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RESUMO

As  máquinas  do  tipo  Router  CNC  proporcionam  versatilidade  e  qualidade  na
obtenção  de  protótipos  e  produtos.  Diversos  modelos  podem ser  fabricados  em
materiais de prototipagem até a obtenção do produto final, reduzindo custos e tempo
de  fabricação.  O  valor  necessário  para  a  aquisição  dessas  máquinas  impede
laboratórios e pequenas empresas de terem acesso a esta tecnologia. O laboratório
de modelagem do Curso Superior de Tecnologia em Design de Produto do DAMM
desenvolve modelos e protótipos com geometrias complexas, os quais poderiam ser
fabricados por meio de uma Router CNC. O presente trabalho objetivou o projeto de
uma Router CNC de quatro eixos, de modo que, com o detalhamento e informações
descritos, é possível construir a máquina por completo. Os principais conceitos e
tecnologias  utilizados  em uma  Router  CNC de  quatro  eixos  são  explanados  na
fundamentação  teórica.  Para  o  desenvolvimento  do  projeto,  utilizou-se  uma
adaptação da metodologia  PRODIP.  Foram analisados os  requisitos  da máquina
para  a  aplicação  em  prototipagem,  assim  como  modelos  comerciais  e  suas
principais características construtivas. A escolha das soluções baseou-se no modelo
funcional  e  na  matriz  morfológica  das  possíveis  soluções,  definindo,  assim,  um
modelo conceitual do produto. O projeto mecânico foi explanado em detalhes para
cada eixo e os cálculos estruturais foram realizados com ênfase nos pontos críticos
da  máquina.  Realizou-se  o  projeto  eletroeletrônico  com  dimensionamento  de
motores  e  desenvolvimento  de  circuitos,  assim  como  a  construção  virtual  do
gabinete eletroeletronico e o posicionamento dos sensores. No projeto de software
foi  descrito  o  procedimento  de  criação  de  um  controlador  para  a  Router  CNC
utilizando a solução aberta LinuxCNC. O desenvolvimento foi realizado por meio de
cálculos e informações, validando o propósito do trabalho e gerando sugestões para
trabalhos complementares.

Palavras-chave: CNC. Router. Multieixos. Mecatrônica.



ABSTRACT

CNC Router machines provide versatility and quality in obtaining prototypes and products.
Several  models can be manufactured in prototyping materials until  the final  product is
obtained, reducing costs and manufacturing time. The value needed to purchase these
machines  prevents  laboratories  and  small  companies  from  having  access  to  this
technology. The modeling laboratory of the Higher Course in Technology in Product Design
at  DAMM develops  models  and  prototypes  with  complex  geometries,  which  could  be
manufactured using a CNC Router. This work aimed at the design of a four axis CNC
Router,  so  that,  with  the  details  and  information  described,  it  is  possible  to  build  the
machine completely. The main concepts and technologies used in a CNC router with four
axes  are  explained  in  the  theoretical  basis.  For  the  development  of  the  project,  an
adaptation of the PRODIP methodology was used. The requirements of the machine for
application in prototyping were analyzed, as well as commercial models and their main
constructive characteristics. The choice of solutions was based on the functional model
and the morphological matrix of possible solutions, thus defining a conceptual model of the
product. The mechanical design was explained in detail for each axis and the structural
calculations were carried out  with emphasis on the critical  points  of  the machine. The
electro-electronic project was carried out with engine sizing and circuit development, as
well as the virtual construction of the electro-electronic cabinet and the positioning of the
sensors. In the software project, the procedure for creating a controller for the CNC Router
using  the  open  LinuxCNC solution  was  described.  The  development  was  carried  out
through calculations and information, validating the purpose of the work and generating
suggestions for complementary works.

Keywords: CNC. Router. Multi-axis. Mechatronics.
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 1 INTRODUÇÃO

Em  meados  da  década  de  1970,  o  uso  de  microcomputadores  e

interfaces  gráficas  aprimoraram  o  então  chamado  Comando  Numérico  (CN),

possibilitando o desenvolvimento  do Comando Numérico  Computadorizado.  Essa

tecnologia tornou possível a fabricação de peças com alta precisão e produtividade.

As máquinas-ferramenta CNC utilizadas na metal-mecânica possibilitam a

usinagem de metais com geometria complexa. Entretanto, o alto custo de aquisição

destes equipamentos inviabiliza, em muitos casos, o seu uso para prototipagem em

materiais de baixa dureza.

Com a evolução da tecnologia,  muitas estruturas fundamentais  para o

desenvolvimento de uma máquina CNC tiveram seu custo reduzido. 

Com o uso crescente ao longo dos anos, surgiram comandos CNC de

baixo custo e até mesmo sistemas de controle de movimento gratuitos, fomentando

o desenvolvimento de máquinas CNC de baixo custo.

 1.1 Definição do problema

Para  a  realização  de  usinagem  em  peças  de  maior  complexidade  é

necessário  haver  uma estrutura  com um número de eixos  mais elevado que os

habituais três eixos cartesianos, de modo que a ferramenta possa remover material

em  diversas  orientações.  A  quantidade  de  eixos  adicionais  depende  da

complexidade das peças a serem usinadas, sendo comum máquinas com um total

de quatro ou cinco eixos. 

Máquinas  cartesianas  acopladas  com  um  quarto  eixo  rotativo  já

conseguem  suprir  boa  parte  das  demandas,  pois  criam  um  sistema  de  torno-

fresamento,  unindo  características  de  duas  das  máquinas  mais  utilizadas  em

processos de usinagem.

Devido ao elevado custo de Routers CNC comerciais com 4 eixos, uma

opção  para  tornar  viável  este  equipamento  na  instituição  é  desenvolvê-lo

internamente.  O  presente  trabalho  visa  detalhar  os  sistemas  mecânicos,

eletroeletrônicos e de software, tendo como produto final as informações de projeto
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entregue ao cliente (Laboratório de Modelagem do DAMM) que irá providenciar os

meios para sua execução futura.

 1.2 Justificativa

O laboratório de modelagem do Curso Superior de Tecnologia em Design

de  Produto  do DAMM desenvolve  atividades  de ensino  e  pesquisa  nas quais  é

necessário o desenvolvimento de protótipos conceituais e funcionais de produtos.

Neste  desenvolvimento  é  necessário  a  fabricação  de  peças  em materiais  como

madeira,  acrílico e isopor,  que serão utilizados para a construção dos protótipos.

Para esta finalidade é de grande utilidade a disponibilidade de uma máquina CNC

com a capacidade de realizar usinagem em 4 eixos nestes materiais.

Há  disponíveis  comercialmente  sistemas  com esta  finalidade,  a  maior

parte deles com alto custo. Desenvolvendo a máquina na instituição, os custos são

reduzidos substancialmente e torna-se mais viável a futura obtenção do orçamento

necessário para sua construção. Embora haja projetos open source de router CNC

dispostos na internet, grande parte utiliza três eixos cartesianos e possui construção

da  estrutura  em materiais  pouco robustos  como poliacetal  e  madeira.  O projeto

realizado na instituição permite  a personalização da máquina de acordo com as

demandas do laboratório, utilizando os conhecimentos adquiridos na instituição para

atender as necessidades do IFSC.

 1.3 Objetivo geral

Projetar  uma  router  CNC  4  eixos  para  corte  de  materiais  para

prototipagem.

 1.4 Objetivos específicos

• Definir os requisitos do produto;
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• Pesquisar o mercado sobre tecnologias existentes e tendências;

• Definir as funções do produto e a matriz morfológica;

• Definir o projeto conceitual do produto;

• Desenvolver o projeto preliminar do produto;

• Validação teórica do projeto através de equações.

 2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A  presente  seção  visa  estabelecer  a  base  necessária  para  a

compreensão do tema do trabalho. São explanados aqui os princípios de máquinas

CNC e de usinagem em quatro eixos assim como as tecnologias utilizadas para a

construção de máquinas deste tipo.

 2.1 Máquinas CNC

Segundo Capelli  (2013),  Controle  Numérico Computadorizado (CNC) é

um computador dedicado ao controle dos movimentos de uma máquina operatriz. O

seu antecessor, chamado Comando Numérico (CN), permitia controlar o movimento

dos eixos através de comandos baseados em hardware, realizados pelo operador.

Acompanhando  o  desenvolvimento  tecnológico,  as  máquinas  CNC  tornaram-se

computadorizadas, implementando em software o controle da máquina.

Segundo Celani (2007), máquinas CNC permitem a produção de peças

complexas com grande precisão, a partir da modelagem geométrica em programas

de CAD/CAM. 

Como exemplos de máquina controladas por computador, pode-se citar

tornos  CNC,  fresadoras  CNC,  cortadoras  a  plasma,  cortadoras  a  jato  de  água,

máquinas de eletroerosão e cortadoras do tipo oxicorte (VOLPATO, 2007). A Figura

1 mostra dois exemplos de máquinas CNC. 
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 2.1.1 Router CNC

Router CNC são similares  às  fresadoras CNC,  porém geralmente  são

utilizadas para cortar madeira, plástico, espuma de modelagem ou outros materiais

mais leves. Alguns modelos podem realizar trabalhos em alumínio, geralmente com

o propósito de gravação. Normalmente, a armação e os rolamentos da  router não

estão configurados para suportar uma alta rigidez e seu espaço de trabalho costuma

ser maior que as fresadoras CNC (ALL3DP, 2020). A Figura 2 mostra uma  router

CNC comercial.

 2.2 Usinagem em quatro eixos

Figura 1: Torno CNC em (a) e máquina de eletroerosão em (b)

Fonte: (a) American Machine Tools (2020) e (b) Eurostec 
(2020)

Figura 2: Router CNC comercial

Fonte : Multimáquinas (2017)
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Para  a  realização  de  um  deslocamento  em  uma  máquina  CNC  é

necessário  definir  uma trajetória  através de pontos  vinculados a  um sistema de

eixos. Segundo Bohez (2002), a quantidade de eixos que uma máquina possui é o

número de movimentos independentes que ela pode comandar.

Na  usinagem  utilizando  quatro  eixos  simultâneos,  o  material  é

removido utilizando o movimento coordenado entre os quatro eixos da máquina.

Desta  forma,  a  orientação  da  ferramenta  em  relação  à  peça  é  alterada

constantemente,  possibilitando  a  obtenção  de  peças  mais  complexas  quando

comparado à usinagem em três eixos. Em máquinas de três eixos, a obtenção de

peças  com  múltiplas  faces  usinadas  geralmente  demanda  reposicionamentos

manuais realizados pelo operador, isto gera problemas, tais como: maior imprecisão

do produto final, custos com sistemas de fixação e processo com maior dependência

do operador da máquina (DONG; VICKERS; WANG, 2007).  A  Figura 3 mostra a

usinagem de peças complexas em uma máquina de quatro eixos, a peça foi fixada

no  início  do  processo  como  mostra  a  Figura  3a  e  não  necessitou  de

reposicionamento manual. O resultado da usinagem é exibido na Figura 3b.

 2.2.1 Configurações cinemáticas

Máquinas CNC podem ser  construídas com configurações cinemáticas

diferentes para o mesmo número de eixos, de acordo com a aplicação desejada.

Router  CNC  com  quatro  eixos  comumente  utilizam os  um  dos  dois  tipos  de

configurações mostrados na Figura 4.

Figura 3:  Usinagem em 4 eixos: Configuração inicial em (a) e resultado em (b)

Fonte: Adaptado de Carved... (2019) 
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De acordo com Fitzpatrick (2013),  os eixos XYZ são os eixos lineares

primários, também chamados de eixos ortogonais. Já os eixos A, B e C são os eixos

de rotação primários, que giram em torno dos eixos X, Y e Z, respectivamente. 

Ao anexar um quarto eixo A em uma máquina cartesiana, a configuração

pode ser realizada com movimento de rotação do cabeçote ou similiar à união de um

torno e uma fresadora no caso do eixo ser colocado na mesa. Essa semelhança faz

com que esse segundo processo também seja conhecido como tornofresamento.

Porém,  ao  contrário  do  torneamento,  neste  caso  o  movimento  que  define  a

velocidade de corte da peça é a velocidade periférica da fresa (ISCAR LTD., 2013). A

Figura 5 mostra uma máquina CNC com o eixo de rotação acoplado à mesa.

Figura 4: Configurações de máquinas com quatro eixos

Fonte: Adaptado de Helman CNC (2020) 
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A configuração  acoplada  ao  cabeçote permite  alterar  a  orientação  da

ferramenta de corte. Dessa forma, pode-se realizar usinagens na lateral da peça,

tais como: furação, fresamento e corte(STYLE CNC, 2018). A Figura 6 exibe uma

máquina CNC com essa configuração.

Figura 5: Exemplo de CNC com o eixo de rotação acoplado à mesa

Fonte: BG Precision (2020) 

Figura 6: Exemplo de CNC com o eixo de rotação acoplado
ao cabeçote

Fonte: STYLE CNC (2018)
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A utilização da configuração cinemática que possui o quarto eixo acoplado

à mesa permite a usinagem da peça em todo seu contorno,  algo inviável  ao se

utilizar  o  quarto  eixo  fixado  ao  cabeçote.  Entretanto,  tal  configuração  limita  a

usinagem em quatro eixos ao diâmetro máximo permitido pelo eixo adicional. Com a

mudança de orientação da ferramenta por meio do cabeçote é possível usinar em

quatro eixos em toda a extensão da mesa.

 2.3 Motores e acionamentos

Para  a  realização  do  movimento,  máquinas  CNC  utilizam  motores

acoplados a sistemas de movimentação linear. Para uso em CNC destacam-se os

motores de passo e servo motores. Além dos dois  modelos citados,  router CNC

utilizam também um motor para realizar a usinagem do material.

