta abordagem 
tem vantagem de gerar uma avaliação independente que é executada por usuário que não está 
envolvido no desenvolvimento do aplicativo. Além disso, permite utilizar o conhecimento 
específico da área para a qual o aplicativo é destinado e assim gerar uma visão muito objetiva 
e aplicada da adequação ao uso. Finalmente, ela permite o uso da experiência do próprio 
usuário da máquina de medir, que tanto é compatível com a definição da abordagem de teste 
adotada quanto permite uma avaliação na perspectiva do usuário da MMC, que é a razão 
primeira da investigação aqui discutida. 

Definidas as bases e os critérios de teste buscou-se na literatura especializada 
referência para a análise da usabilidade e configuração, sendo a usabilidade um aspecto 
particularmente destacado no contexto. Este particular destaque é verificado pelas 
dificuldades típicas de usuários destes aplicativos causadas pela frágil usabilidade. Aponta-se 
que os softwares são difíceis de compreender, são complexos na utilização, têm interfaces 
confusas na apresentação de resultados, sendo tais aspectos progressivamente agravados com 
o aumento da complexidade do aplicativo como é o caso do simulador em discussão.  
 É relevante lembrar que a interface é de extrema importância para o usuário, pois ela 
deve permitir a execução de tarefas complexas por meio de operações que facilitem tanto a 
tarefa em si quanto o entendimento / aprendizado da simulação e dos seus resultados. Assim, 
em princípio, a interface deve ser sempre de fácil aprendizado e simples de utilizar, para criar 
uma comunicação amigável com o usuário durante a tarefa de simulação. Caso contrário, se 
não houver nenhuma dessas características, o usuário certamente encontrará problemas na 
compreensão da informação trocada com o software que poderá comprometer ou até impedir 
a execução da tarefa para a qual o software se destina. 
 Conforme argumenta Pressman (1995, p. 602), no projeto de interfaces deve-se 
considerar os fatores humanos, já que “em um nível fundamental devemos entender a 
percepção visual, a psicologia cognitiva de leitura, a memória humana e o raciocínio 
dedutivo e indutivo” para criar aplicativos que possibilitem seu bom uso e não provoquem 
frustrações ao usuário.  
 Dentre os fatores humanos deste processo, a parte visual é um aspecto muito 
importante para receber e interpretar informações tais como formas, cores, movimentações, 
orientações, etc., o que torna a comunicação visual um importante elemento para uma boa 
interface (Pressman, 1995).  

Além do fator visual, uma grande parte das informações em uma interface é 
disponibilizada na forma de textos, particularmente no simulador em discussão. O usuário 
deve então codificar os padrões visuais para compreender o significado das palavras ou frases. 
Isso acontece de acordo com cada usuário, pois existe um tempo mínimo necessário para o 
entendimento, a codificação e a transformação da informação disponibilizada em algo 



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 06 a 08 de novembro de 2006 
 

inteligível. Esse fator varia dependendo do tipo de usuário, do tamanho do texto, do tipo de 
fonte, da sua cor, da extensão da linha de texto, da presença de letras maiúsculas ou 
minúsculas, etc. 

Além dos elementos de percepção humana, existem também os níveis de habilidade 
individual que envolve diferentes níveis de conhecimento, tipos de personalidade e até 
variações comportamentais entre usuários que utilizam uma interface. Por isso, a habilidade 
individual sempre terá um papel fundamental na eficácia de uma interface, pois influenciará 
na capacidade do usuário receber as informações mais significativas e reagir ao processo 
durante a interação com o software.  

Tomando estas bases teóricas como referencial metodológico para a investigação 
experimental aqui discutida, procedeu-se a análise de similaridade, usabilidade e configuração 
do simulador, cujos detalhes são discutidos no item a seguir. 
 
3. Testes de similaridade, usabilidade e configuração 
 A Figura 1 ilustra esquematicamente o fluxo executado tanto pela medição real quanto 
pela sua simulação, sendo ele utilizado para a análise comparativa dos dois processos e 
identificação dos elementos sobre os quais pudesse ser executada a análise desejada.  
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 FIGURA 1 – Diagrama do processo de medição. 
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Os conectores cheios da figura representam o fluxo das informações na configuração 
da medição real. Por exemplo, no sistema apalpador o conector cheio representa tanto a 
escolha da sua configuração física quanto o envio desta informação ao software de controle da 
MMC para a execução da medição. Os conectores tracejados representam o procedimento 
análogo da simulação.  

