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RESUMO 

 

 Esta dissertação propôs a realização de avaliações de modo periódico afim de 

obter resultados que permitam diagnosticar de modo preditivo a exatidão de máquinas 

de medir. Para isso idealizou-se um sistema de testes composto de um padrão 

dimensional de alta exatidão para fornecer parâmetros adequados da máquina, de um 

procedimento de ensaio definido e padronizado para aplicações diretas na área 

industrial e um aplicativo computacional com capacidade de processar as informações 

obtidas nos testes, calcular erros da máquina, e emitir os diagnósticos conclusivos de 

modo preditivo da máquina. 

 Os testes e ensaios realizados com o método proposto foram aplicados em 

máquinas de medir em ambiente acadêmico e industrial, e os resultados mostraram-

se válidos para que o usuário da medição por coordenadas possa acompanhar a 

estabilidade geométrica de suas máquinas de medir, aumentando a segurança 

metrológica no uso do equipamento e possa definir de modo mais realista as paradas 

para manutenção e calibração das máquinas, adequando de modo mais racional seus 

esforços e recursos às necessidades metrológicas em questão. 

O desenvolvimento e a implementação de um sistema com monitoramento 

preditivo da estabilidade geométrica de máquinas de medir por coordenadas, foi 

motivado pela demanda de investigar este tema em indústrias de produção seriada 

que usem de modo intensivo esta tecnologia no controle de produtos ou processos, 

onde os requisitos e custos da qualidade causam impactos significativos. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation proposed the realization of periodic evaluations in order to 

obtain results that allow diagnostics of predictive mode the accuracy of measuring 

machines. For this purpose, a test system composed of a high accuracy dimensional 

standard was designed to provide adequate machine’s parameters, a defined and 

standardized test procedure for direct applications in the industrial area, and a 

computational application capable of processing the obtained information in the tests 

which calculates the machine’s errors and issues conclusive diagnoses in a predictive 

way to the machine. 

The tests and essays performed with the proposed method were applied to 

measuring machines in an academic and industrial environment. The results were 

shown valid so that the coordinate measurement user can follow the geometric stability 

of their measuring machines, increasing the metrological safety in the usage of the 

equipment and  defining in a more realistic way maintenance/ calibration-related work 

stoppage, adjusting in a more rational way their efforts and resources to the 

metrological needs in question. 

The development and implementation of a system with predictive monitoring of 

a coordinate measuring machine’s geometric stability was motivated by the demand to 

investigate this issue in serial production industries that use this technology intensively 

in control of products or processes, where the requirements and costs have significant 

impacts. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Importância da verificação periódica de máquinas de medir por coordenadas 

  

 As máquinas de medir por coordenadas (MMC), possuem boas potencialidades 

matemáticas e geométricas, exatidão compatível com a maioria das peças e 

processos de produção, grande flexibilidade para atender as diversas geometrias 

entre produtos distintos, alto nível de automação e informatização, além de ótima 

capacidade de integração com outros sistemas da produção, tornando a máquina de 

medir por coordenadas um recurso estratégico que a área de qualidade das empresas 

possuem para garantir a precisão dimensional dos produtos e aumentar a 

performance dos processos, reduzindo perdas com o refugo e retrabalho de peças [1] 

[2]. 

 No decorrer dos anos, os avanços na área da tecnologia  trouxeram grandes 

benefícios para os sistemas de medição por coordenadas e atualmente os softwares 

de medição possuem os recursos mais completos e variados para a análise 

dimensional da geometria das peças. Atualmente as máquinas de medir são utilizadas 

em muitas tarefas ao longo do ciclo produtivo, tais como:  

 Análise de características dimensionais de geometrias regulares e complexas; 

 Controle de tolerâncias geométricas; 

 Medição de superfícies de forma livre; 

 Processamentos estatísticos das medições para análise de engenharia da 

qualidade; 

 Digitalização de modelos para engenharia reversa; 

 Comparação de resultados contra o modelo CAD. 

 

 Embora as máquinas de medir por coordenadas sejam equipamentos 

sofisticados e automatizados, o operador exerce influência significativa no resultado 

de medição. A falta da qualificação necessária fará uma subutilização das 

potencialidades da máquina, terá pouca padronização nas estratégias de medição, 

baixo conhecimento de fatores de influência e mal-uso de conservação das máquinas, 

dentre outros. 
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 No ambiente de produção as máquinas de medir são importantes para as 

empresas alcançarem qualidade e produtividade em seus processos e produtos, para 

isso, a exatidão da medição é o condicionante crítico para a tomada de ações efetivas 

no controle de produtos e processos produtivos. Máquinas de medir com erros acima 

do esperado podem causar problemas e prejuízos para usuários da tecnologia, como 

por exemplo, informações equivocadas no processo de medição podem acontecer 

tanto como em uma única peça ou até, gerar ações indevidas de ajuste em 

ferramentais nas linhas de produção que podem gerar multas sobre lotes com 

tolerâncias fora do permitido, levando grandes problemas e com sérias consequências 

técnicas, econômicas. [3] 

 Para contribuir com a melhoria na qualidade dos produtos e serviços, seu 

requisito de exatidão metrológica se impõe sobre os demais e deve ser assegurado. 

Com este objetivo os usuários desta tecnologia recorrem a calibrações em intervalos 

regulares (normalmente anuais) empregando procedimentos normalizados 

(ISO10360). Nestes ensaios são posicionados padrões dimensionais no volume de 

trabalho da máquina, avaliando sua exatidão metrológica em medições de 

comprimento (erro volumétrico), além de se fazer outros testes para a obtenção de 

erros paramétricos que são utilizados para a atualização e correção matemática 

geralmente via software dos erros sistemáticos das máquinas de medir por 

coordenadas. Nos procedimentos de calibração avalia-se, ainda, a exatidão do 

sistema de apalpação da máquina de medir. 

 

Figura 1 - Procedimentos de calibração periódico de MMC [4] 
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 Embora indispensáveis, até por força de normas de qualidade como a ISO9000, 

estas calibrações e ajustes anuais não são suficientes para assegurar ou manter as 

máquinas operando com a exatidão esperada ao longo do tempo até o próximo 

momento de calibração. Problemas como colisões, acomodação de solo, alterações 

estruturais, falha em componentes, uso inadequado entre operadores e dentre outros, 

podem fazer a máquina de medir alterar a sua geometria e passar a medir com 

incerteza de medição acima do permitido bem antes do momento da próxima parada 

para calibração da máquina de medir. 

 No outro extremo deste cenário, existem máquinas que operam de modo muito 

controlado e que mantêm sua estabilidade geométrica em período superior ao 

intervalo entre calibrações. Máquinas novas que operam em ambientes controlados 

por profissionais cuidadosos e qualificados, ou máquinas com menor taxa de 

utilização se enquadram nesta situação. Neste caso a calibração em intervalo anual 

incorre em custos e esforços que poderiam ser melhores dimensionados à 

necessidade da máquina em questão.  

 Devido à complexidade do tema poucos usuários investigam o comportamento 

da estabilidade de suas máquinas ao longo do tempo, pois há dificuldade de 

estabelecer procedimentos e métodos ou por não possuir equipamentos adequados 

para testar esta estabilidade. Assim, de modo generalizado, pouco se investiga acerca 

de como as máquinas alteram o seu comportamento geométrico no decorrer do 

tempo, deixando as empresas de atuar preditivamente e passam a utilizar métodos 

corretivos ou preventivos. 

 A avaliação da estabilidade da máquina através de verificações periódicas 

dentro do período entre calibrações permitiria uma série de vantagens técnicas e 

econômicas, além de garantir uma segurança metrológica no uso das máquinas de 

medir. 

 A eficiência no processo de medição poderia aumentar significativamente a 

qualidade dos produtos e serviços prestados das empresas que utilizam desta 

tecnologia, diminuindo custos e aumentando sua credibilidade no mercado. 
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1.2 Proposta do sistema de monitoramento preditivo de máquinas de medir por 

coordenadas 

 

 A proposta deste trabalho é avaliar de modo periódico e preditivo a estabilidade 

geométrica da máquina de medir por coordenadas, e o sistema proposto para 

realização deste monitoramento é composto por (figura 2): 

 Padrão dimensional com alta exatidão, geometria adequada para testar a 

máquina e de prática utilização para realizar testes frequentes; 

 Procedimento de ensaio definido e padronizado, de testes rápidos e práticos 

para a aplicação direta na área industrial, de modo que motivar os usuários das 

máquinas de medir aplicarem frequentemente. 

 Aplicativo computacional com capacidade de processar as informações 

obtidas nos testes, calcular erros da máquina, emitir diagnósticos conclusivos 

acerca de sua geometria e manter um histórico de resultados para inferir na 

estabilidade geométrica ao longo do tempo. 

 

 

Figura 2 - Conceito da proposta [5] 
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 Com o intuito de realizar o monitoramento, o usuário utilizará o procedimento 

de ensaio posicionando o padrão de alta exatidão e dará início a rotina de medição 

com a MMC. Após o término, as informações geradas pela máquina será a entrada 

para o aplicativo, no qual manterá um histórico da variabilidade geométrica da 

máquina e terá a capacidade de prever com antecedência qual o melhor momento 

que a MMC tenha que passar por calibrações e ajustes, além da definição do intervalo 

de calibração de modo mais realista, conforme ilustrado abaixo. 

 

Figura 3 – Projeção do intervalo de calibração [5] 

 

 O sucesso no estabelecimento de um método preditivo para avaliação de 

máquinas de medir por coordenadas poderá trazer para as empresas uma grande 

segurança na utilização desta tecnologia e uma grande redução de custos da não-

qualidade (produtos ineficientes, refugos e retrabalhos, desperdícios de tempo, 

material e energia, perda de confiabilidade no mercado, etc.) e de custos da qualidade 

(calibrações e manutenções desnecessárias) com reflexos diretos na melhoria da sua 

competitividade. 

 Este trabalho de mestrado foi desenvolvido em parceria a empresa Fundição 

Tupy, fabricante de autopeças e usuária da tecnologia de medição por coordenadas, 

e com a empresa Renishaw, fabricante de sistemas acessórios para as máquinas de 

medir por coordenadas. O projeto foi apoiado pelo edital 94/2013 do CNPq. 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

 Este projeto tem como objetivo geral, desenvolver um sistema de ensaio de 

exatidão geométrica para máquinas de medir por coordenadas empregadas no 

controle seriado de peças na indústria, integrado a um modelo computacional capaz 

de avaliar a estabilidade, emitir um diagnóstico de conformidade e predizer o intervalo 

de calibração adequado para aMMC. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Para obter êxito no objetivo geral é preciso atingir os seguintes objetivos 

específicos: 

 Conhecer com detalhes os cenários de operação das máquinas de medir por 

coordenadas: aplicações, ambiente, modo de operação e os requisitos de 

exatidão necessários para o controle seriado de produtos e processos; 

 Conhecer o estado da arte em sistemas de testes para máquinas de medir por 

coordenadas disponíveis no mercado, e em métodos para o acompanhamento 

da estabilidade das máquinas de medir por coordenadas; 

 Conhecer os erros geométricos de máquinas de medir por coordenadas para 

desenvolver métodos de mapeá-los por meio de padrões dimensionais; 

 Desenvolver e padronizar um procedimento de ensaio prático e de rápida 

aplicação, com capacidade mostrar com clareza e de modo conclusivo os 

resultados; 

 Desenvolver um modelo computacional e validar sendo capaz de analisar os 

dados obtidos ao longo do tempo durante os ensaios e mostrar um intervalo de 

calibração ou manutenção para a máquina de medir por coordenadas; 

 Especificar, adquirir e calibrar padrões dimensionais de alta exatidão e 

sensores para compor a infraestrutura dos testes e ensaios. Projetar e fabricar 

dispositivos de fixação e movimentação dos padrões dimensionais; 
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 Analisar, validar e documentar o sistema de monitoramento geométrico por 

meio de testes periódicos, estabelecer melhoramentos nos métodos 

experimentais e no modelo computacional e análise e previsão. 

 

1.4 Estrutura da dissertação 

 

 Esta dissertação foi organizada em sete capítulos para descrever com maiores 

detalhes as atividades desenvolvidas, de modo a ser apresentado a seguir. 

 O segundo e o terceiro capítulos serão para fundamentação teórica, onde o 

capítulo dois dará ênfase para a confiabilidade metrológica de máquinas de medir por 

coordenadas, suas instabilidades e consequências e como garantir a exatidão das 

máquinas. O capítulo três traz a revisão de métodos para a análise dos resultados. 

 O capítulo quatro trata do conceito do sistema de monitoramento preditivo para 

as máquinas de medir por coordenadas, suas vantagens e requisitos, e no capítulo 

cinco será descrito sobre os padrões empregados nos testes e os parâmetros 

metrológicos avaliados. 

 O capítulo seis trará os resultados experimentais realizados, a aplicação do 

modelo proposto e avaliações de viabilidade de aplicação. As conclusões e sugestões 

para eventuais trabalhos futuros serão tratados no capítulo sete, seguido por 

referências bibliográficas. 
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2. CONFIABILIDADE METROLÓGICA DE MÁQUINAS DE MEDIR POR 

COORDENADAS 

 

 As máquinas de medir por coordenadas são é recurso mais utilizado que as 

indústrias possuem para a caracterização geométrica de seus produtos. Apresentam 

uma grande flexibilidade operacional devido suas potencialidades matemáticas, 

aliadas com um alto nível de automação e exatidão, servindo o meio industrial como 

tecnologia referência de medição n o ciclo de vida do produto ou processo.  

 Apesar de possuir diversos recursos que fazem delas um grande concorrente 

frente a outras tecnologias de medição, as máquinas de medir por coordenadas 

necessitam de calibrações periódicas, geralmente anuais ou semestrais baseados em 

normas e procedimentos como a ISO10360-2:2009 [6]. Porém, o que acontece com a 

máquina de medir por coordenadas entre o intervalo de calibrações é desconhecido 

por muitos usuários, pois existem diversos fatores que atuam indesejavelmente no 

momento das medições, podendo existir máquinas medindo acima do erro máximo 

permissível (MPE – Maximum Permissible Error) antes do momento de calibração, 

ilustrado na figura abaixo. 

 

 

Figura 4 - Máquina de medir com erros acima do esperado antes do período de 

calibração [7] 

 

 Em muitos casos, a percepção de erros acima do permitido ocorre quando os 

produtos estão em linhas de montagens e apresentando não conformidades 
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geométricas, gerando consequências técnicas, econômicas e políticas para as 

empresas. Em outro extremo, máquinas que possuem menor taxa de utilização ou 

que estão em ambientes muito bem controlados, sendo operadas por profissionais 

qualificados e que conseguem conservar a estabilidade metrológica, poderiam 

maximizar ou ter melhor um melhor dimensionamento do intervalo de calibração 

diminuindo assim os custos da qualidade.  

 

 

Figura 5 – Máquina de medir com alta estabilidade metrológica [7] 

 

 De modo geral, pouco se investiga de como as máquinas alteram seu 

comportamento geométrico ao longo do tempo, sendo muito comum encontrar 

máquinas com erros muito acima do permitido e máquinas que poderiam adiar o 

intervalo de calibração. A inexistência de um modelo de avaliação frequente da 

máquina e de previsão de sua estabilidade geométrica fazem os usuários desta 

tecnologia atuarem de modo preventivo ou corretivo, relegando a importância do modo 

preditivo. 

 Com a redução de custos de não qualidade (produtos ineficientes, refugos, 

retrabalhos, desperdícios de tempo, material e energia, perda de confiabilidade no 

mercado) e de custos de qualidade (calibrações e manutenções desnecessárias) 

aumentaria diretamente a competitividade das empresas com o sucesso de uma 

aplicação do monitoramento preditivo sobre a estabilidade geométrica das máquinas 

de medir por coordenadas. 
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2.1 - Presença e importância das máquinas de medir em produção seriada 

 

 A metrologia é essencial para garantir a qualidade desejada e iniciada pelas 

primeiras fases de projeto de um produto e no meio industrial a MMC é vital para 

empresas alcançarem o nível de excelência de seus produtos e em processos de larga 

escala, mas para isso, a qualidade metrológica deve estar compatível com o nível de 

exigência do desenvolvimento produtivo. A MMC possui o melhor custo benefício para 

tais empresas devido suas enormes potencialidades descritas no item 1.1. Neste 

ambiente a MMC deve manter sua confiabilidade metrológica acima de qualquer outro 

requisito e permanecer estável ao longo do tempo mantendo-se dentro dos limites de 

erro especificados por seus fabricantes ou de acordo com o aceitável para o seu 

usuário.  

