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Resumo: Este estudo tem o objetivo de analisar os 

efeitos do tolerânciamento geométrico, o GD&T, no 

ganho do campo de tolerâncias, comparado com o usual 

tolerânciamento dimensional cartesiano, em um 

dispositivo de soldagem para capô veicular. 

 

1. Introdução 
Na área automotiva, a soldagem é o processo de 

fabricação mais utilizado industrialmente, porém, ainda 

são cometidos muitos erros, causando um grande 

desperdício de peças devido ao alto índice de refugo e 

como resultado um grande aumento de custos. 

Com uma melhoria na representação da peça no 

desenho técnico e na sua interpretação podemos 

alcançar o objetivo de todas as empresas, a redução dos 

custos e alto desempenho. Há uma linguagem ainda 

pouco conhecida que combina o sistema de 

dimensionamento convencional com um sistema que 

possibilita maior intercambialidade das peças, o GD&T 

(Geometric Dimensioning & Toleracing), este traz um 

maior campo aos processos, comparado com o uso 

apenas do sistema dimensional cartesiano. 

O GD&T foi descoberto pelo engenheiro escocês 

Stanley Parker que percebeu que a maioria das peças 

que haviam sido rejeitadas por suas dimensões ainda 

estavam adequadas para o uso, substituindo o sistema 

cartesiano, cujos campos de tolerância são quadrados, 

pelo sistema geométrico de campo de toleranciamento 

circular, aumentando a área útil em 57%. 

 

2. Metodologia 
A partir do desenho técnico da peça, feito 

especificamente para o projeto, foi feito o planejamento 

do dispositivo e a folha de processos da peça, assim 

analisando os datuns do dispositivo especial de 

soldagem, garantindo a obediência com a linguagem 

GD&T, obtendo conhecimento base no estudo da 

linguagem GD&T em livros, artigos e também, 

fundamental, a norma ASME Y14.5 – 2009 [1,2,3]. 

 

3. Ilustrações 
As imagens a seguir mostram o estudo de Stanley 

Parker no ganho de tolerância como também um 

exemplo do uso de GD&T em um capô veicular, 

respectivamente: 

 

 

 

 

 

        Figura 1 – Ganho de Tolerância. 

 

 
      Figura 2 – Aplicação de GD&T. 

 

4. Conclusões 
Constatou-se que o ganho de tolerância é realmente 

muito efetivo, proporcionando ganho de tempo e 

dinheiro na produção em larga escala de peças, como 

também na economia de matéria prima por economizar 

eventuais desperdícios no processo. 
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