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PLOTTER CNC 

1. RESUMO 

Este trabalho descreve o desenvolvimento de um protótipo, destinado a fins 

didáticos, que objetiva atender a necessidade do publico técnico estudante de uma  

instituição de ensino superior quanto a execução da operação de “plotagem” ou impressão 

de circuitos impressos em placas elétrico-eletrônicas. Tendo em vista ainda um fator de 

grande importância, a interdisciplinaridade dos conhecimentos ministrados durante o curso 

de Tecnologia em Mecatrônica. 

Palavras-chave: Mesa de coordenadas, Placas de circuito impresso, Plotagem de placas 

de circuito impresso. 

2. INTRODUÇÃO  

A motivação para o presente estudo originou-se a partir do desafio assumido por 

ocasião do trabalho de conclusão do curso de Tecnologia em Mecatrônica, que consiste em 

desenvolver um equipamento capaz de produzir a impressão automática (layout) de placas 

de fiação impressa, importante necessidade da instituição de ensino em que o trabalho está 

sendo desenvolvido. 

 Atualmente placas de circuito impresso podem ser confeccionadas manualmente ou 

por empresas especializadas que, dependendo da quantidade desejada e do tempo, 

onerando desta forma o projeto. Sendo assim, em alguns projetos, para viabilizar o mesmo 

com pequenas quantidades, o processo indicado para estudantes é o manual. 

Existem varias maneiras de confeccionar uma placa de circuito impresso. Todas, 

porem requerem a passagem do desenho das trilhas para a placa de cobre. O método 

manual, por exemplo, requer que o desenho seja feito direto na placa, isso pode ser feito 

imprimindo o layout das trilhas em papel manteiga e depois passado a placa, fazendo o 

desenho diretamente na placa. Métodos manuais de confecção de placas de circuito 

impresso são trabalhosos e demandam em torno de três horas, exigindo total atenção para 

a criação do mesmo.  

Por este motivo, faz-se necessário uma alternativa para produção de placas de 

circuito impresso de baixa demanda. Pretende-se, assim, o desenvolvimento de um Plotter 

com a função de impressão do desenho de circuito impresso, diretamente na placa de 

montagem do circuito. 

3. OBJETIVOS 
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Objetiva-se o desenvolvimento de um protótipo de um plotter, desde a entrada de 

dados por meio de um microcomputador pessoal até o hardware final. O programa, escrito 

em linguagem assembly, envolve conceitos de microcontroladores, introduzidos durante o 

curso de graduação.  

Desta forma, projeta-se uma interface gráfica amigável e resultados que possam 

atender devidamente às necessidades do sistema, isto é, processar uma imagem de circuito 

impresso de forma a detectar suas bordas e transformá-las em instruções que controlarão, 

por meio de software e hardware adequado, uma caneta traçadora. 

 O hardware foi projetado de maneira a possibilitar uma impressão em dois eixos 

impulsionados por motores de passo, controlados a partir  do processamento de imagem 

realizado pelo software. O intuito principal é encontrar uma forma simples e acessível de 

suprir as necessidades do público técnico da instituição de ensino de obter um resultado 

com qualidade e comodidade, quando se trata de placas para montagens 

elétrico/eletrônicas.  

4. METODOLOGIA 

A opção de pesquisa nesse trabalho é o desenvolvimento e ensaio empírico 

de um protótipo, a fim de estudar os detalhes de funcionamento e de comportamento 

do sistema CNC pensado. 

Ao final do trabalho, pretende-se comparar os resultados de fiação impressa 

produzidos pelo protótipo, em comparação aos resultados produzidos por 

equipamento industrial similar e comercial. 

5. DESENVOLVIMENTO 

A etapa atual de desenvolvimento do protótipo apresenta uma estrutura 

mecânica já consolidada, com partes móveis, acionadas por motores de passo. Tais 

motores são acionados por drivers desenvolvidos neste trabalho e baseados no 

microcontrolador 8051. 
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 O layout do protótipo foi pensado para abrigar, além dos motores, os eixos de 

movimentação da ferramenta traçadora, uma base de trabalho, suportes da estrutura e 

acessórios, como mostra a Figura 1. 

FIGURA 1: Representação do Protótipo CNC para Circuito Impresso. 

Fonte: Os autores (2013) 

O hardware foi projetado para possibilitar uma impressão em dois eixos. Para guiar 

os movimentos do carro mestre utilizaram-se guias lineares e fusos esféricos. Para fixar o 

fuso ao carro mestre, com boa rigidez e alinhamento, optou-se por utilizar mancais de 

deslizamento.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O conjunto mecânico mostrou-se funcional, apresentando movimentos nos eixos X e 

Y satisfatórios. A ferramenta traçadora apresenta movimentos verticais satisfatórios para a 

função projetada. 

O sistema de ativação dos motores de passo encontra-se funcional e pronto para a 

implementação da lógica de leitura de imagens de layout de impressão. 
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