Conforme ilustra a figura, a configuração completa da medição inclui a definição de 
um sistema apalpador, da máquina, do ambiente, da peça e das suas informações de 
manufatura. Na medição real verifica-se ainda a influência de fatores externos como o 
operador, a fixação da peça, além dos efeitos das decisões do operador sobre a estratégia geral 
de medição. Estes fatores externos influenciam os resultados, mas não são necessariamente 
controlados para compensação e correção durante uma medição real. Tanto na presente 
discussão quanto na maioria dos simuladores disponíveis estes fatores também não são 
ponderados por meio de modelagem específica. Na simulação estes fatores externos 
influenciam as hipóteses teóricas, os modelos matemáticos, etc. Em síntese, tanto na medição 
real quando na simulação existem fatores que interferem nos resultados e que não são 
completamente considerados, sejam por limitações técnicas da sua caracterização 
experimental, limitações teóricas ligadas à sua modelagem ou mesmo limitações econômicas 
associadas à sua monitoração e controle. 

Nos dois processos, depois da medição configurada e realizada são determinadas as 
coordenadas simuladas ou medidas e calculada a geometria substituta. Dependendo de se 
tratar de simulação ou de medição um conjunto típico de resultados é obtido.  

Na medição real é comum se obter características geométricas como o diâmetro, 
orientação, forma, etc., além de relações geométricas expressas por distâncias, paralelismos, 
perpendicularismos, entre outras. Na simulação tais características são ainda acompanhadas 
por estimativas dos erros e da incerteza de medição que compõem o objetivo primeiro do 
simulador em discussão. 
 Por meio da comparação dos dois fluxos pode-se imediatamente verificar a maior 
complexidade do processo de simulação quando comparado com a medição real, uma vez que 
na medição real são necessários apenas os 8 passos listados abaixo.  
 

1 – Instalar a peça sobre o desempeno da máquina 
2 - Definir orientações dos eixos X, Y e z 
3 - Selecionar e/ou montar apalpador na máquina 
4 - Qualificar apalpador 
5 - Definir sistema de coordenadas da peça, planos de projeção 
6 - Selecionar alinhamento desejado 
7 - Selecionar a geometria a ser medida no software 
8 - Executar medição. 

 
 É relevante observar que na medição real tipicamente não há procedimento associado 
com a configuração do ambiente (temperatura), tampouco com as características da peça 
originadas do seu processo de manufatura. Já na simulação analisada o mesmo processo 
envolve os 24 listados a seguir. 
 

1 - Abrir arquivo para a simulação 
2 - Selecionar a unidade de medida em que deseja trabalhar 
3 - Carregar, criar ou editar a peça a ser medida 
4 - Identificar geometrias pertencentes à peça 
5 - Definir tolerância a verificar nas geometrias 
6 - Identificar planos de medição / projeção de resultados 
7 – Atribuir tolerâncias aos elementos geométricos 
8 - Selecionar a máquina de medir 
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9 - Selecionar a orientação dos eixos da máquina 
10 - Definir tamanho dos eixos da máquina  
11 - Introduzir parâmetros de desempenho da máquina 
12 - Identificar norma de teste da máquina 
13 - Selecionar ponta para apalpador 
14 - Escolher tipo de apalpador 
15 - Definir posições angulares do apalpador 
16 - Identificar norma de teste do apalpador 
17- Introduzir parâmetros de desempenho do apalpador 
18- Definir a temperatura da máquina, seu coeficiente de expansão e a incerteza do 

coeficiente 
19 - Definir temperatura da peça, seu coeficiente de expansão e a incerteza do coeficiente 
20 – Definir o modo desejado de compensação dos efeitos da temperatura 
21 – Selecionar o elemento geométrico / tolerância a simular 
22 - Definir pontos na geometria a simular 
23 – Introduzir informações sobre a manufatura da geometria simulada 
24 – Definir  os números de ciclo de simulação e executar a simulação.  
 