 A melhoria na exatidão das máquinas de medir por coordenadas tem por 

objetivo reduzir desperdícios de material, tempo e energia nas empresas. Medições 

com informações erradas geram desperdícios em todas as fases do desenvolvimento 

do produto e da manufatura, tais como: 

 Erros nas fases preliminares no início do ciclo de vida do produto atrasam o 

desenvolvimento e lançamento bem como ter aspectos não desejados em um 

produto (qualidade e eficiência inferiores, maior gasto de energia, durar menos, 

ser menos seguro, dentre outras); 

 Erros na fase de preparação da produção de moldes, estampos e dispositivos 

de fabricação serão transferidos aos produtos, potencializando grandes perdas 

devido à alta capacidade de alguns processos de produção; 

 Na produção seriada, os erros causam desajustes no ferramental dos 

processos de fabricação, pois os desvios observados das peças pelas MMC 

são utilizados para corrigir o próprio desvio do ferramental e consequentemente 

passam para produtos com tolerâncias acima do especificado. 

 

Independentemente da situação e finalidade empregada para as máquinas de 

medir por coordenadas, a minimização de custos é vital para a empresa manter-se 
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frente à concorrência e continuar aumentando sua credibilidade com produtos 

eficientes e de menor custo de produção para o mercado. 

 Na produção seriada em específico, as máquinas de medir são 

fundamentalmente empregadas para controle de processos, realizando a medição e 

aprovação de peças cabeças de série para liberação do início da produção em ciclos 

de try-out. Nesta etapa, os resultados das medições são empregados para realizar 

ajustes nos processos de modo que a produção tenha início com a exatidão 

necessária. Uma vez em regime, quando o lote está em produção, as máquinas de 

medir verificam se os processos produtivos estão sob controle, realizando a medição 

por amostragem para certificar que a exatidão das peças produzidas encontram-se 

dentro de limites aceitáveis. 

Dada sua importância para a indústria metal mecânica, ocorreu uma 

disseminação muito rápida desta tecnologia no Brasil, havendo atualmente a 

estimativa de mais de 6000 máquinas de medir em operação nos mais variados tipos 

de empresas. 

 

2.2 Instabilidades metrológicas das máquinas de medir e suas consequências 

 

 Um processo de medição está exposto a uma série de fatores de influência, 

que por sua vez contribuem para a variabilidade do processo [8]. Sendo assim, é de 

extrema importância conhecer e controlar as causas que influenciam o resultado de 

medição das máquinas de medir por coordenadas. Estes fatores de influência estão 

associados com a própria máquina de medir, o mensurando, o ambiente da máquina, 

os operadores e suas estratégias de medição, entre outros, como mostra a figura a 

seguir. 
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Figura 6 – Fatores de influência em máquinas de medir por coordenadas [9] 

 

2.2.1 Erros associados à máquina de medir por coordenadas 

 

 Os erros associados à máquina de medir, em sua grande parte, derivam 

principalmente de sua estrutura mecânica e do sistema de apalpação. 

 A estrutura da máquina de medir cartesiana pode conter erros de origem 

estática como deformações do próprio peso de componentes, erros de montagens e 

imperfeições na fabricação de guias, escalas, rolamentos, mancais e outros, bem 

como erros dinâmicos causados por fatores como acelerações e vibrações externas 

e internas. Os erros estáticos dos componentes mecânicos utilizam o modelo de corpo 

rígido no qual é mais comumente usado para descrever os erros geométricos, sendo 

três de rotação e três de translação em cada eixo, totalizando 18 erros paramétricos 

e 3 não-paramétricos associados à não ortogonalidade entre os eixos, para máquinas 

com três eixos. 
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Figura 7 - Erros geométricos de uma MMC cartesiana [11] 

 

 Esses erros geométricos geralmente são minimizados via software, conhecido 

com CAA (Computer Aidaded Accuracy) onde se busca o mapeamento dos erros no 

volume de medição, gerando uma matriz de correção. Porém o CAA exige que o 

ambiente seja isento de variações de temperatura e sempre permaneça com 

condições estáveis ao longo do tempo para não induzir erros sistemáticos. A 

instabilidade da máquina no decorrer do tempo traz a necessidade de que a matriz de 

correção seja atualizada periodicamente através de calibrações periódicas.  

 O sistema de apalpação da máquina de medir tem a função de localizar pontos 

sobre a peça medida e indicar o momento do toque para o controlador da máquina 

realizar a leitura nas escalas X, Y e Z, de modo que o software possa capturar estas 

coordenadas para os devidos processamentos matemáticos. Nesta função os 

apalpadores possuem imperfeições como: 

 Força de medição variável; 

 Sensibilidade a vibrações; 

 Histerese; 

 Deformação da haste; 

 Erros de calibração das pontas; 

 Repetibilidade. 

 

 Estes erros do apalpador influenciam em qualquer medição, independente da 

característica geométrica avaliada na peça ou de suas dimensões, sendo 
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normalmente considerado na equação de erro máximo da máquina. Na figura 8 a 

seguir ilustra um erro típico de um modelo de apalpador, pelo fato da força de medição 

não ser uniforme em todas as direções. 

 

 

 

Figura 8 – Ilustração de perfil trilobular de um apalpador [12] 

 

 O software de medição da máquina também pode agregar incerteza no 

resultado de medição quando realiza funções de construções de elementos 

geométricos (planos, reta, círculo, cilindro, cone, esfera), através de métodos de 

ajuste e aplicações específicas (mínimos quadrados, mínima zona, mínimo e máximo 

elemento circunscrito, elemento tangente interno e externo) [12].  

 

2.2.2 Erros presentes no mensurando 

 

 A peça a ser medida pode induzir erros ao sistema de medição devido a seu 

acabamento superficial, propriedades termomecânicas (coeficiente de expansão 

térmica e rigidez) e erro de forma geométrica [13][14]. 

 

2.2.2.1 Acabamento superficial 

 

 Erros induzidos pelo acabamento superficial podem ser provenientes do 

processo de fabricação ou por ser característica de um requisito de projeto, neste caso 

a seleção apropriada de apalpadores para a medição fazem toda a diferença em uma 
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peça com rugosidade específica, podendo atenuar o máximo possível ou acentuar o 

erro de medição. [15] 

 

 

Figura 9 – Superfície rugosa e ponto de contato [16] 

 

2.2.2.2 Efeitos térmicos 

 

 Máquinas de medir por coordenadas geralmente possuem um sistema de 

compensação térmica, entretanto, um ambiente mal controlado pode expor o 

mensurando a gradientes ou variações térmicas, causadas por fontes provenientes 

de calor como fluxo intenso de pessoas, equipamentos, má isolação térmica da sala, 

manipulação inadequada da peça e outras, que combinadas induzem erro no 

resultado de medição que podem não ser compensadas devido à localização dos 

sensores de temperatura. O efeito térmico presente na peça a ser inspecionada 

necessita anteriormente de condições específicas de climatização para sua 

estabilidade térmica, evitando as não linearidades de variações e os gradientes de 

temperatura presentes no ambiente de medição. [17] 

 

2.2.2.3 Rigidez 
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 Uma peça com baixa rigidez pode apresentar deformações no momento de sua 

fixação ou achatamento no instante de apalpação, como o caso de peças plásticas. O 

peso da peça também deve ser considerado, pois uma quantidade elevada de massa 

pode causar pequenas variações na peça e também alterar a condição que a matriz 

de correção da MMC foi executada. [12] [18] 

 

2.2.2.4 Erro associado à forma geométrica 

 

 A forma geométrica da peça por si só não apresenta erros, porém a distribuição 

e a amostragem inadequada de pontos utilizada pelo operador ou pela dificuldade 

para acessar certas localidades da peça, faz a forma geométrica do mensurando 

contribuir significativamente para a incerteza de medição. 

 

Figura 10 – Efeito da distribuição de pontos [19] 

 

2.2.3 Ambiente de medição 

 

 Em um cenário ideal, as condições do ambiente que se encontra a MMC devem 

ser isentas de variações espaciais de temperatura proveniente de qualquer fonte de 

calor, sem vibrações e impurezas na peça ou na máquina. 
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Figura 11 – Exemplo de fontes de influência no ambiente de medição [13] 

 

 No entanto, por mais eficazes que os sistemas de compensação de 

temperatura são, eles não são capazes de zerar o efeito térmico de todas as fontes 

de calor, porém, são fundamentais para a minimização do efeito da temperatura, que 

contribuem e atuam em conjunto de modo não linear, distorcendo tanto a máquina 

quanto a peça. Muitas dessas influências são provenientes do fluxo de ar com 

temperaturas variadas a partir de peças e pessoas, gradientes de temperatura pela 

sala, a diferença na estabilidade térmica em distintos materiais utilizados na máquina 

e peça, atritos localizados e sistemas eletroeletrônicos da MMC, manuseio incorreto 

da peça e dentre outras.  [18] [16] 

 As vibrações podem ser outra fonte de influência ambiental importante. Até 

certo nível de vibrações os fabricantes asseguram que não há influência sobre os 

resultados, porém, a localização da sala de medição próxima ao ambiente de 

produção ou de tráfego intenso pode causar um acréscimo na incerteza de medição 

se não devidamente isoladas com fundações estruturais na sala, amortecimento 

inercial, molas helicoidais ou amortecedores pneumáticos sobre a base da máquina 

[12] [17]. 

 Outro fator que contribui para o aumento da incerteza do ambiente é a poeira 

presente no ar que degrada prematuramente os componentes da MMC, além de 

contaminar a peça e sistema de apalpação podendo ser minimizado com uma pressão 
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maior na sala do que no ambiente externo e proteções para os calçados antes de 

entrar no ambiente de medição. 

 

2.2.4 Influência do operador 

 

 A máquina de medir por coordenadas opera em alto nível de automatização e 

como visto anteriormente existem vários fatores que influenciam sua incerteza de 

medição, porém o operador também tem uma parcela significativa neste resultado 

[20]. 

 

 

Figura 12 – Influência da máquina, ambiente e operador sobre a incerteza de 

medição [20] 

 

 

 O usuário da tecnologia de  medição por coordenadas deve ser um operador 

capacitado que fará inferências na qualidade do resultado de medição, além de ser 

capaz de definir procedimentos de preparação para medição (tempo de estabilização 

térmica, seleção de sensores, meios de fixação, analisar condições do ambiente), 

analisar caracteristicas de forma e acabamento e fabricação da peça, definir a 

estratégia de medição e o método para avaliação e validação do processo, por meio 

da escolha de ajustes matemáticos, filtros, fazer análise estatistica e estimar a 

incerteza de medição. 
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Além de aplicar normas, possuir os conhecimentos em metrologia e atender as 

condições citadas anteriormente, o operador está qualificado a operar e realizar 

resultados de medição com a mínima influência possível no processo.  

 

2.3 Garantia da exatidão nas máquinas de medir por coordenadas  

 

 Como citado, a tecnologia de medição por coordenadas deve manter seu 

resultado de medição ao longo do tempo para assegurar a qualidade dos produtos e 

serviços prestados e para isso os usuários baseiam-se em normas, calibrações 

periódicas e testes de verificação de desempenho e verificações rápidas (Interim 

Checks), aplicando os procedimentos descritos a seguir. 

 

2.3.1 Calibração e ajustes periódicos na máquina de medir 

 

 Calibração é o conjunto de operações sob condições específicas, a relação 

entre os valores e incertezas de medição indicados por padrões e do sistema de 

medição com suas incertezas associadas, utilizando a informação para obtenção de 

um resultado de medição a partir da indicação, segundo VIM [21]. Garantindo a 

calibração da MMC, é possível assegurar sua rastreabilidade metrológica e relacioná-

la aos padrões primários através de uma cadeia ininterrupta e documentada de 

calibrações, cada uma contribuindo para a incerteza de medição.  

  Porém, a calibração se torna impraticável para todos os tipos de medições 

possíveis em uma MMC devido sua grande versatilidade, mas, contudo, há 

verificações de desempenho baseadas nas principais normas de calibração que 

podem garantir sua rastreabilidade. [22] 
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Figura 13 - Cadeia de rastreabilidade na medição por coordenadas [16]  

  

 Nas máquinas de medir por coordenadas, as calibrações são normalmente 

acompanhadas de correções que são realizadas na máquina de medir, que podem se 

de natureza mecânica, eletrônica e/ou computacional. 

 A correção mecânica é a primeira etapa para reduzir os erros de medição, 

quando estes estão muito grandes. Isso é feito ajustando-se mecanicamente a 

posição e orientação de certos componentes da máquina, até que os erros se reduzam 

a valores bem pequenos. Se os erros já estão pequenos, muitas vezes não se fazem 

correções mecânicas. A correção mecânica é bem demorada e requer pessoal técnico 

altamente especializado na tecnologia da máquina de medir. Abaixo de certa 

magnitude, a correção de erros se torna inviável e, então, parte-se para as correções 

eletrônicas ou matemáticas. 

 As correções eletrônicas são realizadas alterando-se parâmetros no 

hardware do CNC da máquina. Nem sempre essas correções são realizadas, muitas 

vezes, após a correção mecânica parte-se direto para as correções matemáticas. 

 As correções matemáticas são sempre realizadas quando a máquina se 

encontra com erros acima do especificado. O processo ocorre normalmente no 

software de medição e pode ser visualizado na figura 14. Uma vez que se conhecem 
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os erros da máquina, levantados pelos ensaios durante a calibração é possível utilizar 

esses valores para compensar os erros. Após o ensaio, os erros são introduzidos em 

um arquivo específico do software de medição, que passa a utilizar os erros como 

fatores de correção. Os erros dos resultados das medições reduzem-se 

significativamente. 

 

 

Figura 14 - Calibração e correção periódica de erros em MMC [2] 

 

 Como resultado de uma calibração se gera um certificado contendo todas as 

informações pertinentes sobre o ensaio e sobre os resultados encontrados após a 

máquina de medir ser avaliada e corrigida. Uma vez que se trata de um procedimento 

bastante criterioso e demorado e que envolve custos consideráveis, a calibração é 

realizada em intervalo de tempo maior, normalmente a cada ano na maior parte das 

empresas. 

 

2.3.2 Verificações no período entre calibrações 

 

 Embora a calibração seja indispensável para a garantia da confiabilidade 

metrológica das máquinas de medir, é fundamental que o usuário tenha meios de 

verificar de forma mais frequente o comportamento da máquina entre calibrações. 

Alterações no comportamento da máquina, causados por fatores normais ou por 
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eventualidades como uma colisão, por exemplo, precisa ser detectado o mais rápido 

possível. Não é raro que isso aconteça logo após uma calibração anual, e a máquina 

corre o risco de ficar quase um ano operando fora de sua especificação. 

 Os testes de verificações rápidas, também conhecido como “Interim Checks”, 

utilizam padrões calibrados para verificar a estabilidade da MMC que são fortemente 

recomendados pela norma ISO 10360-2 [6] e pela VDI/VDE 2617-5 [10], para serem 

feitos regularmente entre o período de calibração em intervalos curtos de tempo. Os 

intervalos de verificação dependem das condições que a MMC está exposta ou podem 

ser dimensionados a partir de especificações de exigidas pelo usuário e devem ser 

imediatamente executados depois de algum evento ter interferido no desempenho da 

máquina. 

 No caso da máquina de medir por coordenadas, o usuário pode medir 1 vez 

por mês um padrão na máquina e verificar o erro máximo encontrado. Se o erro 

ultrapassar o valor especificado, é feita uma investigação mais criteriosa com uma 

calibração. Os métodos de ensaio podem ser mais simplificados e rápidos uma vez 

que os ensaios são realizados com frequência bem maior do que na calibração. 

 Dentre os principais padrões dimensionais utilizados nos ensaios de verificação 

podem-se destacar os seguintes padrões (ver figura a seguir): 

 Padrões lineares: padrões unidimensionais utilizados para avaliar a máquina de 

medição na tarefa de medir comprimentos lineares. Podem ser dispostos em 

diferentes posições e orientações da máquina de medir, permitindo uma avaliação 

da exatidão 1D, 2D e 3D da máquina. Os mais usados são os blocos padrão, 

padrões escalonados e barra de esferas. 

 Padrões bidimensionais: permitem avaliar a exatidão da máquina em duas 

direções simultaneamente. Foram desenvolvidos inicialmente na Alemanha e 

atualmente existem na forma de placas com elementos geométricos (esferas ou 

furos) dispostos em forma de grade e com suas posições calibradas. 

