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1. Introdução 

A presente pesquisa visa fazer uma comparação entre os processos de corte plasma e 
oxi-combustível com o objetivo de avaliar os aspectos de qualidade de ambos os processos 
e seus respectivos custos, além das varáveis de cada um e suas características individuais. 
O conhecimento dessas variáveis ajudará na escolha de qual processo implementar para 
determinado trabalho. 

Existem atualmente no mercado vários tipos de soluções de corte de metal, e 
para fazer o melhor negócio é importante selecionar a tecnologia certa que maximize 
os investimentos e produza os melhores resultados de corte. 

No mundo todo, o oxicorte e o plasma são as tecnologias de corte mais usadas. 
E, mesmo com o oxicorte tendo sido visto por um bom tempo como um sistema de 
corte suficiente para diversas necessidades, o plasma vem se tornando rapidamente 
a solução preferida visto que, em anos recentes, os avanços tecnológicos o tem 
tornado mais versátil em comparação com o oxicorte, além de oferecer melhor 
custo-benefício. 

Cada vez mais necessitamos de inovações e de processos que tragam cada vez 
mais precisão. Decidimos falar sobre esses dois processos por serem bastante 
usados nas empresas, esses processos de secção de materiais têm vantagens e 
desvantagens. Queremos expor esses dois lados, mas não apenas eles, 
mostraremos os lados de cada processo para que seja útil na hora da escolha de 
qual processo escolher, benéfico para quem estará introduzindo os mesmos em 
suas instalações. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
1.1 Principais Assuntos 

O Processo Plasma O Processo Oxi-combustível 
Características do processo Características do processo 
Custo Custo  
Variáveis Variáveis 
Equipamentos Equipamentos 

 Indicação das características individuais dos processos 
 Comparação de custos 
 Indicação e comparação das variáveis dos processos 
 Indicação das individualidades e comparação dos equipamentos 
 Conclusão 

O Processo Oxi-combustível 

Um processo de seccionamento de metais pela combustão localizada e contínua devido 
à ação de um jato de O2 de elevada pureza, agindo sobre um ponto previamente aquecido 
por uma chama oxi-combustível. 
Características do Processo 

Identificar as características únicas desse processo 

Custos 

Identificar os custos do processo como consumíveis. 

Equipamentos 

Definir os equipamentos essenciais para por em carga 

Variáveis 

Definir as individualidades desse processo, tais como, tipos de materiais que permitem o 
corte, velocidade de corte, espessuras, temperaturas máximas. 
 

2. (1)Características do Processo Oxi-combustível 
O processo por oxi-combustível utiliza de um equipamento barato e portátil que são eles: 
cilindros, reguladores de pressão, válvulas de segurança, mangueiras e maçaricos.  

É um processo que tende a limitar-se do ponto de vista econômico a espessuras tidas como 
grossas, não tem muitas variáveis, sendo assim, fácil de regular. O corte do metal é obtido 
pela reação do oxigênio puro com o metal, a alta temperatura. Essa temperatura é obtida 
inicialmente com o uso de uma chama oxigênio-gás combustível. Para corte de materiais 
resistentes a oxidação, a reação é auxiliada por fluxos e pós metálicos. A temperatura de 
fusão do óxido deve ser ao menos igual à temperatura de fusão do metal de maneira que os 
produtos de reação possam ser eliminados. 

 

 

 

 



 

 

(2)Efeitos dos elementos de liga sobre a operação de corte 
Elemento Efeito 

Carbono 
Aços com até 0,25% de carbono 
podem ser cortados sem dificuldades 

Manganês 

Aços com aproximadamente 14% e 
1,5 de carbono são difíceis de cortar, 
porém, com o uso de pré-
aquecimento se tem melhores 
resultados 

Cromo 
Aços com até 5% de cromo são 
cortados sem muita dificuldade 
quando a superfície está limpa. 

Níquel 
Aços com até 7% de níquel podem 
ser cortados sem maiores problemas. 

Tungstênio 
As ligas usuais com até 14% de 
tungstênio podem ser cortadas 
facilmente. 

Cobre 
Em teores com até 2% não tem 
nenhum efeito. 

Alumínio 
Desde que presente com teores até 
10%, seu efeito é apreciável. 

Fósforo, enxofre e vanádio 
Nas quantidades normalmente 
toleradas nos aços, este elemento 
não tem qualquer efeito. 

Tabela 1 – Efeitos de elementos de liga 

2.1 (1)Equipamentos necessários para o processo Oxi-combustível 

Para se iniciar uma estação de trabalho oxi-combustível são necessários os seguintes 
equipamentos: 

 Um cilindro ou instalação centralizada para o Oxigênio (O2). 
 Um cilindro ou instalação centralizada para gás combustível (Acetileno, Propano, 

GLP). 
 Duas mangueiras de alta pressão para condução dos gases, eventualmente três se 

utilizar o Oxigênio de corte e de aquecimento em mangueiras separadas. 
 Um maçarico de corte. 
 Um regulador de pressão para Oxigênio. 
 Um regulador de pressão para acetileno. 
 Dispositivos de segurança (válvulas anti-retrocesso). 