 2.3.1 Motor de passo

De acordo com Keiron (2020), o motor de passo possui este nome pois

realiza passos para cada sinal de pulso. Seu preço é baixo quando comparado ao

servo motor, mesmo com sua alta precisão. Apesar dessas qualidades, motores de

passo  são  propensos  a  ressonância  e  suaves  movimentos  frequentemente

requerem o uso de micropassos. Embora tenha ruído alto e superaquecimento no

alto  desempenho,  os  motores  de  passo  têm uma  potência  geralmente  baixa.  A

Figura 7 mostra um motor de passo em corte.
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Esse tipo de motor é adequado para o uso em malha aberta. Apesar de

ser possível acoplar um sensor para fechar a malha, a relação custo-benefício faz

com que o seu uso sem sensor de  feedback seja mais utilizada (OPEN-LOOP...,

2019).

Para movimentar um motor de passo é necessário o uso de um driver. É

possível  encontrá-los  com  diversos  tamanhos  e  recursos,  a  maior  parte  deles

permite configurar o acionamento em micropassos e são comandados através de

sinais de step (passo) e dir (direção da rotação). A Figura 8 mostra dois modelos de

drivers dentre diversos existentes  no mercado.

Figura 7: Vista em corte de um motor de passo padrão NEMA

Fonte: Adaptado de Pololu (2020)

Figura 8: Driver de motor de passo WD-2404 (a) e A4988 (b)

Fonte: Adaptado de Saravati (2020) e Loja da Elétrica (2020)
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Os  dois  modelos  acima  apresentados  possuem  aplicações  e

características distintas, conforme evidencia a Tabela 1.

Tabela 1: Comparação entre os drivers WD-2404 e A4988

WD-2404 A4988

Corrente de saída 4A 2A 

Acionamento via STEP e DIR Sim Sim

Máxima divisão de passos 
(micropassos)

32 16

Corrente de saída ajustável Através de chaves com 8 posições
fixas

Ajuste contínuo através de um 
trimpot 

Construção Robusta, ideal para uso em 
gabinetes

Ideal para anexar em outros 
circuitos eletrônicos

Fonte: Elaboração própria

De acordo com All About Circuits (2020), para saber a velocidade máxima

do  motor  de  passo  pode-se  utilizar  a  Equação  (7).  O  modelo  utilizado  para

demonstração do cálculo é o motor NEMA 23 de código 23HS5628-6.35 da empresa

Stepperonline, suas especificações técnicas estão contidas na Tabela 2.

Tabela 2: Características do motor de passo 23HS5628

Característica Valor

Corrente (I) 2,8 A

Tensão (V) 24 VDC

Indutância (L) 2,5 mH

Passos por revolução (ppr) 200

Fonte: Adaptado de Stepperonline (2020)

Velmax=
V

2 LI . ppr
                                                                                                     (7)

Resolvendo a  Equação (7)  obtêm-se 8,57  revoluções por  segundo  de

velocidade máxima, que equivale a 514,2 RPM. 

 2.3.2 Servomotor

Servomotores  utilizam  o  controle  em  malha  fechada  para  transferir

informação para a máquina CNC, tendo um motor regular AC ou DC conectado a um

sensor  de  rotação de alta  precisão.  O motor  é  controlado pelo  servodriver,  que
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alimenta  e  controla  sua  posição.  Sua  alta  relação  torque-inércia  permite  uma

aceleração rápida da carga. Com cargas mais leves, a eficiência pode chegar a

90%.  Servomotores  são  geralmente  mais  caros  que  motores  de  passo  e  mais

complicados de operar. Como a potência operacional de pico se desenvolve apenas

em  alta  velocidade  e  o  sistema  de  ventilação  é  facilmente  contaminado,  os

servomotores  são  mais  suscetíveis  a  danos  devido  ao  superaquecimento  e

sobrecarga (KEIRON, 2020). A Figura 9 mostra um modelo de servo motor e seu

driver.

Quando comparado aos motores de passo,  os servomotores são mais

adequados  para  aplicações  de  alta  velocidade  e  alto  torque  que  envolvem

alterações dinâmicas na carga. Os motores de passo são mais baratos e são ideais

para aplicações que exigem aceleração baixa a média, alto torque de retenção e

flexibilidade da operação em malha aberta ou fechada (AMCI, 2020).

 2.3.3 Spindle

Em usinagem, spindle consiste no conjunto responsável pela rotação da

ferramenta de corte. Este conjunto pode conter o motor ou somente os mecanismos

responsáveis pelo movimento circular, como rolamentos e porta ferramentas. 

Máquinas  mais  robustas  e  com  troca  de  ferramentas  automática,

geralmente possuem spindle do tipo cartucho, como o modelo mostrado na Figura

Figura 9: Driver e servomotor

Fonte: Indiamart (2020
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10,  utilizado  por  centros  de usinagem vertical  da  marca Romi.  Esse modelo  de

cartucho apresenta formato cônico para a entrada de ferramentas e alta precisão

mesmo em condições severas de uso (ROMI, 2016). 

O spindle mostrado na Figura 10 necessita ser acoplado ao motor através

de correia sincronizadora e possui configuração robusta. Entretanto, para aplicações

em materiais com maior facilidade de usinagem, existem spindles que possuem todo

o  conjunto  de  rotação  mecânica  e  o  motor  no  mesmo  compartimento  (CNC

COOKBOOK, ca. 2020). 

Para usinagem em madeira é comum encontrar tupias adaptadas para

uso como  spindle em  Router  CNC (CNC COOKBOOK, ca. 2020). A  Figura 11(a)

exibe um modelo de tupia e a  Figura 11(b) demostra o uso de uma tupia como

spindle.

Figura 10: Cartucho Romi

Fonte: Romi (2016)



28

Além  da  tupia,  é  possível  encontrar  outros  modelos  de  spindle que

contêm o conjunto de rotação mecânica e o motor no mesmo compartimento. Tais

modelos podem ser construídos para trabalhar em corrente alternada ou contínua.

Apesar da maior parte das aplicações deste tipo de spindle ser para baixa potência,

existem modelos com potências mais elevadas. É possível encontrar modelos com

troca automática de ferramenta também. A marca Tecmaf, por exemplo, disponibiliza

modelos que variam de 1 HP (0,75 kW) até 57 HP (13,4 kW), pesando 2,3 kg e 65 kg

respectivamente (Tecmaf, 2020). A Figura 12 (a) mostra o modelo de spindle AC de

1 HP com troca manual de ferramentas; a  Figura 12 (b) exibe a versão com 57 HP e

troca automática de ferramenta.

Figura 11: Modelo de tupia (a) e Router CNC utilizando tupia como spindle (b)

Fonte: Adaptado de CNC Cookbook (ca. 2020) e CNC Sorocaba (2020)
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A  velocidade  de  corte  interfere  no  acabamento  da  peça  e  na

produtividade,  e  depende  do  diâmetro  da  ferramenta  e  da  sua  rotação,  como

mostrado na Equação 1 (MITSUBISHI MATERIALS, 2020). 

V c=
π⋅D⋅n
1000

                                                                                            (1)

Onde:

Vc = Velocidade de corte (m/min)

D = Diâmetro da ferramenta (mm)

n = Rotação (min-1)

O controle da velocidade é fundamental em operações de usinagem e a

forma com que é realizado depende do modelo de spindle em questão. Os spindles

DC podem ter  sua velocidade controlada através de um dispositivo  que varie  a

tensão na entrada do motor, utilizando, por exemplo, PWM; enquanto  spindles AC

podem ser  controlados  através  da  variação  da  frequência  aplicada  ao  motor.  A

Figura 13 exibe dois motores e seus respectivos controladores de velocidade.

Figura 12: (a) Spindle de 1 HP e (b) Spindle de 57 HP

Fonte: Tecmaf (2020)
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 2.4 Sensores

Máquinas  CNC  necessitam  de  controle  de  velocidade  e  precisão  na

movimentação dos eixos, além de segurança na sua utilização. 

O controle de posição pode ser realizado através de um sistema absoluto

ou,  como opção mais utilizada,  relativo.  A posição relativa de um eixo pode ser

obtida através da contagem de pulsos de um motor de passo ou de um  encoder

incremental,  e  sua  velocidade  pode  ser  calculada  com base  na  frequência  dos

pulsos.

Para  a  obtenção  da  posição  absoluta  em  um  sistema  incremental,  é

necessário  realizar  o  procedimento  de definição  da  referência  de  zero  máquina,

realizado através de sensores posicionados na origem dos eixos.

Ocorrendo um erro no sistema de posicionamento, todo mecanismo de

movimentação  pode  colidir  com  a  estrutura  da  máquina.  Para  que  isso  não

aconteça, sensores são posicionados ao final do curso de cada eixo.

 2.4.1 Encoder

Encoders são usados para converter o movimento rotativo ou linear em

um  sinal  digital.  Normalmente,  isso  tem  o  objetivo  de  monitorar  ou  controlar

parâmetros de movimento, como velocidade, direção, distância ou posição (INST

Figura 13: Spindle DC e fonte com tensão regulável em (a) e spindle AC com inversor
de frequência em (b)

Fonte: Adaptado de DH Gate (2020) e Banggood (2020) 
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TOOLS, 2017). A Figura 14 exibe modelos comerciais de encoders lineares em (a) e

rotativos em (b).

Os encoders incrementais são largamente utilizados em máquinas CNC.

Esse dispositivo gera pulsos quando movimentado, comumente A, B e Z. Os pulsos

A e B são defasados em 90º de forma com que o sentido do movimento possa ser

identificado pela ordem de acionamento dos canais. O pulso Z indica uma volta em

um encoder rotativo (DYNAPAR, 2019). A Figura 15 exibe a geração dos pulsos A e

B em um encoder incremental rotativo.

Figura 14: Exemplos de encoders: Encoder linear em (a) e encoder rotativo
em (b)

Fonte: Adaptado de Heideihain (2019) e Impulse Automation (2020) 

Figura 15: Geração dos pulsos A e B em um encoder
incremental rotativo

Fonte: Cruz (2017)
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Segundo  Mokka-Sensors  (2017),  a  resolução  é  uma  especificação

fundamental  e  um dos fatores mais importantes no momento da seleção de um

encoder.  Em  encoders lineares, a resolução é dada pelo número de unidade de

medida em relação a uma distância, enquanto nos rotativos, refere-se ao número de

unidades  de  medida  por  revolução  (PPR,  pulsos  por  revolução).  A  Tabela  3

apresenta a resolução de alguns modelos de encoder.

Tabela 3: Resolução de encoders incrementais

Modelo Tipo Resolução Fabricante

B40 Rotativo Até 1024 PPR (aproximadamente 0,352º) DYNAPAR

AGBR Rotativo Até 1024 PPR (aproximadamente 0,352º) DYNAPAR

M53 Rotativo Até 2048 PPR (aproximadamente 0,176º) DYNAPAR

RI58 Rotativo Até 10.000 PPR (0,036º) HENGSTLER

MAX48 Linear 100 µm SICK

LM13 Linear 1 µm RLS

LF485 Linear 4 µm HEIDEINHAIN

Fonte: Elaboração própria

 2.4.2 Definição de zero máquina e fim de curso

A referência de zero máquina é de fundamental importância em Routers

CNC. Somente a partir da definição da referência é possível obter a posição global

da ferramenta de corte. Centros de usinagem CNC e robôs industriais utilizam um

sistema  de  memória  (alimentado  separadamente  por  bateria)  para  armazenar  a

posição mesmo quando desligados. De modo geral,  Routers CNC de baixo custo

não possuem este tipo de armazenamento de posição, sendo necessário realizar o

procedimento de definição de zero máquina sempre em sua inicialização.

Problemas  no  funcionamento  de  Routers CNC  podem  acarretar  uma

tentativa de movimentação do eixo para além do curso máximo da máquina. O carro

de movimentação pode colidir com a estrutura, podendo quebrar parte da máquina

ou, mesmo sem defeito visível, originar uma perda na precisão de posicionamento.

Esse  deslocamento  ou  colisão  pode,  também,  ocasionar  grave  acidente  ao

operador.
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Para referenciar o ponto zero do eixo e o seu fim de curso, podem ser

utilizadas  várias  tecnologias  diferentes,  tais  como:  interruptores  mecânicos;

sensores  indutivos,  capacitivos,  ópticos,  magnéticos  e  ultrassônicos  (CAPELLI,

2013). A Figura 16 apresenta os diferentes modelos citados acima.

Para a seleção do melhor sensor para a aplicação é necessário conhecer

as  características  gerais  e  técnicas  de  cada  modelo.  A  Tabela  4 expõe  as

características  gerais  e  exemplos  de  aplicação  desses  sensores,  enquanto  na

Tabela 5 é possível observar as caraterísticas técnicas.

Tabela 4: Características gerais e aplicações de sensores

Tipo Características gerais Exemplos de aplicação

Interruptor 
mecânico

• Baixo custo;
• Robusto;
• Baixa frequência de operação.

• Fim de curso de uma 
parte móvel qualquer;

• Luz de freio de 
automóveis.

Sensor 
magnético

• Baixo custo;
• Ausência de contato;
• Necessita cuidado relacionado à 

interferência eletromagnética.

• Sistemas de contagem;
• Sistemas de 

posicionamento.

Sensor 
indutivo

• Detecta apenas objetos metálicos;
• Ausência de contato.

• Posicionamento de um 
objeto metálico.

Figura 16: Sensores de fim de curso e zero máquina

Fonte: Adaptado de Balluffi (2020), Metaltex (2020) e WEG (2020) 
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Sensor 
capacitivo

• Detecta diversos tipos de materiais não 
condutores, a depender da sua constante 
dielétrica. Exemplo de materiais detectados:
vidro, porcelana, água;

• Ausência de contato.