 Padrões tridimensionais: possuem elementos (normalmente furos ou esferas) 

dispostos em posições calibradas ao longo de sua geometria espacial. Possuem a 

vantagem de permitir uma verificação volumétrica na máquina de medir de forma 

mais rápida, sem a necessidade de manuseio do padrão para mudança de 

posição. Como exemplo clássico podemos citar blocos (ou cubos) padrão, e 

tetraedros. 
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Figura 15 - Principais padrões empregados em verificação de máquinas de medir por 

coordenadas [25] 

 

 Apesar de serem recomendadas por normas, poucas empresas utilizam a 

informação gerada nos testes para acompanhar a tendência da estabilidade 

geométrica da máquina afim de monitora-las ao longo do tempo. A maior parte dos 

usuários da medição por coordenadas usa a informação do interim check apenas 

como uma comparação para o momento da inspeção e verificação se a máquina está 

ou não dentro do limite de erro especificado para o equipamento. 

  

Padrão linear Padrão bidimensional Padrão tridimensional
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3. REVISÃO DE MÉTODOS DE ANÁLISE DOS RESULTADOS DE ENSAIOS DE 

MONITORAMENTO 

 

 Este capítulo apresenta métodos empregados para a análise de testes de 

verificação realizados em máquinas de medir por coordenadas, com o objetivo de 

diagnosticar não conformidades metrológicas e também acompanhar a estabilidade 

das máquinas de medir ao longo do tempo. 

 

3.1 Comparação contra especificações de erro máximo dos equipamentos 

 

 O erro máximo permissível (MPE – Maximum permissible error) em um sistema 

de medição por coordenadas representa uma linha simétrica em relação ao zero 

considerando toda sua faixa de medição na qual que esteja contido o maior valor 

absoluto de erro que um sistema de medição pode apresentar, englobando os erros 

sistemáticos e aleatórios que compõem o resultado de medição [7]. 

 Para garantir que o MPE esteja dentro de limites aceitáveis, o fabricante 

recomenda condições operacionais específicas para que os valores possam ser 

reproduzidos e assegurados conforme seu certificado de calibração, além de 

possibilitar comparações entre máquinas e padrões dimensionais. 

 Com base na ISO 10360-2[6], os fabricantes e usuários da tecnologia de 

medição tridimensional definem procedimentos no qual utilizam padrões e posicionam 

em diferentes localizações do volume de trabalho da máquina, isso para assegurar 

em qualquer que seja seu posicionamento, comprimento ou orientação o MPE da 

MMC deve garantir que os erros máximos estejam inferiores ao especificado. As 

verificações rápidas são fortemente indicadas pela norma ISO10360-2[6], 

recomendando os usuários a realizarem os testes entre os períodos de calibrações, 

porém a frequência de realização fica a critério dos usuários atuarem conforme suas 

necessidades. O MPE pode ser expresso por maneiras diferentes, tais como: 

Para os seguintes marcadores “A” é um valor fixo pré-estabelecido; “L” significa 

o mensurando e “K” é definido pelo fabricante.  

 MPE = ± A, O erro máximo permissível deve ser menor que o valor fixo 

independente do comprimento a ser mensurado. 
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Figura 16 - MPE com valor fixo 

 

 MPE = ± (A + L/K), O erro máximo parte inicialmente com um erro fixo que 

aumenta de acordo com o comprimento a ser medido, sendo assim, o erro 

tolerado aumenta proporcionalmente com o tamanho do mensurando. 

Geralmente é a mais utilizada no meio da tecnologia de medição tridimensional. 

 

 

Figura 17 - MPE composto por uma parcela fixa e outra variável 

 

 

 MPE = mínimo entre ±A e ± (A + L/ K), esta forma de especificação demonstra 

que o erro se inicia com uma parcela fixa que aumenta proporcionalmente com 

o comprimento do mensurando até certo limite estabelecido pelo fabricante, no 

qual garante que não ultrapassará tal valor de erro. 
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Figura 18 - MPE menor que A ou A+L/K, o que for menor para o mensurando 

 

Em um ambiente que as máquinas de medir por coordenadas façam parte do 

meio de produção de peças seriadas é comum que o erro máximo permissível seja 

definido pelo usuário conforme suas necessidades, isto pois algumas vezes as peças 

produzidas muitas vezes possuem tolerâncias geométricas relativamente altas se 

comparadas com as especificações das MMC’s. Conforme a figura 19, o erro máximo 

definido pelo usuário (MPEu) está sobre dimensionado conforme a especificação de 

MPE da MMC. 

 

 

Figura 19 - MPE definido pelo usuário 

 

 Além do erro máximo permissível definido para comprimentos, a ISO 10360-2 

define ensaios e procedimentos para erros máximos permissíveis em apalpadores, 

apalpadores com múltiplas pontas, mesas rotativas, apalpação com scanning e 

apalpadores com cabeçote indexador. [24] 
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 Na análise de resultados dos ensaios de verificação o Erro Máximo é 

normalmente adotado como o limite de aprovação do equipamento de medição. Caso 

os testes demonstrem que os erros estejam acima do MPE o usuário normalmente 

entra em contato com a assistência técnica para obter orientações sobre o que pode 

estar ocorrendo com a máquina, que pode ser afastada de serviço. 

 

3.2 Controle estatístico de processos 

 

 Um outro método analisado quanto à aplicabilidade para acompanhamento da 

estabilidade das máquinas de medir por coordenadas foi o controle estatístico de 

processos, que é largamente empregado em controle de produção. 

 
 O controle estatístico de processos (CEP) é uma técnica estatística aplicada à 
produção que permite a redução sistemática da variabilidade nas características da 
qualidade em interesse, contribuindo para a melhoria da qualidade intrínseca, da 
produtividade, da confiabilidade e do custo que está sendo produzido [25]. 
 

 O CEP tem por princípio realizar amostragens no decorrer do processo e 

verificar a presença de causas especiais que podem depreciar a qualidade do sistema. 

A identificação das ocorrências de causas especiais faz o responsável pela gerência 

do CEP inferir diretamente na causa do problema, fazendo o controle dessa 

variabilidade ao longo do tempo com coletas contínuas das amostras, analisando a 

causa especial e bloqueando-a para minimizar ou eliminar as instabilidades 

relacionadas ao processo em questão e uma vez implementado corretamente, o 

processo estará sob controle estável e previsível, possibilitando melhorias contínuas 

no processo e contribuindo assim com a competitiva da empresa. 

O CEP trabalha com o conceito de que todo processo está sujeito a 

variabilidade provenientes de causas comuns ou especiais, sendo as causas comuns 

aquelas que não podem ser evitadas e que atuam de modo imprevisível, sendo 

impossível eliminá-las ou economicamente não é viável tal ato, já as causas especiais 

são provenientes de fontes de influência que não fazem parte do sistema e que 

alteram seu comportamento, ou seja, quando as causas do processo são identificadas 

o mesmo fica previsível e estável ilustrado na figura a seguir [26]. 
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Figura 20 - Variabilidade do processo [26]. 

 

Devido à variabilidade característica do processo serem sempre diferentes, 

quando agrupadas elas tendem a ter um padrão que pode ser descrito com uma 

distribuição de probabilidade [25]. 

A distribuição de probabilidade dos processos se caracteriza por três 

parâmetros: 

 Localização: Representa a tendência central dos dados; 

 Dispersão: Representa a variabilidade em torno da tendência; 

 Forma: Representa a forma de distribuição (simétrica, assimétrica, 

exponencial, normal e dentre outras...) 

 

 Antes de identificar qual distribuição de probabilidades o processo se enquadra 

é necessário realizar a aquisição dos dados e definir a frequência de amostragem do 

processo, esta deve garantir a detecção das principais causas de variabilidade no 

sistema, pois seu mal dimensionamento não trará consigo as características inerentes 

do processo. A aquisição pode ser por resultados obtidos de medições (controle por 

variáveis) ou por um dado qualitativo adquirido de uma contagem (controle por 

atributos). 

 Para a determinação da posição do processo é necessário calcular a média 

das amostras, isto pois os dados tendem a ficar próximos de um valor central e 

diminuir em sua extremidade (distribuição normal). Para a variabilidade do processo 

existem dois parâmetros:  
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a) A Amplitude, que indica a diferença entre o maior e o menor valor da amostra, 

porém nem sempre representa um processo repetitivo (figura 21). 

b). O Desvio Padrão, que permite estimar um determinado intervalo para a 

probabilidade de ocorrência (figura 22). 

 

 

Figura 21 - Dados com Mesma Amplitude [26] 

 

 

 

Figura 22 - Desvio padrão [26] 
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O cálculo do desvio padrão é dado pela equação: 

 =  √ − ̅ + − ̅ + ⋯ + � − ̅  −   

Sendo: 

V = Valor individual das amostras; 

 ̅ = Média das amostras; 

 n = Número das amostras 

 

O desvio padrão também pode ser calculado a partir da amplitude pela seguinte 

equação: =   

 Sendo: 

 R = Amplitude dos dados da amostra. 

  = Constante tabelada que depende do número de elementos na amostra 

apresentada no anexo A. 

 Usualmente no CEP é empregado o intervalo de confiança de 99,73% ou 3 

desvios padrões (�), onde a primeira região encontra-se aproximadamente 68,3% dos 

dados, a segunda região encontra-se 95,45% e no terceiro desvio padrão encontram-

se 99,73% dos resultados, ou seja, se em algum momento o processo gerar resultados 

com valores maiores do que a média mais ou menos três desvios padrões merece ser 

investigado, pois a ação de alguma causa especial pode ter ocorrido. (Ver figura 23). 
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Figura 23 - Probabilidade de ocorrências [26] 

 

 Neste item da dissertação será abordado apenas as cartas de controle para 

variáveis, na qual é referente a uma característica que pode ser mensurada. Dentre 

os tipos de cartas para variáveis será citado as cartas de ̅ e R (média e amplitude) e ̅ e S (média e desvio padrão). [27] 

 

Cartas de controle de ̅ e R: 

Para uma amostra aleatória aplica-se o teorema do limite central, isto é, quando 

o tamanho da amostra aumenta sua distribuição tende a uma distribuição normal com 

média µ e desvio padrão �, sendo o melhor estimador de µ para o limite central do 

gráfico das médias (LC) é dado por: 

 =  ̿ =  ̅ +  ̅ + ⋯ +  ̅�   

 

Para a linha central do gráfico das amplitudes temos: 

 =  ̅ =  +  + ⋯ +  �   
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 Como facilitador de cálculos estatísticos para o CEP existem constantes que 

dependem do número de elementos dos subgrupos da amostra e são utilizadas para 

determinar o limite superior (LSC) e inferior (LIC) de controle: 

Limites para o gráfico das médias:  

 =  ̿ + ̅   e  � =  ̿ − ̅  

 

Limites para o gráfico das amplitudes:  

 = ̅ (6)  e  � = ̅  

 

Sendo: X̿ = média das médias das amostras R̅ = média das amplitudes A ,    = constantes tabeladas que depende do número de amostras 

 

n 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
D4 3,27 2,57 2,28 2,11 2 1,92 1,86 1,82 1,78 
D3 0 0 0 0 0 0,08 0,14 0,18 0,22 
D2 1,13 1,69 2,06 2,33 2,53 2,7 2,85 2,97 3,08 
A2 1,88 1,02 0,73 0,58 0,48 0,42 0,37 0,34 0,31 

Tabela 1 - Valores de constantes empregadas no CEP. 

 

 Após definir os limites correspondentes de cada gráfico os pontos devem ser 

dispostos em seus respectivos gráficos e realizada análise se o processo está sob 

controle. Se todos os pontos estão dentro dos limites estabelecidos e não foi detectado 

nenhum comportamento sistemático, considera-se que o processo está sob controle 

e com limites adequados para uso.  

Quando um ou mais pontos estão fora dos limites de controle então é 

necessário rever os limites estabelecidos examinando ponto-a-ponto de cada gráfico 

e analisar a causa provável de seu comportamento. Se a causa foi especial e as 

demais encontram-se sob controle este ponto pode ser eliminado e então deve ser 

refeito todos os cálculos anteriores até que não se encontrem pontos que deixem o 

processo fora do controle ou com comportamentos sistemáticos. 
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Cartas de controle de ̅ e S: 

 O processo para obtenção da linha central (LC) de estimador da média µ para 

a carta de controle ̅ e S segue o mesmo cálculo para citado da carta de controle ̅ e 

R. =  ̿ =  ̅ +  ̅ + ⋯ +  ̅�   

 Para obter o melhor estimador de desvio padrão �  é necessário fazer a média 

do desvio dos elementos da amostra: ̅ = ∑ ��
�=   

Sendo  
�̅�  o estimador não viciado para o desvio padrão populacional �. 

 

Limites de controle superior (LSC) e inferior (LIC) para o gráfico das médias:  

 =  ̿ + ̅   e  � =  ̿ − ̅  

 

Limites para o gráfico do desvio padrão: 

 = ̅          = ̅         � = ̅  

 

 A presença de um ou mais pontos fora dos limites de controle é a evidência de 

que uma causa especial inferiu sobre o processo, merecendo ser investigado. Para 

cada processo pode existir critérios diferentes para analisar as ocorrências 

sistemáticas presentes nas cartas de controle, no entanto, segue a lista de alguns 

critérios [27]: 

 1 ponto mais do que 3 desvios padrão a partir da linha central; 

 7 pontos consecutivos no mesmo lado da linha central; 

 6 pontos consecutivos, todos aumentando ou diminuindo; 

 14 pontos consecutivos, alternando acima e abaixo; 

 2 de 3 pontos consecutivos maior que 2 desvios padrão a partir da linha central 

(mesmo lado); 
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 4 de 5 pontos consecutivos maior que 1 desvio padrão a partir da linha central 

(mesmo lado); 

 15 pontos consecutivos dentro de 1 desvio padrão da linha central (qualquer 

lado); 

 8 pontos consecutivos maior que 1 desvio padrão a partir da linha central 

(qualquer lado). 

 

 3.3 Modelos matemáticos para previsão de não conformidades metrológicas 

 

 Além de métodos para a avaliação de estabilidade das máquinas de medir, 

neste trabalho foram pesquisados também modelos e métodos matemáticos que 

pudessem ser empregados para fazer previsões sobre quando a máquina de medir 

estaria provavelmente com erros acima do especificado. Neste sentido foram 

analisados os métodos descritos a seguir. 

 

3.3.1 Média móvel simples e média ponderada 

 

 A utilização da média móvel como modelo de previsão é indicada quando não 

há indícios de tendência ou sazonalidade e para previsões de curto prazo. Com este 

método, a previsão �  é dada pela média aritmética dos últimos k elementos da série 

temporal ( , , … , �  que são alterados com o decorrer do tempo, alimentando a 

série com valores recentes e descartando os obsoletos, mantendo o número de 

observações sempre constantes. 

 

� = � + �− + ⋯ + �−�+   

 

 

 A desvantagem desse modelo é em determinar o tamanho de k e a falta de 

acurácia em lidar com séries que apresentem tendência e ou sazonalidade, já que os 

valores passados não são utilizados [28]. 

 A média móvel ponderada segue o mesmo princípio da média móvel simples 

sendo acrescentado pesos diferentes para cada observação, deste modo os valores 
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mais recentes apresentam maior importância pois terão um fator multiplicativo maior 

do que os dados anteriores. 

 

� = � ∗ � + �− ∗ �− + ⋯ + �−�+ ∗ �−�+   

 ∑ � = 1 (17) 

 

3.3.2 Suavização Exponencial 

 

Em uma série temporal que se apresenta constante por volta de um nível 

médio, a suavização exponencial pode ser usada para prever valores futuros �̂+  

sendo � sua constate te suavização, � o valor observado da série e �̂ o valor previsto 

no instante t assim sendo a expressão matemática [29]. 

 �̂+ =  � � + −  � �̂  

 

A determinação dessa constante de suavização pode ser determinada por um 

valor arbitrário ou utilizando métodos de mínimos quadrados, que utilizam a série 

histórica para que os desvios dos erros sejam minimizados. 

 

3.3.3 Análise de regressão 

 

 A análise de regressão consiste em estabelecer uma função matemática que 

relacione uma variável dependente (y) a outra independente (x) de forma que minimize 

o desvio dos quadrados reais entre os pontos e, sendo assim, poder descrever valores 

de uma variável dependente a partir de uma independente [30]. 

 Para estabelecer uma função que associe o fenômeno pode-se utilizar do 

gráfico diagrama de dispersão para observar o comportamento das variáveis x e y, 

podendo ser apresentado de maneiras distintas no qual devem ser associadas com 

as curvas de modelos matemáticos que mais se aproximem. Apesar da tentativa de 

buscar um modelo para representar o fenômeno muitos pontos estarão afastados da 
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linha, isto pois o processo está suscetível a influências externas que são geralmente 

aleatórias [31]. 

 Um dos métodos que minimiza as distâncias entre os pontos e a curva é o 

Método dos Mínimos Quadrados, que o utiliza em sua equação a soma do quadrado 

das distâncias para obter a reta que melhor se ajusta aos pontos. 

