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A globalização e rápida transformação da economia internacional, faz com que a empresas hoje em dia estejam
em permanente mutação onde o fator de competitividade é primordial.

A necessidade de redução de custos faz com que a cadeia de fornecimento de vários componentes para um
determinado projeto, sejam efetuado um pouco por todo o mundo.

• os custos devem ser controlados

• processos otimizados (redução de desperdícios)

• otimização na gestão do recursos quer humanos quer 
materiais. 

• evolução tecnológica e maior exigência do consumidor final 
obriga à necessidade maior de precisão nos componentes 
produzidos

Introdução



É importante:

• Comunicar a intenção do projeto e a funcionalidade desde o design até ao fabrico durante o ciclo de vida do
produto

Dimensionamento e Tolerância Geométrica (GD & T) é uma linguagem de comunicação sobre a intenção do
projeto do ou dos componentes

Existem várias normas internacionais, sendo que as mais comuns são

• ASME Y14.5-2018

• ISO 1101:2017 (4th Edition)

Introdução



O GD&T (Geometric Dimensioning and Tolerancing) é um sistema utilizado para definir e comunicar tolerâncias
dimensionais.

É uma linguagem que recorre a simbologia para descrever a geometria nominal do componente ou de um
conjunto de elementos, indicando:

• a exatidão e precisão para cada elemento a ser controlado

• a variação dimensional permitida para um elementos ou conjunto de elementos:

- forma
- dimensão individual de cada elemento
- variação entre elementos

O resultado é uma melhoria na comunicação e na qualidade da peça

O que é o GD&T?



antes de…

depois de…

Porquê Implementar o GD&T?



Porquê Implementar o GD&T?

Apesar de numa primeira fase parecer complicado lidar com um conjunto considerável de simbologia, a verdade
é que….

• Simplifica o desenhos do componente, reduzindo a quantidade de tolerâncias e dimensões.

• Estabelece referenciais que são fundamentais para o entendimento da função do componente tanto na sua
montagem assim como para o seu processo de fabrico e/ou controlo dimensional

• A aplicação contínua de GD&T no design de componentes, faz com que rapidamente a linguagem seja
implementada como um standard.

• Estabelece uma comunicação da intenção de design no auxilio ao fabrico e implementação de processos



Aplicação da metodologia GD&T no desenvolvimento de novos produtos faz com que:

• Redução de custos (optimização processos pela redução de retrabalhos e sucata)

• Melhor qualidade, fiabilidade e segurança

• Como extra, quando a funcionalidade do componente é tido em conta, O GD&T permite a aplicação de
maiores amplitudes de tolerância, reduzindo a quantidade de componentes funcionais rejeitados (falsos
rejeitos), consequentemente uma melhoria de eficiência.

• Nos casos em que a função da empresa é apenas industrializar o/os componentes o seu departamento
técnico/comercial irá beneficiar pelo melhor entendimento do produto, projetando e estimando o negócio em
termos comerciais de forma mais coerente e precisa.

Porquê Implementar o GD&T?



VANTAGENS MITOS

• Maior competitividade comercial
• Não é preciso entender GD&T, a interpretação é a 

mesma
• Melhor comunicação consequente redução de custos • O GD&T aumenta o custo do produto

• Exponencia a manufatura do produto; • GD&T não tem impacto nos índices produtivos

• Aumenta a área permissível de tolerância para o fabrico • O sistema cartesiano é melhor (mais simples)
• Em alguns casos, fornece "bônus" de tolerância; • Desenhos com GD&T são mais complexos de elaborar
• Garante a interpermutabilidade entre as peças na 

montagem;
• GD&T é confuso (ASME Y14.5M e ISSO 1101)

• Garante o zero defeito, através de uma característica 
exclusiva que são os calibres funcionais;

• O GD&T apenas deve ser usado  em componentes 
críticos

• Não há dupla interpretação . Minimiza discussões e 
controvérsias/falsas suposições nas
intenções do projeto;

• Dimensionamento e toleranciamento geométrico são 
fases de projeto separadas;

• Possui consistência para ser usado em aplicações 
computacionais.

• É possível aprender GD&T em 2 dias.

Porquê Implementar o GD&T?



GD&T e Industria 4.0?

PMI – Product and Manufacturing Information

Baseia-se na atribuição de características como o GD&T entre outras diretamente no modelo 3D, com o intuito
de proporcionar uma partilha mais efetiva e direta no desenvolvimento do produto e respetiva manutenção/
atualização do mesmo durante o seu ciclo de vida.

Com a chegada da Industria 4.0 a implementação
de características como o GD&T sob o protocolo
PMI, irá facilitar na interpretação dos requisitos
dimensionais visto ser possível associar que
elementos geométricos compõem essa mesma
avaliação.

Existem já softwares de metrologia com a
capacidade de extrair esta informação e
automaticamente definir a rotina de medição
com base no PMI.



