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RESUMO 

 

A Router CNC é um equipamento com automação programável. Desse modo, a Router CNC 

é comandada por intermédio de um sistema numérico computadorizado, o qual aciona um 

conjunto mecânico no intuito de viabilizar que uma ferramenta de corte se movimente e 

possibilite flexibilidade e precisão na usinagem de um material. Dessa forma, esse trabalho 

propõe a realização de dimensionamento e desenvolvimento de um projeto estrutural de uma 

Router CNC, com três eixos de movimentação e capaz de fabricar peças em chapas de MDF. 

Dessa maneira, essa máquina substituiria o trabalho manual, permitindo, assim, a fabricação 

de peças com geometrias complexas em um menor tempo. Posto isso, para o desenvolvimento 

do projeto em questão, fez-se necessário o conhecimento de dados técnicos envolvendo tanto 

os componentes estruturais quanto os mecânicos.   
 

Palavras-chave: Dimensionar. Projetar. Componentes Estruturais. 

 

 

STRUCTURAL DESIGN OF A LOW COST CNC ROUTER 

 
ABSTRACT 

 

The CNC Router is a device with programmable automation. In this way, the CNC Router is 

controlled by means of a computerized numerical system, which activates a mechanical 

assembly in order to enable a cutting tool to move and enable flexibility and precision in the 

machining of a material. In this way, this work proposes the realization of dimensioning and 

development of a structural design of a CNC Router, with three axes of movement and 

capable of manufacturing parts in MDF sheets. In this way, this machine would replace 

manual labor, thus allowing the manufacture of parts with complex geometries in less time. 

That said, for the development of the project in question, it was necessary to know technical 

data involving both structural and mechanical components. 

 

Keywords: Dimension. Design. Structural Components. 
 

 

 

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO 

  

Com o avanço da tecnologia, o uso de máquinas e equipamentos está em constante 

crescimento no setor industrial. Assim, vislumbra-se que o referido setor tem implantado as 

tecnologias advindas de tal avanço no intuito de melhorar os processos de produção. Nesse 

contexto, o uso de processos que envolvam a usinagem computadorizada por comando 

numérico para o desenvolvimento de peças passou a ser habitual na indústria, principalmente 

no que tange à área metalomecânica (AZEVEDO, 2017). 

Segundo GROOVER (2010), o conceito de controle numérico surgiu no fim dos anos 

1940 como uma forma de automação programável na qual os movimentos mecânicos de uma 

máquina ferramenta eram controlados por um programa de dados alfanuméricos codificados. 

O autor, ainda, menciona que a primeira máquina de CN (Comando Numérico) foi 

desenvolvida em 1952 para a produção de peças geometricamente complexas, sendo que o 

processo de produção dessas peças não permitia que o usuário da máquina ferramenta 

mudasse as funções lógicas fixadas e gravadas em cartões previamente perfurados. 

Ademais, GROOVER (2010) dispõe que o CNC (Comando Numérico 

Computadorizado) foi formado pela integração do CN ao uso de computadores, sendo que 

isso possibilitou que os programas fossem alterados pelo operador por meio de uma interface 

gráfica a qual propiciava o armazenamento de dados em uma memória interna, permitindo 

processamento e manipulação dos mesmos.  

Assim, uma máquina ferramenta associada a um CNC permite o acionamento 

automático dos movimentos mecânicos do equipamento por meio da leitura de um sistema de 

coordenadas cartesianas através de uma lógica de programação por CN para controle dos 

eixos. Desse modo, uma máquina desse tipo proporciona maior precisão e repetibilidade de 

peças na execução de um corte (FITZPATRICK, 2013). 

Atualmente, o uso dessa tecnologia está em constante crescimento, devido ao fato de 

ser um equipamento com automação programável o qual permite flexibilidade no 

desenvolvimento de projetos através de computadores, que fornecem as informações pra que a 

máquina execute o corte no material escolhido. Dessa forma, peças com geometrias 

complexas podem ser eficazmente replicadas (JUNIOR, 2017). 

Assim, o objetivo deste trabalho esteve centrado, especificamente, no 

dimensionamento e desenvolvimento de um projeto estrutural de uma Router CNC destinada 

a uso pessoal com três eixos de movimentação (x, y, z), a qual, através de uma operação de 

usinagem via CNC, será capaz de fabricar peças em MDF (Fibra de Média Densidade).  
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2 DESENVOLVIMENTO  

 

Para o início do trabalho, foi necessária a compreensão do que é e como funciona 

uma Router CNC (imagem 1) e, posteriormente, realizar um estudo acerca dos melhores 

materiais e métodos para o desenvolvimento do projeto em questão. Ademais, o processo para 

o desenvolvimento do projeto da Router CNC envolveu o conhecimento de todos os 

componentes utilizados na parte mecânica, elétrica e eletrônica que compõem a máquina.  