 Uma vez definida a função de 1° grau da reta de regressão por mínimos 

quadrados. 

 

Y = a*x + b (19) 

 

 O coeficiente angular da reta e “b” a interceptação no eixo Y, serão expressos 

por:  =  ∑ −  ∑ ∑∑ −  ∑    

 =  ∑ ∑ −  ∑∑ −  ∑   

 

 Onde x e y são as coordenadas dos pontos analisados nos dados obtidos do 

histórico de avaliação praticado. 

 

3.3.4 Series Temporais (modelos de Box-Jenkins) 

 

 Os modelos de séries temporais são fundamentados em teoria de que o 

histórico da série apresenta informações relevantes que podem descrever uma 

estimativa prévia dos próximos valores a partir de uma estrutura de correlação 

temporal (metodologia de Box-Jenkins) [32]. 

 Neste conceito as séries temporais podem ser compostas em quatro partes: 

 Tendência: Indica o sentido da série ao longo do tempo; 

 Ciclo: Movimento ondulatório que ao longo do tempo por ser cíclico; 

 Sazonalidade: Movimento associado com influências externas que se 

apresenta de tempos em tempos; 

 Ruído aleatório ou erro: Resíduo aleatório que não pode ser modelado. 
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 Os modelos matemáticos de Box-Jenkins, conhecidos por ARIMA (Auto 

Regressive Integrated Moving Averages) ou por Auto Regressivo Integrado de Médias 

Móveis, são modelos que tem por objetivo assimilar o comportamento da correlação 

da série.. Tais modelos são o resultado da combinação entre três componentes, 

denominados “filtros”, podendo a série ser modelada pela combinação entre eles ou 

apenas por um único componente: componente Auto Regressivo “AR”; componentes 

de integração “I” e a componente de médias móveis “MA” [32]. 

O Modelo Auto Regressivo (AR) é expresso pelos seus valores passados 

regredido de seus dados históricos e pelo erro aleatório, expressado por: 

 � = �   �− +  �   �− + ⋯ + �   �− + ��  

 

 O modelo é composto por: � a série ajustada no período t; o coeficiente auto 

regressivo  � ; os valores passados da série  �−   e o erro aleatório ��. O AR (1) é 

o modelo mais simples pois é semelhante a uma regressão linear. Exemplo: 

 � = �   �− + ��  

 

O Modelo de Média Móveis (MA) é dado pela média móvel simples da série dos 

erros aleatórios, ou seja, a série observada é o somatório dos erros passados da 

variável. 

 � = �� +  �  ��−  + �  ��− + ⋯ +  �  ��−  

 

 Em alguns casos pode ser vantajoso associar os dois modelos anteriores em 

um só, resultando no Modelo Auto Regressivo de Média Móveis ARMA, agregando 

características de defasagens da série e dos erros (resíduos), por incluir os dois tipos 

de defasagem o modelo é descrito por: 

 � = �   �− + �   �− + ⋯ + �   �− + �� − �  ��− − �  ��− − ⋯ − �  ��−   

  

 Os modelos AR, MA e ARMA são fundamentados em que as séries temporais 

são estacionárias, ou seja, são processos que estão em equilíbrio com médias e 
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variâncias constantes ao longo do tempo. Já modelos não estacionários apresentam 

média e variância dependente do tempo o que implica em inclinação nos dados ou as 

variações não permanecem constantes e que ocorrem oscilações que aumentam ou 

diminuem ao longo do tempo. Para tornar estas séries estacionárias é necessário 

fazer certo número de defasagens “d” para alcançar tal estacionariedade, 

transformando o modelo ARMA em ARIMA descrito abaixo [32]: 

 � = �   �− + ⋯ + �   �− + �� − �  ��− − ⋯ − �  ��−  

 

Em que: � =  ∆� � (27). 

 

 

3.3.5 Critérios para avaliar desempenho do método de previsão 

 

 Para identificar a técnica de previsão que melhor se adequa é necessário 

compará-la com outros modelos de previsão utilizando parâmetros estatísticos que 

quantifiquem qual melhor modelo a ser utilizado pela série temporal e qual seu melhor 

ajuste. Dentre os parâmetros: 

 

a) Media dos desvios absolutos 

 É reconhecido na literatura e na prática como um método confiável e 

amplamente utilizado para dados distribuídos normalmente e consiste na média da 

diferença entre o valor real   � e o valor previsto ̂� com n o número de observações. 

É calculado pela equação: 

 =  ∑ | � −  ̂�|��=   

 

Onde: � são os valores observados, ̂� os valores previstos e ̅� a média das 

observações. [27] 

 

b) Desvio quadrático médio 
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 Método que tem por característica destacar os maiores erros comparados com 

os de menor escala, permitindo sinalizar claramente a ocorrência de uma 

anormalidade em um processo. É dado pela equação, onde os fatores têm o mesmo 

significado descrito no método anterior. 

 =  ∑ | � −  ̂�|��=   

 

c) Coeficiente de Correlação R² 

 Os métodos anteriores são todos baseados em erros. Além daqueles existe um 

método que utiliza uma medida percentual para descrever o modelo utilizando a fração 

da variabilidade da série, sendo que quanto mais próximo de zero o modelo tem um 

ajuste pobre e não é adequado e 1 indica um ajuste ótimo. O coeficiente de correlação 

é muito empregado em experimentação para descrever o sincronismo entre causa e 

efeito, sendo calculado pela equação: 

 = −  ∑ | � −  ̂�|��=∑ | � −  ̅�|��=   

 

Onde,  � são os valores observados, ̂� os valores previstos e ̅� a média das 

observações. [27] 

 

Os modelos matemáticos e métodos de avaliação e previsão pesquisados e 

descritos neste capítulo foram testados com vistas à aplicação no sistema de ensaio 

de máquinas de medir por coordenadas, sendo alguns deles implementados como 

demonstrado nos próximos capítulos. 
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4. SISTEMA DE MONITORAMENTO PREDITIVO PARA MÁQUINAS DE MEDIR 

POR COORDENADAS 

 

 Os sistemas de monitoramento preditivo de máquinas em geral são há bastante 

tempo empregados em sistemas de produção e, de modo geral, têm como conceito 

designar a condição atual de funcionamento da máquina com base na coleta de 

informações periódicas (monitoramento ou inspeção) baseadas em parâmetros que 

indicam desgaste ou degradação de seu processo [33].  

Dentre as técnicas mais comumente utilizadas em máquinas de produção 

estão: 

 Monitoramento e análise de ruídos/vibrações; 

 Análise de óleos; 

 Análises por ultrassom e análise do estado das superfícies; 

 Termografia de sistemas elétricos e mecânicos; 

 Dentre outras. 

 

Estes processos indicam o tempo de vida útil de equipamentos ou de partes da 

máquina, bem como podem estabelecer as condições de uso para manter estes 

elementos sem degradar o estado da máquina, garantindo um padrão de qualidade 

sem perder desempenho ou produtividade. 

Suas principais finalidades são: 

 Determinar antecipadamente a necessidade de manutenção ou reparo em 

elementos da máquina; 

 Redução de trabalhos de emergência não previstos no cronograma de 

manutenção; 

 Eliminação de processos desnecessários de desmontagem para inspeção; 

 Utilizar a vida-útil do equipamento por completo; 

 Impedir propagação de danos ao maquinário; 

 Aumentar a disponibilidade da máquina, bem como sua produtividade e grau 

de confinação. 

 

 O sistema de monitoramento da estabilidade de máquinas de medir por 

coordenadas, objeto deste trabalho, é fundamentado nestas técnicas de manutenção 
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preditiva de máquinas de produção, buscando obter as vantagens citadas no contexto 

da metrologia dimensional. 

 

4.1 Conceito idealizado do sistema de monitoramento de máquinas de medir 

 

 Como visto no item 2.2, a máquina de medir por coordenadas possui diversos 

fatores que podem causar influência em seu resultado de medição, mas, devido às 

características próprias de um processo de medição, torna-se inviável utilizar técnicas 

preditivas convencionais aplicadas em cada fonte de incerteza da MMC sendo 

algumas delas imensuráveis, como as associadas ao operador. Deste modo, este 

trabalho de mestrado teve por finalidade implementar o conceito de manutenção 

preditiva na MMC, por meio de uma técnica eficaz e que possa mostrar com clareza 

o aumento da degradação de sua incerteza de medição ao longo do tempo para obter 

alguma previsibilidade sobre o momento ideal para intervir na máquina por meio de 

calibrações ou ajustes. 

 Normalmente para avaliar a incerteza de medição das máquinas de medir por 

coordenadas são feitas verificações com padrões calibrados, com os quais pode ser 

comparado o valor obtido do mensurando (o padrão) com o valor fornecido pela MMC. 

Para aplicar a filosofia da manutenção preditiva, o conceito idealizado do sistema de 

monitoramento utiliza como metodologia as informações geradas com o padrão para 

obter parâmetros (erros de posição, perpendicularidade ou erros de escala) da MMC 

que representem o estado atual de sua geometria para serem utilizados em análises 

de tendência, indicando um intervalo seguro de utilização da máquina de medir por 

coordenadas garantindo a incerteza mínima necessária definida pelo usuário sem 

comprometer a confiabilidade das medições, além de recomendar prazos para 

possíveis calibrações e ajustes a serem feitos. 

 Para empregar o conceito da manutenção preditiva, o sistema foi idealizado 

com três subitens: 

 Um padrão com exatidão maior do que o processo em questão, observando 

custos de aquisição e calibrações futuras, devendo possuir características 

físicas e dimensionais para facilitar o manuseio dos operadores, tendo uma 

geometria adequada que permita obter os parâmetros metrológicos 

necessários para o seu monitoramento. Planejou-se o uso de padrões 
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disponíveis no mercado, e também o projeto e construção de um padrão no 

contexto deste trabalho, como será descrito no capítulo 5; 

 Um procedimento de ensaio definido, padronizado e compreendido pelos 

usuários de MMC’s para que possam fazer testes rápidos, práticos e eficientes 

com aplicação direta em meio industrial, motivando-os a realizar os testes com 

a devida frequência recomendada pelos gestores da qualidade. Estes ensaios 

devem ocorrer sempre com a mesma periodicidade, como por exemplo, 

quando iniciar ou terminar um novo ciclo da semana e quando ocasionar 

suspeitas de alteração na confiabilidade da máquina. O procedimento deve ser 

planejado, testado, validado e documentado para que os usuários do sistema 

de teste possam ser qualificados operacionalmente na condução dos ensaios; 

 Um aplicativo computacional capaz de gerenciar, armazenar informações 

medidas de comprimentos, ângulos ou posições feitas pela MMC e processar 

matematicamente estes dados, transformando-os em parâmetros que revelem 

informações sobre a geometria da máquina. Depois desse processamento 

matemático, o aplicativo deve ser capaz de realizar análises de tendências 

usando técnicas como MSA, análise de regressão, controle estatístico de 

processos, séries temporais ou outros métodos matemáticos que por meio 

destes possam emitir avaliações conclusivas acerca de sua estabilidade 

geométrica, armazenando o histórico dos resultados para possíveis consultas 

futuras quando necessário. 

 

Ao iniciar o monitoramento, os usuários que farão do uso mais frequente do 

sistema deverão estar qualificados pela equipe gestora de qualidade, sendo esta 

qualificação indispensável para a correta condução dos ensaios.  

Antes de ser realizado o primeiro ensaio deve-se fazer ciclos de medição com a 

MMC em vazio para que as influências térmicas corrigidas pela matriz de calibração 

não agreguem incerteza durante o procedimento de ensaio. Quando iniciado o 

primeiro ensaio o operador deverá manusear o padrão dimensional até o centro da 

MMC ou no local do volume de trabalho mais utilizado e garantir que o padrão esteja 

bem fixado, limpo e em condições conservadas. É importante salientar que a posição 

do padrão iniciado pelo primeiro ensaio deve ser sempre a mesma até que a equipe 

de qualidade decida iniciar uma nova etapa de monitoramento, isto porque os erros 
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oriundos da MMC não são constantes em todo seu volume de trabalho, podendo ter 

variações entre o início e o final da mesa da MMC. 

Após a definição do posicionamento pela equipe de qualidade, o usuário inicia no 

software da MMC um programa de medição que deve ser previamente elaborado e 

testado até que o programa esteja isento de erros que possam ocasionar problemas 

inesperados como colisões, por exemplo. Neste programa o usuário deve primeiro 

fazer um alinhamento manual do padrão com o intuito do software identificar as 

principais coordenadas a serem seguidas para que posteriormente seja feito um 

alinhamento automático pela MMC, fazendo a máquina realizar medições de forma 

autônoma com o mínimo de interferência do operador. Essa medição automática pode 

ser feita por meio de uma programação CNC online ou off-line. 

A rotina de medição do padrão deve ser realizada pelo menos três ensaios para 

avaliar a repetibilidade dos resultados. O software de medição da MMC fornecerá ao 

operador resultados dependendo do tipo de elemento geométrico medido no padrão, 

tais como, diâmetros, comprimentos, ângulos e outros. De posse desta informação, o 

usuário deve inserir esses valores no aplicativo computacional para que os transforme 

em parâmetros representativos da geometria da máquina de medir por coordenadas. 

Depois de processar os dados, o aplicativo informa ao usuário parâmetros numéricos 

para que os usuários possam inferir sobre o estado da MMC informando-os com 

diagnósticos simples e conclusivos. A figura 24 demonstra um fluxograma de como é 

apresentado o sistema de monitoramento preditivo. 

 

Figura 24 - Fluxograma do sistema proposto 
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A informação numérica obtida nos ensaios ao longo do tempo deve ser 

armazenada e processada para que se possa inferir sobre a estabilidade da máquina 

de medir ao longo do tempo e avaliar a adequação de intervalos de calibração 

praticados. 

Dada a grande influência da temperatura sobre os resultados de uma avaliação 

em máquinas de medir por coordenadas, as condições ambientais durante os ensaios 

devem ser registradas e devidamente consideradas no resultado do ensaio, ou seja, 

o aplicativo computacional deve ter recursos para determinação e correção de erros 

decorrentes de influência térmica sobre o padrão e sobre a máquina de medir. 

 

4.2 Vantagens potenciais do monitoramento de máquinas de medir 

 

A exatidão de medição é o principal compromisso de todo e quaisquer 

processos de medição na indústria e na medição por coordenadas isto é 

particularmente crítico por sua grande presença na produção seriada e pelo alto valor 

agregado dos produtos que fazem uso da tecnologia para ajuste de processos de 

fabricação. Caso os erros de medição estejam incompatíveis com o nível de exatidão 

exigido dos produtos, uma série de problemas potenciais para a empresa fica 

perigosamente provável, tais como: 

 Erros de diagnóstico de processos produtivos, levando a ações corretivas 

indevidas, comprometendo lotes inteiros de produção; 

 Baixa qualidade geométrica dos produtos fabricados, potencializando falhas 

de montagem e falhas operacionais destes produtos; 

 Comprometimento da qualidade corporativa, potencializando conflitos com 

clientes e perda de credibilidade no mercado; 

 Piora na sustentabilidade técnica, econômica e ambiental de processos e 

empresas, pelos desperdícios decorrentes de refugos e retrabalhos em peças 

com dimensões erradas. 

 

Por outro lado, os esforços e investimentos, para assegurar que as máquinas 

estejam operando com erros dentro do aceitável não podem ser desmedidos, ou os 

custos decorrentes da qualidade podem impactar de modo significativo nas empresas. 
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Deste modo, o estabelecimento com sucesso de um sistema de monitoramento 

potencializa grandes impactos positivos no âmbito da qualidade e serviços prestados 

das empresas, tais como: 

 Garantia da confiabilidade dos equipamentos de medição; 

 Minimização de riscos com a utilização da tecnologia de medição por 

coordenadas; 

 Identificação de não-conformidades nos equipamentos e 

eliminação/minimização das causas; 

 Definição de intervalos de calibração de modo particular as condições da 

máquina; 

 Minimização de custos e desperdícios com problemas de qualidade; 

 Maximização do tempo de operação das máquinas evitando paradas sem 

necessidades (em produção seriada); 

 Redução de investimentos com calibrações e manutenções das máquinas de 

medir os quais, em grandes empresas, chegam a custar o equivalente a uma 

máquina de medir por ano. 

 

Uma vez que as máquinas de medir são empregadas para ajustes de processos 

produtivos, a eficiência no estabelecimento deste monitoramento poderá aumentar 

significativamente a qualidade em toda uma cadeia produtiva que faz uso direto ou 

indireto da tecnologia de medição tridimensional, além de evitar perdas na produção 

e atrasos de compromissos com clientes, aumentando sua eficiência como um todo e 

credibilidade no mercado. 

