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RESUMO

Nos dias atuais a globalização surgiu em conjunto com a automação das máquinas e serviços. A automação industrial vem crescendo 
assustadoramente nos últimos anos e os conceitos de produtividade e qualidade ganham considerável destaque nas organizações. Dessa forma, 
está se vendo um mercado cada vez mais competitivo e se torna inevitável a utilização de sistemas automatizados. O conceito de retrofitting 
aliada à proposta de projeto integrador e à escassez de recursos é o que o projeto se propõe a ser realizado. O projeto visa aplicar a técnica de 
retrofitting para automatizar uma fresa vertical com utilização de uma mesa de coordenadas, sensores, motores de passo e muita programação 
em linguagens de programações C e Wire. O sistema consta de uma mesa de coordenadas XY, que executa os deslocamentos perpendiculares à 
fresa em um plano. Junto à mesa de coordenadas localizam-se os motores de passo comandados por drivers que fazem a movimentação dessa 
mesa nos eixos X e Y. A variação do eixo Z ainda é realizada de forma manual, pois inicialmente a fresa não tem um controle automático. As 
máquinas CNC são equipamentos programáveis que apresentam a capacidade de controlar, por programação, a velocidade, aceleração e 
posicionamento de eixos ou ferramentas. Nessas máquinas com comando numérico computadorizado, as ferramentas são controladas para 
permitir furar, polir, fresar, retificar e executar uma série de ações, permitindo usinar uma grande variedade de peças em alta velocidade e com 
grande precisão, especialmente quando associadas a programas de CAD/CAM (Computer-Aided Design e Computer-Aided Manufacturing). Os 
movimentos da máquina CNC, que no atual projeto é representado pela mesa de coordenadas XY, são controlados através de um software de 
computador, onde envia sinais ao sistema que após serem devidamente tratados, são amplificados e enviados aos motores de passo, para o 
controle dos movimentos da mesa de coordenadas XY. Os motores de passo consistem em motores DC de magnetos permanentes ou de 
relutância variável que apresentam rotações em ambas as direções, variações incrementais de precisão angular e com repetição de movimentos 
bastante exatos, quanto ao sistema embarcado, realiza um conjunto de tarefas predefinidas, geralmente com requisitos específicos e atuará 
juntamente com o firmware GRBL. Considerado um software livre de alto desempenho e de baixo custo para o controle de movimento baseado 
em portas paralelas para fresagem CNC. Ele é executado em um Arduino UNO ou MEGA, dois modelos de placa Arduino. O GRBK aceita o 
compilador de código G e foi testado com a saída de várias ferramentas CAM sem problemas.  O objetivo geral consiste na aplicação da técnica de 
retrofitting para converter uma máquina antiga, com pouco uso, em uma fresa vertical e uma mesa de coordenadas XY utilizando automação e 
princípios de uma máquina CNC. Os objetivos específicos: automatizar a fresa vertical para atuação como uma máquina CNC; implementar um 
programa em linguagem de programação C e Wire a placa Arduino para controlar os motores de passo; traçar figuras geométricas em um 
computador e reproduzir as mesmas em pequenos pedaços de madeira a partir da fresagem da fresa vertical. A metodologia aplicada foi 
modificar a furadeira esquecida no canto da oficina, limpando-a e automatizando a mesma. Foram instalados os motores de passo para 
movimentação da mesa de coordenadas, configurados e programados os CNC Shile e o Arduino, e por fim, configurados e programados o 
firmware GRBL para enviar informações para a placa Arduino. Um CNC Shiled instalado no Arduino recebe esse código e movimenta a mesa de 
coordenadas usinando o material e transformando em um objeto útil para o mercado. O projeto já obteve resultados esmerilhando peças para 
uma empresa de TI. O trabalho que seria realizado manualmente em 300 caixas e levaria em torno de 1 mês, conseguiu ser feito em uma semana. 
Dessa forma, a máquina esquecida pode ajudar na fabricação de novas peças.
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