 

Imagem 1 - Router CNC profissional  

 

Fonte: Rizon (2020) 

 

Contudo, salienta-se que o objeto de análise do projeto está centrado no 

desenvolvimento do dimensionamento da parte estrutural e mecânica da Router CNC. Dessa 

maneira, para que os desenhos bidimensionais (2D) e tridimensionais (3D) do projeto fossem 

realizados através da utilização de um software CAD, ou seja, um software  que permite a 

elaboração dos desenhos com as devidas dimensões, fez-se necessário o conhecimento técnico 

a respeito de cada componente utilizado para que os motores de passo, eixos lineares, eixos 

fusos, operassem com precisão e eficiência.  

 A Router CNC objeto de apreciação do projeto possui as seguintes dimensões 

1000x930x532mm, sendo que área útil para fresamento é de 500x600mm espaço suficiente 

para que chapas de MDF com até 9mm de espessura possa ser usinada. Com a definição da 

estrutura foi necessário escolher guias lineares que funcionam como orientação no 

deslocamento dos eixos e sustentação da máquina.  Dessa forma, fez-se necessário o 

conhecimento de algumas características físicas desse tipo de madeira para projetar a Router 

https://www.rizon.com.br/routerr/fresadora-router-cnc-primalinea-pl-2030-e/
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CNC no software de modelagem 3D. Para o projeto da estrutura foi decidido usar o MDF, a 

fim de ser um material de baixo custo, de fácil construção de um possível protótipo. 

Desse modo, para o sistema de movimentação da máquina em questão foram 

escolhidos eixos lineares, os quais deslocam a estrutura por meio de rolamentos lineares. 

Sendo assim, esse conjunto proporciona um movimento preciso, suave e sem folgas durante o 

deslocamento. Posto isso, foi necessária a escolha adequada do diâmetro, pois o mesmo 

proporciona maior resistência ao suporte de esforços gerados durante a usinagem.  

Nesse contexto, houve o desenvolvimento dos cálculos dos esforços suportados por 

essa estrutura. Assim, para que a estrutura suportasse o deslizamento dos eixos lineares foram 

utilizados no projeto rolamentos lineares inseridos em mancais, sendo que esses rolamentos 

lineares serão fixados na estrutura para proporcionar maior alinhamento e conferir menor 

atrito no movimento. Dessa forma, o sistema de deslocamento da estrutura móvel da Router 

CNC será composto por: eixos lineares, rolamentos lineares adicionados em mancais e 

suporte do eixo linear, o qual será fixado na estrutura, a fim de sustentá-la e impedir a 

movimentação da guia linear.  

Para saber se a escolha do diâmetro do eixo linear foi a correta, foi realizado um 

cálculo de deformação por flexão. De acordo com HIBBELER (2009), a flexão é uma 

deformação ocasionada pela aplicação de uma carga sobre o eixo, sendo um esforço físico que 

tenta dobrar o material. Dessa forma, para realizar os cálculos, utilizou-se a flexão do eixo na 

pior situação, ou seja, no eixo Y (que recebe maior carga), sendo que o cálculo foi realizado 

considerando que o eixo é apoiado nas extremidades e recebe uma carga pontual. 

Ademais, foi necessário calcular a flecha máxima, que consiste na máxima 

deformação suportada pelo material, e também calcular a tensão de resistência ao 

dobramento. Assim, de acordo com BEER (2012), as equações necessárias para realizar esse 

cálculo são: 

 

Mmáx.=(F*L)/4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 (1) 

F=m*a
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 (2) 

Ymáx.=(F*L³)/(48*E*I)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 (3) 

I=(π*(r^4))/4 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(4) 

σ= (Mmáx.*r)/I
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(5) 

σ=F/A
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 (6) 
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Onde Mmáx é o momento fletor máximo (N.m), F é a força aplicada (N), L é o 

comprimento do eixo (m), m é a massa (kg), a é a aceleração da gravidade (m/s²), Ymáx é a 

flecha máxima (mm), E é módulo de elasticidade (neste caso como foi utilizado no eixo o aço 

SAE 1020, cujo valor de E é tabelado e corresponde a 205 GPa), I é o momento de Inércia 

(m4), r é o raio do eixo (m), σ é a tensão de flexão (Mpa) e A é a área (m²).  

