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Resumo: O projeto estudou o aumento da zona de 

toleranciamento das peças em sua fabricação através da 

linguagem do GD&T (Geometric Dimensioning and 

Tolerancing), que por sua vez ainda é pouco utilizada no 

Brasil. O GD&T possibilita maior intercambialidade 

entre as peças, pois, além da tolerância dimensional, 

considera também as tolerâncias de forma e posição, 

proporcionando melhora na interpretação dos projetos, 

evitando erros na fabricação. [1] 

 

1. Introdução 
Este trabalho acadêmico possibilitará o 

entendimento de como projetar um dispositivo especial 

de usinagem utilizando a linguagem GD&T, este 

dispositivo será projetado para um braço de alavanca 

simples (Figura 1).  

 

 
Figura 1 - Braço de Alavanca 

 

2. Toleranciamento 
A margem de erro nas dimensões de uma peça em 

sua fabricação é definida por toleranciamento, a qual 

possibilita intercambialidade, garantia de montagem, no 

conjunto a ser montado. [2] 

 

2.1. Tolerância Dimensional Cartesiana 
Possibilita uma margem de erro apenas para medidas 

maiores ou menores de acordo com a tolerância definida 

no projeto. [2] 

 

3. Linguagem GD&T 
Utilizada na Engenharia Dimensional, o GD&T 

apresenta no mínimo 57% de acréscimo na zona de 

toleranciamento (Figura 2) em relação a tolerância 

cartesiana, pois esta linguagem combina, de forma 

eficaz, as tolerâncias cartesianas e geométricas, 

possibilitando a análise da aplicação da peça para a 

determinação da tolerância. [1] 

As tolerâncias nos desenhos técnicos com GD&T 

estão especificadas nos quadros de controle. [1] 

 

 
Figura 2 - Zona de acréscimo da tolerância 

 

3.1. Elementos de referência – Datums 
Datums são elementos de referência representados 

por pontos, linhas ou planos ideais e perpendiculares 

entre si, onde fica possível a restrição dos seis graus de 

liberdade, através de uma ordem de travamento. [1] 

 

4. Dispositivos de usinagem com GD&T 
Os dispositivos são elementos que auxiliam os 

processos de fabricação e medição, garantindo sua 

repetibilidade e reprodutibilidade. [2] 

Os dispositivos de usinagem garantem à peça maior 

intercambialidade e dimensões mais exatas e, 

consequentemente, reduzem o índice de refugo. [2]  

 

5. Conclusões 
Através deste projeto foi possível verificar a real 

eficácia da aplicação da linguagem GD&T.  

O braço de alavanca estava fora das especificações 

de projeto pois a peça foi obtida pela fundição em areia 

verde, com a aplicação do dispositivo na usinagem, as 

dimensões da peça ficaram de acordo com o 

especificado no projeto inicial. 
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