• Sistemas de contagem;
• Verificação de nível de 

reservatório.

Sensor 
ultrassônico

• Detecta qualquer tipo de material;
• Alto custo;
• Necessita alinhamento angular com o 

objeto;
• Ausência de contato.

• Sistemas de contagem;
• Robótica móvel.

Sensor 
óptico

• Grande faixa de operação;
• Alta sensibilidade a sujeira;
• Não pode ser utilizado em objetos 

transparentes;
• Possui dois circuitos separados (emissor e 

receptor);
• Utilizando sensores a fibra óptica pode-se 

instalar o sensor distante do local da 
detecção.

• Sensor de segurança 
do tipo barreira para 
prensas, guilhotinas e 
robôs industriais.

Fonte: Adaptado de Capelli (2013)

Tabela 5: Características técnicas dos sensores

Tipo Precisão Frequência máxima de
operação

Vida útil Grau de 
proteção 

Interruptor 
mecânico

0,01 a 0,1 mm 60 a 400 manobras por 
minuto

10 milhões 
de manobras

IP00 até IP67

Sensor magnético ± 0,1 mm 500 Hz 5 milhôes de 
ciclos

Geralmente 
IP66

Sensor indutivo Distância nominal de 
ativação: 0,8 a 10 mm

10 Hz a 5kHz Indefinida Acima de 
IP67

Sensor capacitivo Distância nominal de 
ativação: 20 mm (típica),
60 mm (máxima)

Acima de 300 Hz Indefinida Acima de 
IP67

Sensor 
ultrassônico

Distância sensora: de 
100 mm a 1 m

1 a 125 Hz Indefinida IP65 a IP67

Sensor óptico Distância sensora: de 
100 mm a 1 m

Até 10 kHz Acima de 
100.000 
horas

Acima de 
IP67

Fonte: Adaptado de Capelli (2013)

 2.5 Sistemas de movimentação linear

Existem diversos tipos de sistemas de movimentação que podem realizar

o movimento linear nos eixos XYZ. Cada sistemas possui suas características de

aplicação, que incluem precisão, torque, velocidade e robustez. Dessa forma, faz-se

necessário conhecer as diferentes opções para uma escolha apropriada.
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 2.5.1 Guias de esferas recirculantes e buchas de esferas

Em sistemas de movimentação  de máquinas CNC  faz-se necessário o

uso de guias ou eixos para garantir a sustentação da carga e realizar o movimento

com o mínimo de atrito e o máximo de precisão.

A Figura 17 exibe duas aplicações de eixos com buchas de esferas. Em

ambas situações são utilizados rolamentos lineares e blocos de apoio para anexar o

rolamento ao que se deseja movimentar. Em (a) pode-se observar que o eixo possui

um suporte inferior em todo o comprimento, possibilitando maior sustentação; em (b)

a fixação é realizada nas extremidades, de modo com que o bloco de apoio possa

ser anexado à carga em diferentes posições.

As  guias  de  esferas  recirculantes  possuem  uma  construção  mais

complexa quando comparada aos eixos de buchas de esferas. A sua construção

permite a atuação de forças em diversas direções, conforme exemplificado pelas

setas na  Figura 18 (OBR, 2020). O conjunto permite a troca do fluido lubrificante

através do  niple de lubrificação e possui  um raspador  de sujeira,  que dificulta a

contaminação do óleo.

Figura 17: Eixos com buchas de esferas

Fonte: (a) Omega (2020) e (b) SARI (2020)
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As  guias  de  esferas  recirculantes  possuem  maior  rigidez  pois  podem

resistir a cargas em duas direções e torque em três direções. O sistema de buchas

de esferas utiliza um sistema de rolamento linear,  o  qual  não permite  a mesma

rigidez das guias de esferas recirculantes porém reduz o seu custo.

 2.5.2 Fuso de esferas recirculantes

Os  fusos  de  esferas  recirculantes  permitem  transformar  o  movimento

circular dos motores em movimento linear. Esse tipo de sistema de movimentação

possui  alto  rendimento,  baixo  ruído,  grande  durabilidade,  alta  precisão  e  rigidez

(KALATEC, 2020). A Figura 19 exibe um modelo de fuso de esfera comercial com

sua castanha em (a) e um modelo mostrando a castanha internamente em (b).

Figura 18: Características de construção das guias de esferas recirculantes

Fonte: OBR (2020)
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Em comparação com cremalheiras e correias,  fusos apresentam maior

precisão,  menor  velocidade e custo mais elevado.  Além dos fatores construtivos

serem voltados a precisão, o próprio princípio de funcionamento possibilita o alcance

de movimentos menores, de modo que uma rotação do motor desloca a castanha

em um avanço se acoplado diretamente. Em motores de passo com, por exemplo,

200 passos por volta, pode-se movimentar a castanha em deslocamentos 200 vezes

menores que o avanço, mesmo trabalhando em passo completo. Entretanto, deve-

se observar  se as características  de manufatura  do fabricante para obter  a  real

precisão do fuso.

Segundo a Kalatec (2020b), os fusos de esferas podem ser laminados ou

retificados, fator que influencia diretamente no preço e na precisão. A Tabela 6 exibe

a classificação dos fusos de acordo com o erro apresentado por ele. De acordo com

a norma JIN B 1192, os fusos laminados podem ser classificados como C7 ou C10,

enquanto fusos retificados podem possuir classificações mais precisas. O erro em

um deslocamento linear de 300 mm é chamado de e300, enquanto o erro máximo em

uma revolução é chamado de e2π (JAPANESE INDUSTRIAL STANDARDS, 2013).

Tabela 6: Classes de precisão de fusos de esfera JIN B 1192
Unidade: µm

C0 C1 C2 C3 C5 C7 C10

e300 3,5 5 7 8 18 50 210

e2π 2,5 4 5 6 8

Fonte: Kalatec (2020b)

Figura 19: Fuso de esferas comercial em (a) e funcionamento do fuso em (b)

Fonte: Kalatec (2020a) 
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Pode-se deduzir  a  partir  da  Tabela 6 que os fusos de esferas podem

variar  sua  precisão  de  11,7  µm  até  700  µm,  aproximadamente,  por  metro  de

deslocamento.

Segundo OBR (2020), quando a frequência do sistema coincide com a

velocidade de rotação do motor, podem ocorrer ressonâncias devido às vibrações. A

velocidade crítica, como é chamada a velocidade de ressonância, acarreta danos ao

equipamento. Dessa forma, é importante projetar o sistema de forma que ele não

alcance essa velocidade. A empresa OBR fornece a Equação 2 e a Tabela 7 para a

realização do cálculo dos fusos de esferas recirculantes.

n=f ×(dr /L2)×107×0,8 rpm                                                                                     (2)

Onde:

n = rotação máxima permissível

dr = diâmetro interno do fuso (mm) 

L = distância entre os mancais de apoio (mm)

f = coeficiente dependendo o tipo de montagem (Tabela 7)

Tabela 7: Coeficiente de montagem para fusos de esferas

Tipo de montagem Coeficiente

apoiado – apoiado f = 9,7

fixo – apoiado f = 15,1 

fixo – fixo f = 21,9 

fixo – livre f = 3,4

Fonte: OBR (2020)

 2.5.3 Pinhão e cremalheiras

Routers CNC  podem  possuir  diversos  tamanhos,  de  acordo  com  as

especificações  do  projeto.  Em  situações  onde  haja  necessidade  de  grandes

deslocamentos e  velocidades,  os fusos podem não atender  à demanda.  Nesses

casos, uma possível opção é utilizar pinhão e cremalheira. A Figura 20 exibe um

sistema pinhão e cremalheira.
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O sistema de movimentação por cremalheira é uma solução robusta. Seu

mecanismo  possui  menos  peças  móveis  em  relação  aos  fusos  de  esferas

recirculantes e maior rigidez construtiva quando comparado a correia sincronizadora.

A precisão de posicionamento  é  comparável  ao fuso de esferas  recirculantes. A

empresa Automotion comercializa sistemas com dentes retos com erros de passo

entre 36 e 200 µm por metro, enquanto cremalheiras de dentes helicoidais podem

chegar a erros de 12 µm por metro (AUTOMOTION, 2017). Convertendo os erros de

posicionamento expostos na Tabela 6 (página 28) para “µm por metro”, observa-se

que os valores de precisão dos fusos de esferas recirculantes variam de 12 a 700

µm por metro. Dessa forma, é possível observar que os dois tipos de sistema de

tração permitem precisão de posicionamento similar.

 2.5.4 Correia e polia sincronizadora

A  opção  de  tracionamento  mais  barata  é  utilizar  correia  e  polia

sincronizadora. Esse sistema é recomendado quando se necessita alta velocidade,

alta precisão e pouco ou nenhum contato entre o cabeçote da máquina e a peça.

Maquinas de corte a laser e impressoras 3D são exemplos de máquinas que utilizam

esse sistema. A Figura 21 exibe um sistema de movimentação linear onde o motor

de passo movimenta uma correia dentada acoplada a um elemento móvel. 

Figura 20: Sistema pinhão e cremalheira

Fonte: Apex Dynamics (2020) 
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Outra configuração possível  utilizando correia e polia sincronizadora,  é

utilizando a correia fixa e o motor como elemento móvel, como mostrado na Figura

22.

 2.6 Controlador CNC

Máquinas CNC necessitam de um sistema que controle o movimento dos

motores  para  a  obtenção da  peça  desejada.  Esse  sistema é  alimentado com o

código programado e segue todas as suas instruções  (MECÂNICA INDUSTRIAL,

2020).  A  maior  parte  das  Routers CNC  utilizam  o  código  G  para  realizar  a

movimentação. A Figura 23 exibe um exemplo de código G e a imagem gerada.

Figura 21: Sistema de movimentação por correia e polia sincronizadora - Motor fixo

Fonte: Adaptado de Newmark (2020)

Figura 22: Sistema de movimentação por
correia e polia sincronizadora - Motor móvel

Fonte: Tremblay (2020) 
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Além do código, máquinas CNC podem possuir um controle físico para a

realização  de  movimentos  comandado  pelo  operador,  além  da  possibilidade  de

comandar via computador. A Figura 24 exibe as duas formas de operação citadas

anteriormente.

Figura 23: Desenho gerado utilizando código G

Fonte: Sample... (2013) 

Figura 24: Controle de movimentação: Controle físico em (a) e controle via computador em (b)

Fonte: Adaptado de ChinaCNCzone (2020) e Centroid (2020a)
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 2.6.1 Software

Para a realização da usinagem na peça desejada, é necessário o código

G apropriado. Para geometrias simples, esse código pode ser realizado através de

um editor de texto ou diretamente no comando da máquina. Entretanto, geometrias

complexas inviabilizam essa abordagem, necessitando de um sistema CAM para a

geração do código G

Existem  diversos  softwares CAM  no  mercado,  tais  como:  FreeMILL,

CamBam, CAM Inventor, SketchUcam, SprutCAM. A Figura 25 mostra no  software

CamBam o percurso a ser realizado pela máquina para a obtenção de uma polia

sincronizadora.

Além do CAM, Routers CNC utilizam um software que interpreta o código

G  é  responsável  por  controlar  a  máquina.  Alguns  softwares de  controle  CNC

utilizados em  Routers são:  LinuxCNC, Mach3,  Grbl,  Centroid  Acorn,  FlashCut.  A

Figura 26 exibe dois softwares de controle CNC.

Figura 25: Polia sincronizadora no software CamBam

Fonte: CamBam (2020) 
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Figura 26: Software CNC: Linux CNC em (a) e Flashcut em (b)

Fonte: (a) New Science View (2010) e (b) FlashCut CNC (2020a) 

 2.6.2 Hardware

O  hardware do  controlador  deve  ser  compatível  com  o  programa

escolhido e com as características da máquina. O  software Grbl,  por exemplo, é

utilizado em conjunto com a plataforma Arduino, entretanto não oferece suporte a

máquinas com quatro eixos (GRBL, 2020). Outro exemplo que pode ser citado é o

software LinuxCNC, que pode ser conectado diretamente da porta paralela de um

PC aos  drivers dos  motores  e  possui  suporte  para  até  nove eixos  (LINUXCNC,

2020). A Figura 27 um exemplo de configuração dos pinos das duas formas citadas

acima.
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Existem controladores que utilizam seu próprio hardware, como é o caso

do  Centroid  Acorn,  que  utiliza  comunicação  Ethernet com o  PC e  se  comunica

diretamente com os drivers do motor. A empresa FlashCut comercializa uma solução

que  integra  os  drivers de  um  motor  de  passo  no  mesmo  equipamento  que  os

controla. A Figura 28 mostra essas duas soluções. 

Figura 27: Pinos do Arduino utilizando Grbl em (a) e pinos da porta paralela com LinuxCNC em (b)

Fonte: (a) CADduino (2013) e (b) ArcEye (2015) 

Figura 28: Hardware Centroid Acorn CNC em (a) e FlashCut CNC em (b)

Fonte: Adaptado de Centroid (2020b)  e FlashCut CNC (2020b) 
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 3 METODOLOGIA

O  projeto  tomou  por  base  uma  adaptação  da  metodologia  PRODIP

(OGLIARI,  2020) para  definição do produto.  Primeiramente,  elabora-se  o  projeto

informacional,  onde são definidos os requisitos da máquina para a aplicação em

prototipagem,  assim  como  modelos  comerciais  e  suas  principais  características

construtivas.  A  escolha  das  soluções  é  realizada  na  fase  posterior,  projeto

conceitual, onde utiliza-se o modelo funcional e a matriz morfológica das possíveis

soluções  para  se  obter  um  modelo  conceitual  do  produto.  Após  definição  do

conceito, utiliza-se o projeto preliminar para definir os módulos da máquina. Nesse

momento  o  projeto  mecânico  é  explanado  em  detalhes,  assim  como  o  projeto

eletroeletronico e de software.
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 4 DESENVOLVIMENTO

 4.1 Projeto informacional

O projeto informacional tem por objetivo a obtenção das especificações

do  produto  (OGLIARI,  2020).  Para  obter  as  especificações,  será  levantado  os

requisitos do projeto e analisado máquinas comerciais.

