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Resumo: Diferente dos sistemas convencionais para a 

medição de peças grandes – utilizando-se de robôs 

pesados que necessitem de uma grande área – as 

máquinas de medição óptica necessitam de pouco 

espaço, podem medir as peças por qualquer perspectiva 

e pegar dados de áreas de difícil acesso. Não apenas o 

processo de medição, mas também, a criação dos 

relatórios de inspeção é feita diretamente pelo software 

fazendo com que os resultados sejam entregues com 

maior velocidade e precisão. 

 

Palavra Chave: GD&T, medição óptica, metrologia. 

 

1. Introdução 
Geometric Dimensioning and Tolerancing (GD&T) 

é uma norma de dimensionamento e toleranciamento 

que promove a uniformidade na especificação e 

interpretação do desenho. O GD&T considera os 

requisitos do projeto sem prejudicar a qualidade e a 

funcionalidade do elemento. [1] 

Com o GD&T é possível encontrar um bônus de 

57% em relação ao sistema de coordenadas cartesianas 

sem interferir com a qualidade do produto, além de 

maximizar a quantidade de peças aceitas também 

minimiza os custos. [2] A mudança graças ao GD&T 

pode ser vista na figura 1. 

 
Figura 1 – Mudança na tolerância graças ao GD&T 

 

 Outro recurso usado é o Datum que é um elemento 

fixo externo da peça usado para restringir os graus de 

liberdade da mesma. Eles correspondem sempre que 

possível a interface de montagem da peça, no GD&T as 

tolerâncias de localização e orientação são referenciadas 

nos datums. [3] 

A crescente demanda de bons designs e de uma 

maior qualidade dos produtos trouxe a necessidade da 

metrologia óptica, porém ela só começou a ser usada em 

instalações industriais a partir dos anos 90 quando as 

informações das imagens puderam ser digitalizadas. A 

medição óptica trabalha rapidamente sem ter contato 

direto com a peça, enquanto mede a superfície completa 

de uma só vez. Os dados podem ser analisados 

imediatamente e comparados diretamente com os dados 

do CAD ou de um desenho 2D, de modo que desvio ou 

irregularidades com a tolerância são fáceis de serem 

reconhecidos de modo a diminuir o tempo de inspeção. 

[4] 

Os sistemas convencionais de medição precisam 

definir a referência do objeto antes de iniciar a medição, 

qualquer desvio do alinhamento inicial leva a erros 

posteriores na medição. Os equipamentos de medição 

óptica primeiro coletam os dados e depois permitem as 

referências definidas no projeto, uma vez que adquirem 

uma quantidade de pontos muito superior aos demais 

meios de medição os seus resultados são muito mais 

confiáveis. [5] Os sistemas de digitalização 

tridimensional utilizam as tecnologias de projeção por 

luz branca estruturada e de fotogrametria que podem ser 

utilizados individualmente ou em conjunto, 

possibilitando a digitalização de componentes que 

podem variar de 10 a 10.000 mm. Com uma taxa de 

aquisição de 400 mil a 10 milhões de pontos em tempos 

que variam de 11 a 0,125 segundos – dependendo do 

equipamento utilizado – o que os deixa em vantagem 

com relação aos sistemas convencionais de medição. [6] 

É possível ver a coleta dos dados de uma peça na 

maquina de medição óptica ATOS, GOM, na ilustração 

2, é possível ver a luz sobressaindo a peça enquanto 

coleta os dados. 

 

 
Figura 2 – Dados da peça sendo coletados por 

medição óptica. 

2. Metodologia 
Para a realização deste projeto acadêmico foi 

realizada toda uma preparação teórica incluído um 

aprofundamento sobre GD&T e dos conceitos Datum, 

Alvo Datum, além de um estudo das normas ASME YM 

14.5 de 2009 e ASME Y14.43 de 2011. Além de um 

estudo sobre o que é a metrologia óptica e as máquinas 

de medição óptica. 