Norma ISO1101:2017 (4th Edition)



Norma ISO1101:2017 (4th Edition)



Norma ISO1101:2017 (4th Edition)



Norma ISO1101:2017 (4th Edition)



Formas e Símbolos de Tolerância

Os requisitos das tolerâncias da forma de uma peça são mostradas num quadro dividido em duas ou mais partes. 

Esse quadro é ligado ao elemento tolerânciado ao qual se refere por uma linha de chamada que culmina numa seta. 

0.05 A
Quadro de Tolerância (ISO) 

or DRF (datum reference frame) (ASME)

Linha de associação

Elemento toleranciado

A
Referência

Elemento referência

Datum ( indica o elemento de referência usado

para as tolerâncias de posição )

Valor da tolerância 

Símbolo da tolerância geométrica

Linha de chamada

Credits/Origin: AUKOM EV



Identificação da Elemento Toleranciado

Elemento toleranciado: linha ou superfície

A seta de identificação aponta para o elemento ao qual a tolerância se refere ou a uma linha de cota relacionada com

o elemento. A seta deve ser colocada de modo a ficar separada de qualquer outra linha de cota relacionada esse

elemento.


Superfície topo toleranciada

0.1 0.1

(Cada) linha de superfície é toleranciada

Credits/Origin: AUKOM EV



Identificação da Elemento Toleranciado

Elemento toleranciado: eixos ou simetria de planos

Para zonas de tolerância circular e cilíndrica, o símbolo de diâmetro é colocado antes do valor de tolerância.

Se a seta de tolerância se referir a uma linha de cota,

… A seta de identificação é desenhada como uma extensão para a linha de cota

… Ou o símbolo adicionalⒶ é dado no quadro de tolerância

A tolerância refere-se ao eixo 

detectado

A tolerância refere-se ao plano 

de simetria detectado



∅0.1

0.1



∅0.1Ⓐ

A tolerância refere-se ao eixo 

detectado

Credits/Origin: AUKOM EV



Zonas de Tolerância

Estão previstas 4 zonas de tolerância:
planar, cilíndrica, esférica e forma.

No exemplo abaixo, um intervalo de tolerância “d” é
aplicado a um circulo.

Se a zona de tolerância for cilíndrica o circulo está NOK.
Caso a tolerância for planar o circulo está OK.



Ordem dos Datums e consequências das trocas

Ø 0,1 B A

A

B

A

B

Ø 0,1 A B

A sequência das referências definidas no desenho têm uma influência importante nos resultados de medição. A troca da ordem dos datums

modifica a posição da peça no sistema de coordenadas.

90°

A

B

A = datum primário

B = datum secundário

B = datum primário 

A = datum secundário

90°

A

B

Credits/Origin: AUKOM EV



Critérios de Cálculo

• Porque é que o relatório dimensional do cliente não reporta os mesmos resultados?

• Porque é que a metrologia não reporta em resultados o mesmo que os calibre que
tenho em produção?

• Os resultados que pretendo são para controlo de produção ou orientados para a
funcionalidade do produto?

• Porque é que o meu GD&T tem valores diferentes comparado com o alinhamento do
produto?

….



DG1

Gaußzylinder: DG1 < DG2, Paarung scheinbar möglich

DG2DG1

Gaußzylinder: DG1 < DG2, Paarung scheinbar möglich

DG2DG2

Cilindro Gauss: Dg1 < Dg2     montagem parece possível 

Critérios de Cálculo
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Hüllzylinder Pferchzylinder

DH > DP, Paarung nicht möglich

DPDH

Hüllzylinder Pferchzylinder

DH > DP, Paarung nicht möglich

DPDH

Cilindro Circunscrito Cilindro Inscrito

DH > Dp montagem não é 

possível 

Critérios de Cálculo

Credits/Origin: AUKOM EV



O critério dos mínimos quadrados calcula um círculo
em que o seu centro é o ponto “médio” de todos os
pontos.

Utilizando este critério todos os pontos têm a mesma
ponderação. Este método é também chamado de
Calculo de Gauss.

O resultado deste critério é apenas uma
característica média.

(LSCI = Least Squares Circle)
Linha média (Gauss)

Circulo Gauss LSCI

Critérios de Cálculo

Credits/Origin: AUKOM EV



Calculo de Gauss (circulo de Gauss, linha media etc.)

Os aspectos mais importantes do calculo de Gauss são:

• Este é o critério utlizado por defeito no calculo da maioria das
características na maioria dos softwares de medição .

• Todos os pontos são considerados com igual ponderação no calculo do
elemento. O cálculo é estável, independentemente do número de pontos
medidos. (nota: recomenda-se medir o tripulo do número mínimo de
pontos da característica).

• O cálculo representa uma média ponderada. Os pontos anómalos têm
pouco impacto no resultado (mais pontos, menos impacto).

• Só devem ser tiradas conclusões acerca do desvio de forma quando é
medida uma grande quantidade de pontos uniformemente distribuídos.