 4.1.1 Requisitos do projeto

Para construir as especificações do projeto, é necessário antes entender

os requisitos do cliente. Dessa forma, pôde-se observar as seguintes características

necessárias para a construção da máquina proposta:

• Baixo custo;

• Materiais e peças de fácil acesso;

• Realizar usinagem em madeira, resina e acrílico;

• Modularidade;

• Robustez e durabilidade;

• Área de usinagem em torno de 1000x1000x200mm;

• Capacidade de tornofresamento.

 4.1.2 Análise de máquinas comerciais

Existem diversos modelos de  Routers CNC, desde modelos para  hobby

até industriais. As máquinas analisadas aqui possuem características e aplicações

diversas, porém todas podem usinar materiais de prototipagem, possuem versões

em quatro eixos e são comercializadas por empresas.

A  primeira  máquina  a  ser  analisada  é  o  modelo  Solid  2818  da

JaraguaCNC (Figura 29), capaz de usinar não somente materiais de prototipagem,

como também metais. 
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Este equipamento tem como diferencial o quarto eixo externo a mesa, não

diminuindo a área útil de usinagem. Devido as grandes dimensões, o movimento dos

eixos X e Y é realizado através de cremalheiras. A Tabela 8 exibe as características

técnicas da máquina.

Figura 29: Modelo Solid 2818 Jaraguá CNC

Fonte: Jaraguá CNC (2020)
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Tabela 8: Características técnicas da máquina Solid 2818

Item Informação

Valor Não informado

Usinabilidade MDF, MDP, madeira balsa, madeira rígida, PVC 
expandido, XPS, PS, PVC, ACM, acrílico, couro 
PU, alumínio, bronze, inox

Área útil de trabalho (X,Y,Z) 2800x1850x200mm 

Vel. de deslocamento máxima 15 m/min 

Spindle Spindle 4,7CV - 18.000RPM 

Mesa/fixação Sistema de vácuo centrífugo,
duplo dimensionado de 10CV(opcional)

Motor de movimentação Easy servo motor 

Tração eixo X,Y Cremalheira helicoidal
com precisão H7 

Tração eixo Z Fuso de esf. precisão C7 

Movimentação linear Guia linear 20 mm de alta precisão 

Estrutura Monobloco 

Comando Eding CNC
Plataforma Windows Original 

Quarto eixo Opcional

Fonte: Jaragua CNC (2020)

A máquina  a  seguir  é  mostrada  na  Figura  30 e  trata-se  do  modelo

STM1325-R1 fabricado pela STYLECNC. Assim como a Solid 2818, possui o quarto

eixo externo e construção robusta. A Tabela 9 exibe mais informações sobre esta

máquina.
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Tabela 9: Características técnicas do modelo STM1325-R1 da Style CNC

Item Informação

Valor US$5780,00 a US$7000,00

Usinabilidade Madeiras em geral, cobre, alumínio e outros

Área útil de trabalho (X,Y,Z) 1300x2500x250mm

Vel. de deslocamento máxima 33 m/min (25 m/min usinando)

Spindle Spindle 3,0kW (~4,1CV) - 24.000RPM 

Mesa/fixação Tampo em alumínio com canal rasgo "T"

Motor de movimentação Motor de passo

Tração eixo X,Y Pinhão e cremalheira 

Tração eixo Z Fuso de esferas 

Movimentação linear Guia linear Hiwin

Estrutura Estrutura soldada de aço

Comando AutoRich DSP

4º eixo 80 – 300 mm de diâmetro
2000 mm de comprimento

Pinça ER20

Fonte: Style CNC (2020)

Uma Router CNC pequena e robusta é construída pela empresa Metallab.

A máquina CNC S100, mostrada na  Figura 31, trata-se do modelo de entrada da

Figura 30: Router CNC STM1325-R1 da Style CNC

Fonte: Style CNC (2020)
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marca. Mesmo com uma área de trabalho relativamente pequena, é capaz de usinar

alguns metais. Na Tabela 10 é possível observar outras características relevantes da

S100.

Tabela 10: Características técnicas da router CNC S100

Item Informação

Valor R$ 35.000,00

Usinabilidade Alumínio, latão, bronze, madeiras, nylon, 
poliacetal, plásticos, acrílico, PVC, ACM e 
outros materiais não-ferrosos

Área útil de trabalho (X,Y,Z) 900x600x200mm

Vel. de deslocamento Não informado

Spindle Spindle 3CV - 24.000RPM 

Mesa/fixação Tampo em HDF ou em alumínio com rasgo “T”

Motor de movimentação Motor de passo

Tração eixo X,Y,Z Fuso de esferas C7

Movimentação linear Guia linear

Estrutura Aço

Comando MACH 3

4º eixo Opcional

Driver Possui drivers com micropassos

Fonte: Metallac (2020)

Figura 31: CNC S100 - Metallab

Fonte: Metallab (2020)
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O modelo exibido na Figura 32 é o A10100 da marca JDR, trata-se uma

Router CNC de  bancada. Sua estrutura é feita com perfis de alumínio estrutural e

chapas de alumínio fixados com a utilização de parafusos e porcas. Dessa forma, a

máquina possui  uma massa inferior  as demais e também permite  uma eventual

desmontagem. Dos modelos com o sistema de movimentação informado, este é o

único  que  se  movimenta  através  de  eixos  lineares.  A  Tabela  11 exibe  as

especificações do modelo.

Tabela 11: Características técnicas da CNC router A150100 da marca JDR Projetos

Item Informação

Preço Não informado

Usinabilidade Placas de Circuito Impresso, MDF, 

Compensados, Madeiras em geral, Acrílico, PVC, 

ACM, Alumínio, Latão, Plásticos, entre outros 

materiais.

Área útil de trabalho (X,Y,Z) 1500x1000x150mm

Vel. de deslocamento Não informado

Spindle Spindle 3CV - 18.000RPM 

Mesa/fixação MDF

Motor de movimentação Motor de passo NEMA23 de 19kgf

Tração eixo X,Y,Z Fuso de esferas

Figura 32: CNC router A150100 - JDR Projetos

Fonte: JDR Projetos (2020)
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Movimentação linear Eixos lineares retificados

Estrutura Placas e perfis de alumínio

Comando MACH3

4º eixo Opcional

Driver DM542 com tecnologia DSP

Pinça ER20 até 13mm

Sensores Possui chaves de fim de curso

Fonte: JDR Projetos (2020)

O modelo Axion construído pela BG precision possui estrutura robusta em

aço e pórtico em alumínio. Seu spindle é refrigerado a água através de um sistema

de resfriamento próprio, acoplado diretamente à estrutura da máquina. O modelo

citado é exibido na  Figura 33,  enquanto suas especificações  estão dispostas  na

Tabela 12.

Figura 33: CNC Router Axion BG Precision

Fonte: BG Precision (2020)
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Tabela 12: Especificações técnicas da CNC Axion BG Precision

Item Informação

Valor Não informado

Usinabilidade Madeiras, plástico, alumínio e bronze.

Área útil de trabalho (X,Y,Z) 610x 610 mm | 915mm | 1220mm

Vel. de deslocamento 5 m/min (XY)
2 m/min (Z)

Spindle 2.2kW(3,0 CV) de alta frequência refrigerado a 
água

Mesa/fixação Mesa de alumínio com rasgo “T” com MDF de 
sacrifício

Motor de movimentação Motor de passo NEMA23 ou servomotor

Tração eixo X,Y,Z Fuso de esferas

Movimentação linear Guias lineares

Estrutura Base de aço e pórtico de alumínio

Comando UCCNC PC

4º eixo Altura do centro: 75mm
Movimentado por motor de passo
Abertura das castanhas: 80mm

Pinça ER20 

Sensores Sensores de proximidade magnéticos

Fonte: BG Precision (2020)

O modelo de maior precisão analisado é fabricado pela empresa Roland

(Figura 34). A MDX-540 possui troca automática de ferramentas e, apesar de ser

considerado pela empresa uma fresadora de bancada e não uma router, a máquina

não usina metais ferrosos. Este é o único modelo apresentado que não exibe o

sistema de tração utilizado, e sim a precisão e repetibilidade final. Apesar do alto

valor necessário para adquirir  essa máquina, a empresa também trabalha com a

locação  deste  equipamento  (US$  420,00  por  60  dias).  A  Tabela  13 exibe  as

especificações técnicas do modelo.
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Tabela 13: Especificações técnicas da MDX-540

Item Informação

Valor US$ 20.995,00 + US$ 5.099,00 (quarto eixo)

Usinabilidade Plástico, resina, madeira e metais não-ferrosos

Área útil de trabalho (X,Y, Z) 500x400x155mm

Vel. de operação máxima 7,5 m/min

Spindle DC brushless 0,4 kW(0,54 CV) – 400 a 12000 
RPM 

Mesa/fixação Mesa de alumínio com furos roscados

Motor de movimentação Servomotor 60 W

Tração eixo X,Y,Z Não informado

Movimentação linear Não informado

Estrutura Não informado

4º eixo 177,8 mm Diâmetro x 370,8 mm comprimento

Precisão de posicionamento +/-0,1mm/300mm (sem carga)

Repetibilidade +/-0,05mm (sem carga)

Comando OEM

Pinça Máximo 10mm

Fonte: Roland (2020)

Figura 34: Fresadora de bancada MDX-540

Fonte: Roland (2020)
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 4.1.3 Especificações

Com  base  nos  requisitos  levantados  e  na  análise  de  máquinas
comerciais, elaborou-se as especificações do projeto, dispostas na Tabela 14.

Tabela 14: Especificações escolhidas para o presente projeto

Item Especificação

Velocidade de movimentação máxima No mínimo 4 m/min (aprox. 66 mm/s)

Área de útil mínima 900x800x150mm

Comando Baseado em PC

Usinabilidade Madeiras, nylon, poliacetal, plásticos, acrílico, 

PVC, resina.

Estrutura Modular

Precisão de posicionamento 0,5 mm/300 mm

Folga axial até 0,15 mm

Fonte: Elaboração própria

 4.2 Projeto conceitual

O  desenvolvimento  conceitual  do  projeto  é  realizado  nesta  etapa.

Alternativas são geradas e avaliadas utilizando métodos como o da síntese funcional

e matriz morfológica (OGLIARI, 2020). 

 4.2.1 Função global

A função global da máquina está apresentada na Figura 35. À esquerda

estão  as  entradas  e  à  direita  as  saídas,  na  caixa  central  encontra-se  o

processamento.
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 4.2.2 Matriz morfológica

Para a definição da concepção do produto, optou-se por utilizar a matriz

morfológica. Dessa forma, observa-se na Tabela 15 as possíveis soluções para os

subsistemas do equipamento.

Figura 35: Função global

Fonte: Elaboração própria
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Tabela 15: Matriz morfológica

SUBSISTEMA Opção 1 Opção 2 Opção 3 Opção 4

Spindle Motor DC Motor AC Spindle cartucho Tupia

Controle de velocidade do 
spindle

Inversor de 
frequência

Fonte com 
controle de 
velocidade

Sem controle de 
velocidade

-

Motor de movimentação 
XYZA

Motor de passo Stepservo Servomotor -

Estrutura de tração Correia Fuso de 
esferas

Cremalheira -

Movimentação linear Guia linear Eixo linear 
suspenso

Eixo linear com 
suporte inferior

-

Material da estrutura Alumínio Aço Madeira -

Fixação da estrutura Solda Parafuso Rebite -

Mesa/fixação Madeira Perfil com 
rasgo “T”

Mesa com furos 
roscados

-

Comando Mach 3 Linux CNC UCCNC Edging CNC

Sensor home Ótico Indutivo Magnético Interruptor Mec.

Sensor de fim de curso Ótico Indutivo Magnético Interruptor Mec.

Driver Servodriver Driver PCB Driver industrial -

Hardware de controle Placa paralela Placa USB - -

Quarto eixo Comercial Fabricado

Fonte: Elaboração própria

 4.2.3 Escolha das soluções

Através  da  matriz  morfológica,  obteve-se  as  soluções  para  cada

subsistema do produto, de forma a atender as especificações do projeto.

Tabela 16: Escolha das soluções

SUBSISTEMA OPÇÃO ESCOLHIDA JUSTIFICATIVA

Spindle Motor DC 500 W • Baixo custo;
• Suficiente para a aplicação.

Controle de 
velocidade do 
spindle

Fonte com regulagem de velocidade • Modelo compatível com 
spindle DC;

• Permite alterar a velocidade e 
modificar o acabamento.

Motor de Motor de passo • Baixo custo;
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movimentação 
XYZA

• Robusto;
• Preciso;
• Com velocidade suficiente para

a aplicação.

Estrutura de tração Fuso de esferas • Muito preciso;
• Geralmente utilizado em 

soluções comerciais desse 
porte.

Movimentação 
linear

Guia linear • Mais robusto e preciso que 
eixos;

• Geralmente utilizado em 
soluções comerciais desse 
porte.

Material da 
estrutura

Alumínio com base em aço • Alumínio permite a 
modularidade e resistência a 
corrosão, além de ser um 
material leve;

• A base em aço permite boa 
estabilidade e baixo custo de 
fabricação.

Fixação da 
estrutura

Parafusada com base soldada • A parte superior parafusada é 
modular;

• A base soldada é robusta e de 
boa fabricabilidade.

