
MÁQUINA DE CORTE 
CNC LASER 

Caderno Técnico No 4



CRÉDITOS

(Última revisão em 13/12/2021)



     

CNC Laser são ferramentas utilizadas para 
cortes precisos de um determinado material 
através da emissão de um laser de alta 
potência, capaz de cortar materiais como aço, 
plástico, vidro e até madeira.

As máquinas possuem Controle Numérico 
Computadorizado (CNC) usado para direcionar 
a intensidade do laser para maior perfeição do 
corte.

O QUE SÃO?



     

CNC LASER 



MÁQUINAS DE CORTE A LASER

● Modelismo
● Desenho Industrial
● Prototipagem
● Bricolagem

As máquinas de corte a 
laser deram um pontapé 
inicial na prototipação 
rápida e podem ser 
utilizados em diversos 
segmentos:



MATERIAIS INDICADOS

● Madeiras 
● Vidros
● EVA
● Papéis
● Chapas finas (alumínio, cobre, 

metais)
● Feltros
● Alimentos

Por conta da variedade de 
materiais, é difícil indicar 
apenas um  para utilização 
na máquina.

Ao lado, alguns dos 
materiais mais utilizados e 
permitidos para o processo 
de cortes e marcação:



MATERIAIS NÃO INDICADOS

● Materiais que geram gases tóxicos, 
corrosivos e que oferecem risco a 
incêndio.

● Material a base de cloro, como o 
vinil ou PVC. 

● Materiais que possuem alta 
proporção de cola.

● Corino ou coro sintético.
● Espumas que são inflamáveis.

É importante nunca deixar a 
máquina operando sem 
supervisão e seguir as 
normas do fabricante.

Também, é essencial saber 
os materiais que não podem 
ser utilizados:



GRAVAÇÃO E CORTE
MATERIAIS CORTE GRAVAÇÃO

Cerâmica

Vidros

Pedra

Espuma

Espelho

Metais 

Vinil

Couro Sintético

PVC

A tabela ao lado 
mostra os 
materiais que 
não podem ser 
utilizados ou 
que podem 
apenas ser 
gravados mas 
não cortados:



A CNC LASER DO IFMAKER DO IFC CAMBORIÚ

● Área de trabalho: 600x400mm
● Potência do tubo laser: 60w, 80w, 

100w, 150W
● Velocidade máxima de gravação: 

500 mm/s
● Recorte: acrílico até 18 mm

MDF até 12 mm
compensado, couro, tecido, papéis e 
espuma 12 mm

● Gravação: Acrílico, madeira, couro, 
vidro, pedras, aço (com aplicação de 
RLMark)  

O IFC Camboriú possui uma 
máquina corte e gravação a 
laser CNC L6040, que é 
utilizada para projetos do 
Lab IFMaker.

Algumas especificações 
importantes da máquina:

Especificações da CNC L6040:



O QUE PODEMOS FAZER?

Utilizar a CNC Laser para 
fazer algumas peças em 
3D, como cadeiras, objetos 
de decoração, entre outros. 

Mais sobre os projetos 
neste link.

https://www.geogebra.org/m/xmgsf54t#material/gef6ydq9


O QUE PODEMOS FAZER?

Peças em 2D utilizadas 
para fazer jogos de 
tabuleiro, entre outros 
objetos decorativos.

Mais sobre os projetos 
neste link.

https://www.geogebra.org/m/xmgsf54t#material/gef6ydq9


MAIS DO QUE PODEMOS FAZER

Jogos Porta-Chaves Relógio



VETORES PARA CNC LASER

Existem alguns sites disponíveis para usar os vetores prontos, 
como exemplo: SeekLogo, Ameede, FreeVector, Vecteezy, 
Getdrawings.

Acessar neste link Acessar neste link

https://seeklogo.com/
https://www.ameede.com/
https://www.freevector.com/
https://www.vecteezy.com/
http://getdrawings.com/
https://www.ameede.com/puzzle-plywood-labyrinth-e0010908-file-cdr-and-dxf-free-vector-download-for-laser-cut/
https://www.ameede.com/chess-e0013371-file-cdr-and-dxf-free-vector-download-for-laser-cut/


CONVERTER IMAGEM PARA CORTE LASER 

Basta ter um arquivo com imagem em boa 
resolução e converter para vetor em 
softwares como o CorelDraw ou o InkScape.
 
Veja mais nesse  artigo sobre como 
converter imagem para dxf para corte laser, 
escrito por Djames Suhanko. 

https://www.dobitaobyte.com.br/como-converter-imagem-para-dxf-para-corte-laser/
https://www.dobitaobyte.com.br/como-converter-imagem-para-dxf-para-corte-laser/
https://www.dobitaobyte.com.br/como-converter-imagem-para-dxf-para-corte-laser/
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