 

4.3 Requisitos técnicos, operacionais e econômicos do sistema de ensaio 

 

Para que o sistema de ensaio seja bem sucedido na sua tarefa de avaliar as 

máquinas de medir, é necessário que os padrões dimensionais possuam um nível de 

exatidão superior à especificação de erro máximo definido pelo fabricante da máquina 

em questão ou definida pelo usuário, em função da exatidão necessária para o 

controle de processos e produtos. Essas incertezas devem ser as mais baixas 

possíveis oferecendo a maior qualidade possível para minimizar as incertezas 
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associadas ao padrão metrológico, mas, no entanto, deve ser observado também 

aspectos econômicos como seus custos de aquisição e manutenção, e aspectos 

operacionais como suas características dimensionais e a facilidade de implementação 

no processo de monitoramento preditivo para o usuário da máquina de medir. Se fosse 

possível quantificar as necessidades em questão em uma expressão matemática o 

padrão deveria estar no ponto ótimo desta curva, representando os benefícios e 

custos associados. 

Com a implantação do monitoramento, os procedimentos de ensaio devem ser 

práticos, de curta duração e estarem padronizados pelos participantes da equipe, 

envolvendo integralmente todos os membros na resolução das causas e anomalias 

associadas ao sistema de medição. Ensaios de longa duração podem atrapalhar a 

produtividade das máquinas de medir por coordenadas, podendo levar o operador a 

continuar suas tarefas ao invés de empregar esforços na qualidade do monitoramento, 

sendo assim, aumentaria o fator de sua influência no processo de medição e de 

monitoramento preditivo. 

A garantia da qualidade em si já agrega custos a empresa, porém a relação de 

custo benefício deve ser averiguada cautelosamente pelos gestores que farão a 

escolha adequada ao processo em questão. Como citado no capitulo 2, o sistema 

proposto agrega muitas vantagens aos usuários que recorrem à tecnologia de 

medição tridimensional, havendo, no entanto, o custo de aquisição relativamente alto 

de aquisição de padrões metrológicos, na qualificação de operadores e na adaptação 

de processos. Porém, a médio e longo prazo trará benefícios associados à maior 

confiabilidade metrológica redução de produtos ineficientes, refugos, retrabalhos e 

ainda possibilita redução de custo com calibrações e manutenções excessivas que 

poderiam ser adiadas, sem perder confiabilidade. 

Após analisar o contexto da empresa parceira no desenvolvimento deste 

projeto e de várias outras com o mesmo perfil de uso da medição por coordenadas 

em produção seriada, foi utilizado o QFD (Quality Function Deployment), onde auxiliou 

na definição dos principais requisitos técnicos, operacionais e econômicos desejáveis, 

listados a seguir: 
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a) Requisitos técnicos:  

Exatidão dos padrões: Seguindo orientações praticadas em calibrações de 

sistemas de medição, o padrão deve ter idealmente uma exatidão superior às 

máquinas de medir que serão avaliadas [34]. No caso avaliado os padrões devem 

apresentar uma incerteza em suas dimensões calibradas abaixo de 1,0 micrometro. 

Dimensão dos padrões: Idealmente a dimensão dos padrões deve ocupar 2/3 

da maior diagonal da máquina de medir. Para as máquinas testadas neste trabalho 

esta dimensão fica em torno de 1000 mm. No entanto, para não penalizar o custo e a 

portabilidade dos padrões, definiu-se a dimensão de 500 mm como requisito para os 

padrões. No caso de se necessitar avaliar a máquina de modo mais completo pode-

se deslocar o padrão para mais de uma posição. 

Forma dos padrões: o formato geométrico dos padrões do mercado se 

apresentam de modo linear (Ex: Blocos-padrão, padrões escalonados), bidimensional 

(Ex: placas de furos) e tridimensionais (Ex: Blocos e padrões prismáticos). Ao analisar 

as máquinas de medir é importante avaliar os seus erros no volume de trabalho e, 

dessa forma, os padrões tridimensionais são os preferidos dada a sua condição de 

verificar a máquina de medir no espaço 3D. No entanto, é possível a aplicação de 

padrões lineares ou bidimensionais, desde que estes sejam movidos no volume da 

máquina, o que, no entanto, penaliza a praticidade do ensaio. 

Materiais dos padrões: As máquinas de medir avaliadas operam em ambiente 

climatizado, o que minimiza a necessidade de que os padrões sejam confeccionados 

em materiais pouco sensíveis à temperatura como fibra de carbono ou invar. No 

entanto, não é aceitável o emprego de materiais muito sensíveis à temperatura, como 

o alumínio e suas ligas. Como requisito definiu-se que os padrões podem ser de aço, 

ou de materiais menos sensíveis à temperatura. 

 

b) Requisitos operacionais: 

Portabilidade dos padrões: Os padrões, manuseados pelo operador, precisam 

ser transportados para as diferentes salas de medidas, deste modo há um requisito 

de peso máximo para que o sistema não penalize a praticidade e a segurança do 

ensaio. Neste aspecto se buscou como referência normas de segurança do trabalho 

que definem o limite de 20 kg para manuseio sem o auxílio de sistemas de elevação 

e transporte. Para o sistema de avaliação da máquina de medir este requisito foi 
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baixado para 10 kg, de modo a tornar a operação de manuseio dos padrões segura e 

com menor possibilidade de choques ou quedas do padrão. 

Robustez e estabilidade mecânica: dado que os padrões serão movimentados 

e manuseados é necessário que os mesmos estejam corretamente condicionados em 

caixas com a devida proteção contra choques e vibrações, e que os mesmos 

apresentem robustez mecânica que os tornem estáveis geometricamente ao longo do 

tempo. Desta foram não foram considerados padrões confeccionados de materiais 

frágeis como vidro e cerâmica, nem padrões com partes unidas por solda, rebites e 

parafusos, que tendem a alterar a geometria do padrão com o tempo. 

Tempo de ensaio: como já citado ao longo do texto desta dissertação, é 

importante que os métodos de ensaio sejam de aplicação prática e rápida para 

motivarem os usuários de máquinas a praticarem testes com boa frequência temporal. 

Com base em informações práticas de usuários na indústria e de sistemas de teste 

comerciais, definiu-se como meta o tempo de 15 minutos para um ensaio de 

verificação completo na máquina de medir. Neste tempo se inclui a preparação, 

execução, processamento das informações e emissão de diagnósticos. 

Interferência do operador: alguns métodos de ensaio usam padrões que exigem 

bastante manuseio do operador para mudar a sua posição na máquina de medir (ex: 

bloco-padrão). Outros métodos de ensaio empregam padrões que, uma vez 

posicionados na máquina de medir, não são mais manuseados pelo operador (ex: 

padrões tridimensionais). No sistema de teste idealizado se definiu que o operador 

deve ter um mínimo de interferência manual no ensaio, dado que as máquinas de 

medir objeto de estudo desta dissertação são todas elas CNC. Nada impede, no 

entanto, que o mesmo sistema de teste idealizado neste trabalho seja aplicado em 

máquinas de medir manuais. 

 

c) Requisitos econômicos 

Custo de aquisição: a definição de quanto um sistema de ensaio deveria custar 

para ser considerado viável para ser implantado foi analisada junto a usuários de 

máquinas de medir e as informações obtidas foram bastante dispersas. Para 

empresas maiores, com maior número de máquinas de medir, aceita-se um custo de 

um sistema de teste de 10% a 15% do valor da máquina, algo em torno de US$ 

10.000,00 em valores atuais (US$1,0 cotado em aproximadamente 3,2 R$). Isso 
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decorre do maior poder financeiro destas empresas e do maior potencial de retorno 

financeiro com a extensão do período de manutenção e calibração das máquinas. 

Para as empresas menores com uma ou duas máquinas de medir, este valor se reduz 

para cerca de US$ 3.000,00 em valores atuais. Dada a grande variação neste item 

não se definiu um valor para todas as empresas, mas é grandemente desejável que o 

sistema de teste não custe mais de que US$ 10.000,00 como valor limite. 

Custo de manutenção: como todo padrão metrológico o sistema de testes deve 

passar por calibrações periódicas. Padrões de teste de máquinas de medir por 

coordenadas usados de modo criterioso apresentam boa estabilidade geométrica e 

são calibrados a cada 2 anos na maior parte das situações. Este custo com as 

calibrações se soma ao custo com a manutenção normal de equipamentos de 

medição como limpeza e proteção contra oxidação das partes metálicas, de valor bem 

mais baixo. No presente trabalho definiu-se que o custo com a manutenção do sistema 

de testes deve ser inferior a US$ 300,00 por ano, na média de sua utilização. 

 

 Estes requisitos balizaram as decisões tomadas neste trabalho quanto aos 

aspectos analisados, busca de soluções de mercado e desenvolvimento de tecnologia 

própria para ensaio de máquinas. Tais requisitos foram analisados utilizando o QFD 

que evidencia os pontos prioritários em termos de qualidade ao projeto. Com base 

nos resultados desta análise várias decisões técnicas foram adotadas na sequência 

do projeto. 
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Tabela 2 – QFD das características de métodos de ensaio de MMC 
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5. PADRÕES DIMENSIONAIS EMPREGADOS NOS TESTES DE VERIFICAÇÃO 

 

 Existe no mercado uma variedade de padrões e métodos de referência para 

ensaios de verificação em máquinas de medir por coordenadas. Cada método possui 

características e aplicabilidades distintas, dentre os quais podem ser separados em 

três grupos: os padrões mecânicos, ópticos e óptico-mecânico. Padrões mecânicos 

são medidas materializadas utilizadas em inspeção de rotina de medição da MMC, 

onde compara-se os valores calibrados dos padrões com os resultados de medição 

gerados pela máquina. Os métodos ópticos é óptico-mecânicos consistem em utilizar 

tecnologia de interferometria a laser para gerar um sistema de posicionamento de 

precisão e possuem grande exatidão [35], porém seu custo é elevado e de aplicação 

demorada sendo utilizada na maior parte para ensaios de calibração. 

 Os padrões mecânicos podem ser, quanto à geometria, unidimensionais, 

bidimensionais ou tridimensionais e para a aplicação neste projeto de dissertação 

foram avaliados padrões com características tridimensionais, pois estes padrões têm 

melhor potencial para proporcionar menor tempo de ensaio devido a um menor 

número de posicionamentos do padrão no volume da máquina de medir. Além disso, 

os padrões com geometria tridimensional podem fornecer os parâmetros metrológicos 

(erro de perpendicularidade entre eixos e erro de medição volumétrico) descritos no 

item 5.4 para análise posterior [22]. No entanto, também foi avaliado neste trabalho 

um padrão unidimensional, como descrito a seguir. 

5.1 Barra de esferas 

 

 A barra de esferas se trata de um padrão unidimensional composto por duas 

esferas afastadas no espaço com um comprimento calibrado. Para possibilitar a 

movimentação da barra no volume da máquina e avaliar erro de perpendicularidade e 

erro de medição volumétrico de modo facilitado, foi desenvolvido um dispositivo de 

movimentação permitindo-a rotacionar em relação ao plano horizontal e vertical, 

proporcionando simplicidade no seu posicionamento e inclinação de acordo com as 

diagonais espaciais de diferentes volumes de MMC’s. O padrão foi desenvolvido e 

confeccionado no IFSC no contexto deste projeto, sendo composto por esferas de 

rolamento com baixo erro de forma fixadas em uma barra de aço, ficando a uma 

distância de aproximadamente 1000 mm uma da outra. 
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 Esta barra de esferas foi calibrada na máquina de medir por coordenadas do 

IFSC empregando o método de comparação contra uma barra de esferas escalonada 

de exatidão sub micrométrica. A incerteza desta barra de esferas calibrada é de: 

 

U = 0.20 μm + 0.50 μm * L/m 

 

Sendo L a dimensão medida na barra de esferas escalonada (mm) 

  

A calibração por comparação gerou a dimensão calibrada para a barra de duas 

esferas, com incerteza de ±2µm. A figura 25 a seguir mostra a calibração da barra de 

duas esferas contra a barra de esferas escalonada. 

 

 

Figura 25 - Calibração por comparação para a barra de esferas 
 

 A concepção do dispositivo de movimentação da barra de duas esferas foi 

idealizada para apresentar baixo custo, cerca de R$ 600,00, aliado com uma boa 

capacidade para dispor os parâmetros metrológicos com relativa facilidade e precisão. 

O dispositivo de movimentação é composto por poucos elementos, possuindo três 

bases magnéticas fixadas em uma base de alumínio no qual possui uma parte móvel 

que possibilita a rotação horizontal e na mesma parte móvel é fixado um perfil de 

alumínio com uma peça móvel que permite o deslocamento de altura da barra de 

esferas, que encontrasse fixa sobre outro mecanismo rotativo para propiciar a 
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inclinação vertical. Este dispositivo, com três graus de liberdade, é apresentado na 

figura 26 e com maior detalhamento na figura 27. 

 

 

Figura 26 - Projeto do dispositivo de movimentação de barra de esferas 
 

 

 

Figura 27 - Vista explodida do dispositivo 
 

 

 O procedimento de ensaio com a barra de esferas é fundamentado na norma 

ISO10360-2 [6], sendo avaliado o erro de medição no volume da máquina. O erro 

encontrado é comparado com a especificação da máquina (MPE) para um diagnóstico 

"passa não-passa", e este valor é então arquivado para constituir o histórico da 

variação geométrica da MMC. Também posicionando a barra de esferas nas posições 

diagonais da MMC e comparando a diferença entre os resultados de medição é 

a b 
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indicativo de erros geométricos de perpendicularidade entre os eixos da máquina. 

Desse modo, além de avaliar a diferença absoluta entre o comprimento medido e o 

comprimento calibrado, é importante avaliar a diferença relativa entre os resultados 

das diagonais espaciais. 

Os repetidos testes geram um histórico de erros da máquina para avaliar a sua 

estabilidade e predizer sobre sua variação ao longo do tempo. A figura 28 mostra este 

dispositivo em uso em uma das máquinas de medir avaliada na indústria. Os 

resultados experimentais do uso deste sistema encontram-se descritos no capítulo 6. 

 

 

Figura 28 - Avaliação de máquina empregando dispositivo com a barra de esferas 

 

5.2 Tetraedro padrão 

 

 O tetraedro é um padrão tridimensional, composto por barras de fibra de 

carbono e esferas de cerâmica fixas em seus vértices (figura 29). A distância espacial 

entre os centros das esferas é calibrada com incerteza de ±0,7 µm segundo o 

certificado de calibração do fabricante [36]. 

 A medição da distância entre as esferas é comparada com as respectivas 

dimensões calibradas, e as diferenças encontradas permitem avaliar os erros de 
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escala nos eixos X, Y e Z da máquina, bem como os erros de perpendicularidade entre 

estes eixos e volumétrico. 

 

 

Figura 29 - Tetraedro (Trapet Engineering) [36] 
 

 

O sistema possui a capacidade de realizar inspeções rápidas (interim check) 

em tempo de aproximadamente 10 minutos para realizar a rotina de medição. Devido 

sua geometria tridimensional minimizada, (elemento tridimensional com o menor 

número de pontos possível), o tetraedro permite um ensaio rápido e sem a 

necessidade de movimentação da peça. Assim, além da vantagem operacional, o 

tetraedro permite um ensaio com a possibilidade de avaliar os erros da MMC no 

espaço tridimensional. Uma vez tendo o programa de medição desenvolvido, a rotina 

de medição torna-se muito breve. 

O tetraedro citado possui uma planilha de cálculos denominada Quick chek T 

(figura 30) na qual permite ao usuário inserir os valores dos comprimentos 

mensurados pela MMC e parâmetros para compensação de temperatura. Esta 

planilha mantém um histórico de entrada de dados e dos parâmetros calculados, 

permitindo uma visualização gráfica dos erros de posição (X, Y, e Z da MMC), erros 

de perpendicularidade (XY, XZ, YZ), erro de todos os comprimentos mensurados e 

um último gráfico mostrando o pior erro entre os comprimentos do tetraedro. 
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Figura 30 - Aplicativo computacional de configuração de ensaio com o Tetraedro 
 

5.3 Haste padrão orbital 

 

 Este sistema de teste orbital (Machine Checking Gauge da Renishaw) 

apresentado na figura 31 e 32, consiste em uma barra de fibra de carbono de 

comprimento calibrado que se move orbitalmente pela máquina de medir por 

coordenadas em posições pré-definidas. A barra fica apoiada sobre uma rótula 

esférica denominada pivô, na qual se permite o movimento orbital. Em uma de suas 

extremidades a barra é apoiada pelo apalpador da MMC e na outra existe um 

contrapeso para equilibrar o sistema [37]. 
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Figura 31 - Haste padrão orbital 
 

 

Com essa configuração a máquina apalpa a extremidade da barra em 

diferentes orientações espaciais, movendo-se em trajetória polar. Dado que a 

distância entre as extremidades da barra é fixa, qualquer variação no comprimento 

medido é um indicador de erros de geometria da máquina de medir. O sistema possui 

a capacidade de revelar erros de medição nos eixos e no volume da máquina de medir 

por coordenadas, bem como erros de perpendicularidade entre os eixos. 

