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1. RESUMO 
 Neste trabalho é realizado o estudo sobre a precisão de um barramento CNC de 

baixo custo. Este barramento CNC foi desenvolvido com a escolha de materiais 

acessíveis, quanto ao custo e disponibilidade.  

 A partir da confecção do projeto, foram realizados ensaios para a análise do 

escorregamento sofrido para vários módulos de deslocamento. 

 Foi possível determinar níveis de escorregamento em função do deslocamento total. 

2. INTRODUÇÃO 
Máquinas CNC (Comando Numérico Computadorizado) são amplamente utilizadas 

em variedades de máquinas e processos devido à sua facilidade de adequação a 

diferentes situações de produção. As CNC’s permitem a operação automática do 

processo de movimentação nos planos 2D ou 3D, por meio de instruções 

codificadas em software. Sua formulação mecânica é composta por motores 

acoplados em dois ou três eixos que se movimentam com base nos planos 

cartesianos. 

3. OBJETIVOS 

 Estudo do escorregamento sofrido nas barras dos eixos da CNC a fim do 
conhecimento da precisão do equipamento. 
 
4. METODOLOGIA 
 Para o desenvolvimento de uma CNC de dois ou três eixos é necessário a utilização 

de um sistema eletrônico cuja a função é o controle lógico de seus movimentos e 

operações. Com isso o controlador utilizado no projeto foi o Arduino UNO. 

 A estrutura da CNC projetada é composta por MDF (lMedium Density Fiberboard, 

ou em tradução livre, Placa de Fibra de Média de densidade). Este material é 

derivado da madeira e tem como característica ser um material sem nós, uniforme e 

denso. O MDF tem baixo custo e também facilidade de manuseio. Este material é 

padronizado no Brasil pela ABNT NBR 15316 que define os termos usualmente 

empregados na fabricação, comercialização execução de ensaios e utilização dos 

paneis. 

 Os motores utilizados são motores de passo (stepper motor), os quais não utilizam 

escovas. Ele define uma rotação completa em um número de passos iguais, dessa 

forma se obtém a posição do motor sem que haja a necessidade de um sensor de 

posição para realimentação, tornando o sistema controlador de malha aberta. Sua 

composição interna é formada por eletroímãs disposto em torno de uma peça de 

ferro central em forma de engrenagem. Os eletroímãs são energizados por um 



circuito de acionamentos externo de forma sequencial, atraindo os dentes da 

engrenagem para o próximo passo. A partir daí o processo é repetido passo a passo 

e dessa forma o eixo do motor pode ser posicionado em um ângulo preciso.  

5. DESENVOLVIMENTO 

 O projeto, que para melhor visualização como um todo pode ser seccionado neste 

documento em mecânica e controle lógico e operacional, foi desenvolvido pelo grupo 

utilizando materiais que podem ser facilmente encontrados no mercado. A seguir, 

têm-se o aprofundamento destas seções. 

 A seguir, nas figuras 1.a e 2.b, têm-se o projeto mecânico com as vistas da 

estrutura em MDF unido as barras metálicas.  

Figura 1.a: Vistas (cotas em milímetros)            Figura 1.b: Modelo 3D (cotas em milímetros) 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Para a execução do movimento ao longo dos eixos foi escolhido o motor de passo 

nema 17.  

 A eletrônica é constituída basicamente por um Arduíno Uno, cabos, um protoboard 

e sua respectiva alimentação. A linguagem utilizada nesta programação é C. O 

microcontrolador do Arduíno em questão, é um ATmega328, o qual possui 28 pinos.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 



 A fim de se obter dados para análise, foi utilizado somente um eixo para a parte 

teórica do estudo. Na extremidade da barra oposta à extremidade do motor, foi 

acoplado um encoder, dispositivo eletromecânico, o qual faz a conversão de 

movimentos rotativos em impulsos elétricos. 

 Para obter a precisão da CNC, através do software Gcode Sender foi programada a 

velocidade de deslocamento igual a 300mm/min, com aceleração de 5mm/min². O 

passo do fuso do eixo equivale a 4mm por volta. 

 

 Com os dados apresentados acima, têm-se a seguinte análise gráfica (Fig.2). 

 

 

 
 

Figura 2 – Deslocamento de 100mm e pulsos 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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