Mesa/fixação MDF de sacrifício • Baixo custo;
• Rápida fixação da peça;
• Fácil substituição.

Comando Linux CNC • Gratuito;
• Possui suporte a 4 eixos;
• Hardware de baixo custo.

Sensor home Indutivo • Muito utilizado para este fim;
• Robusto;
• Suficientemente preciso.

Sensor de fim de 
curso

Interruptor mecânico • Muito utilizado para este fim;
• Robusto.

Driver Driver industrial • Robusto;
• Apropriado para montagem em

gabinete.

Hardware de 
controle

Placa paralela • Apropriado para uso com 
LinuxCNC.

Quarto eixo Estrutura alumínio utilizando castanhas
e contra ponto comerciais.

• A estrutura pode ser fabricada 
dentro dos padrões desse 
projeto, enquanto o contra 
ponto e as castanhas 
comerciais são mais 
recomendados.

 4.2.4 Modelo conceitual
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A partir das escolhas dos subsistemas, o modelo conceitual foi definido. A

Figura 36 exibe o modelo conceitual.

 4.3 Projeto preliminar

As subseções a seguir definem os projetos mecânico, eletroeletrônico e
de software da máquina. 

Nessa  fase,  a  solução  conceitual  é  desenvolvida  em termos do  leiaute,

arranjo, formas, geometria, materiais e processos de fabricação. Constitui-

se  na  configuração  da  solução  selecionada  ou,  no  inglês,  embodiment

design.  Modelos  de  análise,  simulação  e  otimização  da  solução  são

fortemente empregados nessa fase. (OGLIARI, 2020)

 4.3.1 Projeto mecânico

A presente subseção visa estabelecer o projeto mecânico preliminar da

máquina mostrando os módulos responsáveis pela movimentação e sustentação dos

mecanismos.

Figura 36: Modelo conceitual da Router CNC

Fonte: Elaboração própria
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 4.3.1.1 Eixo Z

A Figura 37 exibe o projeto do módulo responsável pela movimentação no

eixo Z. 

A estrutura  do  eixo  é  composta  por  chapas  de  alumínio  de  6  mm,

proporcionando leveza, durabilidade e boa fabricabilidade. 

O spindle é fixado através de um suporte comercial apropriado, também

em alumínio.

Para movimentar o eixo foi escolhido um modelo de fuso com 300 mm de

comprimento, junto a uma guia linear de 330 mm de comprimento, que permitem um

curso  de  aproximadamente  167  mm  na  configuração  montada,  como  mostra  a

Figura 38. 

Figura 37: Visualização externa do eixo Z em (a) e interna em (b)

Fonte: Elaboração própria
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Para  a  seleção  do  fuso,  foram  utilizados  modelos  de  baixo  custo

disponíveis na internet. Optou-se por escolher os modelos disponibilizados na loja

virtual CNCCANEN. A Tabela 17 mostra os modelos disponíveis com até 20 mm de

diâmetro e suas características, todos laminados e com classificação C7, ou seja,

tratam-se de fusos laminados e que possuem precisão de ângulo de avanço de +/-

0,050 mm/300mm (Tabela 6, página 40).

Tabela 17: Especificações dos fusos de esferas

Modelo
Diâmetro 
externo (mm)

Passo 
(mm)

Capacidade de carga 
dinâmica (kN)

Capacidade de carga
estática (kN)

SFU1204-3 12 4 4 6,7

SFU1604-3 16 4 4,35 9,2

SFU1605-3 16 5 7,65 13,2

SFU1610-2 16 10 7,36 12,75

SFU2005-3 20 5 8,6 17,1

SFU2010-3 20 10 8,35 16,8

Fonte: Adaptado de CNCCANEN (2020)

Para atender à especificação de velocidade,  optou-se pelo uso de um

fuso com passo de 10 mm. Dessa forma, pode-se chegar à velocidade desejada

(4000 mm/min) com 400 rpm, velocidade alcançável pelo motor de passo descrito na

seção 2.3.1.

Figura 38: Curso do eixo Z

Fonte: Elaboração própria
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O eixo de código SFU1610-2 possui o menor diâmetro (16 mm) para o

avanço desejado (10 mm). Uma observação importante é apontada no exemplo de

seleção  de  fuso  da  empresa  THK  (2017b,  p.16)  “[…]  como  uma  carga  axial  é

constantemente aplicada em uma única direção com a montagem vertical, a carga

axial não serve como folga, independente de seu tamanho”. 

A configuração de montagem do fuso é realizada com mancais BF/BK,

parafusados à estrutura do eixo através de uma peça niveladora, visando alinhar o

bloco da castanha aos patins da guia linear. O fuso é unido diretamente ao motor

através de um acoplamento. O motor, por sua vez, é fixado ao fechamento superior

do módulo por meio de um suporte. Essa montagem é ilustrada pela Figura 39

Assim como o fuso de esferas, o modelo de guia linear foi selecionado em

meio a modelos de baixo custo disponíveis na internet. A loja escolhida foi a CNA

Mechanical Parts, e os conjuntos de movimentação com largura igual ou superior a 9

mm são exibidos na Tabela 18.

Tabela 18: Modelos e especificações das guia lineares

Modelo
Largura x altura 
do trilho (mm)

Capacidade de 
carga dinâmica (kN)

Capacidade de 
carga estática (kN)

Massa do 
bloco (kg)

Massa do 
trilho (kg/m)

MGN9H 9 x 6,5 2,55 4,02 0,026 0,38

MGN12
H

12, 8 3,72 5,88 0,054 0,65

Figura 39: Vista lateral do sistema de tração do eixo Z

Fonte: Elaboração própria
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MGN15
H

15 x 10 6,37 9,11 0,092 1,06

Fonte: Adaptado de CNA Mechanical Parts (2020)

Optou-se pelo uso das guias que apresentam largura de 9 ou 12 mm, as

quais possuem largura suficiente para a montagem no perfil de alumínio de 20x20

mm. Devido ao preço similar, escolheu-se a mais robusta, modelo MGN12H.

 

A Figura 40 exibe a montagem das guias e dos patins. As guias lineares

são montadas a um perfil de alumínio estrutural e os patins são fixados à chapa que

suporta o spindle.

 4.3.1.2 Eixo Y

A Figura 41 exibe o eixo Y da router CNC.

Figura 40: Montagem das guias e patins do eixo Z

Fonte: Elaboração própria
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Assim como no eixo Z,  a  estrutura do eixo também é construída com

chapas de alumínio de 6 mm de espessura. Perfis estruturais de alumínio de 40x40

mm são  utilizados  para  a  sustentação  da  guia  linear,  fornecendo  uma estrutura

resistente e leve.  O fuso,  castanha,  motor,  trilhos e patins são fixados de forma

análoga ao eixo Z, sendo a única observação o uso de uma peça de adaptação para

fixar o mancal BF do fuso, conforme mostra a Figura 42.

Para  movimentar  o  eixo  foi  escolhido  um modelo  de  fuso  de  esferas

recirculantes  com  1065  mm  de  comprimento,  junto  a  uma  guia  de  esferas

Figura 41: Eixo Y

Fonte: Elaboração própria

Figura 42: Montagem do mancal BF
do eixo Y

Fonte: Elaboração própria
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recirculantes de 1000 mm de comprimento, que permitem um curso de 840 mm na

configuração montada, como mostra a Figura 43.

Assim como no eixo, foram utilizados fusos laminados de classificação C7

da marca CNCCANEN e os modelos disponíveis encontram-se na Tabela 17 (página

64).  Neste  caso,  porém,  a  distância  de  movimentação  é  maior  e  a  massa  de

deslocamento também (aprox. 9 kg).

Visando atender ao requisito de velocidade, o fuso pré selecionado é o

mesmo do eixo Z (SFU1610-2). 

A força axial máxima ocorre quando o eixo é acelerado e seu valor é dado

pela Equação (3).

Fa=μ .m .g+ f +m .a+Fc                                                                                         (3)

Onde:

μ = Coeficiente de atrito (0,01);

m = Massa (9 kg);

g = Aceleração gravitacional (9,8 m/s2);

f = Resistência da superfície do guia (15 N);

a = Aceração máxima do eixo.

Figura 43: Curso do eixo Y

Fonte: Elaboração própria
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Fc = Força de corte

Considerando um tempo de aceleração de 0,05 s para o motor de passo

chegar a 400 rpm (ver seção 2.3.1), fornecendo os 4000 mm/min (aproximadamente

0,07 m/s), então a aceleração é igual a 1,4 m/s². A força de corte considerada tomou

por  base  testes  realizados  com  a  madeira  eucalipto  (NERI;  GONÇALVES;

HERNANEZ, 2000), estimando-a em 10 N. Portanto, a Equação (1) implica em Fa =

38,5 N,  valor  consideravelmente inferior  à  capacidade de carga estática do fuso

(12,7 kN). 

O cálculo de carga dinâmica se baseia na força axial. Devido ao alto valor

de  capacidade  de  carga  dinâmica  (7,36  kN)  quando  comparado  à  força  axial,

percebe-se  que  o  fuso  já  está  superdimensionado  devido  as  restrições  de

velocidade e modelos disponíveis.

Apesar  da  velocidade  baixa  de  rotação  projetada  para  o  fuso,  é

interessante estudar as velocidades limites do eixo devido ao seu comprimento. A

velocidade crítica ocorre segundo a Equação (4).

N crit=f m .
d1

lm
2 . 107                                                                                                       (4)

Onde:

fm = Fator de montagem (15,1 para fixo-suportado);

d1 = Diâmetro menor da rosca do eixo (estimado em 14 mm);

lm = Distância de montagem (1000 mm)

Resolvendo a equação acima, obtêm-se Ncrit = 2114 rpm. A velocidade do

eixo deve estar sempre abaixo de 80% da velocidade crítica (1691 rpm neste caso),

portando,  o  fuso  atende  às  especificações  de  velocidade  pois  possui  rotação

máxima de 400 RPM.

É interessante ressaltar que neste caso a folga axial é relevante, pois a

carga axial ocorre na horizontal. A Tabela 19 exibe a folga axial máxima para fusos
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de esferas laminado.  O diâmetro projetado atende aos requisitos solicitados nas

especificações (Página 58).

Tabela 19: Folga axial do fuso de esferas de laminado (Unidade: mm)

Diâmetro externo do eixo parafuso Folga axial (máximo) 

6 a 12 0,05

14 a 28 0,1

30 a 32 0,14

Fonte: Adaptado de THK (2017b)

As guias lineares deste eixo também foram selecionadas com base nos

modelos  contidos na  Tabela  18 (página  65).  O modelo selecionado para  projeto

possui  código MGN15H,  esse modelo possui  trilho de largura apropriada para a

montagem no perfil de alumínio estrutural de 40x40 mm.

 4.3.1.3 Eixo X

A Figura 44 exibe o eixo X de movimentação, o qual movimenta também o

eixo Y e Z.

Sua estrutura é construída com perfis de alumínio estrutural de 40x80 mm

na direção do movimento e de 40x40 mm na perpendicular. As peças no canto da

estrutura são de alumínio com 6 mm de espessura, na parte frontal elas unem os

Figura 44: Eixo X

Fonte: Elaboração própria
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perfis e fixam o mancal, enquanto na parte traseira elas também fixam o motor como

mostra a Figura 45.

Ao contrário  dos eixos  mostrados anteriormente,  o  eixo  X possui  dois

motores que trabalharão de forma simétrica.  Utilizando apenas um motor, a tração

poderia ser realizada em somente um lado da máquina, ou no centro. Com a tração

em apenas um dos lados da máquina, ocorre a torção do pórtico, ocasionando em

erros na geometria da peça produzida. Já a opção de utilizar o sistema de tração no

centro da máquina (abaixo do local onde a peça é fixada) não ocasiona tal problema.

Entretanto,  há  uma  maior  exposição  aos  cavacos  e  poeira  provenientes  da

usinagem e existe a necessidade de elevação da estrutura. Devido a essa análise,

optou-se pelo uso de dois motores.

Assim como os outros eixos a escolha dos fusos e das guias se baseou

no  modelos  expostos  na  Tabela  17 (página  64)  e  Tabela  18 (página  65),

respectivamente. O modelo de fuso pré selecionado é o SFU1610-2, por se tratar do

fuso de menor diâmetro com avanço de 10 mm. O modelo do conjunto da guia linear

é o MGN15H, devido à montagem no perfil de alumínio.

Este  é  o  eixo  que  desloca  a  maior  massa  pelo  maior  curso.  São

aproximadamente 23 kg deslocados em 900 mm, com distância de montagem de

aproximadamente  1130 mm. Realizando os cálculos de força axial  máxima e de

velocidade crítica, baseado nas equações anteriormente citadas, obtêm-se:

Figura 45: Fixação do motor no eixo X

Fonte: Elaboração própria
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• Fa = 44,5 N

• VCRIT = 1656 rpm

Mesmo  com  a  massa  maior  que  os  demais  eixos,  a  montagem  na

horizontal,  o  baixo  atrito  proveniente  das  guias  lineares  e  a  baixa  aceleração

implicam em baixa força axial. 

A rotação do fuso (400 RPM) é consideravelmente inferior ao limite de

80% da velocidade crítica (1325 rpm neste caso). Portanto, o fuso atende a todos os

requisitos.

A guia de esferas recirculantes escolhida trata-se do modelo MGN15H, o

qual pode ser acoplado aos perfis de alumínio estruturais de 40x40.

 4.3.1.4 Eixo A

A Figura 46 exibe o módulo mecânico responsável pela movimentação do

eixo A.