 

 

Figura 32 - MCG (Machine Checking Gauge Renishaw) 
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Como pode ser visto na figura 33,o MCG pode ser utilizado tanto em máquinas 

de grande porte quanto em pequenas, alterando poucos elementos, sendo composta 

por três partes móveis (placa de base, pilares e pivô) de fácil acoplamento podendo-

se alterar o tamanho de sua haste de acordo com a necessidade. O MCG também é 

composto por uma esfera padrão em seu apalpador que faz parte do próprio conjunto 

e deve ser utilizada na MMC, isto porque esta esfera é calibrada para a utilização com 

o MCG. O uso de outra esfera aumentará o erro sistemático do sistema de medição 

por possuir características dimensionais divergentes do fabricante. 

 

 

Figura 33 – Acessórios do sistema MCG 
 

As principais especificações técnicas do sistema de acordo com o fabricante 

podem ser vistas na tabela 2, observando-se a rapidez como o ensaio pode ser 

realizado em máquinas CNC e a boa exatidão do método. 
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Especificação técnica 

Tempo de verificação  
Máquina em modo CNC Tipicamente 15 min 

Máquina em modo manual Tipicamente 45 min 

Faixa de medição  
Verticalmente  ± 45° 

Horizontalmente  360° 

Erro total de medição ± 0,5 µm (0,00002 in) 
 

Tabela 3 - Especificações técnicas do MCG [38] 
 

 

O sistema MCG é assim potencialmente vantajoso na avaliação de máquinas 

de medir CNC e possui um aplicativo computacional com a capacidade de 

gerenciamento do teste, geração do programa CNC de medição em linguagem DMIS, 

armazenamento e processamento dos erros, bem como avaliação de estabilidade das 

máquinas de medir. A figura 34 mostra a tela principal de configuração do sistema 

para ensaios de avaliação de máquinas de medir sendo possível parametrizar as 

informações da máquina de medir e das condições ambientais do local do teste. 

 

 

Figura 34 - Software de gerenciamento de ensaios do MCG 
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5.4 Parâmetros numéricos avaliados no ensaio de verificação da MMC 

 

 Para se definir um método de avaliação sobre a estabilidade geométrica de 

máquinas de medir por coordenadas ao longo do tempo é necessário estabelecer e 

utilizar parâmetros numéricos que representem o comportamento atual da máquina e 

com isso desenvolver sistemáticas de acompanhamento metrológico das máquinas 

de medir por coordenadas. Os parâmetros pesquisados e adotados neste trabalho 

estão descritos nos subitens a seguir. [5] 

 

5.4.1 Erro volumétrico 

 

 O erro volumétrico é um parâmetro muito difundido na área de medição 

tridimensional, sendo um parâmetro bastante representativo da conformidade 

geométrica da MMC, baseado na norma ISO-10360-2[6] além de ser prático de se 

monitorar. Todos os ensaios realizados com padrões metrológicos rastreáveis 

revelam erros de medição que podem ser comparados com as especificações da 

MMC definidas pelos seus fabricantes, deste modo é possível caracterizar se a 

máquina está ou não de acordo com sua especificação. 

 O erro volumétrico define a exatidão com que a máquina de medir por 

coordenadas consegue medir uma distância em qualquer posição do seu volume de 

trabalho. É a maneira normalizada com que os fabricantes definem a exatidão de suas 

MMCs, sendo esta exatidão verificada na prática por um método também normalizado. 

Os erros encontrados devem estar abaixo da especificação de erro máximo 

permissível (Maximum Permissible Error - MPE). O parâmetro erro volumétrico é 

bastante abrangente, pois combina todas as não idealidades que a máquina e o 

ambiente de medição possuem. 

 Matematicamente o erro máximo é normalmente definido por uma função onde 

há uma parcela fixa de erro (normalmente causada pelo sistema de apalpação) e uma 

parcela variável com o comprimento (normalmente causada pelos erros de geometria 

da máquina de medir). Deste modo, caso o erro volumétrico se mantenha baixo e 

estável ao longo do tempo de uso da MMC, verifica-se que tanto o sistema de 

apalpação como a geometria da máquina demonstram ter boa estabilidade. A figura 

35 demonstra este conceito, a função matemática e sua interpretação. 
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Figura 35 - Erro volumétrico definido pelo parâmetro MPE da norma ISO10360-2 
 

 

5.4.2 Erro de perpendicularidade 

 

 Nas MMC’s os eixos e guias são construídos e montados para materializar o 

conceito do sistema de coordenadas cartesiano no qual possui três eixos ortogonais. 

Assim, na MMC estes componentes são projetados, construídos e montados para 

minimizar o erro de ortogonalidade entre os eixos (Figura 36).  

A variação da ortogonalidade entre os eixos ao longo do tempo é proveniente 

de erros de montagem da máquina, folgas mecânicas, vibrações, colisões, utilização 

de velocidade excessiva, conformações estáticas e dinâmicas. Sendo assim, o erro 

de perpendicularidade é um parâmetro que representa numericamente a variação do 

comportamento geométrico estrutural da máquina devido ao fato de que fontes de 

influência externas e internas alteram sua geometria e representam o quão longe do 
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ideal estão fora os eixos da MMC’s. Desta forma, quanto menor o erro mais próximo 

do ideal as máquinas estão da ortogonalidade e consequentemente a terá menor 

influência sobre o resultado de medição [39] [5]. 

 

 

Figura 36 - Erro de perpendicularidade em máquina de medir por coordenadas 
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6. ENSAIOS DE VERIFICAÇÃO E RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

 

Este capítulo apresenta os resultados dos ensaios realizados com os padrões 

dimensionais nas máquinas de medir por coordenadas do IFSC e da indústria, 

mostrando as não conformidades metrológicas identificadas a partir destes testes, e 

os resultados da aplicação do modelo matemático para avaliação de estabilidade e 

previsão de não conformidade das máquinas de medir. 

 

6.1 Ensaios com o dispositivo com barra de esferas 

  

Dentre os padrões a serem empregados com potencial para o monitoramento 

preditivo da estabilidade geométrica das MMC’s está o dispositivo de movimentação 

de barra de esferas, tal como descrito no item 5.1 do capítulo 5. 

Para avaliar a confiabilidade dos resultados foram feitos três ensaios de 

repetibilidade, abaixo detalhados: 

 Ensaio 1: Avalição da repetibilidade apenas da barra de esferas, fixada sob a 

mesa da MMC com duas bases magnéticas em um ambiente controlado 

(Figura 37-a); 

 Ensaio 2: Avalição da barra de esferas junto com o dispositivo de 

movimentação para avaliar se o mesmo pode influenciar os resultados de 

medição em um ambiente controlado (Figura 37-b); 

 Ensaio 3: Avalição da barra de esferas junto com o dispositivo de 

movimentação em ambiente industrial, sujeito a condições ambientais mais 

severas (controle de temperatura e vibrações) e que estão operando de modo 

ininterrupto, onde a presença de fatores de influência sobre a medição é mais 

tem a capacidade de ser mais significativa do que em laboratórios (Figura 37-

c). 

 

A figura 37 mostra a seguir, fotos dos três ensaios. 
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Figura 37 - Ensaios com a barra de esfera e dispositivo de movimentação 

 

Os resultados destes ensaios estão descritos na tabela a seguir: 

 

 Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 3 

Resultados 
(mm) 

1003,6144 1003,6068 1003,6154 
1003,6153 1003,6067 1003,5951 
1003,6148 1003,6065 1003,6069 
1003,6154 1003,6079 1003,6131 
1003,6153 1003,6092 1003,6198 
1003,6145 1003,6095 1003,6187 
1003,6156 1003,6070 1003,6053 
1003,6146 1003,6088 1003,5982 
1003,6145 1003,6099 - 
1003,6149 1003,6116 - 

Média 1003,6149 1003,6084 1003,6091 
Temperatura 20 ± 1°C 20 ± 1°C 

Graus de 
liberdade 

9 7 

Probabilidade 95,45% 
t (student) 2,320 2,429 

Desvio Padrão 
(mm) 

0,0005 0,0017 0,0092 

Repetibilidade 
(mm) 

0,001 0,004 0,022 

 

Tabela 4 - Ensaio de repetibilidade empregando a barra de esferas 

 

a b c 
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Segundo os resultados presentes na tabela 4, o primeiro ensaio apresentou um 

resultado equivalente à própria incerteza da máquina de medição que está por volta 

de ±1 µm e foi considerado muito bom. No segundo ensaio a repetibilidade piorou 

passando para aproximadamente ±4 µm, em função da fixação do dispositivo de 

movimentação da barra. Esta piora é atribuída principalmente a: 

- Deslocamentos da barra causados pela rigidez mecânica do dispositivo de 

movimentação;  

- Influência de vibrações presentes no ambiente de medição; 

- Variações de temperatura no intervalo entre as medições. 

 

A divergência nos valores médios dos dois primeiros ensaios deve-se 

provavelmente à influência da temperatura. Como os ensaios buscavam avaliar a 

repetibilidade, não se fez correção de dilatação térmica sobre a barra de esferas. No 

entanto, ainda embora os resultados de medição tenham divergido, o erro máximo da 

máquina para o comprimento de 1000mm é de aproximadamente 7 µm e abrange a 

variação ocorrida. 

Para a máquina de medir por coordenadas do IFSC este erro máximo 

permissível é dado por: 

Emax = 3 + L/250 [µm] 

 

Sendo L o comprimento medido em milímetros. 

 

Após as realizações dos ensaios 1 e 2 no Laboratório de Metrologia do IFSC, 

levou-se a barra de esferas e o dispositivo de movimentação para um ambiente 

industrial. Neste ambiente o padrão e o dispositivo foram deixados sobre a mesa da 

máquina e o comprimento da barra de esferas foi medido 8 vezes. O processamento 

dos resultados está detalhado na tabela 4, sendo constatado que os resultados 

apresentaram repetibilidade de 0,022 mm, muito pior comparado aos ensaios em 

laboratório. Ao analisar os resultados e suas prováveis causas concluiu-se que o 

dispositivo de movimentação da barra é muito sensível a fontes de influência comuns 

em ambiente industrial, principalmente vibrações. 

O local onde o teste foi realizado é bastante próximo no ambiente de produção 

onde dezenas de máquinas ferramenta e máquinas de transporte trabalham de modo 
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ininterrupto. Nessas condições verificou-se que o dispositivo não se manteve rígido o 

suficiente para atenuar as vibrações, pois é constituído de diversas partes em 

alumínio, sustentando uma barra de aproximadamente 1000mm de comprimento e 3 

kg de massa. Diante destes resultados e conclusões o dispositivo de movimentação 

da barra de esferas foi invalidado para uso em ambientes menos controlados. No 

entanto, para ambientes menos severos o dispositivo mostrou-se capaz de atender os 

requisitos desse projeto além de manter um custo muito inferior aos demais utilizados. 

Dada esta limitação a barra de esferas não foi empregada neste trabalho em testes 

sistemáticos realizados no IFSC e na empresa. 

 

6.2 Ensaios com o Tetraedro na MMC do IFSC 

 Com o objetivo de monitorar e coletar dados provenientes da MMC no 

laboratório de metrologia do IFSC, o tetraedro foi utilizado diariamente para avaliar o 

comportamento ao longo do tempo da estabilidade dos resultados dos erros de 

posição, perpendicularidade e erro volumétrico. 

 Em um primeiro momento foi avaliada a estratégia de medição do operador, no 

qual define quais características geométricas no mensurando para que o software da 

MMC possa alinhar matematicamente as coordenadas da peça com os da máquina.  

A primeira técnica abordada (Figura 38-a) foi selecionar um plano para fixar a 

direção do eixo Z, um cilindro para definir a direção do eixo X e uma esfera para indicar 

o zero peça ao software da MMC. Uma vez estabelecido o zero peça foi determinada 

a rota da ponteira de medição com os pontos a serem apalpados para realizar as 

medições e modo automático. Ao testar o tetraedro empregando este procedimento 

de alinhamento, observou-se variações muito grandes nos resultados de medição não 

compatíveis com o erro máximo especificado da máquina. Como o plano e o cilindro 

têm maiores erros de forma e possuem dimensões pequenas, isso estava 

aumentando a incerteza no alinhamento do tetraedro. Além disso, o cilindro não tem 

o seu eixo perfeitamente alinhado com o centro das esferas 1 e 2. 
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Figura 38 - Influência da estratégia de medição 
 

Para solucionar o problema decidiu-se alterar a estratégia de alinhamento, 

passando a utilizar as três esferas de sua base para criar um plano e orientar a direção 

do eixo Z. O eixo X foi criado com uma linha construída pelas esferas 1 e 2, e a origem 

do sistema de coordenadas foi definida no centro da esfera 1. 

Por meio do método de alinhamento da figura 38-b foi possível melhorar a 

repetibilidade do resultado de medição da MMC, deixando-a em ±2 µm, compatível 

com a incerteza da máquina de medir. A melhora pode ser explicada pelo baixo erro 

de forma das esferas de cerâmica (cerca de 0,1 µm) e pelas distâncias entre as 

esferas ser considerável, minimizando a influência dos erros de apalpação e 

melhorando a incerteza. 

Além de definir o procedimento de alinhamento do tetraedro, definiu-se também 

a estratégica de apalpação das quatro esferas em modo automático, para a medição 

das distâncias entre esferas e assim calcular os erros da máquina de medir. Nesta 

definição seguiu-se a recomendação do fabricante do padrão, e adotou-se o 

procedimento de apalpar oito pontos distribuídos sobre cada esfera. Este 

procedimento foi avaliado e a repetibilidade ficou dentro do aceitável para a máquina 

de medir. Deste modo os procedimentos de alinhamento foram definidos e validados 

e estes foram utilizados nos testes de verificação das máquinas de medir do IFSC e 

da indústria, como descrito a seguir. 

 Os ensaios com o tetraedro foram sempre muito práticos de realização. Uma 

vez estando com o padrão alinhado (procedimento de medição manual), a medição  

realizada em modo CNC com três ciclos de inspeção não ultrapassou dez minutos. 

Os resultados dos ensaios são processados e então calculados os erros de medição 

lineares em cada eixo da máquina, os erros volumétrico, e os erros de 

b a 
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perpendicularidade entre os eixos. Os resultados iniciais e continuados dos ensaios 

foram reveladores de várias não conformidades nas máquinas e nos ambientes de 

medição. 

Com o monitoramento sendo feito diariamente com o tetraedro, foi possível 

observar que o eixo Z da MMC do laboratório do IFSC tem um erro posição acima do 

tolerado e com picos muito superiores os demais eixos da máquina, que estão 

apresentados na figura 39 e figura 40. Após uma análise sobre os fatores que 

poderiam estar influenciando tais resultados, observou-se que uma das quatro saídas 

do ar condicionado estava muito próxima da coluna do eixo Z que deixa o eixo a uma 

temperatura mais baixa que as demais peças mais afastadas que compõem a MMC. 

Além disso, esta proximidade excessiva faz com que instabilidades no sistema de 

controle do ar condicionado gerados (controle on-off) incidam diretamente sobre a 

estrutura da máquina, principalmente do eixo Z. A figura 37 mostra a máquina de medir 

e a disposição das saídas de ar no laboratório de metrologia. 

 

 

Figura 39 - Influência de uma saída de ar sobre a MMC 
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A solução encontrada para tentar minimizar o problema foi vedar 

completamente a saída mais próxima ao eixo Z, deixando a sala com apenas três 

saídas de ar-condicionado. O resultado mostrou-se potencialmente eficaz sobre a 

oscilação dos erros no eixo Z e permitiu ao final dos ensaios ajustar melhor o controle 

do ar condicionado, como mostram os três últimos resultados da série de ensaios. 

 

 

Figura 40 - Erros de posição lineares nos eixos X, Y e Z 

 

 

 

Figura 41 – Erros de perpendicularidade entre os eixos X, Y e Z 
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 As figuras 41 e 42, demonstram o erro de posição e perpendicularidade ao 

longo do tempo, quando inicialmente começaram os ensaios com as quatro saídas de 

ar-condicionado e terminado com apenas três. Os ensaios na MMC do IFSC 

demonstram, além da influência do sistema de climatização da sala, que a máquina 

estava com grande erro de perpendicularidade entre os eixos Y e Z. 