No que tange o sistema de transmissão, foi utilizada a junção entre o fuso 

trapezoidal, o qual possui a finalidade de transformar movimento circular gerado pelos 

motores de passo em movimento linear, e o motor de passo. A respeito do motor de passo, o 

movimento dos eixos X, Y e Z, na máquina em questão, será realizado através da utilização 

de três motores de passo que movimentarão um pórtico móvel sobre uma mesa fixa na 

estrutura.  

Já o sistema de tração dessa máquina será composto pelo conjunto fuso trapezoidal e 

motor de passo. De acordo com HANNIFIN (2003), o motor deve fornecer torque suficiente 

para vencer a Inércia do sistema e movimentar a estrutura requerida.  Nesse contexto, 

considerando o eixo Z como base dos cálculos, foi realizado o dimensionamento para 

encontrar o torque mínimo necessário para movimentar esse pórtico móvel e, assim, calcular a 

velocidade de avanço. Com o conhecimento de transmissão por parafuso, advindo de 

NORTON (2013), a seguinte fórmula foi usada: 

 

T= (Fc*p)/2π 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 (7) 

 

Onde T é o torque mínimo (N.m), Fc é a força de corte (N) e p é o passo do fuso (m). 

Com o resultado dessa equação, foi necessário utilizar a gráfico de Torque x Velocidade 

fornecida pelo fabricante do motor (Imagem 2) para encontrar a velocidade de rotação do 

motor em (RPM). Desse modo, essa velocidade foi convertida em (RPS) para, então, 

multiplicar pelo passo do fuso e, assim, encontrar a velocidade de avanço em (mm/s). 
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Imagem 2: gráfico de Torque x Velocidade 

 

Fonte: Datasheet Neoyama (2020) 

 

Ademais, como a Router CNC funciona por intermédio de uma operação de 

fresamento, a qual consiste em um processo de usinagem que remove material de uma peça 

concedendo forma e acabamento, foi utilizada uma Tupia como ferramenta de corte, já que a 

mesma fornece um melhor custo benefício. Dessa maneira, fez-se necessário o conhecimento 

dos parâmetros de corte fundamentais da usinagem que são: velocidade, avanço e 

profundidade (GROOVER, 2014).  

Assim, nesta operação, a ferramenta de corte (fresa), estará em movimento rotativo 

enquanto a peça a ser usinada estará fixa na mesa. Assim, através de cálculos, foram 

determinadas, visto que elas precisam ser programadas e controladas na operação de corte da 

máquina ferramenta (DINIZ, 2010).  

Sob este viés, foi necessário utilizar as equações (8), (9) e (10) presentes na obra de 

GROOVER (2014):  

 

N=v/π*D
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 (8) 

Fr=N*Nt*f -----------------------------------------------------------------------------------------------(9) 

Pc= Fc*v ---------------------------------------------------------------------------------------------- (10) 

 

A equação (8) está relacionada à velocidade de corte, sendo assim, N é a velocidade 

de rotação do eixo (RPM), v é a velocidade de corte (m/min) e D é o diâmetro da fresa (m). A 
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equação (9) demonstra o cálculo da velocidade de avanço, onde Fr é a velocidade de avanço 

(mm/min), N é a velocidade é a velocidade de rotação (RPM), Nt é o número de dentes da 

fresa e f é o avanço por dente (mm/dente). Já a equação (10) calcula o Pc que é a potência de 

corte (W), Fc é a força de corte em (N) e v é a velocidade de corte em (m/s). 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

O presente trabalho foi destinado à realização de um projeto que contempla a parte 

mecânica e estrutural de um protótipo de uma Router CNC, visando um baixo custo de 

produção. Para isso, a estrutura foi desenvolvida em chapa de MDF de 15mm e projetada com 

uma rigidez adequada para suportar as vibrações advindas dos movimentos dos eixos.  

Dessa forma, o projeto foi inteiramente realizado no software SolidWorks, a fim de 

definir as dimensões adequadas para que o sistema, o qual consiste em uma mesa fixa, um 

pórtico móvel (movimentado sobre guias lineares) e no sistema de transmissão (realizada pelo 

conjunto fuso trapezoidal e motor de passo), trabalhe corretamente e seja de fácil construção. 

Assim, o desenvolvimento do presente trabalho consistiu na elaboração de um 

projeto de uma Router CNC com uma área de trabalho útil de 500x600mm, a qual possuirá a 

capacidade de usinar materiais leves, como por exemplo: MDF.  

