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Fresadora CNC Didática Programada por CLP 

 

Resumo 

 

Este projeto tem como objetivo realizar a automação de um protótipo de uma 

máquina fresadora para que funcione como um torno CNC, porém que seja portátil 

e utilizada para fins didáticos. Para tanto, a automação será feita utilizando-se um 

controlador lógico programável (CLP). Assim, serão agregados ao projeto 

conceitos de automação e programação. Neste artigo serão apresentadas 

informações a respeito do avanço da programação do CLP em relação à primeira 

versão do software utilizado. Os problemas relacionados à capacidade de 

processamento do microcontrolador e as dificuldade encontradas na programação 

do CLP também serão apresentadas.  

 

 

Introdução 

 

A usinagem CNC representa uma avançada tecnologia de produção com 

grande potencial para um futuro próximo. Entretanto, como tem sido o caso de 

inúmeras realizações tecnológicas, as transformações de conhecimentos 

resultantes de pesquisas em produtos industriais, ocupam tempo relativamente 

longo. Neste caso, o período foi de aproximadamente 60 anos, não pelo fato 

cauteloso da indústria, mais sim pelo fato produtivo pertencer a história da arte.  

(Schulz 2003) 

Esta idéia de aprimorar esta tecnologia não representa somente um avanço e 

sim uma facilidade abrangente onde unem-se diversas tecnologias para a facilitar 

um processo educacional. "Historicamente, no aperfeiçoamento das Máquinas 

Operatrizes de Usinagem, sempre procurou-se obter soluções que possibilitem 

aumentar a produtividade, a qualidade e redução de desgastes físicos de 

operação". (SENAI-SP, 2003) 

Segundo Domingues (2006), das soluções que surgiram até recentemente 

nenhuma oferecia a flexibilidade necessária para o uso de uma mesma máquina 

na usinagem de peças com diferentes configurações e em lotes reduzidos. A 

evolução do torno universal é um exemplo, levou à criação do torno revólver, do 



torno copiador, torno automático com programação elétrica ou mecânica, com 

emprego de “cames”, etc. 

Já a educação tecnológica moderna busca através de processos 

educacionais, utilizar ferramentas de alta tecnologia como material didático, os 

quais permitam alcançar propósitos práticos e eficazes dentro de sala de aula e 

laboratórios, otimizando tempo e custo, através de mecanismos que comprovem 

os conceitos estudados. 

Este projeto apresenta-se como uma opção inovadora a ser utilizada como 

ferramenta de ensino, auxiliando fortemente o docente na aplicação das matérias 

relacionadas, apresentando de maneira visível e aliando os conceitos teóricos 

aos práticos de maneira consistente. 

Hoje, com os avanços da informática, consegue-se apresentar um mundo 

virtual fascinante, mas nem sempre próximo do cenário da vida real que o jovem 

formando encontrará no mercado de trabalho. 

O projeto torna-se atraente porque o estudante participa efetivamente de 

todas as etapas de um processo de programação que envolve a usinagem e 

programação da própria máquina. Por ser um método inovador de transformação 

de tecnologia de um CLP que subsidia uma programação em linguagem ISO "G 

CODE", faz com que o estudante de mecânica, elétrica, eletrônica, automação e 

mecatrônica, possam usar a mesma ferramenta para aprendizagem. 

 

 

 

Objetivos 

 

Os principais objetivos dessa etapa do projeto são: 

 

 Utilizar os princípios de programação para desenvolver um programa em 

linguagem ISO com comando “G CODE” visando o funcionamento da 

fresadora como um torno CNC; 

 Realizar a automação da fresadora portátil utilizando um CLP de pequeno 

porte; 

 Permitir que a máquina execute a usinagem simultaneamente nos 3 eixos 

(X, Y e Z); 



 Efetuar o controle de posicionamento através de número de passos 

diferentemente da versão utilizada anteriormente; 

 Acrescentar um display alfanumérico com a visualização básica dos 

passos e futura programação de parâmetros. 

 

 

Metodologia  

 

Por se tratar do aprimoramento de um protótipo, foi realizado um 

levantamento prévio em relação à automação de processos mecânicos. O 

desenvolvimento da programação é a etapa inicial para a automação o 

equipamento. Para tanto, foi realizada uma consulta ao site do fabricante do 

microcontrolador utilizado na versão anterior (marca MicroChip (1), modelo 

16F877A ) para que fosse definido qual microcontrolador mais recomendado 

para o aprimoramento do projeto dentro dos objetivos propostos. 