No início dos ensaios, ficou visível o erro de posição associado ao eixo Z da 

máquina e exatamente no ponto 26 o erro de posição em Z obteve seu maior valor. O 

ponto não foi descartado dos cálculos de repetibilidade e média pois os demais 

parâmetros não apresentavam alterações proporcionais. Este valor de erro de posição 

de 30,7 µm/m é proveniente de um cálculo da planilha que acompanha o tetraedro 

denominada TetraCheck T, que relaciona os resultados mensurados da MMC com os 

valores calibrados de todos os comprimentos do tetraedro. Tal planilha de cálculo 

também demonstra o maior erro entre todos os eixos e o erro em cada comprimento 

do tetraedro, conforme figura 42. 

 

 

Figura 42 – Erro nos comprimentos do tetraedro 

 

Ao utilizarmos todos os valores e fazer a média e a repetibilidade de antes e 

depois da solução apresentada é possível avaliar que o eixo Z obteve uma menor 

tendência e melhor repetibilidade, como pode ser visto na tabela 5.  
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Erro 
Média Repetibilidade 

4 Saídas 3 Saídas 4 Saídas 3 Saídas 

Posição 

(µm/m) 

XTX -1,5 -3,3 10,9 7,9 

YTY 0,4 -1,4 9,0 7,3 

ZTZ 8,7 6,1 13,8 10,4 

Tabela 5 – Erro de posição nos eixos X, Y e Z após fechamento do difusor de ar 

 

Ainda em relação ao ponto 26, das figuras 40, 41 e 42, é possível verificar que 

este erro está ligado à esfera 4 (que está no topo do tetraedro). Neste dia foram feitos 

três ensaios de medição e os erros de volumétricos foram aumentando 

gradativamente no decorrer do tempo, como pode ser visto na tabela 6 a seguir. 

Dado que a estrutura do tetraedro sofre uma mínima influência térmica devido 

ser composto por fibra de carbono, deduz que este erro foi um acumulativo de erros 

provenientes da dilatação térmica da escala de medição do eixo Z (de vidro).  

 

Comprimentos 1-2 1-3 1-4 2-3 2-4 3-4 

Valor calibrado (mm) 546,6017 546,7387 547,8421 547,6549 547,4692 548,0471 

Comprimentos 

medidos 

21/07/2014 

10:10 546,5986 546,7357 547,8397 547,6522 547,4617 548,0378 

14:01 546,5991 546,7347 547,8338 547,6508 547,4584 548,0320 

17:01 546,5960 546,7324 547,8276 547,6489 547,4526 548,0273 

Erros (µm) 

21/07/2014 

10:10 3,1 3,0 2,4 2,7 7,5 9,3 

14:01 2,6 4,0 8,3 4,1 10,8 15,1 

17:01 5,7 6,3 14,5 6,0 16,6 19,8 

Tabela 6 - Comprimentos e erros medidos sob influência da dilatação do eixo Z 

 

 A seguir na tabela 7 mostra que as médias de cada erro de comprimento do 

tetraedro ficaram sensivelmente melhores, no entanto a repetibilidade obteve 

resultados mais expressivos em todos os comprimentos do tetraedro de até quase 5 

µm de diferença. Esta melhora pode ser vista na figura 41, onde os valores de erro 

estão com menor divergência e a maior parte dos pontos estão dentro do MPE da 

MMC. 
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Valor do certificado 

Médias dos 

comprimentos (mm) 

Erro das médias 

dos 

comprimentos 

(µm) 

Repetibilidade 

(µm) 

3 Saídas 4 Saídas 
3 

Saídas 

4 

Saídas 

3 

Saídas 

4 

Saídas 

1-2 546,6017 546,6016 546,6011 0,1 0,6 6,6 8,2 

1-3 546,7387 546,7373 546,7374 1,4 1,3 3,8 6,8 

1-4 547,8421 547,8409 547,8404 1,2 1,7 6,6 10,5 

2-3 547,6549 547,6541 547,6535 0,8 1,4 4,6 6,3 

2-4 547,4692 547,4659 547,4653 3,3 3,9 4,8 9,8 

3-4 548,0471 548,0398 548,0392 7,3 7,9 6,4 9,3 

Tabela 7 – Erro e repetibilidade dos comprimentos do tetraedro 

 
Estes testes na MMC do IFSC foram fundamentais no projeto para o 

desenvolvimento do método de ensaio, e também para verificar a capacidade do teste 

em identificar não conformidades na MMC e no ambiente de medição, como o ocorrido 

com a insuflação direta do ar frio sobre a estrutura da máquina. 

 

6.3 Ensaios com o Tetraedro em MMC na Indústria 

 

 Como faz parte do escopo do projeto abranger a utilização de máquinas de 

medir coordenadas que atuam em meio industrial, foram adquiridos informações por 

meio de ensaios sobre como elas variam no decorrer do tempo e assim inferir sob os 

intervalos de calibração e manutenção dessas máquinas indicando-as para um 

momento melhor apropriado para realizar as intervenções. 

 Foram avaliadas ao longo deste projeto testes presencialmente e outros testes 

foram realizados pelo técnico responsável na empresa, seguindo orientações à 

distância. Destes testes há que se destacar a grande praticidade nos ensaios, relatada 

pela própria empresa. O tetraedro mostrou-se prático de transportar e rápido na 

realização dos ensaios. A maior parte das máquinas testadas apresentaram erros 

dentro do especificado para sua operação, havendo algumas não conformidades que 

o ensaio com o tetraedro conseguiu evidenciar. 
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 Em uma das máquinas testadas identificou-se erro de posição e volumétrico 

acima do permissível. Após esta constatação decidiu-se ajustar o cabeçote indexador 

da MMC que aparentemente estava descalibrado.  Após esta calibração novos testes 

foram realizados que demonstrou, na figura 43, resultados de medição 

significativamente melhores, tanto no erro de posição quanto no erro volumétrico da 

máquina.  

 

 

Figura 43 – Erro de posição em meio industrial da Máquina01 

 

Uma outra máquina avaliada estava com erro de posicionamento linear muito 

grande em uma das direções (Eixo Y), e o tetraedro foi utilizado para confirmar esta 

não conformidade como mostra a figura 44 a seguir. Este problema foi associado a 

uma falha na escala de medição ou na correção de erros linear nesta direção e a 

máquina foi afastada de serviço para manutenção. 
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Figura 44 – Máquina com problemas no eixo Y 

 

 

O ambiente industrial demonstrou também que os efeitos da temperatura são 

críticos para as máquinas obterem um bom desempenho. Neste ambiente o grande 

fluxo de pessoas e peças entrando e saindo é uma grande fonte de influência para 

uma sala que deve manter a temperatura controlada em aproximadamente 20ºC.  

Apesar da sala estar equipada com cortinas de ar e controladores de 

temperatura, em alguns casos isto não é suficiente para um controle adequado e inibir 

completamente a existência de gradientes de temperatura. Dado que a diferença de 

temperatura entre o ambiente externo e a sala de medidas pode chegar a mais de 

15ºC no verão, a existência de fluxo de ar na sala de medidas acaba por comprometer 

o controle de temperatura em 20 ± 1º C. Para avaliar este efeito foi monitorada uma 

MMC que aparenta estar em uma situação mais crítica, perto de uma das portas e 

próxima à chegada de peças. O teste com o tetraedro em dias seguidos permitiu 

avaliar o efeito desta condição sobre a máquina de medir. No gráfico da figura 45 

observa-se uma grande oscilação nos resultados nos seis primeiros testes e, após 

isso, uma boa estabilidade nos resultados, embora com erro alto.  

Nos testes iniciais a máquina foi avaliada na sua condição normal de trabalho, 

com a entrada de peças e pessoas e a abertura das portas. Nos testes seguintes a 

máquina foi testada com a porta fechada. Os erros se mantiveram altos, mas a 
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repetibilidade da máquina melhorou bastante. Isso abre possibilidade de se aplicar 

uma correção de erros sistemáticos e melhorar bastante a incerteza de medição. 

 

 

Figura 45 – Influência do efeito térmico sobre o erro de posição 

 

 

 Para caracterizar mais uma vez a influência térmica sobre o comportamento 

dos erros foram feitos ensaios na máquina em períodos distintos quando havia 

menores e maiores fluxos de pessoas e peças. Sob melhor controle ambiental a 

máquina mostrou estar com seus erros volumétricos dentro dos limites tolerados. 

Após o aumento de fluxo de ar com gradientes de temperatura gerados pelo alto 

volume de peças e pessoas os erros de medição ficaram maiores e acima dos limites 

especificados para a MMC, marcados em vermelho na figura 46. 
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Figura 46 - Influência da temperatura na sala 

 

 Para obter informações de como as máquinas de medição variam seu 

desempenho metrológico ao longo do tempo, foram feitos ensaios durante seis meses 

com intervalos variados. A MMC que foi monitorada gerou os dados da figura 47 e 48, 

passou por uma calibração periódica em meados de novembro e após serem 

realizados os ensaios de fevereiro seus dados já demonstravam a necessidade de 

realizar uma nova calibração, pois os erros estavam chegando por volta de 20 µm/m 

e sua utilização é para serviços considerados críticos.  

 

 

 

Figura 47 – Variação do erro de posição ao longo do tempo 
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Figura 48 - Erro volumétrico 
 

 

Os ensaios com o tetraedro na indústria permitiram levantar dados para a 

avaliação da estabilidade da máquina e também a identificação das não 

conformidades descritas, tendo se mostrado um método bastante prático de aplicação 

em todos os ensaios. 

6.4 Ensaios com o sistema de teste orbital na MMC do IFSC 

 

Com o intuito de analisar a utilização do MCG (Machine Checking Gauge) na 

MMC do IFSC, foram feitos ensaios coletando dados três vezes ao dia durante um 

mês. Tais ensaios demonstraram bons resultados sobre a estabilidade geométrica da 

máquina, podendo ser explicado devido que as influências térmicas já tinham sidos 

identificadas e sanadas, também o MCG possui menor influência proveniente do 

operador visto que o teste é totalmente automatizado. A figura 49 mostra resultados 

desta sequência de testes realizados com o sistema. 
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Figura 49 – Dispersão dos erros de posição do MCG 

 

 O MCG mostrou-se capaz de atender os requisitos do projeto e com isso foi 

levado para a indústria para ser avaliado neste cenário ao longo do tempo e obter 

feedback dos usuários. No desenvolvimento do projeto de pesquisa, por razões 

orçamentárias, infelizmente o MCG foi adquirido mais tarde e houve menos tempo 

para testes com o sistema tanto na MMC do IFSC como na MMC da indústria. 

 

6.5 Ensaios com o sistema de teste orbital na Indústria 

 

Durante o período de ensaios e testes na indústria, o sistema de teste MCG 

mostrou-se muito prático, precisando apenas de uma configuração inicial de setup e, 

depois de configurado, os ensaios são muito facilitados pois a própria planilha do MCG 

cria o programa de medição em linguagem apropriada para a MMC. O operador 

exerce influência no resultado apenas se inserir dados na planilha com uma 

temperatura que não reflete com as condições da sala e no momento da fixação do 

braço do MCG em sua rótula e na ponta de medição da MMC, podendo acontecer um 

pequeno mal encaixe que afetará todo o resultado, porém o erro será nítido por ser 

muito grande, precisando apenas refazer o ensaio. 

Como citado, devido ao momento mais tardio em que o MCG foi adquirido no 

projeto e ao menor tempo em que ficou na indústria, o número e a frequência de testes 

foi inferior ao planejado, não sendo possível usar os resultados do sistema para 

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

27/03/15 01/04/15 06/04/15 11/04/15 16/04/15 21/04/15 26/04/15 01/05/15

Erro de posição com MCG

Jx ( µm/m ) Jy ( µm / m ) Jz ( µm/m )



91 

 

 

 

análises de estabilidade das máquinas de medir. No entanto, a aplicação do sistema 

foi importante no projeto para avaliar a grande praticidade operacional do sistema nos 

testes de verificação periódica, e para validá-lo metrologicamente para esta tarefa. 

 

6.6 Aplicações de modelos preditivos da estabilidade metrológica 

 

 Como visto durante o desenvolvimento do projeto, foram utilizados padrões 

empregados no monitoramento das máquinas de medir por coordenadas para obter 

um levantamento dos dados e acompanhar seu desempenho metrológico no decorrer 

do tempo de dois cenários distintos citados no capítulo anterior. 

 Foram realizados ensaios no laboratório do IFSC com periodicidade necessária 

por determinado período de tempo e também numa empresa com cenário industrial 

testando os padrões por maiores intervalos de tempos.  

Para começar com a aplicação do modelo preditivo proposto, foi definido 

inicialmente o intervalo de coleta de dados no laboratório do IFSC com uma frequência 

de três vezes por dia durante um mês, para que seja observado as características 

inerentes do processo e utilizá-los no aplicativo desenvolvido em Excel. 

Após a coleta de dados proveniente do monitoramento, foram utilizadas as 

equações citadas no item 3.2 para gerar as cartas das médias e das amplitudes do 

CEP para posteriormente ser plotado a média das amostras no gráfico com o LC, LIC 

e LSC. No caso utilizado para aplicar o modelo de monitoramento, constatou-se que 

um ponto ficou fora do limite superior (Figura 50) e foi analisado que os demais pontos 

não apresentaram comportamento sistemático ou quaisquer fatores que indiquem um 

processo fora do controle estatístico, sendo assim, foi eliminado o ponto em questão 

e refeito os cálculos anteriores. 
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Figura 50 – CEP carta de controle das médias fora do LSC 
 

Após a evidência de que o processo está sob controle e os limites estão 

adequados para controlar o processo em questão (figura 51 e 52), foi possível dar 

continuidade ao monitoramento utilizando critérios definidos para as cartas de controle 

que pode ser estabelecido pelo pessoal técnico da área ou, como por exemplo, os 

citados no final do capítulo 3.2. 

 

 

Figura 51 - CEP carta das médias 
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Figura 52 - CEP carta das amplitudes 
 

Para obter uma estimativa de previsão sobre o comportamento da MMC ao 

longo do tempo, aplicou-se para encontrar valores de longo prazo o método de 

regressão linear e para a previsão do próximo valor a ser inspecionado utilizou-se a 

técnica de médias móveis e amortecimento exponencial, citadas no capítulo 3. 

Ao mesmo tempo em que o processo está sob controle, o aplicativo calcula a 

regressão linear utilizando a média das amostras com um intervalo de confiança sendo 

representado pela repetibilidade da série, e como o usuário define o MPE que irá 

utilizar é possível estimar quando a máquina estará fora dos limites. A equação 

utilizada é baseada na regressão linear ( = . + ), cuja expressão é dada por:  

 � � = � �  ± � � � −
 

 

Na equação acima, "Previsão" representa a unidade de tempo em dias, 

semanas ou meses; "limite" é definido pelas necessidades do usuário; a 

“Repetibilidade” é obtida calculando o desvio padrão da amostra e multiplicado pelo 

valor do “t de student”; "b", é o ponto de interceptação da reta no eixo y; e "a" é a 

inclinação da reta.  

 Fica a critério do usuário, definir qual parâmetro representativo da MMC a ser 

utilizado na previsão, sendo recomendado, o que melhor representar a máquina em 

questão e no geral utiliza-se o erro máximo permissível da MMC ou erro de posição.  
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 Aplicando tal equação de previsão nos dados coletados e aplicados 

anteriormente no CEP, foi estimado quando a máquina de medir por coordenadas do 

IFSC estará fora dos limites pré-estabelecidos, conforme figura 53. 

 

 

Figura 53 - Regressão com MPE 

 � � = � �  ± � � � − = − , − − ,, ≌  �  

 

A repetibilidade usada baseou-se em todos os valores da série, onde 

primeiramente calculou-se o desvio padrão e multiplicou-se pela constante de t de 

student correspondente ao tamanho da amostra, representando assim, o intervalo de 

confiança da regressão. O resultado deste cálculo é dado em dias devido a amostra 

ser coletada nesta unidade de tempo e indica o pior cenário (utilizando a subtração da 

repetibilidade). 

 O aplicativo desenvolvido faz o monitoramento por meio do CEP e baseia-se 

na equação de regressão que pode determinar uma estimativa da previsão baseando-

se em todo o histórico ou na parte que melhor convém ao usuário, como por exemplo, 

usar os valores das últimas três semanas para recalcular a previsão. Na figura 54, o 

aplicativo está representado em um fluxograma, no qual foi utilizado para demonstrar 
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as etapas e o fluxo da informação, apresentando ao usuário valores numéricos e 

gráficos representativos do processo de monitoramento. 