Desse modo, no intuito de realizar o controle automático dos equipamentos 

mecânicos desta máquina para a construção de um futuro protótipo foi dimensionado para este 

projeto a utilização do Arduíno Uno associado a software gratuito para controle da máquina 

em questão. Porém, salienta-se que o sistema eletrônico não foi alvo de estudos aprofundados 

no desenvolvimento do projeto.   

Ante o exposto, a estrutura física desta Router CNC foi desenvolvida em MDF de 

15mm e possui a capacidade de movimentação da ferramenta nos planos X, Y e Z do plano 

cartesiano, nota-se que os movimentos dos eixos são de 90° uns dos outros como mostra a 

imagem a seguir (Imagem 3).   
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Imagem 3: Movimentação dos eixos no plano cartesiano. 

 
Fonte: FITZPATRICK (2013) 

 

Ademais, através dos estudos realizados, foi constatado que utilizar no 

desenvolvimento do projeto uma estrutura de MDF permite uma estrutura leve, resistente, 

com um custo menor em relação a outros materiais, além da mesma ser mais versátil.  

Conforme mencionado, o projeto mecânico dessa Router CNC foi inteiramente 

desenhado no SolidWorks, um software que permite realizar tanto o desenho 3D quanto o 

desenho 2D da estrutura e, também, dos componentes utilizados, tais como: eixos guia, fusos 

trapezoidais e rolamentos lineares. Assim, a imagem a seguir demonstra o desenho 3D desta 

máquina (Imagem 4).   

 

Imagem 4: Projeto estrutural da Router CNC. 

 
Fonte: Autor (2020) 
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De acordo com a imagem, as dimensões da máquina foram definidas de forma que o 

conjunto como um todo forneça rigidez suficiente para suportar os esforços gerados durante a 

usinagem. Dessa forma, a máquina possui um comprimento de 930mm, largura de 1000mm, e 

altura de 532mm.  

Sendo assim, a máquina em questão foi projetada por meio da união de três 

estruturas mecânicas separadas em eixo X (imagem 5), eixo Y (imagem 6) e eixo Z (imagem 

7), respectivamente. Para o melhor entendimento desse assunto, as imagens abaixo mostram 

os desenhos referentes a cada eixo com os devidos componentes utilizados para sustentação e 

movimentação da estrutura.  

 

Imagem 5: Projeto estrutural do eixo X da Router CNC.  

 

Fonte: Autor (2020) 

 

Imagem 6: Projeto estrutural do eixo Y da Router CNC.  

 

Fonte: Autor (2020) 
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Imagem 7: Projeto estrutural do eixo Z da Router CNC.  

 

Fonte: Autor (2020) 

 

Diante das imagens, observa-se que os comprimentos das guias lineares usadas no 

eixo X, Y e Z possuem 948mm, 962mm e 300mm, respectivamente. Nesse sentido, os 

cálculos realizados para demonstrar se o diâmetro dos eixos lineares suportará os esforços 

físicos, foram realizados no eixo Y, pois esse sofre um maior esforço físico. Desse modo, os 

cálculos em questão mostram que o momento máximo (equação 1) é de Mmáx=29,96 N.m, a 

tensão de flexão é de σ= 74,50 Mpa (equação 5) e a flecha máxima (equação 3)  foi de 

Ymáx=1,752. Nesse contexto, destaca-se que o diâmetro escolhido foi o mesmo para todos os 

eixos, a saber, 16mm, o qual é suficiente para suportar a estrutura e os esforços físicos. 

O propósito deste trabalho, portanto, está centrado na usinagem de madeira MDF até 

9mm de espessura, sendo que essa usinagem será baseada nas seguintes condições de corte: 

velocidade, avanço e profundidade . Para tanto, foi escolhido como motor de corte a Tupia da 

marca Makita e modelo M3700G pelo melhor custo benefício com potência de 530W, rotação 

máxima de 35000RPM e com pinça de 6mm. Dessa forma, com os referidos dados foram 

calculadas a velocidade e potência de corte, as quais foram baseadas nas equações (8) e (10), 

e os resultados foram v=659,73m/min ou v=10,99m/s e a Fc=48,20N, respectivamente. Sendo 

assim, com a força de corte foi possível o cálculo de dimensionamento do motor de passo.  

Assim, para o movimento dos eixos fusos com 8mm de passo, foram dimensionados 

para neste trabalho três motores de passo bipolares NEMA 23 de 15 kgf.cm de torque da 
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marca Neoyama. Os cálculos efetuados a partir da equação (10) demonstram que a escolha 

desses motores será uma opção viável, pois a partir da equação (7) o torque mínimo 

necessário foi calculado em T=0,6258 kgf.cm. Dessa forma, com este resultado foi necessário 

utilizar o gráfico (1) para encontrar qual a velocidade, que, neste caso, foi de N=675 RPM. 