 

 

Desenvolvimento 

 

Na versão inicial da máquina, foi utilizado um microcontrlador da marca 

MicroChip (1), modelo 16F877A, e os movimentos dos eixos eram executados 

através da comutação de uma fonte externa geradora de pulsos, o que limitava 

os movimentos, impedindo a interpolação dos mesmos. Como o objetivo deste 

projeto é obter uma máquina com recursos similares aos de uma máquina CNC 

de grande porte, optou-se por substituir o microcontrolador por uma versão mais 

potente. 

Após realizar consulta ao departamento de engenharia da Microchip e 

apresentada a idéia de atualização do projeto, concluiu-se que o  

microcontrolador PIC 16F877A não atenderia às necessidades do software por 

não possuir a quantidade de memória de programa suficiente, bem como pelo 

fato de sua velocidade de processamento não ser compatível com o desejado. 

Optou-se, então, por migrar para um microcontrolador mais potente: o 

PIC18F45K22. 



No mercado encontram-se muitos outros microcontroladores disponíveis, os 

quais poderiam atender à necessidade do projeto, porém optou-se por esse 

devido ao fato de ser o mais compatível com o hardware já montado, 

necessitando de apenas pequenas mudanças na placa. 

Com o uso desse controlador e utilizando o software MPLABX versão 1.80, 

com compilador XC8 versão 1.20, e através de consultas constantes e do suporte 

técnico da Microchip, iniciou-se a programação do CLP. 

Criou-se uma interrupção que acontece na velocidade de 7812,5 Hz. Dentro 

dessa interrupção, acontece a rotina de leitura e debouncing das teclas e chaves 

fim de curso, temporizadores internos, atualização do display e sistema de 

controle dos motores. 

Um buffer de display foi criado e sempre que for necessário alterar uma 

informação, altera-se o valor na RAM e rotinas específicas o atualizam. 

Os cálculos de interpolação de eixos são feitos no programa principal do 

microcontrolador, devido à complexidade e lentidão desse processo. 

Devido à construção do hardware com acopladores ópticos, as interferências 

eletromagnéticas e flutuações foram mínimas, porém, devido à simplicidade da 

parte mecânica, encontramos algumas dificuldades no posicionamento da 

máquina no ponto zero dos eixos, ocasionada pela histerese mecânica das 

chaves fim de curso. 

Ainda, devido a limitações do tempo máximo de interrupção na interpolação, e 

a maneira encontrada para controle dos eixos, a velocidade de usinagem ficou 

limitada. 

Apesar de seis botões já estarem instalados no hardware, os quais permitem 

realizar o acesso a parâmetros de programação, estes ainda não estão 

habilitados, pois ainda não foi inserida a rotina para suas interpretações. 

 

 

Resultados Preliminares 

 

Os resultados alcançados até o momento têm permitido o avanço da 

programação de maneira sólida, possibilitando superar as dificuldades 

encontradas. 



Um exemplo é a dificuldade de se posicionar os eixos na posição inicial. Para 

resolver tal situação, o software indica à máquina para recuar até acionar o fim 

de curso de posição de cada eixo e, uma vez acionado, cada eixo avança passo 

a passo, de maneira bem lenta até a perda do sinal do fim de curso, garantindo 

assim, sempre a mesma posição. 

Dessa maneira, conseguiu-se referenciar a máquina e programá-la de tal 

forma que usine nos três eixos de maneira simultânea, ou seja, em largura, altura 

e profundidade (X, Y e Z). Isso se tornou possível através da criação de uma 

tabela dentro do programa em que se determinam quantos passos cada eixo 

deverá incrementar ou decrementar a cada ciclo do programa, e através de 

cálculos matemáticos efetuarem esses movimentos de maneira precisa. 

Ao final do projeto espera-se que a programação permita que se usine arcos, 

e para isso, serão inseridos cálculos complexos de seno e cosseno na 

programação. Objetiva-se também a efetivação dos botões de programação, pois 

através desses será possível inserir no programa principal, dados desejados de 

usinagem (passos, posição e etc), 

Estuda-se ainda, a modificação de como é feito o posicionamento dos eixos. 

Atualmente esta é feita através da contagem de passos, e futuramente será 

através de medidas em milímetros ou mesmo através de caracteres 

alfanuméricos que poderão ser inseridos diretamente no display, o que permitirá 

à máquina usinar, por exemplo, um nome qualquer. 
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