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RESUMO 
 
 

O Objetivo deste trabalho é mostrar tecnologias avançadas de corte para peças oxicortadas, 
princípios de funcionamento, características, vantagens, desvantagens. Máquinas e 
equipamentos cada vez mais eficientes que atendam aos atuais níveis de exigência e 
qualidade estão nas listas de prioridades das indústrias, permitindo que as empresas sejam 
competitivas no mercado, com baixos custos de produção, ou seja, redução de itens não 
conformes, redução no tempo de fabricação e aumento de produtividade. Existem vários 
processos mecânicos de fabricação que envolve o corte e conformação de chapas metálicas, 
como corte por laser, plasma e o oxicorte. Quando se deseja qualidade no processo de corte 
de chapas e modelagem de peças, logo se pensa na tecnologia de corte a laser. Na indústria, o 
laser é utilizado para cortar diversos tipos de aço, alumínio e suas ligas, materiais metálicos e 
não metálicos. Uma grande evolução na indústria é o corte a plasma, um condutor elétrico, que 
quanto menor for o local em que se encontrar, maior será sua temperatura. Quando isso 
acontece, os gases tornam-se plasma, que ao sair pelo bocal provoca o corte do material. A 
outra técnica muito utilizada para corte de placas, barras e outros elementos ferrosos é a 
aplicação de Oxicorte, onde o processo é constituído por um gás combustível cujo efeito é 
produzir uma chama acima do material, a fim de causar a oxidação necessária para o processo 
de corte. Neste processo utilizamos o maçarico mecanizado conhecido como “tocha”, onde 
uma máquina CNC de corte de chapas pode ter múltiplas tochas para cortar varias peça ao 
mesmo tempo aumentando a produtividade e diminuindo o tempo de execução e minimizando 
os erros humanos. Portanto os processos de corte são usados em larga escala na fabricação 
de peças industriais, tendo grande evolução ao longo da década contribuindo para o 
crescimento da tecnologia de corte industrial. Com base nisto, o presente artigo tem por 
objetivo principal apresentar e relacionar os processos de corte a plasma, oxicorte e laser, com 
alguns conceitos como: velocidade de corte, espessura, raio cortador, bico entre outros que 
serão mencionados no decorrer do estudo, mostrando suas vantagens e desvantanges. Nesse 
trabalho procurou-se analisar o processo de corte de chapas através do método de corte a 
laser, plasma e oxicorte analisando algumas características desses métodos e as comparando, 
a fim de obter uma melhoria da qualidade e do custo de produção dos equipamentos 
produzidos pela empresa. Assim como diversas empresas no ramo de metalurgia, a empresa, 
onde se realizou o estudo em questão, possui uma máquina com os três processos citados: 
laser, plasma e oxicorte. Ao realizar o estudo concluiu-se que o processo de laser é usado 
somente onde ele é realmente necessário, praticamente para espessuras abaixo de 6 mm, com 
requisitos de ângulo reto, ou nível 1 ou 2, que segundo a ISO é o processo mais recomendado, 
se não for necessariamente ter nível 1 e 2 o mais recomendado seria o plasma que corta até 
37,5 mm e o custo é mais barato. Para peças em aço carbono, com espessuras acima de 40 
mm, o processo mais recomendado é o oxicorte, devido ao baixo custo inicial e operacional do 
processo. O foco do estudo foi à comparação das vantagens e desvantagens entre os 
processos para ter melhor conhecimento entre os processos.  