Diante desses resultados, foi necessária a conversão da velocidade de RPM para RPS para que 

a mesma fosse utilizada para o cálculo da velocidade de avanço do pórtico móvel que, neste 

caso, é obtida mediante multiplicação do passo do fuso pela velocidade em RPS, sendo que o 

resultado foi 90mm/s. 

Como o motor utilizado possui uma demanda de corrente de 2,1 A (Ampère), de 

acordo com o “datasheet” do fabricante (NEOYAMA, 2020), fez-se necessário escolher um 

driver que suporte a corrente requerida pelo motor, diante disso, para uma futura construção 

de um protótipo, usar um driver do tipo TB6600 é uma opção viável. 

Ademais, como complemento do sistema de transmissão foi utilizado no projeto o 

fuso trapezoidal do tipo TR8 com passo de 8mm com castanhas em bronze. Para os eixos X e 

Y, foram utilizados fusos com comprimento de 1000mmm e para o eixo Z foi utilizado um 

fuso de 300mm de comprimento. Desse modo, para unir o fuso ao eixo do motor de passo foi 

utilizado no dimensionamento um acoplamento flexível de 6,35mmx8mm e serve para 

transmitir o torque do motor e compensar certos desalinhamentos indesejados. 

No que tange o controle dos drivers, o mesmo pode ser efetuado pela placa de 

Arduíno Uno, capaz de fazer a intercomunicação de dados entre o computador e a máquina 

ferramenta por meio da conversão e transmissão de informações (MCROBERTS, 2011). 

Esses dados são recebidos em formato de código G (linguagem de programação que comanda 

máquinas de CNC), assim, para fazer o processamento desses comandos, é necessário realizar 

pesquisas sobre a utilização de softwares com interface gráfica de fácil utilização para o 

usuário (GROOVER, 2010).  

Como a máquina realiza os movimentos através de uma programação escrita em 

código G, faz-se necessário conhecer softwares gratuitos para a construção de um futuro 

protótipo, os quais podem ser instalados na placa microcontroladora para que haja a 

interpretação das informações em código G, convertendo-as em sinais para acionamento dos 

atuadores. 

Assim, foi realizada uma listagem com os possíveis materiais e os respectivos preços 

para a montagem de um futuro protótipo da máquina Router CNC, como mostra a tabela a 

seguir (tabela 1). Os preços foram obtidos a partir de uma média de preços encontrados em 

sites de vendas, porém não foi atribuído a essa tabela o valor de elementos de fixação, cabos, 
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terminais e conectores. As imagens a seguir demonstram cada eixo com seus devidos 

componentes estruturais, sendo eles o eixo X (imagem 8), o eixo Y (imagem 9) e eixo Z 

(imagem 10). 

 

Imagem 8: Projeto estrutural do eixo X com os devidos componentes.  

 

Fonte: Autor (2020) 

 

Imagem 9: Projeto estrutural do eixo Y com os devidos componentes.  

 

Fonte: Autor (2020) 
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Imagem 10: Projeto estrutural do eixo Z com os devidos componentes.  

 

Fonte: Autor (2020) 

 

Tabela 1: Lista de materiais para a construção de um futuro protótipo. 

 
Fonte: Autor (2020) 
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4 CONCLUSÃO 

 

A proposta do presente trabalho consistiu no desenvolvimento de um projeto 

estrutural de uma Router CNC para uso pessoal com dimensões de 1000x930x532mm e área 

útil para fresamento de 500x600mm. Para tanto, foi necessário o estudo dos componentes 

estruturais que compõem essa máquina, a fim de realizar o dimensionamento da mesma, de 

forma que a máquina em questão fosse projetada para ser confiável, de baixo custo, de fácil 

operação e de certo modo resistente para o objetivo do trabalho, que consiste em usinar MDF.  

Desse modo, foi realizado alguns cálculos estruturais e o projeto estrutural 2D e 3D, 

com as devidas dimensões, materiais e componentes necessários para a montagem da máquina 

Router CNC, para, assim, futuramente, fabricar um protótipo dessa máquina.  
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APÊNDICE A – DESENHOS 2D DO PROJETO DA ROUTER CNC 
 

Desenhos detalhados com as devidas dimensões do Eixo Y. 
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Desenhos detalhados com as devidas dimensões do Eixo X. 
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Desenhos detalhados com as devidas dimensões do Eixo Z. 

 

 

 


