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RESUMO 

Este trabalho se trata do desenvolvimento de uma Fresadora CNC do tipo router de 3 eixos, englobando 

o projeto, orçamento e fabricação de uma máquina com as seguintes características: capacidade de 

atender a pequenos e médios produtores e artesãos, ser economicamente mais viável que as máquinas 

presentes no mercado com as mesmas especificações, ter a capacidade de usinar materiais de baixa 

dureza, como por exemplo, madeira e alumínio. O projeto da fresadora está dividido em três partes: 

projeto mecânico, projeto eletroeletrônico e projeto de software. A primeira parte trata da especificação 

dos elementos de máquina e também a escolha dos materiais da estrutura. O projeto eletroeletrônico trata 

da escolha dos motores, drivers de potência, sensores, controladores e montagem do painel de comando 

de acordo com as normas NBR 5410, NBR 13759 e NR 12. O projeto de software visa a utilização de 

programas para controle de velocidade e direção dos motores através de uma plataforma muito popular 

de prototipagem chamada Arduino, como também implementação de uma interface gráfica que permita a 

fácil interação do usuário com a máquina. Ao comparar o modelo fabricado com os modelos 

comercializados nacionalmente constatou-se maior custo-benefício, devido ao layout otimizado, e de um 

melhor dimensionamento da estrutura, que é mais leve proporcionando o uso de motores menores e 

aumentando também o rendimento destes.  
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1 – INTRODUÇÃO  

A automação permite a minimização da interferência do ser humano em determinada tarefa. Com a 

ascensão da tecnologia, o ser humano criou algo chamado Comando Numérico (CN), que se baseia no 

controle de uma máquina através de coordenadas numéricas. 

O desenvolvimento do que seria o CN, surgiu no ano de 1945 em uma iniciativa particular de um 

empresário empreendedor e criativo, Dr. John T. Parsons, de Traverse City, Michigan USA, dono da 

empresa The John T. Parsons Company que, em suas frequentes pesquisas e da necessidade de produzir 

hélices para helicópteros, desenvolveu o conceito de posicionamento, para se fazer o contorno da 

complexa forma geométrica destas hélices, usando o conceito numérico de coordenadas em fresamento. 

Esse conceito foi publicado em 6 de novembro 1948 na revista Business Week." (O MUNDO DA 

USINAGEM, 2006) 

Com a chegada dos sistemas computadorizados na indústria bem como a ascensão da informática, foi 

possível incorporar a tecnologia do CN ao computador, ocasionando em um sistema chamado 

de Comando Numérico Computadorizado (CNC), permitindo assim que sistemas de processamento 

adquirissem interface gráfica. (MACHADO, 1986). 
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2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA OU REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 – COMPONENTES DE UMA MÁQUINA CNC 

Os elementos que transformam os comandos enviados pelo controlador em movimento mecânico, são de 

grande importância para uma correta execução do trabalho. Estes são fundamentais para proporcionar 

uma maior precisão e controle dos processos executados pelas Fresadoras CNC. Dentre estes 

componentes, é destacado os motores (responsáveis pela transformação de sinais elétricos em 

movimento), e os fusos (responsáveis pela transformação do movimento circular para o linear) que 

transmitem movimento para castanha e consequentemente à mesa ou eixo móvel da máquina. (SUH, 

2008) 

 

Rigidez é a propriedade do material que oferece resistência a sua deformação. A flexão quando ocorre a 

deformação em um corpo perpendicularmente em relação ao seu eixo e paralelo à força aplicada. Sofrer 

flexão leva a deslocar para mais ou para menos a posição da ferramenta durante as operações de 

usinagem. Quanto mais acentuada for, menos precisão o equipamento oferecerá. Segundo Stoeterau 

(2004), no projeto estrutural de uma fresadora, a rigidez tem uma importância muito maior que a 

capacidade de carga dos elementos sustentação (fusos, guias). Isto porque os esforços gerados durante a 

usinagem, são bem inferiores aos limites admissíveis desses materiais.  