A comparação dos passos necessários aos processos é feita na tabela abaixo, onde se 

vê uma tarefa de simulação muito mais complexa do que a operação real da máquina. 
 

 TABELA 1 – Comparação dos processos real e de simulação. 
 

 Passos do processo 
Etapas do fluxo Medição real Simulação 

Peça 1, 5, 6, 7 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 21, 22 
Máquina 2 8, 9, 10, 11, 12,  

Apalpador 3, 4 13, 14, 15, 16, 17 
Ambiente -- 18, 19, 20 

Informações de manufatura -- 23 
 
 

É importante observar que parte desta dificuldade é devida ao fato do software 
investigado ser um aplicativo com operação stand-alone, obrigando que todas as informações 
do processo sejam fornecidas pelo usuário. Uma contrapartida a isso é oferecida pelo próprio 
software, que permite a simulação de incertezas sem mesmo a presença da máquina de medir, 
permitindo, por exemplo, seu uso na análise individualizada dos efeitos das incertezas do 
apalpador, da peça, do ambiente, etc. 

Dentro de cada um desses passos investigou-se a usabilidade e a configuração do 
software, chegando-se a algumas considerações importantes conforme discutido a seguir. 
 
3.1. Resultados do teste 
 No que se refere à usabilidade, a primeira questão aqui discutida foi encontrada em 
todos os passos do processo de simulação, pois se trata da pouca ajuda especializada oferecida  
ao usuário numa condição de erro. A Figura 2 ilustra um desses casos.  
 Esse tipo de informação não somente irrita o usuário como também impede que 
alternativas de solução sejam aplicadas porque a ajuda apenas notifica a ocorrência de erro, 
mas não orienta o usuário sobre a sua causa.  
 Em alguns casos, esta falha torna muito pobre a usabilidade pela dificuldade que o 
usuário encontra para solucionar os problemas supostamente informados por este tipo de 
notificação. 
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 FIGURA 2 – Exemplo de ajuda oferecida ao usuário 
 
A segunda questão investigada foi o funcionamento do software, assumindo que sua 

resposta não deve fugir das expectativas criadas pelo usuário com base numa utilização 
prévia. Em outras palavras, o comportamento do software deve ser o mesmo em operações 
idênticas sucessivas e as interações devem ocorrer na forma esperada, sempre sob a 
perspectiva do usuário.  

Ao se executar uma simulação nota-se que o software não informa sobre eventuais 
seqüências obrigatórias de configuração e acusa erro quando tais seqüências não são 
obedecidas. Um exemplo disso é encontrado na definição de uma peça e das suas medições na 
simulação. Neste caso, o aplicativo não informa que a simulação só pode ser executada se o 
conjunto completo de tolerâncias da peça simulada for consistente, obrigando a definição de 
todas as tolerâncias mesmo que apenas algumas sejam de interesse na simulação. De modo 
análogo, ele também não evita a definição de características em excesso, mas apenas acusa 
erro, fazendo com que a simulação fique dependente de conhecimento considerável sobre 
tolerâncias que não é uma condição esperada para o usuário típico do simulador. 

Ainda na definição da peça, ao se tentar ajustá-la numa posição específica do volume 
da máquina o software aponta conflitos esporádicos em operações internas, Figura 3. Apesar 
na notificação de erro ele não fornece informações sobre as eventuais causas do conflito, não 
permitindo distinguir se a causa é oriunda da sua interação com o ambiente (por exemplo, a 
falta de memória, necessidade de expansão de variáveis do ambiente, etc.) ou se é originada 
na modelagem do problema pelo software (por exemplo, peça fora do volume).  
  

 
 

 FIGURA 3 - Conflitos internos sem distinção da causa 
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Na terceira questão aqui investigada foram encontradas falhas ao se tentar distinguir 
na interface a diferença entre os títulos de menus e as opções neles disponíveis, Figura 4. 

