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Resumo: Devido a importância da engenharia 

dimensional no projeto de peças mecânicas, se mostrou 

necessário um estudo sobre o estado da arte da 

Engenharia Dimensional e suas características de 

aplicação no Brasil. O GD&T (Geometric Dimensional 

and Tolerance) é a evolução do toleranciamento 

cartesiano, abrangendo não apenas as tolerâncias 

cartesianas, mas também os erros de forma e posição. 

Para entender melhor sobre o tema, foi feito um estudo 

sobre o GD&T além de uma visita na empresa Vtech. 

 

1. Introdução 
 Sendo o processo de mensuração de peças algo 

relativamente simples e intuitivo, entende-se que não é 

necessário fazer uma análise minuciosa sobre o tema, 

levando a acreditar-se que apenas o dimensionamento 

cartesiano como suficiente, o que é um grande engano. 

Pois é possível demonstrar que, com o GD&T, se 

consegue um ganho de no mínimo 57% no campo de 

tolerância com relação ao posicionamento de furos ou 

eixos, em relação ao toleranciamento cartesiano. 

 Um aumento de 57% no campo de tolerância não 

pode ser ignorado, sendo o estudo a respeito do GD&T 

essencial para o bom desempenho das industrias. 

Contudo é notado uma lacuna no conhecimento sobre o 

GD&T e também um esforço das empresas e 

instituições de ensino em dominar o assunto. 

Para entender melhor como funciona o GD&T na 

pratica, foi feito uma visita na Vtech Consulting, 

representante da Gom no Brasil, que presta serviço e 

consultoria.  

2. Metodologia 
A metodologia consiste em comprar dois processos 

de medição e toleranciamento de peças de um cabeçote 

do motor Shineray de 50cm³, sendo um deles o método 

tradicional de medição, que primeiro referência a peça 

para depois mensura-la e o outro por escaneamento por 

fotogrametria e luz branca, que primeiro toma medida 

da peça e depois a referência. O método tradicional 

consiste em ter o desenho técnico de uma dada peça, 

adotar um referencial fixo em um laboratório de 

metrologia e realizar as medições com o uso de 

paquímetros, goniômetros ou até máquinas de medição 

automatizadas. No método por escaneamento, utiliza-se 

um computador com o softwere Gom Inspect, tripé para 

alocar o escâner, suporte para a peça, escaneamento da 

peça e analise dos resultados pelo computador. 

     Figura 1 – Escaneamento do cabeçote de um motor 

de 50cm³ 

 

3. Resultados 
Os resultados das comparações ainda estão sendo 

analisados.  

    

4. Conclusões 
É notável a riqueza e precisão das medições pelo 

método de escaneamento. Percebe-se que muitas vezes é 

custoso e complexo a instalação de maquinas de 

medições automatizadas nas industrias para coletar os 

dados pelo método tradicional, logo o escaneamento 

mostra-se uma alternativa pratica e mais eficiente na 

coleta de dados, podendo ser aplicado para peças de 

5mm a 3000mm, sendo que esses números podem ser 

facilmente melhorados. 
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