O modelo  de eixo  apresentado  trata-se  de  uma solução  comercial  da

empresa Powace Machinery. É possível observar a utilização de motor de passo

para a movimentação, o modelo utilizado é um NEMA 23 de 3 amperes. O motor é

unido ao eixo árvore através de polia redutora, a Figura 47 mostra um modelo similar

ao  escolhido,  este  modelo  não  contém  a  capa  de  proteção  da  polia,  porém

demonstra a montagem da redução.

Figura 46: Quarto eixo

Fonte: Elaboração própria
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É possível encontrar eixos de baixo custo com pequenas variações de

dimensionamento,  principalmente  relacionado  à  altura  até  o  centro.  O  modelo

escolhido possui 65 mm, conforme mostra a Figura 48.

A distância  até  o  centro  permite  usinar  peças  com  até  120  mm  de

diâmetro (Figura 49a), com 5 mm de distância até a base (Figura 49b). É importante

observar  que  a  seleção  de  uma  altura  até  o  centro  maior,  implica  em  maior

deslocamento do eixo Z. Portanto, a altura escolhida se adéqua ao projeto como um

todo.

Figura 47: Polia redutora do quarto eixo

Fonte: LINK CNC (2020)

Figura 48: Altura até o centro eixo A

Fonte: Elaboração própria
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Para a fixação do eixo foi realizada uma alteração na estrutura da base,

pois contraponto deve se movimentar conforme o tamanho da peça a ser usinada.

Foram inseridos à estrutura dois perfis de alumínio 40x40 na direção axial do eixo A.

Além disso, os tamanhos dos dois perfis perpendiculares foram alterados. A Figura

50 exibe essas modificações.

  

Figura 49: Dimensões de usinagem no eixo A

Fonte: Elaboração própria
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A Figura 51 exibe a montagem do eixo à estrutura de perfil de alumínio.

Os módulos mecânicos funcionais estão projetados. É possível realizar

a construção sem a base de aço, tornando a máquina mais leve e barata, entretanto,

menos  robusta.  A  Figura  52 mostra  uma  imagem renderizada  com os  módulos

projetados até aqui. Na imagem, a router realiza a usinagem de uma guitarra, sendo

Figura 50: Modificações da estrutura para o acoplamento do
quarto eixo

Fonte: Elaboração própria

Figura 51: Fixação do quarto eixo à estrutura

Fonte: Elaboração própria
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que o corpo do instrumento está sendo fresado na mesa enquanto o braço está em

um processo de tornofresamento no quarto eixo.

 4.3.1.5 Base

A Figura 53 exibe o projeto da base da estrutura.

Figura 52: Router CNC 4 eixos usinando uma guitarra

Fonte: Elaboração própria

Figura 53: Base

Fonte: Elaboração própria
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A construção é realizada com tubos quadrados de 40x40 mm e espessura

de  casca  de  2  mm.  Todas  as  fixações  são  soldadas,  com  exceção  dos  pés

niveladores, que são parafusados, como mostra a Figura 54.

A estrutura de perfil de alumínio é unida à base de aço através de peças

que são soldadas à base e parafusadas aos perfis, conforme mostra a Figura 55.

Figura 54: Pés niveladores

Fonte: Elaboração própria

Figura 55: Fixação da base

Fonte: Elaboração própria
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O projeto da estrutura mecânica é exibido na Figura 56, contendo a base

e os módulos mecânicos funcionais da máquina.

 4.3.2 Projeto eletroeletrônico

Nesta  etapa  do  desenvolvimento  são  especificados  os  motores  de

movimentação e os componentes eletroeletrônicos do sistema. Os circuitos são aqui

mostrados com esquemático e explicações. O gabinete eletroeletrônico é, também,

exibido nesta seção, assim como a fixação dos sensores.

 4.3.2.1 Dimensionamento dos motores de passo

O dimensionamento dos motores de passo será realizado de acordo com

a capacidade de velocidade e torque do motor. O modelo pré-selecionado é o motor

NEMA 23 de código 23HS5628-6.35 da empresa Stepperonline, o qual foi calculado

na página 28. O valor obtido de velocidade máxima é de 514,2 RPM. Dessa forma o

motor atende à especificação de 400 RPM.

O cálculo do torque se baseia nas equações  de (9) a (11) mostradas a

seguir, as quais foram retiradas do catálogo de seleção de fusos da empresa NSK

(2006).

Figura 56: CNC router com base de aço

Fonte: Elaboração própria
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 O torque em velocidade constante (T1) é calculado com base na Equação

(8).

T1=(T a+T p+T u)⋅(
N 1

N 2

)                                                                                              (8)

Onde,

T1 = Torque de acionamento à velocidade constante (kgf.cm);

Ta = Torque de atrito devido à carga externa (kgf.cm);

Tp = Torque de pré-carga da porca (kgf.cm);

Tu = Torque de acionamento dos rolamentos (kgf.cm);

N1 = Número de dentes da engrenagem 1;

N2 = Número de dentes da engrenagem 2.

O torque de atrito  devido à carga externa (Ta)  é  fornecido  através da

Equação (9).

T a=
Fa⋅l

2π⋅η1

                                                                                                              (9)

Onde,

Fa = Força axial (kgf);

l = Passo (cm);

n1 = Eficiência (aproximadamente 0,9).

O torque durante a aceleração (T2) é dado pela Equação (10).

T2=T1+Jω                                                                                                            (10)

Onde,

T2 = Torque máximo de aceleração (kgf.cm);

J = Momento de inércia total (kgf.cm.s²);

ω = Aceleração angular do motor (rad/s²).

O momento de inércia total (J) é fornecido pela Equação (11).
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J=Jm+JG 1+(
N 1

N 2

)
3

[JG2+J S+
W
g

( l
2π

)
3

]                                                                     (11)

Onde,

Jm = Momento de inércia do motor (kgf.cm.s²);

JG1 = Momento de inércia da engrenagem 1 (kgf.cm.s²);

JG2 = Momento de inércia da engrenagem 2 (kgf.cm.s²);

JS = Momento de inércia do fuso de esferas (kgf.cm.s²);

W = Peso deslocado (kgf);

g = Aceleração da gravidade (9,8 x 10² cm/s²).

A Equação (12), retirada do exemplo de seleção de fusos de esferas da

empresa THK (2017b, p. 23), apresenta a equação da aceleração angular do motor.

ω=
2π⋅Nmax

60⋅t
                                                                                                         (12)

Onde, 

Nmax = Rotação máxima (RPM);

t = Tempo de aceleração ou desaceleração (s).

Para  dimensionar  o  motor  em  relação  ao  torque  “Verifique  o  torque

máximo do motor para T2” (NSK, 2006 p. 12).

A seguir  é realizada a seleção do motor utilizado no eixo Z utilizando as

equações mostradas anteriormente. 

A força axial no eixo Z é equivalente a massa do sistema mais a força

normal multiplicado pelo coeficiente de atrito, desta forma será considerado o valor

de 5 kgf de para força axial.O motor é acoplado diretamente ao fuso, portanto N1 =

N2 = 1.  Por se tratar de um fuso de esferas recirculantes laminado, não há torque de

pré-carga.  O torque  de  acionamento  dos  rolamentos  não  é  informado  pelo

fornecedor. Entretanto, baseado no mesmo catálogo anterior, o modelo de rolamento

apropriado (WBK25) possui torque de partida de aproximadamente 0,74 kgf.cm que

implica em TU = 1,48 kgf.cm, considerando dois rolamentos. Calculando o torque de

atrito  devido  a  carga externa (Ta)  utilizando  a  Equação  (9),  têm-se  Ta =   0,884
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kgf.cm. A soma desses torques representa o torque em velocidade constante (T1).

Portanto, T1 = 3,76 kgf.cm.

Para realizar o cálculo do torque durante a aceleração (T2) é necessário,

também, calcular o momento de inércia total (J) e a aceleração angular do motor

(ω).

O  momento  de  inércia  do  motor  (Jm)   é  de  3,06.10-4 kgf.cm.s²

(USONGSHINE, 2020). Devido à ausência de engrenagem no sistema JG1 = JG2 = 0.

O  momento  de  inércia  do  fuso  (JS)  foi  obtido  através  da  Figura  57 e  é

aproximadamente  1,7.10-4  kgf.cm.s².  O  passo  (l)  equivale  a  10  mm  e  o peso

deslocado (W) é 2,77 kgf. Portanto, J = 4,87.10-4 kgf.cm.s².

Considerando t = 0,15 s e a rotação máxima (Nmax) 400 rpm, a aceleração

angular do motor (ω), resultante da Equação (12), equivale a 279 rad/s².

Utilizando a Equação (4), têm-se que o torque durante a aceleração (T2) é

3,90 kgf.cm. A Figura 58 mostra a curva de torque por rotação do motor 23HS5628.

Quando  alimentado  com  24  VDC  o motor  utilizado  possui  torque  de

aproximadamente 76 N.cm, que equivale a 7,75 kgf.cm. Observa-se que o torque

apresentado é  com acionamento em meio passo, o qual produz aproximadamente

30% a menos de torque quando comparado ao passo completo (OMEGA, 2020).

Portanto, o motor 23HS5628-6.35 atende ao requisito de torque. 

Figura 57: Momento de inércia da haste do fuso

Fonte: Adaptado de NSK (2006)
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A seguir é realizada a seleção do motor responsável pela movimentação

do eixo Y. O valor da força axial no eixo Y é equivalente à força de corte somada ao

produto entre o coeficiente de atrito e a normal. A força de corte considerada tomou

por  base  testes  realizados  com  a  madeira  eucalipto  (NERI;  GONÇALVES;

HERNANEZ, 2000), estimando em 10 kgf a força de corte e considerando a força

axial  equivalente  a  12  kgf.  Foram  utilizados  os  mesmos  valores  de torque  de

acionamento dos rolamentos do dimensionamento do eixo Z (TU = 1,48 kgf.cm e Tp =

1,4 kgf.cm).  O valor  do torque de atrito devido a carga externa (Ta)  utilizando a

Equação (9), é Ta =  2,122 kgf.cm. A soma desses torques representa o torque em

velocidade constante (T1). Portanto, T1 = 5,00 kgf.cm.

Utilizou-se o mesmo motor do eixo Z para a realização dos cálculos (Jm =

3,06.10-4 kgf.cm.s²).  Baseado  no  gráfico  mostrado  na  Figura  57,  o  momento  de

inércia de um fuso com de 16 mm de diâmetro com 1065 mm é de aproximadamente

5,1.10-4 kgf.cm.s². O passo é o mesmo do eixo Z (l = 10 mm) enquanto o peso da

massa deslocada (W) é de 9 kgf. Portanto, utilizando a Equação (11), têm-se J =

8,53.10-4 kgf.cm.s². 

A aceleração angular do motor (ω) é a mesma do eixo Z e equivale a  279

rad/s².

Utilizando a Equação (10), têm-se que o torque durante a aceleração (T2)

é  5,25 kgf.cm. Dessa forma, o motor atende aos requisitos de torque. 

Figura 58: Curva de torque por rotação do motor 23HS5628 (meio passo)

Fonte: Adaptado de Stepperonline (2020)
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A seguir é realizada a seleção do motor responsável pela movimentação

do  eixo  X.  Foram utilizados  os  mesmos valores  de torque  de  acionamento  dos

rolamentos do dimensionamento dos dois eixos anteriores (TU = 1,48 kgf.cm e Tp  =

1,4 kgf.cm).  A força axial  considerada foi  de 18 kgf,  porém se utilizou 9 kgf nas

equação devido à utilização de dois motores. O valor do torque de atrito devido a

carga externa (Ta) utilizando a Equação (9), é Ta =  1,592 kgf.cm. Observa-se que

para o cálculo de Ta utilizou-se metade do valor da força axial, pois são utilizados

dois motores neste eixo. A soma desses torques representa o torque em velocidade

constante (T1). Portanto, T1 = 4,471 kgf.cm.

Utilizou-se o mesmo motor  dos eixos anteriores  para a realização dos

cálculos (Jm =  3,06.10-4 kgf.cm.s²).  Baseado no gráfico mostrado na  Figura 57, o

momento de inércia de um fuso com de 16 mm de diâmetro com 1130 mm é de

aproximadamente 5,9.10-4 kgf.cm.s². O passo é o mesmo dos eixos anteriores (l = 10

mm) enquanto  o  peso da  massa deslocada por  cada motor  (W)  é  de 11,5  kgf.

Portanto, utilizando a Equação (11), têm-se J = 9,433.10-4 kgf.cm.s². 

A aceleração angular do motor (ω) é a mesma dos eixos anteriores e

equivale a 279 rad/s².

Utilizando a Equação (10), têm-se que o torque durante a aceleração (T2)

é  4,745 kgf.cm. Dessa forma, o motor atende aos requisitos de torque. 

 4.3.2.2 Circuito eletroeletrônico

A router CNC aqui projetada possui controle baseado em PC, utilizando

LinuxCNC. Os sinais são enviados e recebidos pela porta paralela do computador e

entre  ela  e  os  demais  dispositivos  de  hardware está  inserida  uma  placa  de

integração, comumente chamada de placa paralela ou, no inglês,  parallel breakout

board.  A placa paralela tem por objetivo  “Traduzir os sinais usados para controlar

uma máquina CNC de e para os sinais que um PC espera e isolar a placa-mãe de

problemas elétricos” (CNC COOKBOOK, 2017).

A placa paralela escolhida deve possui as seguintes características:

• 1 entrada para sensores de fim de curso ligados em paralelo;

• 3 entradas para sensor de home (eixos XYZ);

• 1 entrada para botão de parada de emergência;
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• Controle de movimentação de, no mínimo, 4 eixos (portanto, 8 saídas para

step/dir e 1 para enable);

• 1 relé para acionamento do spindle;

• 1 saída analógica (PWM) para controle de velocidade do spindle.

A Tabela 20 resume a quantidade de itens necessários na placa paralela.