 

Figura 54 - Fluxograma do aplicativo 

 

 

Na figura 55, está demonstrado o aplicativo desenvolvido sendo mostrado três 

tipos de gráficos, em que dois deles são as cartas das médias e amplitudes utilizadas 

para o monitoramento por meio do CEP e que apresenta todos os pontos desde o 

início de seu monitoramento. O outro gráfico, do canto inferior esquerdo, representa a 

regressão que utiliza a entrada de dados fornecida pelo usuário, no qual pode alterar 

de acordo com suas necessidades.  
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Figura 55 - Aplicativo desenvolvido com regressão de 3 semanas 

 

Na imagem acima é possível observar que o cálculo de regressão foi feito para 

três semanas e estima que em aproximadamente 24 semanas a MMC do IFSC estará 

fora dos limites pré-estabelecidos em 15,0 µm se tais condições se mantiverem. 

 A figura 56 utiliza as últimas duas semanas para calcular a regressão e o 

resultado da estimava demonstrou que em aproximadamente em 20 semanas a MMC 

estará fora dos limites impostos pelo usuário. Apesar do tempo estimado ser 

semelhante em ambos os cálculos exemplificados, a inclinação da reta está indicando 

o sentindo oposto um do outro, ou seja, na regressão de três semanas será alcançado 

o limite superior de 15,0 µm já na regressão de duas semanas é o limite de -15,0 µm 

a ser atingido. 
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Figura 56 - Aplicativo desenvolvido com regressão de 2 semanas 

 

Apesar da divergência entre os dois exemplos, um apresentando que o limite 

superior será alcançado e outro o inferior, o número de semanas indicada pelos dois 

exemplos são semelhantes e a máquina poderá estar fora dos limites pré-

estabelecidos, tal conclusão cria um alerta ao usuário que necessitará coletar um 

maior número de dados no decorrer do tempo para acompanhar a tendência.  

Como as máquinas de medir por coordenadas são influenciadas por diversos 

fatores que podem alterar drasticamente seu comportamento é necessário que o 

usuário utilize o conjunto das ferramentas apresentadas no aplicativo e continue o 

monitoramento por meio do CEP, até porque a aplicação do CEP indicará se a MMC 

obteve algum comportamento sistemático. 

 Para obter um cenário de longo prazo e que consiga representar o 

comportamento da MMC com mais dados, foi realizada uma simulação com valores 

aleatórios utilizando no MS Excel apresentada na figura 57. Foram gerados números 

que representem a média e desvio-padrão próximos ao da MMC. Com os valores 

gerados e plotados no gráfico, baseados na coleta realizada no IFSC, foi possível 

identificar que três valores ficaram acima do LSC, dado que a característica da função 

do Excel gerar valores aleatórios. Este método de simulação é conhecido como 
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simulação de Monte Carlo, no qual se geram números com variação aleatória prevista 

e se avalia o efeito desta variabilidade no comportamento de um processo. 

 

Figura 57 - CEP com números aleatórios 

 

 Além de utilizar o aplicativo para avaliar a estabilidade da MMC do IFSC 

também se utilizou para MMC de ambiente industrial. Foram inseridos no aplicativo 

alguns dados coletados de uma MMC neste ambiente industrial, onde os fatores de 

influência podem ser mais severos e ter mais destaque do que no meio laboratorial, 

como por exemplo, a temperatura e vibrações. Na figura 58, o aplicativo utilizou os 

dados contidos e gerou os gráficos de CEP e regressão, onde indicou que a máquina 

em questão irá atingir o limite pré-determinado pelo usuário de +15um em 

aproximadamente 14 semanas e o CEP não indicou efeitos sistemáticos, apesar de 

dois de seis pontos estarem muito próximos do limite superior e inferior. No entanto 

seria necessário coletar mais dados para obter mais informações da MMC e assim 

fazer um acompanhamento para determinar se as cartas geradas pelo aplicativo 

indicam que o processe está sob controle estatístico. 
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Figura 58 - Resultado de MMC em meio industrial 

 

 

6.7 Avaliações de viabilidade de aplicação do sistema de monitoramento 

 

 Para tornar o conceito proposto viável e de fácil aplicação para todos os 

usuários que utilizem a tecnologia de medição por coordenadas, é necessário 

primeiramente um bom conhecimento técnico a respeito de todos os fatores que 

influenciam o resultado de medição, pois a má operação com a MMC e a falta de 

controle das condições ambientais possuem potencial de gerar valores totalmente fora 

do esperado, sendo possível a existência de informações com tal aleatoriedade que 

torna de difícil compreensão para o usuário. 

 Máquinas de medir automáticas que são empregadas em produção seriada 

poderão ter melhores resultados estatísticos, pois estas possuem menor influência do 

operador e, sendo assim, os efeitos de desgastes de partes mecânicas, avarias em 

componentes eletrônicos e os controles ambientas serão os maiores causadores de 

erros sistemáticos no processo, podendo ser mais facilmente analisados por meio do 

monitoramento preditivo.  

 Com aplicação de testes frequentes, a área da qualidade responsável pelo 

monitoramento preditivo terá um grande fator de decisão a respeito da manutenção e 
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calibração das máquinas, além de ter o compromisso de assegurar que as condições 

ambientais e operacionais estejam sendo realizadas e possam gerar resultados 

estáveis e com boa exatidão ao longo do tempo. Para garantir um monitoramento 

contínuo e eficaz em termos estatísticos, o responsável por esta gestão deverá avaliar 

se as condições presentes na máquina estão devidamente representadas pelos 

gráficos gerados pelo CEP e análise de regressão. 

 A aplicação dos métodos apresentados por este trabalho de dissertação 

viabiliza o monitoramento preditivo das máquinas de medir por coordenadas. Foi 

verificado que o emprego de meios e métodos de teste adequados permite que o 

usuário possa decidir a respeito de quando deve inferir sobre a necessidade de 

antecipar ou adiar o intervalo de calibração da MMC. Desta forma, os usuários da 

tecnologia de medição tridimensional podem acompanhar o real estado de suas 

máquinas de medir por coordenadas, tomando decisões com base em informações 

estatísticas. 
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7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

As máquinas de medir por coordenadas são um dos recurso mais importantes 

que as indústrias possuem para a caracterização geométrica de seus produtos, e dado 

o grau de presença e importância na indústria seriada, é imprescindível confiar 

metrologicamente nos resultados gerados por estes sistemas de medição. 

No presente trabalho, buscou-se pesquisar e estudar o estado da arte na área 

metrológica em medição por coordenadas, e os fatores que influenciam as máquinas 

e o cenário industrial em que são aplicadas. A partir do conhecimento da tecnologia e 

seus desafios em cenário industrial, para que possa ser avaliado de forma detalhada 

o real estado da MMC e assim inferir sobre seu resultado metrológico, foi necessário 

desenvolver conceito, estabelecer metodologias e desenvolver o modelo para aplica-

lo nas MMC’s. A partir da experiência com este desenvolvimento e sua aplicação 

prática em MMC’s do IFSC e da indústria, são fundamentadas as conclusões descritas 

neste capítulo. 

 

7.1 Dificuldades observadas e melhorias propostas 

 

 Por se tratar de máquinas que estão sob diversos fatores de influência que são 

capazes de alterar rapidamente seu comportamento metrológico, o monitoramento 

preditivo das MMCs é afetado por variações de curto prazo e isso é uma dificuldade 

que precisa ser considerada e vencida para estabelecer o sucesso do monitoramento 

preditivo. Ao contrário de um componente de máquina que funciona de modo contínuo 

sob ação predominante do desgaste gradativo, as máquinas de medir possuem fontes 

de influência que fazem alterar seu comportamento metrológico de modo bastante 

brusco, e essas variações precisam ser consideradas quando do seu 

acompanhamento. Boa parte das não conformidades observadas nas máquinas da 

indústria se tratava, na verdade, do ambiente de medição e não da máquina em si. 

Estas variações bruscas trazem dificuldades em se fazer previsões de longo prazo e 

devem ser caracterizadas estatisticamente nas análises de estabilidade. 

 A identificação dos fatores que são possíveis de serem minimizados ou então 

controlados demandam tempo e necessita de uma base sólida em conhecimentos de 

metrologia e mais especificamente em máquinas de medir por coordenadas. O tempo 
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para planejar e preparar as devidas condições metrológicas para começar a operação 

de monitoramento precisa estar bem definido, pois todos os envolvidos no processo 

possuem influência e podem alterá-lo. Decisões precipitadas sem que o processo 

esteja sob controle, podem trazer resultados pouco compreensíveis sobre a 

estabilidade metrológica da MMC. 

O afastamento da MMC de serviço precisa também ser bem analisado e 

considerar de modo pragmático a sua destinação em um processo. Uma MMC que 

possui erros (de escala, posição ou perpendicularidade, dentre outros) acima do 

permissível pelo fabricante, mas que possuem estabilidade monitorada e pouca 

variabilidade do resultado de medição, ainda podem ser usadas para aplicações que 

não exigem tolerâncias tão baixas e assim minimizar os custos de calibração. 

 Pelo fato dos erros de medição da máquina de medir por coordenadas poder 

ser muito suscetível aos fatores de influência, principalmente em meio industrial, é 

temerário definir um intervalo de calibração fixo e não acompanhar os erros ao longo 

do tempo. A prática de ensaios frequentes e a utilização dos resultados destes ensaios 

para atestar a estabilidade da máquina de medir potencializa uma maior segurança 

na utilização das máquinas de medir em ambiente industrial, do que a verificação 

simples da MMC em que os testes servem para conferir se esta passou ou não passou 

por certo valor limite de erro máximo. 

A repetição dos ensaios com a frequência estabelecida muitas vezes pode ser 

um empecilho para os operadores, já que os mesmos devem manter a estratégia de 

medição constante no decorrer do monitoramento e não devem ser alteradas 

arbitrariamente por qualquer um dos envolvidos. A alteração na forma em que são 

feitas as medições pode trazer erros sistemáticos induzidos pelo operador. Este 

desafio não foi um problema no decorrer do trabalho, dado que os ensaios foram 

realizados sempre pelas mesmas pessoas, no IFSC e na Indústria, mas é algo que 

necessita ser observado na prática cotidiana dos testes. 

 A frequência da realização dos ensaios é um fator determinante e que deve ser 

mantida desde o início até o final do monitoramento. Quando é deixada de lado tal 

periodicidade e depois tentado compensar na próxima verificação, pode-se perder 

informações importantes acerca do estado da MMC, dado que no momento as 

condições presentes na MMC não serão as mesmas das que foram deixadas de fazer 

no momento anterior. Assim as características da máquina estarão distorcidas e não 
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representam a condição metrológica no decorrer do tempo. Assim, é necessária uma 

boa disciplina na execução dos ensaios no decorrer do tempo. 

 O acompanhamento metrológico é feito pelo monitoramento dos resultados de 

medições que, em condições ideais, tendem a ter uma distribuição de probabilidade 

normal. A tentativa de estabelecer certa tendência no início dos ensaios pode gerar 

frustação nos usuários que estão começando a empregar o monitoramento preditivo, 

pois o processo pode não estar estatisticamente controlado e ao utilizar qualquer 

análise de tendência o resultado poderá ser ruim e totalmente imprevisto. Para evitar 

tal ocorrência, é necessário focar os esforços em estabelecer os ensaios 

padronizados e manter os fatores de influência controlados para não os transferir para 

análise dos dados, e investir um bom tempo realizando ensaios para atestar a 

estabilidade de longo prazo do processo de medição.  

 A ocorrência de causas de variação especiais durante o processo de avaliação 

devem ser analisadas e investigadas, pois a permanência destas causas irá degradar 

a qualidade metrológica que a MMC deveria ter. Isto pode invalidar todos os dados 

coletados e suas análises, pois estes erros já estarão agregados ao resultado de 

medição devido a tais fatores de influência. Como um exemplo destes erros está a 

operação da máquina em temperatura estável, mas acima de 20°C, fato que foi 

observado em vários testes deste trabalho. 

 

7.2 Validade do sistema desenvolvido 

 

 O sistema pesquisado e desenvolvido neste projeto mostrou-se válido para 

aumentar a segurança metrológica de usuários de máquinas de medir por 

coordenadas. Variações no comportamento das máquinas de medir e influências do 

ambiente de medição podem ocorrer a qualquer momento, alterando a exatidão de 

medição com sérias consequências técnicas, econômicas e ambientais para as 

empresas. 

A avaliação do sistema desenvolvido permitiu demonstrar que as máquinas de 

medir podem apresentar erros acima do esperado muito antes do que foi estimado 

pelo próprio pessoal técnico. O controle de temperatura do ambiente de medição e o 

fator humano contribuem significativamente para que o resultado de medição não seja 

alterado. 
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Os métodos testados e desenvolvidos atestam a grande importância da 

verificação frequente de máquinas de medir, tanto por questões de segurança 

metrológica como para possibilitar avaliar a estabilidade dos equipamentos e definir 

de modo mais adequado o intervalo para manutenção e calibração destes. Os ensaios 

realizados no decorrer do projeto foram capazes de detectar problemas em ambientes 

de medição e máquinas de medir tais como: 

 Deficiência de climatização com má distribuição de ar frio na sala de medição; 

 Instabilidades no sistema de controle de temperatura da sala; 

 Proximidade excessiva das máquinas em relação a fontes de ar frio ou calor; 

 Problemas mecânicos em mancais que levaram a erros de perpendicularidade 

excessivo; 

 Problemas em escala de medição levando a erros de posicionamento linear; 

 Problemas em apalpadores de medição. 

 

São problemas muito comuns em ambientes de medição industriais e que 

necessitam ser monitorados de perto para atuar na correção de causas e minimizar 

as consequências dos problemas. 

A utilização de um padrão dimensional adequado e que possa apresentar o 

melhor resultado da combinação entre representatividade metrológica, praticidade e 

custo foram essenciais para avaliar como a máquina encontra-se. Todos esses fatores 

são determinantes para o sucesso do monitoramento preditivo. 

As etapas do monitoramento preditivo não podem ter custos 

subdimensionados, pois o impacto será negativo na capacidade de previsibilidade do 

processo. Adquirir padrões de referência que não sejam práticos ou que não forneçam 

a qualidade metrológica necessária para a utilização na MMC, ou reduzir treinamentos 

para qualificação do pessoal envolvido, pode impactar nos resultados finais. 

O modelo proposto por este trabalho de dissertação conseguiu validar que é 

possível fazer um monitoramento preditivo de como se comporta a estabilidade 

metrológica das MMC. Apesar do aplicativo computacional informar com incerteza 

uma data provável de calibração ou possível manutenção, ele traz aos usuários 

informações por meio de gráficos e números representativos da estimativa de 

intervalos em que as máquinas podem estar fora dos limites máximos pré-

estabelecidos como requisito de sua operação. 
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Os métodos de ensaio avaliados mostraram-se práticos para aplicação 

frequente, visto que o tempo total de teste, incluindo a preparação, a execução e a 

análise dos resultados, ultrapassou 15 minutos nos sistemas Tetracheck e MCG.  

Os sistemas Tetracheck e MCG mostraram-se adequados para a verificação rápida e 

o dispositivo com a barra de esferas é potencialmente capaz de ser empregado para 

os testes, desde que resolvido de modo adequado sua sensibilidade às vibrações, 

tendo a vantagem do custo inferior sobre os demais. O sistema MCG possui muitos 

recursos de configuração e análise do ensaio, além de auxiliar o usuário do sistema 

com recursos para geração automática de programas de medição. O Tetracheck é 

muito prático de aplicação e simples nos recursos de processamento e análise dos 

resultados. 

 

7.3 Sugestões para trabalhos futuros 

 

 Com base na experiência adquirida e resultados encontrados no 

desenvolvimento deste trabalho, deixam-se como sugestões para trabalhos futuros 

nesta área: 

 Desenvolvimento de sistema de gestão de teste que permita integração total 

entre as etapas de planejamento, realização e processamento dos resultados, 

inclusive o agendamento destes testes e a disponibilização de resultados em 

nuvens para acesso remoto por todos os interessados nos resultados; 

 Aprimoramento do dispositivo de teste barra de esferas para torná-lo robusto 

para as condições de operação na indústria, e também dotá-lo de sistema de 

movimentação automático da barra para posições pré-programadas pelo 

operador do teste, de modo a tornar o ensaio mais prático e rápido; 

 Desenvolvimento de sistema de monitoramento das condições ambientais na 

sala de medidas que permita a avaliação da conformidade do controle de 

temperatura diante das condições necessárias para operação das máquinas de 

medir por coordenadas; 

 Aprimoramento do software de análise de resultados e previsão de intervalo de 

calibração, com emprego de novos métodos matemáticos mais robustos, tais 
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como a aplicação do MSA e séries temporais ou outras que possam trazer ao 

usuário mais informações sobre a variabilidade dos resultados. 
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