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Resumo: Na área de toleranciamento dimensional, 

uma nova ferramenta surge para substituir o obsoleto 

sistema de tolerâncias cartesianas, chamado Geometric 

Dimensioning and Tolerancing. Essa nova ferramenta 

utiliza campos de tolerância circulares, que aumentam a 

quantidade de peças aprovadas. Para a comprovação 

desses argumentos, foram usinadas duas peças idênticas, 

para comparação dos dois tipos de tolerância. Com a 

cartesiana, uma das peças seria descartada, mas com 

GD&T a peça foi aceita. 

 

1. Introdução 
Frente a toda concorrência no mercado, as empresas 

exigem cada vez mais alternativas de redução de custos 

nos processos fabris. O departamento de qualidade de 

uma empresa tem então a árdua tarefa de utilizar todas 

as ferramentas possíveis para que produtos de baixo 

custo e excelente qualidade sejam colocados no 

mercado. Geometric Dimensioning and Tolerancing é 

uma linguagem de toleranciamento dimensional, assim 

como a tolerância cartesiana, que surgiu como 

alternativa para reduzir os custos de fabricação, 

diminuindo os erros. É dividida em cinco grandes áreas: 

tolerâncias de forma, perfil, orientação, localização e 

movimento [1]. Esse método foi criado a partir da 

ousadia de um engenheiro da marinha inglesa durante a 

segunda guerra mundial, Stanley Parker, que testou 

peças consideradas reprovadas, e as montagens 

funcionaram [2]. 

O princípio do GD&T consiste em utilizar campos 

de tolerância circulares, subscrevendo o campo 

quadrado da tolerância cartesiana, assim ganhando uma 

área maior de peças aceitas. Um diferencial dessa 

linguagem é a utilização de referências na própria peça 

a ser fabricada, baseada na sua maior aplicação, 

evitando erros e facilitando a usinagem [1]. Ele utiliza 

um quadro de tolerâncias, especificando o tamanho da 

tolerância (que nada mais é que o diâmetro do círculo 

que circunscreve o quadrado da tolerância cartesiana) e 

as referências da peça. 

 

 
Figura 1 – Peça fabricada com desenho em GD&T. 

2. Metodologia 
Para comprovação dos benefícios, foram fabricadas 

duas peças, de mesma geometria, baseadas em uma peça 

real do catálogo de peças da Embraer. A metodologia 

utilizada foi a análise comparativa das peças fabricadas. 

O modo de comparação utilizado partiu da posição ideal 

e real dos eixos dos furos fabricados. As posições reais 

dos eixos foram obtidas através de uma máquina de 

dimensões tridimensionais localizada no Laboratório de 

Metrologia do Centro Universitário da FEI. 

3. Resultados 

Figura 2 – Posição real dos eixos nos dois furos. 

 

Observando o desenho acima, nota-se que a primeira 

peça apresenta os eixos reais do primeiro e do segundo 

furo compatíveis com os dois tipos de tolerância. Assim 

sendo, esta peça seria aprovada. Com respeito à segunda 

peça, o eixo real do segundo furo permaneceu 

compatível com as duas tolerâncias, o que não ocorreu 

com o eixo real do primeiro furo. Isto significa que a 

peça seria reprovada segundo a tolerância cartesiana, 

porém a teoria do GD&T garante que a peça irá 

possibilitar a perfeita montagem do produto final, pois o 

seu eixo real se localiza dentro da tolerância geométrica. 

4. Conclusões 
A conclusão que este estudo pode apresentar é de 

que a linguagem GD&T possibilita a utilização de peças 

consideradas ruins, que seriam descartadas, tornando-as 

peças aprovadas, garantindo a montagem do 

equipamento. As vantagens são inúmeras já que essa 

linguagem permite uma única interpretação entre 

projeto e fábrica, diminuindo os erros principalmente 

com as referências utilizadas na hora da fabricação. Isso 

reduz drasticamente os custos de fabricação da peça, 

aumentando os lucros da empresa. 
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