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1. RESUMO 

 

Diante de um cenário econômico internacional que vem se modificando e alterando 

suas estruturas em função dos inúmeros avanços da tecnologia, da globalização e 

de uma crescente consciência ecológica, se faz necessário que as organizações 

busquem constantemente alternativas inovadoras para se manterem competitiva no 

mercado. Uma das principais características desta nova maneira de competir é a 

busca pela otimização nos processos de produção, hoje considerada uma das 

principais preocupações dos gestores de produção, pois, se a produção é otimizada, 

seus custos são reduzidos e, consequentemente, seu resultado é ampliado. Para 

ajudar a melhorar os processos atuais e se tornarem cada vez mais competitivas, 

diversas ferramentas têm sido desenvolvidas e aplicadas nas organizações, como 

por exemplo, as simulações, virtualizações e prototipagem. Analisando a importância 

da simulação/virtualização da manufatura neste contexto e aplicada a um processo 

de usinagem, esse estudo tem por objetivo fazer uma verificação do processo de 

fabricação de uma peça usando a programação manual e através do método CAM. 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O mercado encontra-se atualmente em um ambiente cada vez mais globalizado, 

onde o sucesso de uma empresa depende de que o desenvolvimento de seus 

produtos seja feito dentro das qualificações que o consumidor exige, em um tempo 

menor que seus concorrentes e essencialmente buscando tendências inovadoras, 

porém sempre respeitando o conceito de autossustentabilidade no meio em que a 

organização se encontra inserida (LIMA, 2009). 

O sucesso de um produto está muitas vezes associado à habilidade das empresas 

em identificar as necessidades dos clientes e imediatamente desenvolver os 

produtos que preencham as lacunas a um baixo custo. A aprendizagem rápida dos 

envolvidos em cada estágio do processo de desenvolvimento de um produto é a 



chave para o sucesso dele sendo a utilização de simulação e protótipos por 

virtualização, quando devidamente explorada, uma parte essencial no processo. 

Com a necessidade de se atingir o mercado consumidor, que deseja formas mais 

harmoniosas, ou mesmo na fabricação de itens para as indústrias que utilizam um 

alto grau de complexidade geométrica em seus produtos, como por exemplo, a 

indústria aeronáutica, automotiva ou de moldes e matrizes, um intensivo avanço 

tecnológico nos processos de desenvolvimento de produtos vem acontecendo, 

visando manter a qualidade exigida e ao mesmo tempo obtendo um ciclo de 

desenvolvimento de produto reduzido (TOLEDO; BRITO, 1999).  

Diante de tal cenário, a simulação surge como uma alternativa que permite 

reproduzir o comportamento de um sistema real com o uso dos modernos recursos 

da tecnologia da informação, possibilitando a visualização de resultados que serão 

obtidos em uma situação real. A vantagem da utilização da simulação é de permitir a 

análise de diversas alterações no cenário virtual, sem o custo e o risco de atuar no 

cenário real (CHWIF; MEDINA, 2010).  

Este estudo tem como finalidade comparar a eficiência no processo de usinagem 

entre o método manual e o programável com uso da ferramenta CAD/CAM no CNC. 

 

2.1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A simulação pode ser aplicada em diversos tipos de operações com o objetivo de 

analisar o sistema atual para verificar os resultados da ampliações e melhorias no 

processo. Essa técnica pode ser utilizada tanto para projeto e avaliação de novos 

sistemas, como também para reconfiguração física ou mudanças no controle e/ou 

regras de operação de sistemas existentes, visando a melhoria dos processos 

(SAKURADA; MIYAKE, 2009). 

Simular é desenvolver um modelo de um sistema em projeto ou já construído com o 

objetivo de avaliar o seu comportamento segundo vários aspectos, sendo possível 

desta forma tirar conclusões sem necessitar de o construir (KELTON et al. (2002)).  

Ainda Kelton et al. (2002), segundo um ponto de vista prático, a simulação é o 

processo de concepção e criação de um modelo computorizado de um sistema 

proposto ou real com o propósito de conduzir experimentos numéricos para nos dar 

um melhor entendimento do comportamento do sistema através de determinadas 

condições. 