Tabela 20: Quantidade necessária de portas de entrada, saída e de relés na placa paralela

Item Quantidade necessária

Entrada digital 5

Saída digital 10 (sendo uma através de relé)

Saída analógica (PWM) 1

Fonte: Elaboração própria

Existem diversas placas disponíveis comercialmente, sendo que a maior

parte delas atendem ao requisito de baixo custo. Contudo, muitas lojas virtuais não

exibem  o  código  do  modelo  e  sim  uma  descrição  generalista  como  “Placa

controladora CNC via porta paralela 5 eixos”, dificultando o encontro de informações

técnicas.  O  fornecimento  do  código  do  produto,  assim  como  a  consequente

disponibilidade  de  dados,  foram  itens  considerados  na  seleção.  Desse  modo,

chegou-se ao modelo BL-MACH-V1.1, mostrado na Figura 59. 

Figura 59: Placa paralela BL-MACH-V1.1

Fonte: GreenChip (2020)
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A placa paralela  BL-MACH-V1.1 atende a todos os requisitos, conforme

exibe a Tabela 21. Observa-se, na quantidade de saídas digitais, que restam duas

portas. Tais saídas podem ser utilizadas em uma futura inserção de recurso, como o

acionamento de um dispositivo para sucção de cavaco e poeira,  um inversor de

sentido de rotação do spindle ou até mesmo para controlar mais um eixo.

Tabela 21: Quantidade disponível de portas de entrada, saída e de relés na placa BL-MACH-V1.1

Item Quantidade disponível

Entrada digital 5

Saída digital 12 (sendo que uma pode ativar o relé ou uma 
saída de 5V, a depender de configuração 
realizada via jumper)

Saída analógica 1

Fonte: Adaptado de M1 Automação (2020)

O  envio  e  recebimento  do  sinal  na  placa  é  intermediado  por  um

dispositivo  óptico,  garantindo  a  ausência  de  interferência  entre  os  sinais  e

protegendo a placa-mãe do computador (M1 AUTOMAÇÃO, 2020) .  A  Figura  60

exibe  a  estrutura  interna  do  componente  responsável  pelo  isolamento  óptico,  o

optoacoplador.

Os fios são fixados à placa através dos conectores de engate rápido 4pin

XH  ou  pelos  terminais  PCB  Screw,  não  necessitando  realizar  a  solda  de

componentes. A Figura 61 indica a localização dos conectores.

Figura 60: Estrutura interna de um optoacoplador

Fonte: Adaptado de Wikipedia (2020)
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A  placa  paralela  realiza  a  integração  de  todos  os  subconjuntos

eletroeletrônicos presentes no circuito.  Logo,  é importante entender  as conexões

presentes nela. A Figura 62 apresenta o esquemático simplificado do circuito. Após a

imagem, os subconjuntos serão explicados em mais detalhes.

Figura 61: Conectores 4pin XH e PCB Screw na placa paralela

Fonte: Adaptado de M1 Automação (2020) 

Figura 62: Conexões na placa paralela

Fonte: Adaptado de M1 Automação (2020)
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Os sensores de fim  de curso (FC na  Figura 62) são posicionados nas

extremidades dos eixos X,  Y e Z.  Na situação de acionamento de qualquer  um

desses sensores, um sinal lógico baixo é enviado à porta P10. A principal vantagem

dessa configuração, em relação ao acionamento em nível alto, é que dessa forma a

entrada  de  fim  de  curso  é  acionada  na  situação  de  rompimento  do  cabo,

possibilitando a verificação e manutenção apropriada antes que ocorra uma colisão.

A Figura 63 exibe o esquemático dos sensores de fim de curso.

O interruptor de fim de curso escolhido para a aplicação encontra-se na

Figura 64. O modelo V-156-1C25 é capaz de suportar corrente de 0,6 A em 125 VDC

(TCNER, 2020), valor consideravelmente superior aos miliamperes da aplicação.

O procedimento de definição de zero máquina, também conhecido como

procedimento de home, utiliza um sensor indutivo para cada eixo. Na Figura 62, os

sensores de home são chamados de HX, HY e HZ (representando os eixos em que

atuam) e são conectados às portas P11, P12 e P13, respectivamente.

Figura 63: Circuito fim de curso

Fonte: Elaboração própria

Figura 64: Interruptor de fim de
curso

Fonte: TCNER (2020)
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O modelo escolhido foi o sensor indutivo do tipo NPN de código NBN8-

18GM50-E0  da  marca  Pepperl+Fuchs.  Este  sensor  detecta  metais  que  estão

localizados a até 8 mm de distância e pode ser alimentado por tensões de 10 a 30 V,

sempre  em  corrente  contínua  (PEPPERL+FUCHS,  2020).  A  Figura  65 exibe  o

modelo descrito.

O circuito de  conexão  do sensor indutivo se encontra na  Figura 66.  Os

sensores indutivos são alimentados em 12 V no circuito. Quando o material metálico

se aproxima da distância de acionamento, o sensor liga a sua saída (terminal BK) ao

ground, alterando o estado da porta para nível lógico baixo.

Figura 65: Sensor indutivo
NBN8-18GM50-E0

Fonte: Pepperl+Fuchs (2020)

Figura 66: Circuito de home

Fonte: Elaboração própria
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O botão de parada de emergência da máquina deve suportar os impactos

de uma ativação brusca. O modelo selecionado é mostrado na Figura 67 e possui

código  LA38-11ZS.  Sua  construção  é  robusta  e  apropriada  para  montagem  em

gabinete elétrico.

O botão possui dois  contatos, sendo um normalmente fechado e outro

normalmente aberto,  ambos acionados  ao mesmo tempo.  O circuito  responsável

pelo acionamento da porta de emergência utiliza somente o contato normalmente

aberto. A entrada utilizada na placa paralela para parada de emergência é a P15,

conforme ilustrado no esquemático mostrado na Figura 68.

Para a integração entre a placa paralela e os motores de passo serão

necessários cinco  drivers. O modelo selecionado é o TB6600, mostrado na  Figura

69, o qual fornece até 4 A de corrente, atendendo aos requisitos do motor que drena

até 2,8 A.

Figura 67: Botão de emergência

Fonte: VaneAims (2020)

Figura 68: Circuito do botão de
emergência

Fonte: Elaboração própria
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As  conexões  dos  drivers responsáveis  pela  movimentação  dos  dois

motores do eixo X estão na Figura 70. Observa-se que os pinos DIR- e PUL- estão

conectados às portas P3 e P2, respectivamente, em ambos os drivers, pois os dois

motores  atuarão  de  forma  espelhada. Os  pinos  positivos  de  todos  eixos  estão

ligados ao 5V, sendo o controle, portanto, realizado através dos pinos negativos.

Todos os pinos de  enable  (EN) estão ligados à porta  P14,  dessa forma a porta

paralela consegue acionar todos os drivers com apenas uma saída.

Figura 69: Driver TB6600

Fonte: Usongshine (2020)

Figura 70: Circuito de ligação dos drivers do eixo X

Fonte: Elaboração própria
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Os  outros  eixos  possuem  drivers conectados  de  maneira  análoga,

alterando apenas a porta onde são ligados os pinos DIR- e PUL-, conforme ilustra a

Figura 71.

A fonte utilizada para alimentação e controle de velocidade do  spindle

também  é  ligada  à  placa  paralela.  O  modelo  de  spindle escolhido  no  projeto

conceitual é de 500 W, a necessidade de corrente dependerá da tensão de trabalho

do mesmo.

O  spindle  selecionado  é  fabricado  pela  empresa  Xinhuangduo  e  é

mostrado na Figura 72. Sua potência nominal é de 500 W, sendo sua alimentação

de  até  110  V  em  corrente  contínua  e  sua  rotação  máxima  12000  RPM

(XIAHUANGDUO, 2020). A corrente drenada é, portanto, equivalente a 4,5 A.

Figura 71: Resumo das conexões dos drivers dos eixos Y, Z e A

Fonte: Elaboração própria

Figura 72: Spindle 500W

Fonte: Xiahuangduo (2020)
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Uma característica interessante deste motor é a facilidade de manutenção

das escovas, pois elas podem ser trocadas sem desmontá-lo, bastando a retirada do

parafuso mostrado na Figura 73.

O padrão de pinças utilizadas pelo spindle é o ER16, conforme mostra a

Figura 74.

Existem kits disponíveis comercialmente que contêm o spindle, a fonte e o

suporte de fixação, como mostrado na Figura 75. Esses kits acompanham fontes de

5 A que fornecem 100 VDC, suficiente para a aplicação.

Figura 73: Fixação das escovas
via parafuso externo

Fonte: Xiahuangduo (2020)

Figura 74: Padrão de pinças ER16

Fonte: Xiahuangduo (2020)
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A fonte  é  exibida  na  Figura  76 em  mais  detalhes.  O  botão  interno

destacado na imagem permite a seleção da tensão de entrada em 220V ou 110V,

ambos em corrente alternada. 

O esquemático  ilustrado na  Figura 77 exibe as  conexões da fonte do

spindle.  Observa-se  que  não  é  utilizado  controle  de  velocidade  através  do

potenciômetro, e sim via software por meio da porta de PWM da placa controladora.

A ligação do spindle é realizada também via software, porém neste caso é utilizado o

relé da placa paralela para acionamento.

Figura 75: Kit spindle 500 W

Fonte: Xiahuangduo (2020)

Figura 76: Vista frontal da fonte de alimentação do
spindle

Fonte: Xiahuangduo (2020)
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A conexão entre a placa controladora e a porta paralela do computador é

realizada via cabo padrão DB25. Essa ligação transfere somente sinais entre dos

dois dispositivos, ou seja, não há nenhum pino que forneça os 5 V de alimentação

da placa.  A porta  USB presente  na controladora  tem por  objetivo  fornecer  essa

alimentação e, mesmo conectada ao computador, não existe nenhuma comunicação

envolvida. Os 5 V podem, também, ser fornecidos através de uma fonte separada,

apesar de não ser a solução mais prática. A Figura 78 ilustra essas informações.

A fonte externa, referida na Figura 62, serve para manter as entradas em

nível lógico alto e também para fornecer a tensão de até 10 V da porta de PWM, a

qual não poderia ser provida por uma fonte de 5 V. Desse modo, as entradas não

compartilham  a  mesma  fonte  da  placa,  não  podendo  danificar  o  computador

conectado a ela.  A fonte selecionada possui código S-480-24 e fornece 24 V. Possui

Figura 77: Conexões da fonte do spindle

Fonte: Elaboração própria

Figura 78: Conexão entre a placa paralela e o PC

Fonte: Elaboração própria
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20 A de capacidade de corrente, suficiente para suprir os motores de passo, que

consomem em torno de 14 A, e também a placa paralela. 

 4.3.2.3 Gabinete eletroeletrônico

Visando  organizar  as  conexões  eletroeletrônicas,  foi  projetado  um

gabinete. A  Figura 80 exibe uma visão geral do modelo desenvolvido.  É possível

observar o botão de parada de emergência e a chave geral do equipamento na parte

frontal. Em uma das laterais estão as conexões e em ambos os lados são colocados

ventiladores.

Figura 79: Fonte S-480-24

Fonte: Joolonpor (2020)

Figura 80: Visão geral externa do gabinete eletroeletrônico

Fonte: Elaboração própria
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O gabinete possui  380 x 300 x 130 mm com 2 mm de espessura de

chapa. Com essas dimensões, é possível realizar a montagem com distanciamento

entre  os  dispositivos.  Na  Figura  81a  é  possível  observar  a  montagem em vista

dimétrica, enquanto na Figura 81b é possível perceber os espaços deixados entre os

equipamentos. 

No interior do gabinete, ao lado direito, está uma fonte de alimentação

montada na vertical, a qual fornece corrente para os motores de movimentação e

atua como fonte externa para a placa paralela. O modelo de fonte escolhido (S-480-

24) possui ventilação própria, de todo modo, está localizada próxima ao ventilador

de entrada de ar, pois trata-se do elemento mais solicitado em termos de corrente. 

O gabinete  possui  dois  ventiladores,  sendo  que  ambos possuem filtro

para retenção da poeira proveniente, principalmente, da usinagem. Na Figura 82a é

possível observar  um dos ventiladores e seu filtro. A entrada de ar é localizada na

parte inferior enquanto a saída está na parte superior, visando expulsar o ar quente.

A Figura 82b indica o fluxo de ar.

Figura 81: Gabinete aberto em vista dimétrica (a) e frontal (b)

Fonte: Elaboração própria
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A  placa  paralela  está  posicionada  no  lado  esquerdo,  com  um

afastamento maior  dos outros equipamentos,  visando diminuição de interferência

eletromagnética. Além disso, o posicionamento da mesma permite a conexão dos

cabos DB25 e USB pela lateral, conforme ilustra a Figura 83. É possível observar,

também na Figura 83, os prensa cabos na parte inferior.

A fonte de alimentação do  spindle está  posicionada horizontalmente na

parte inferior, recebendo alto fluxo de ar. Já os drivers dos motores de passo estão

na vertical, porém com certo distanciamento entre si. Os drivers possuem aletas que

possibilitam maior troca de calor com o ar. 

Figura 82: Ventilação do gabinete

Fonte: Elaboração própria

Figura 83: Lateral do gabinete com conexões

Fonte: Elaboração própria
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Para  a  organização  dos  cabos  no  interior  do  gabinete  são  utilizadas

canaletas. A Figura 84 exibe a canaleta superior na montagem.