  

 
 
 FIGURA 4 - Opções duvidosas na escolha por meio de menus 

 
 Os contornos retangulares na figura destacam títulos que são facilmente confundidos 
com opções desativadas do menu naquele momento específico da configuração. Neste caso, a 
usabilidade fica comprometida por impedir o reconhecimento se o item desativado é fruto da 
configuração executada ou se é realmente causada pela opção de projeto da interface.  
 Uma quarta questão de usabilidade está ligada às opções disponibilizadas na barra de 
ícones, conforme ilustra a seta à direita na Figura 4. Na verdade, o menu de ícones em questão 
é composto por quinze itens de escolha e não somente dos três indicados na figura. Esta lista 
de ícones disponibiliza as mesmas funções do menu acima citado.  
 Neste caso, a falha é verificada porque a barra não disponibiliza algumas opções do 
usuário dependendo da configuração de vídeo, fazendo com que a sua percepção sobre o 
processo de simulação se modifique dependendo do caminho escolhido para uso da interface 
(menus ou barras de acesso rápido). 

A última questão aqui discutida se refere à escolha do sistema apalpador, que é 
extremamente difícil no software investigado pela forma em que as opções são apresentadas 
ao usuário. A Figura 5 ilustra o problema. 

 

 
       

 FIGURA 5 - Configuração do sistema apalpador 
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Neste particular, as questões ligadas à redação das informações na interface e a forma 
com que o usuário as decodifica aparecem nitidamente, fundamentalmente pela dificuldade de 
interpretação das opções de configuração que se deve selecionar.  

Como pode ser visualizada no quadro em destaque da Figura 5, a escolha do modelo 
do apalpador é difícil porque ela é feita apenas por opções ligadas aos modelos matemáticos 
usados internamente pelo software. Com tais opções de seleção, mesmo conhecendo 
perfeitamente os sistemas apalpadores disponíveis na máquina real o usuário típico de 
máquinas tem dificuldade na escolha da opção correta pelo simples fato de que referências a 
modelos matemáticos não fazem parte do seu quotidiano de medição. Neste caso, melhor 
seria se fossem usados displays com desenhos ilustrativos do apalpador real utilizado.  
 Além da questão acima, destaca-se a opção “perfect probe” na interface da Figura 5, 
que demanda maiores esclarecimentos ao usuário uma vez que é de conhecimento corrente 
que apalpadores perfeitos não existem. Neste caso, o problema é causado por uma importante 
versatilidade do software que permite desativar efeitos que interferem na incerteza de 
medição, possibilitando simular a medição apenas com parcelas selecionáveis dos fatores de 
influência. Novamente, trata-se de mais um aspecto negativo no desempenho da interface 
mesmo sendo este causado por uma importante versatilidade oferecida pelo aplicativo. 
  
4. Considerações finais 
 A presente pesquisa proporcionou a definição de testes que, com o auxílio de critérios 
apropriados, permitiu avaliar aspectos importantes de usabilidade e configuração do software 
investigado sob o enfoque do usuário.  
 Um aspecto particular revelado pelos testes é a frágil similaridade do processo de 
medição real quando comparado a uma simulação típica, revelada por um número muito 
maior de passos da simulação em relação à medição real, além de alguma complexidade em 
cada um deles. 
 Os testes também mostraram a existência de falhas de usabilidade e de configuração 
na interface do software, que contribuem com as dificuldades empiricamente observadas no 
uso da interface durante processos de simulação. 
 Os procedimentos adotados possibilitaram também apontar questões que, pelas 
próprias limitações de usabilidade e configuração verificadas no aplicativo, impedem o 
adequado diagnóstico das fontes causadoras dos problemas.  
 Sob o enfoque metodológico, apesar da esperada variabilidade na efetividade da 
estratégia de teste adotada, o uso da abordagem do tipo caixa-preta associada à experiência 
real de medição do usuário proporcionou um meio eficaz de detectar problemas no aplicativo 
que uma vez corrigidos certamente aprimorarão aspectos de usabilidade e configuração sob o 
enfoque do usuário. 
 Sob o enfoque do processo metrológico envolvido na simulação, é justo afirmar que os 
procedimentos aqui discutidos contribuem tanto na avaliação do aprendizado sobre a operação 
da máquina de medir quando na geração de parâmetros de projeto para novas interfaces de 
simuladores de mesma natureza. 
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