 

2.1.1 Comando numérico computadorizado – CNC 

 

Segundo Cassaninga (2000), o comando numérico computadorizado –CNC é um 

dispositivo eletrônico que recebe as informações sobre a forma que o equipamento 

ou máquina-ferramenta irá realizar a operação por meio de linguagem própria 

denominada programa CNC, processa essas informações, devolvendo-as ao 

sistema através de impulsos elétricos. Estes sinais elétricos são responsáveis pelos 

acionamentos de motores, que darão às máquinas os movimentos desejados com 

todas as características, possibilitando a realização das operações sequenciais sem 

intervenção do operador. 

A tecnologia CNC engloba diversos processos automáticos de fabricação, podendo 

ser aplicado desde o desenvolvimento de um produto até a sua concepção. O 

campo de maior utilização dessa tecnologia é a área de fabricação, sendo aplicada 

aos processos de fresamento, torneamento, dobramento, corte, entre outros. Sua 

aplicação no controle de máquinas permite a realização de tarefas repetitivas e de 

grande complexidade cinemática, possibilitando a reprodutibilidade de produtos de 

variadas formas geométricas (COSTA; PEREIRA, 2006). 

Dentro do processo de manufatura, são inúmeras as aplicações do comando 

numérico computadorizado, porém este estudo foca na aplicação de usinagem, onde 

essa tecnologia está diretamente associada às máquinas-ferramentas. 

A área de usinagem é o campo que apresenta uma maior aplicação deste sistema, 

voltado ao controle das máquinas-ferramenta. A possibilidade de controlar o 

caminho que uma ferramenta de corte irá percorrer e, com isso, poder criar a 

geometria desejada, torna essa tecnologia fundamental nas indústrias metalúrgicas. 

Hoje diversas máquinas-ferramenta utilizadas nas operações de usinagem são 

comandadas numericamente, tornando assim a taxa de produção relativamente alta 

para o fornecimento de peças de alta precisão a um custo relativamente baixo 

(GROOVER, 2011). 

 

2.1.2 Programação CNC 

 

A programação CNC é um termo que se refere aos métodos para geração de 

instruções que orientam o comando numérico computadorizado (TEICHOLZ, 1985).  



Segundo Costa e Pereira (2006), esta pode ser interpretada como um sistema de 

informação que transforma uma descrição geométrica de uma peça a ser usinada, a 

partir de uma entrada simbólica da mesma, no controle de posição e velocidade de 

um ou mais servo-motores. Basicamente, o controle numérico compreende o 

comando dos movimentos de aproximação, avanço e recuo de um a ferramenta de 

corte, de forma similar ao definido na NBR 6162, 1989.  

 Por serem várias as técnicas de programação e a variedade de procedimento, neste 

estudo foram analisados os métodos manual e automatizado com sistema CAM. 

 

2.1.3 Programação CAD/CAM 

 

Segundo Groover (2011), um sistema CAD/CAM é definido como um sistema gráfico 

interativo de computador equipado com software para realizar algumas tarefas de 

projeto de manufatura, de modo a integrar essas funções. Sistemas CAD/CAM 

permitem uma interpretação da geometria da peça, armazenada em um arquivo 

gráfico criado no CAD, e a geração dos programas CNC de acordo com algumas 

informações fornecidas pelo programador usuário do módulo CAM. 

Os sistemas CAM têm hoje como função básica a geração das trajetórias das 

ferramentas sobre uma geometria previamente definida no CAD. Segundo Groover 

(2011), o termo CAM indica o amplo uso de computador e da tecnologia da 

informática nos sistemas de produção para auxiliar em todas as fases da manufatura 

de um produto incluindo: 

 Processos;  

 Planejamento de produção;  

 Usinagem;  

 Gerenciamento e controle de qualidade. 

Um objetivo fundamental do sistema CAD/CAM é a integração das funções de 

engenharia de projetos e engenharia de manufatura (GROOVER, 2011). As 

vantagens da programação CNC usando sistemas CAD/CAM incluem: 

 Possibilidade de simulação off-line;  

 Análise de tempo e custo de operação de usinagem pelo sistema;  

 Seleção de ferramentas mais apropriadas para o processo pode ser feito de 

forma automática;  



 O sistema pode otimizar o caminho de ferramenta, os parâmetros de corte 

para o material de trabalho e as operações. 

