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Resumo: Os CNCs ainda são temas de pesquisa de 

melhorias em processos, visando sempre a redução de 

tempos, para assim atender às exigências do mercado. 

Uma linha desta pesquisa aponta para a troca rápida de 

ferramentas, o que reduz substancialmente o tempo de 

parada em relação ao tempo de troca manual, ainda 

existente em máquinas automáticas. Este projeto 

pretende estudar as formas de fixação automáticas de 

ferramenta em determinado tipo de máquina operatriz, 

uma fresadora, para reduzir o tempo de troca das fresas. 

 

1. Introdução 

 
Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento 

de um sistema automático de fixação de ferramentas no 

cabeçote do eixo principal da máquina, como parte de 

um dispositivo automático de troca de ferramentas.   

Serão estudadas as possibilidades já existentes para 

fresadoras, visando escolher a mais viável tecnicamente, 

com o menor custo de implantação e operação. O 

dispositivo será projetado, executado e testado. 

Hoje, as fresadoras disponíveis no Laboratório de 

Tecnologia da Manufatura têm fixação de ferramentas 

manual, sendo o seu tempo de troca dependente das 

habilidades do operador. 

 

2. Metodologia 

 
O projeto seguirá a metodologia científica de 

pesquisa, abrangendo as seguintes etapas: Pesquisa 

exploratória; Análise matemática; Escolha do método de 

seleção; Construção do protótipo de fixação integrado 

com a seleção da ferramenta escolhida. 

Primeiramente, será realizado um estudo sobre o 

funcionamento da fresadora e a sua programação, como 

também as técnicas disponíveis de fixação de 

ferramenta automática. Uma vez escolhido o método, 

será feito um pré-projeto de como o sistema será 

implementado, para assim projetar e construir o 

dispositivo. 

 

    Tabela I – Cronograma. 

 

3. Ilustrações 
   

 

       
  

        
 

Figura 1 – Procedimento manual para fixação e troca de 

ferramenta da fresadora CNC do Laboratório de 

Tecnologia de Manufatura. 
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