Também houve a possibilidade de participação do 

seminário da GOM Inspect onde não só foi possível 

aprender a utilizar o software como também a aquisição 

do mesmo junto com os dados de uma peça do CAD e 

coletados por uma das máquinas de medição óptica da 

GOM para aperfeiçoamento. 

A empresa Vtech enviou os dados coletados de uma 

peça por medição óptica e os dados do CAD para que 

com o software GOM Inspect fosse possível fazer uma 

análise da mesma verificando as tolerâncias, datums e 
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fazendo um relatório no próprio software dos dados 

encontrados. 

3. Resultados 
A medição óptica é um avanço tanto para a 

metrologia quando para a inspeção e controle de 

qualidade, é possível não só coletar os dados com uma 

maior precisão como também digitalizar os dados 

coletados da peça como uma manta por cima do modelo 

ideal do CAD e verificar não apenas se a peça está 

dentro da tolerância como em que partes ela está fora, o 

quanto está ultrapassando e o quanto isso irá afetar o 

trabalho da peça. 

Os resultados encontrados podem ser observados 

visualmente onde a cor verde indica onde a peça está em 

conformidade com a tolerância, conforme o tom se 

torna vermelho indica que os valores neste espaço estão 

acima do limite superior de tolerância e conforme se 

aproximam da cor azul é possível identificar que os 

mesmos estão abaixo dos limites inferiores de 

tolerância. Com pode ser visto na figura 3. 

 
Figura 3 – Analise dos dados de uma peça coletados 

por medição óptica 

 

O software de análise da medição óptica também 

facilita a construção dos relatórios uma vez no próprio 

GOM Inspect é possível fazer relatórios completos com 

snapshots, imagens, tabelas diagramas, textos, gráficos, 

templates específicos para o cliente e os resultados 

podem ser exportados em PDF como pode ser visto na 

figura 4. Estas melhorias não apenas otimizam o tempo 

da coleta de dados e da realização do relatório como 

lhes dão uma maior confiabilidade uma vez que 

inviabilizam o erro humana na medição. 

 
Tabela 4 – Tabela feita no software para relatório da 

peça. 

 

O próprio software tem toda uma programação 

voltada ao GD&T considerando normas ISO e ASME, é 

possível fazer a definição de datums, avaliar as 

tolerâncias de forma, perfil e posição além de tornar o 

assunto muito mais didático do que o visto em livros 

tornando assim não apenas uma experiência prática do 

assunto como aumentando a compreensão e 

visualização do mesmo. 

4. Conclusão Parcial 
Ao utilizar a medição óptica para auxiliar o GD&T é 

possível diminuir o tempo de inspeção o que aumenta a 

competitividade da empresa. A carroceria de um carro 

que antes levava meses para ser totalmente 

inspecionada, atualmente, graças a medição óptica, é 

possível fazer a inspeção completa e o relatório em 24h. 

Além de auxiliar didaticamente a compreensão do 

que é o GD&T, Datum e Alvo de Datum. É um avanço 

que tem ganhado cada vez mais espaço nas indústrias 

em âmbito internacional e ganhado cada vez mais 

espaço no Brasil. Apesar do custo de aquisição da 

máquina de medição óptica ser elevado, o custo- 

beneficio da qualidade e velocidade dos relatórios acaba 

sendo um fator determinante. 

Em algumas peças, como o vidro de para-brisas por 

conta da forma ser como uma membrana – o que 

possibilita distorções por flexão e dificulta o seu 

posicionamento para a coleta de dados pelos sistemas 

convencionais, a medição óptica se mostrou não apenas 

mais rápida, como também mais eficaz e capaz de obter 

dados mais eficazes. De como que se mostrou inegável 

afirmar que a medição óptica,  fornece dados não apenas 

com maior confiabilidade mas com maior velocidade, 

de modo que não pode ser ignorada e tem conquistado 

cada vez mais espaço. 
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