 

2.1.4 Programação manual 

 

Segundo Gibbs (1994), a programação manual de máquinas CNC, se refere à 

preparação de um programa sem utilização de recursos computacionais para 

determinar a trajetória de ferramenta, os pontos de intersecção de perfil, os avanços, 

as velocidades, etc. Neste processo o operador informa manualmente os dados da 

geometria da peça e os comandos de movimento diretamente na MCU (unidade de 

controle de máquina) que está executando o serviço. 

Costa e Pereira (2003) destacam que muitas empresas que fazem uso da tecnologia 

CNC realizam a programação manual, o que justifica por dois motivos: 

i. O investimento num sistema completo que permita a integração digital entre o 

modelo dos produtos e os recursos de fabricação é extremamente elevado, 

se levado em conta o valor da aquisição, da manutenção e do treinamento de 

pessoal; 

ii.  A geometria dos produtos usinados é muito simples e, em vários casos, 

podem ser tratados como programação em 2 ½ eixos. 

Para Pereira (2003), existem algumas desvantagens associadas à programação 

manual. Segundo ele, talvez a maior seja o tempo necessário para desenvolver um 

programa completo. Os cálculos, as verificações e as outras atividades exigem muito 

tempo em programações manuais. Outra grande desvantagem é o alto percentual 

de erros e a dificuldade de efetuar mudanças no programa 

 

3. OBJETIVO 

 

O objetivo principal deste estudo é comparar o resultado da ferramenta de 

programação CAM versus a programação manual existente na máquina. 

 

4. METODOLOGIA E MATERIAIS 

 



A metodologia empregada nesta pesquisa científica de caráter exploratório foi 

desenvolvida a partir de testes experimentais e referências bibliográficas. 

 

4.1 Material 

 

O produto em estudo é referenciado pelo código 990040038, conforme figura 1. 

 

 

Figura 1 – Modelo do produto em estudo. 

 

4.2 Máquinas e equipamentos 

 

O equipamento utilizado é o torno de cabeçote móvel CNC (Comando Numérico 

Computadorizado), da marca CITIZEN modelo A20 VI com 4 eixos, com comando de 

programação FANUC, conforme figura 2. 

 

Figura 2 – Torno de Cabeçote Móvel modelo CITIZEN A20. 



 

5. RESULTADOS 

 

O teste foi realizado no mês de fevereiro em uma máquina de comando numérico 

computadorizado (CNC) número 2895, modelo CITIZEN A20 com comando de 

programação FANUC.  

 

 

Figura 3 – Simulação física da peça 99 004 0038. 

 

Pode-se observar que o tempo de produção da peça 99 004 0038 com a programação 

manual é de 88 segundos e após a programação realizada na ferramenta CAM o 

tempo baixou para 60 segundos obtendo um ganho de 28 segundos por peça. 



  

Figura 4 – Resultado do processo de otimização do produto 99 046 0031. 

 

 

A tabela 2 mostra os resultados obtidos com o processo de otimização com a 

utilização da ferramenta CAM. 

 

 

Tabela 2 – Resultado do Processo de Otimização com a Ferramenta CAM. 

Tempo de Operação (s) Resultado 

Programação 

Manual 

Programação 

CAM 
Tempo (s) Peças/hora Ganho (%) 

88 60 

28 

+19 

+31,82% 
41peças/hora 60 peças/hora 

327 

peças/8horas 

480 

peças/8horas 
+153 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dentro da metodologia empregada neste estudo e com base na análise dos dados é 

possível concluir que houve uma otimização do processo através do uso da 

ferramenta de programação CAM, onde a fabricação do produto 99 004 0038 

apresentou uma redução de, aproximadamente, 30%, comparada com a programação 
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atual, a qual é manual. Os resultados obtidos mostram que a otimização do processo 

de fabricação aumenta ainda mais a capacidade produtiva da fábrica.  

Esta pesquisa serve como base de dados para estudos futuros na área de usinagem, 

simulação e prototipagem. 
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