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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 seleção e 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 seleção 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 seleção de ferramentas para 

posterior fixação da mesma no cabeçote do eixo principal 

da máquina, como parte de um dispositivo automático de 

troca de ferramentas.   

Foram estudadas as possibilidades já existentes para 

fresadoras, e frente às opções, foi escolhida a usinagem 

de um disc magazine para armazenar as ferramentas e 

também o desenvolvimento de um software responsável 

por movimentar o disc através de motores de passo e seus 

respectivos drives. 

 

2. Metodologia 
 

O projeto seguiu 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. 

Após o estudo das técnicas possíveis, foi usinado um 

disc magazine em alumínio, por ser um material leve e 

resistente. A programação do software foi feita em 

linguagem Assembly para um microcontrolador da 

família 8051, a qual, conforme a Figura 1, é responsável 

pela movimentação linear do disc magazine para 

posicioná-lo na posição de troca e também pela 

movimentação angular de tal disc, a fim de posicionar 

corretamente a ferramenta a ser selecionada dependendo 

da ferramenta que atualmente está sendo utilizada. 

A primeira movimentação do disc magazine garante 

que, no início do programa, ele se encontre na posição 

inicial. 

No que diz respeito à movimentação linear do disc 

magazine, levou-se em consideração a distância que este 

deveria percorrer para chegar à posição de troca, 

considerando também uma margem de segurança. 

Já para a movimentação angular do disc magazine, 

levou-se em consideração a ferramenta atual, ou seja, a 

ferramenta que está sendo utilizada naquele instante e 

também qual é a próxima ferramenta requerida para o 

processo de usinagem. Desta forma, foi possível otimizar 

a movimentação do disc magazine para que ele percorra 

a menor distância para a troca de ferramenta. 

 

3. Ilustrações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Fluxograma do processo de seleção. 

 

4. Conclusões 
 

A partir do desenvolvimento do sistema, foram 

aplicados conhecimentos de programação em Assembly 

para um microcontrolador da família 8051, a fim de 

solucionar o problema da troca de ferramenta. Para tal, 

foi desenvolvido um software que automatizou todo o 

processo de seleção de ferramentas em uma fresadora, 

que antes era realizado de forma manual.  

O projeto encontra-se em fase de implementação e, 

com isso, objetiva-se a diminuição dos tempos de 

operação da fresadora e um consequente aumento da taxa 

de produção horária da mesma. 
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