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Resumo: Hoje em dia apenas a tolerância cartesiana 

aplicada em projetos mecânicos não é o suficiente para 

um bom aproveitamento do número de peças, é 

necessário o uso de uma nova linguagem 

complementando a tolerância cartesiana, a linguagem 

GD&T. Quando empregado, o GD&T melhora o índice 

de refugo da peça. Desse modo, foram feitas medições 

em peças para a comprovação do benefício do uso da 

GD&T uma vez que ainda há muitos mitos sobre tal 

linguagem. 

 

1. Introdução e Objetivo 
O sistema de tolerância mais conhecido é o sistema 

cartesiano [1], porém este só ajuda no dimensionamento 

e nas dimensões características deixando de lado quanto 

a forma e posição dos elementos de uma peça. 

Percebendo isso, um engenheiro da marinha 

britânica, Stanley Parker começou a estudar essas 

tolerâncias no meio da Segunda Guerra Mundial e 

tentava usar peças que eram descartadas em navios de 

guerra por conta de medidas contidas que não passavam 

na inspeção dimensional pré determinada. Porém Parker 

tentou utilizar tais peças e via-se que eram peças 

adequadas para a função. Assim concluiu-se que o meio 

de tolerância dimensional que se usava continha um erro 

muito grande de inspeção, e foi assim que Stanley 

Parker criou a linguagem GD&T (dimensionamento e 

tolerância geométrica) que envolvia novos símbolos e 

um novo jeito de interpretar desenhos técnicos [2]. 

Os estudos envolvendo a linguagem GD&T estão 

relativamente em estágio inicial. Há poucos estudos e 

informações a respeito deste tema. Levando em conta o 

número pequeno de artigos, livros, entre outros, o 

trabalho tem a finalidade de poder apresentar uma 

referência para o tema em questão realizando melhor 

entendimento para terceiros. Ao mesmo tempo, este 

trabalho busca a comprovação, através de testes 

práticos, do ganho econômico quando se usa a 

linguagem GD&T na projeção de uma peça mecânica. 

 

2. Metodologia 
Foram feitas duas peças de alumínio idênticas para a 

comprovação do uso da GD&T. Uma peça foi feita com 

precisão dimensional decimal e outra milesimal. 

A inspeção das peças, já utilizando os conceitos de 

GD&T, foi feita em uma máquina tridimensional de 

medição e com a ajuda de dispositivos fixação foi 

realizado a medição desejada.  

 

 
Figura 1- Máquina Tridimensional de Medição 

Fonte: Autor 

 

3. Resultados 
A partir das medições realizadas, obteve-se o 

esperado. A peça produzida com uma precisão 

dimensional decimal, se inspecionasse apenas pelo 

sistema cartesiano, ela estaria rejeitada das condições 

toleráveis. Porém, ao utilizar o sistema GD&T, a mesma 

estaria aprovada e ainda capaz de produzir montagem 

 

4. Conclusões 
Concluiu-se que a GD&T permite a fabricação de 

peças com precisões menores e que ainda garantem a 

funcionalidade do elemento, e ainda que além de 

diminuir os custos com essa precisão mais aberta, 

melhora o índice de refugo quando comparado com a 

fabricação de peças apenas com o sistema cartesiano. 
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