Exemplo: Linha

Exemplo: Circulo

Perfil real medido

Calculado

Valores extremos

Critérios de Cálculo

Credits/Origin: AUKOM EV



O critério de Tchebychev ou “circulo de zona mínima" procura minimizar o
erro de forma do elemento. No caso do circulo são calculados duas círculos
de tal forma que um fica no exterior de todos pontos e o outro no interior,
mas ambos com o mesmo centro.

A distância de ambos os círculos (zona com pontos a vermelho) é reduzida
para metade e, em seguida, é adicionado ao diâmetro da circunferência
mais pequena.
Isto dá uma circunferência chamada de zona mínima.

Este método é usado principalmente para calcular desvios de forma.

(MZCI = Minimum Zone Circle –
Circulo de zona mínima)

MinimumgeradeLinha mínima

CÍRCULO DE ZONA 

MÍNIMO

MZCI

Critérios de Cálculo

Credits/Origin: AUKOM EV



Critério de Tchebychev

Os aspectos mais importantes deste critério são:

• Desde 2015 existe procedimento disponiveis para avaliar rotinas de
Tchebychev na maioria dos software de metrologia.

• O elemento medido é calculado usando os pontos extremos. Por
conseguinte, a superfície completa deve ser medida usando uma
grande densidade de pontos.

• Se a característica for calculada com poucos pontos, os pontos
anómalos têm um efeito significativo no resultado (a menos que o
resultado seja filtrado com um filtro de passa baixo).

• A zona entre os círculos/linhas calculados corresponde ao desvio de
forma do elemento apalpado, independentemente da distribuição dos
pontos.

Desvio de forma da 

linha

Perfil medido (filtragem) 

Perfil Calculado

Zona mínima 

Desvio de forma do 

circulo

Critérios de Cálculo

Credits/Origin: AUKOM EV



O critério do “menor circulo circunscrito” calcula um circulo em
que todos os pontos estão no seu interior e o diâmetro seja o
menor possível que a matéria permite.

Este critério é normalmente utilizado para calcular veios, onde as
dimensões devem ser as mínimas para um ajustamento adequado
num furo.

(MCCI = Minimum Circumscribed Circle – menor circulo
circunscrito)

MENOR CIRCULO 

CIRCUNSCRITO
MCCI

Critérios de Cálculo

Credits/Origin: AUKOM EV



O critério do “maior círculo inscrito” calcula um círculo no interior
todos os pontos medidos seno o diâmetro seja o maior possível que a
matéria permite.

Este critério é normalmente utilizado para calcular furos, onde as
dimensões devem ser as máximas para um ajustamento adequado num
veio.

(MICI = Maximum Inscribed Circle – Maior circulo inscrito)

MAIOR CIRCULO 

INSCRITO

Nota: O circulo circunscrito não têm o mesmo centro que o circulo inscrito

MICI

Critérios de Cálculo

Credits/Origin: AUKOM EV



Círculo Gauss Minimum Zone Circle Máximo Círculo

Inscrito

Minimo Círculo

Circunscrito

MCCIMICILSCI MZCI

Critérios de Cálculo (resumo)

Credits/Origin: AUKOM EV



Detecção de pontos anómalos

Antes de usar os pontos apalpados, faz sentido analisar se existem valores
anómalos. Valores anómalos podem falsear o resultado.

A maior parte de métodos usados para detectar pontos anómalos assumem que os
desvios são normalmente distribuídos. Os valores fora de um limite predefinido
relativamente à estatística são marcados como pontos anómalos e não ignorados
pela rotina de compensação.

O limite é determinado pela factorização do desvio padrão dos pontos medidos (os
factores comuns estão entre 3 e 5)

Os pontos anómalos são mascarados (eliminados) ou substituídos por valores
médios que não afectam na rotina de compensação.

Nota Importante: mais de 5 % dos pontos não devem de ser mascarados como
pontos anómalos.

Filtros > Pontos anómalos (“outliers”)

Credits/Origin: AUKOM EV



Diferença entre Dimensões Angulares e Angularidade

As dimensões angulares definem uma gama angular

(em graus) para as direcções de linhas ou linhas numa

superfície. A direcção é definida por uma linha tangente

exterior (uma das linhas paralelas contêm todos os

pontos e tem contactado com a linha detectada em pelo

menos dois pontos.).

Indicação do desenho

Interpretação

= zonas de tolerância

24°± 0.5°

24°

0.2 A

A

Dimensão

angular

ISO 8015

A tolerância é valida para qualquer secção, e não 

limita o desvio de forma da linha

Angularidade

ISO 1101

24°

24°±0.5°

Linhas reais
Linhas de contacto

0.2

Plano de 

referência

A superfície detectada deve estar entre

dois planos paralelos, separados 0,2mm,

que se encontram exactamente a 24° do

plano de referência A.

A tolerância é válida para cada secção na peça 

e limita o desvio de forma da linha.

Credits/Origin: AUKOM EV
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