 

 

3 – METODOLOGIA DO TRABALHO OU DESENVOLVIMENTO 

3.1 - PROJETO ESTRUTURAL 

O material deve ser leve e ter uma rigidez elevada. Com essas características o Alumínio é apresentado 

como base da estrutura. Para que a estrutura possa ter sustentação, a escolha de quatro pilares 

fundamentais para a o posicionamento do pórtico, retira a necessidade de construí-lo em cima de trilhos, 

pois estes são de valor mais elevado. Usando assim guias lineares para oferecer movimento apenas no 

sentido linear dos eixos. Cada pilar possui encaixes para rolamentos radiais para os fusos, e suportes para 

encaixe das guias lineares. É feito de alumínio maciço, garantindo rigidez e resistência. 

 

 

3.2 – PROCESSO DE CONTROLE 

O processo de controle da Fresadora CNC, será feito de acordo com a Erro! Fonte de referência não 

encontrada.. O computador através de um software controlador (HSMExpress, ArtCAM, InkScape, etc.) 

ficará encarregado de processar o desenho e transforma-lo em G-Code, os parâmetros de usinagem como 

velocidade, passe, aceleração, serão todos controlados pelo computador, o Arduino apenas receberá as 

informações e as transmitirá através dos drivers para os motores de cada eixo.   
 

 
Figura 1: Processo de controle da Máquina CNC 

3.3 – SOFTWARES UTILIZADOS 

O GRBL é a peça fundamental entre a comunicação do Arduino e o computador. Este firmware deve ser 

instalado no Arduino através do uso IDE de desenvolvimento. Para poder ser configurado, é necessário 

um programa no computador que faça a comunicação com ele. O Universal G-Code Sender é um 

programa também open-source muito versátil, apresentando uma tela de configuração e controle 

extremamente simples e intuitiva. 
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3.4 – PROJETO ELÉTRICO 

Para prevenção de acidentes e organização de toda parte de acionamento elétrico, deve ser montado um 

painel seguindo as normas de segurança vigentes. De acordo com a norma NBR 5410 instalações de 

baixa tensão devem atender a vários princípios de segurança, podendo destacar: proteção contra sobre 

corrente. De acordo com a NR-12 para a segurança do operador, a máquina deve possuir um sistema que 

interrompa a ação do equipamento instantaneamente em caso de emergência. 

 

 

4 – RESUTADOS 

O modelo proposto é apresentado na imagem abaixo: 

 
Figura 2: Montagem da Máquina 

 
Somando então todos os valores obtidos foi possível construir um orçamento dividido em setores. 

Figura 1: Custos do Projeto 

 

 

 

 

 

 

É destacado que um dos pontos que diminuiu o custo da máquina foi o melhor aproveitamento da 

estrutura, sendo que o setor de eletrônica e movimentação apesar tomar maior parte dos custos de 

construção da máquina, são indispensáveis, abrindo assim poucas brechas para melhorias. Porém com a 

estrutura mais otimizada foi possível utilizar motores menores e também elementos de movimentação 

menos robustos. A estrutura afeta diretamente todos os setores da máquina, uma estrutura mal 

dimensionada trará grande impacto no custo final.  
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Gráfico 1: Comparação entre Modelos. 

 

O Gráfico acima mostra a comparação de preço do modelo proposto (Modelo X) com os outros modelos 

presentes no mercado, vale destacar que não foi incluído a mão de obra no orçamento.  

 

 

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho realizado encontrou êxito em suas etapas. A fresadora CNC router de três eixos atendeu a 

todas as expectativas iniciais. A máquina foi projetada através de software de desenho CAD 3D, que 

possibilitou a fabricação automática de sua estrutura através de um centro de usinagem automatizado. 

Isso refletiu diretamente precisão dos elementos fabricados. 

 

No projeto mecânico, os componentes estruturais e de transmissão se mostraram eficazes em suas 

funções. A parte estrutural de alumínio é de fácil fabricação, requerendo processos de pouca 

complexidade na sua usinagem. Isso proporcionou um tempo de fabricação e montagem da máquina 

bastante reduzidos, impactando diretamente no custo da mão de obra. O sistema de transmissão está 

fundamentado nas normas ISO 2901, 2902 para fusos, e ISO 10285 para rolamentos lineares. Todos estes 

podem ser substituídos por outros fabricados de acordo com a mesma norma. A forma como o projeto 

eletroeletrônico foi concebido, trouxe inúmeros benefícios. 

 

É necessário destacar que pequenos e médios produtores precisam de equipamentos como estes para 

competir com grandes empresas. Apostar em uma máquina simplificada de forma que o próprio operador 

possa vir a fazer a manutenção, é um ponto chave quando se trata de pequenas empresas.  
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