 4.3.2.4 Fixação do gabinete e dos sensores 

Para a fixação do gabinete à estrutura da  router CNC foi  necessário a

inserção  de  três peças  na  base,  dois  suportes  em “L”  e  uma base  com seção

transversal em “Z”. As peças projetadas são em feitas em chapas de aço com 2 mm

de espessura. Os componentes são soldados aos tubos da estrutura, como exibe a

Figura 85a.  O gabinete é parafusado aos suportes laterais e apoiado na peça em

“Z”. A  Figura 85b exibe a fixação do gabinete à estrutura enquanto a  Figura 85c

ilustra uma visão global da router CNC com o gabinete.

Figura 84: Drivers e canaleta

Fonte: Elaboração própria
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Os sensores do eixo X são posicionados na lateral oposta ao quarto eixo,

nos locais indicados na Figura 86.

A fixação dos sensores é realizada através de um suporte em “L”, similar

ao usado na fixação do gabinete, feito em aço de 2 mm de espessura. A Figura 87a

exibe os suportes sustentando os sensores. Na  Figura 87b é mostrada uma visão

lateral da montagem dos sensores, enquanto na  Figura 87c é possível observar o

acionamento do sensor de fim de curso através da lateral do pórtico. 

Figura 85: Fixação do gabinete à estrutura

Fonte: Elaboração própria

Figura 86: Posicionamento do sensores do eixo X

Fonte: Elaboração própria
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No eixo  Y os  sensores  são  localizados  de  forma  análoga,  sendo  um

sensor de fim de curso em cada extremidade e um sensor de  home no lado onde

está localizado o motor. A fixação é realizada na parte de baixo do perfil de alumínio

inferior. A Figura 88 ilustra essas informações.

O sensor indutivo é fixado através do mesmo suporte em “L” utilizado no

eixo X, enquanto os interruptores de fim de curso são fixados através de um suporte

plano apropriado,  também fabricado em chapa de aço com 2 mm de espessura. A

montagem  dos  sensores  próximos  ao  motor  é  exibida  na  Figura  89a  em  vista

isométrica e em destaque na Figura 89b. 

Figura 87: Fixação dos sensores no eixo X

Fonte: Elaboração própria

Figura 88: Posicionamento dos sensores no eixo Y

Fonte: Elaboração própria
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No eixo Z, o sensor de home e um dos interruptores de fim de curso são

colocados no interior da estrutura, enquanto o outro sensor de fim de curso final é

fixado na parte externa. A Figura 90 exibe o posicionamento dos sensores no eixo Z.

A fixação do sensor de fim de curso que está localizado no lado oposto ao

motor é realizada através da mesma peça plana utilizada no eixo Y, como mostra a

Figura 91. 

Figura 89: Fixação dos sensores no eixo Y

Fonte: Elaboração própria

Figura 90: Posicionamento dos sensores no eixo Z

Fonte: Elaboração própria
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Os dois sensores que estão próximos ao motor utilizam peças em “L” de

aço com 2 mm de espessura, porém ambas com dimensões menores que o suporte

utilizado  nos  outros  eixos.  O  suporte  é  parafusado  ao  sensor  e  ao  fechamento

superior do eixo. A Figura 92 exibe o sensor fixado à estrutura.

O sensor indutivo, responsável  pelo procedimento de  home,  é unido à

estrutura por meio da peça exibida na Figura 93.

Figura 91: Fixação do sensor de fim de curso do lado oposto ao motor

Fonte: Elaboração própria

Figura 92: Sensor de fim de curso localizado próximo ao motor

Fonte: Elaboração própria
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O sensor indutivo possui um comprimento que impossibilitaria a inserção

do mesmo no interior da estrutura. Entretanto, realizando um furo na parte posterior

da estrutura, o sensor pode ser colocado nesta posição. A  Figura 94 ilustra esta

adaptação.

 4.3.3 Projeto de software

O software utilizado para este projeto foi o LinuxCNC 2.7.14, instalado em

no  sistema  operacional  Debian  7  Wheezy.  No  site  oficial  do  LinuxCNC

Figura 93: Fixação do sensor indutivo do eixo Z

Fonte: Elaboração própria

Figura 94: Furo na estrutura do eixo Z para montagem adequada do sensor indutivo
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(https://linuxcnc.org)  é  possível  baixar  a  imagem do  sistema  operacional  com  o

LinuxCNC instalado.

O  funcionamento  do  LinuxCNC  se  baseia  em  alguns  arquivos  de

configuração  (.HAL e  .INI).  Máquinas  com configurações  de  eixos  mais  comuns

como  XYZ,  XZ  (torno)  ou  até  mesmo  XYZA,  podem  ter  seus  arquivos  de

configuração criados a partir do  software Stepconfig, o qual torna mais simples o

procedimento  de  criação  de  máquinas  no  LinuxCNC.  A  Figura  95 exibe  a

inicialização do Stepconfig a partir da área de trabalho.

Na primeira tela de seleção são escolhidas as opções iniciais. Optou-se

por criar uma nova configuração de máquina, com atalhos na área de trabalho e

uma configuração de simulação de hardware, conforme mostra a Figura 96.

Figura 95: Iniciando o Stepconfig

Fonte: Elaboração própria

Figura 96: Seleções iniciais do Stepconfig

Fonte: Elaboração própria

https://linuxcnc.org/
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Após as configurações iniciais são inseridas as informações básicas da

máquina. Nesta parte é definido o nome da máquina, a configuração dos eixos, os

tempos dos pulsos enviados aos drivers, o número de portas paralelas utilizadas e o

jitter,  o qual  será  explicado  posteriormente.  Os tempos de pulsos dependem do

modelo de driver  escolhido, no caso do TB6600 não foram encontrados os dados

requeridos. Entretanto, é sugerido o uso de 20000 ns em todos os tempos quando

há incerteza de informações sobre o driver (LINUXCNC, 2020). A Figura 97 exibe o

preenchimento dos dados para a presente máquina.

Ao clicar no botão “Test Base Period Jitter” é aberta uma janela de teste

de latência, a qual permite identificar se o computador é ou não um bom candidato

para fornecer os passos via  software.  A  Figura 98 indica o resultado do teste de

latência do computador utilizado. Deve-se preencher a caixa de texto “Base Period

Maximum Jitter” (Figura 97) com o valor máximo de latência da “Base thread” obtido

no teste.

Figura 97: Informações Básicas - Stepconfig

Fonte: Elaboração própria
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A Tabela 22 exibe a qualificação do computador em relação à latência.

Tabela 22: Resultado do teste de latência

Jitter em nanosegundos Resultado

15000-20000 Ótimo

30000-50000 Bom

Mais de 100000 Ruim

Fonte: Adaptado de LinuxCNC (2020)

Na sequência, são inseridos mais alguns itens opcionais (Figura 99). No

presente trabalho, optou-se por adicionar um painel com a exibição da velocidade do

spindle.

Figura 98: Teste de latência

Fonte: Elaboração própria
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Os pinos da porta paralela são definidos a seguir (Figura 100). Utilizou-se

os pinos descritos no projeto eletroeletrônico do presente trabalho, com base nas

informações obtidas da placa controladora (M1 AUTOMAÇÃO, 2020). Observa-se

que diversos pinos são invertidos, pois são ativos em nível lógico baixo.

Figura 99: Itens adicionais - Stepconfig

Fonte: Elaboração própria

Figura 100: Pinos da porta paralela

Fonte: Elaboração própria
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A definição dos eixos é realizada na sequência.  A  Figura 101 exibe a

configuração do eixo X, a qual é a mesma para os eixos Y e Z, alterando apenas o

valor de deslocamento do eixo.

No eixo A os parâmetros se alteram pois a forma de movimentação é

rotativa, e não linear como os demais eixos. As configurações são exibidas na Figura

102, nota-se o uso de uma redução de 1:6, devido à relação de polias no eixo A

comercial  escolhido. Além disso, o eixo não possui sensor de  home,  portanto as

configurações de home são descartadas.

Figura 101: Configuração do eixo X no Stepconfig

Fonte: Elaboração própria
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O  spindle  escolhido  rotaciona  a  até  12000  RPM  e  seu  controle  de

velocidade é realizado por PWM. A Figura 105 indica as configurações do mesmo. A

frequência  de  PWM  permanece  a  padrão  do  Stepconfig  (100  Hz),  enquanto  os

valores de velocidade exibidos na imagem representam, respectivamente, 20 % e

80% do valor máximo de rotação.

O LinuxCNC agora está configurado e pronto para a utilização. A Figura

104 apresenta a tela inicial da máquina criada. Pode-se observar, à direita, o painel

de velocidade do spindle.

Figura 102: Configuração do eixo A no Stepconfig

Fonte: Elaboração própria

Figura 103: Configurações do spindle no Stepconfig

Fonte: Elaboração própria
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A Figura 105 exibe o painel de controle manual da máquina.  Nota-se o

controle  de  movimentação  individual  dos  eixos,  assim  como  o  acionamento  e

controle  de  rotação  do  spindle.  Alguns  itens  presentes  na  interface não  são

utilizados, como o controle de sentido de rotação do spindle.

 4.4 Projeto detalhado

O  projeto  detalhado  visa  a  fase  de  construção  de  protótipos,  testes,

melhorias e preparação para a produção (OGLIARI, 2020). O presente trabalho teve

Figura 104: Tela de controle da máquina

Fonte: Elaboração própria

Figura 105: Controle manual LinuxCNC

Fonte: Elaboração própria
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por objetivo a construção e explanação teórica do projeto, não sendo a construção

de protótipos  e  a realização de testes  parte  do  escopo deste  projeto.  Todos  os

arquivos referentes ao projeto descrito neste trabalho serão entregues ao laboratório

de modelagem do Curso Superior de Tecnologia em Design de Produto do DAMM

para que se providencie a construção. Os testes teóricos foram realizados por meios

equações  de  dimensionamento  descritas  no  projeto  preliminar,  realizadas  nos

pontos críticos da máquina, assim como simulações de esforços e deslocamento.
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 5 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

O desenvolvimento de bens de capital na forma de máquinas operatrizes

CNC multi eixos com tecnologias abertas e de baixo custo é muito importante para

maior  acessibilidade  de  pequenas  empresas  a  tecnologias  de  fabricação  com

maiores possibilidades de precisão construtiva e de velocidade de produção, muito

importantes para a competitividade e sobrevivência dessas empresas no mercado.

Este trabalho foi motivado por essa necessidade e procurou desenvolver

o projeto de uma máquina router CNC com a capacidade de produção de peças com

geometrias complexas usinadas com 4 eixos de movimentação. 

Para atingir os objetivos o trabalho pesquisou tecnologias de hardware e

software abertas e de custo acessível, e projetou uma estrutura mecânica capaz de

atender  os  requisitos  estabelecidos  no  projeto,  realizando-se  análises

computacionais  para  a  validação  numérica  das  soluções  propostas  empregando

tecnologias CAE.

Após o desenvolvimento de todas as fases do projeto conclui-se que o

presente trabalho atendeu seu objetivo ao realizar o projeto completo de uma router

CNC de quatro  eixos para  aplicações em materiais  de prototipagem.  O trabalho

deixa uma contribuição documentada das etapas do projeto e de informações com

detalhamento de modo que, através das informações geradas seja possível construir

uma Router CNC entendendo as etapas do projeto e os princípios de funcionamento

envolvidos. Dessa forma, torna-se viável a realização de adaptações ao projeto em

virtude da necessidade.

Através  do  presente  trabalho  foi  possível  observar  a  importância  do

dimensionamento  de  motores  em Routers  CNC.  Por  meio  do  cálculo  do  torque

necessário no eixo X, por exemplo, um motor somente não conseguiria movimentar

o eixo corretamente. O projeto para um único motor, baseado na intuição, poderia

acarretar  em perda de  passo e  consequente  perda  de precisão,  ou  até  mesmo

ausência de movimento. Por outro lado, a compra de guias de 15 mm no eixo Z

poderia  ser  um  desperdício  de  dinheiro,  já  que  as  guias  de  12  mm  já  são

superdimensionadas devido a restrições de montagem. 
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O escopo do trabalho foi seguido, embora muitos avanços ainda possam

ser  feitos  com  relação  a  este  tema.  Como  sugestão  para  a  continuação  deste

trabalho podem-se citar os seguintes pontos:

• Construção física da máquina. Construindo a máquina é possível examinar o

real  comportamento  medindo  resultados  da  usinagem  e  alterando

parâmetros, diminuindo custos e aumentando a qualidade.

• Realização de estudos com relação ao corte de madeira e outros materias por

router CNC. Durante a elaboração deste trabalho observou-se a escassez de

material a esse respeito. Muitas pessoas que constroem máquinas CNC por

hobby optam por soluções de sistema de tração e movimentação através da

metodologia  de  tentativa  e  erro.  Utilizando  essa  metodologia  os  gastos

aumentam tanto por superdimensionar quanto pela compra de itens que não

cumprem  a  função  desejada.  Estudos  a  esse  respeito  possibilitarem  a

construção de máquinas CNC de baixo custo otimizadas.

• Adaptação de um quarto eixo personalizado. O presente trabalho optou pela

utilização de um quarto eixo comercial de baixo custo. Entretanto, um quarto

eixo personalizado possibilita, por exemplo, a usinagem em peças maiores;

• Simulação  de  funcionamento  virtual.  O  LinuxCNC  possui  um conjunto  de

funções  chamado Vismach,  nele  é  possível  criar  um modelo  animado  da

máquina em 3D. Isso seria de grande utilidade para a simulação de usinagem

e movimentação da máquina;

• Desenvolvimento  de um sistema de baixo  custo  para troca automática de

ferramentas. Trocas automáticas de ferramentas são comuns em centros de

usinagem  CNC,  pois  possibilitam  grande  aumento  de  produtividade.

Entretanto,  as soluções comerciais  são caras.  O desenvolvimento de uma

solução de baixo custo possibilitaria a aplicação desta tecnologia em routers

CNC.
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