Maçarico de Corte 
O maçarico de Oxicorte mistura o gás combustível com o Oxigênio de aquecimento, na 
proporção correta para a chama, além de produzir um jato de Oxigênio de alta velocidade 
para o corte. 
Este equipamento consiste de uma série de tubos de gás e válvulas de controle de fluxo dos 
gases Oxigênio e combustível. A figura abaixo mostra um maçarico de corte. 
Tipos de Maçarico 



Os maçaricos de corte podem ser manuais, combinado e específicos, ou tipo caneta para 
acoplamento em máquinas de corte automáticas. A foto a seguir mostra um maçarico e seus 
componentes 

 
Imagem 1: www.Ebah.com.br 

 
É utilizado em locais ou setores onde existe uma alternância entre operações de corte e 
soldagem tais como oficinas de manutenção. Neste caso acopla-se a um maçarico de 
soldagem um dispositivo de corte, ilustrado na figura ao lado, composto por uma câmara de 
mistura, sistema de separação e válvula para controle do O2 de corte. 
Maçaricos Manuais para Corte 
Possuem um circuito especial de O2 separado dos gases para chama de aquecimento. Este 
conduto é específico para o Oxigênio que efetuará o corte, passando a se denominar O2 de 
corte. A mistura dos gases para chama de aquecimento pode se dar por três princípios 
distintos que são apresentados à seguir: 
Os equipamentos usados podem ser do tipo manual ou mecanizado, sendo a última opção 
as que realizam o corte com velocidade mais uniforme, propiciando melhor aparência e 
regularidade da superfície de corte. Sua técnica operatória é relativamente simples e, em 
muitas etapas, semelhante à soldagem oxi-gás. Efetua-se a regulagem da chama de pré-
aquecimento, em geral, neutra. O pré-aquecimento é feito da região do corte, até o rubro, 
quando é acionada a válvula de oxigênio, que reage com o metal e, quando o jato atinge a 
face oposta, inicia-se o movimento de translação do maçarico. 
Os consumíveis do processo oxi-corte são o oxigênio, o gás combustível e os fluxos e pós 
utilizados para corte de metais em que o corte convencional é insatisfatório. 
Reguladores de Pressão 
Reguladores de Pressão são equipamentos destinados a reduzir a alta pressão dos 
reservatórios de gases (cilindros), ou de uma tubulação, para adequar as pressões 
requeridas pelo equipamento e trabalho. A foto a seguir mostra um regulador de pressão. 

 
Imagem 2: Catálogo condor 

 



Válvulas Anti-retrocesso 
Toda a instalação de solda oxi-combustível deve possuir válvulas de segurança contra 
retrocesso, as quais são colocadas na mangueira do acetileno. 
   A válvula corta chama tem a função de extinguir o retrocesso de chama, sempre que este 
ocorrer, o que é imprevisível. A válvula corta chama é constituída de um filtro de aço 
inoxidável sinterizado e de um dispositivo contra retrocesso de gases, que formam uma 
barreira de proteção, dando total segurança aos seus funcionários, equipamentos e 
instalações. São reutilizáveis, têm grande resistência mecânica e não precisam ser 
rearmadas. A imagem a seguir mostra válvulas anti-retrocesso para oxigênio e acetileno. 

 
Imagem 3: www.oxigenioatibaia.com.br 

2.2 (1)Variáveis do Processo Oxi-combustível 

Assim como todos os processos de secções de metais, o processo oxi-combustível também 
possui variáveis que precisamos prestar atenção e que podem influenciar na característica e 
propriedades do corte. São elas: 

 Pré-aquecimento do metal de base: Ao se fazer o pré-aquecimento do metal de 
base, a potência da chama de aquecimento pode ser diminuída, assim como o 
diâmetro do bico, havendo também um aumento na velocidade de corte, entretanto, 
esta operação pode aumentar os custos de corte uma vez que se gasta energia para 
efetuar o aquecimento 

 Espessura a ser cortada: De acordo com a espessura a ser cortada, se determina: o 
diâmetro do orifício do bico de corte e a pressão dos gases. Estas escolhas 
determinarão a velocidade de corte. Em linhas gerais, quanto maior a espessura, 
maior o diâmetro do bico e a pressão de O2, e menor a velocidade de corte. 

 Grau de pureza do material a ser cortado: A existência qualquer outro elemento no 
aço modifica a reação química, que deixa de ser apenas a combustão de Fe pelo 
O2. Esta passa a apresentar formação de outros produtos, e em alguns casos como, 
por exemplo, aços ligados ao Cr, forma um produto de reação (CrO2) que impede a 
continuidade do processo. Todos os elementos adicionados ou residuais nos aços, 
de uma forma ou outra alteram a reação. Impurezas tais como pinturas, óxidos e 
defeitos superficiais, também influenciam e devem ser removidos sempre que 
possível. 

 Pressão e vazão dos gases: Estas variáveis estão relacionadas diretamente com a 
espessura a ser cortada, o tipo de bico e a natureza do gás combustível. Em linhas 
gerais, quanto maior a espessura, maior pressão e vazão necessárias. 

 Velocidade de avanço do maçarico: É talvez a variável mais importante para o custo 
da operação. Pela velocidade de deslocamento do maçarico o operador controla o 
tamanho e o ângulo das estrias de corte, buscando encontrar a relação ideal entre a 
combustão do metal e a velocidade de avanço. 



 Grau de pureza do O2: A pureza do reagente O2 é de fundamental importância para 
o funcionamento do processo. Quando a pureza do O2 diminui, ocorre um 
retardamento na oxidação do metal e mais gases são consumidos por unidade de 
tempo para a mesma largura de sangria, subindo especialmente o consumo de O2. 
A pureza do O2 deve ser de 99,9%, abaixo disse, existe muita dificuldade na hora do 
corte. A imagem a seguir mostra a influência do grau de contaminação em função da 
velocidade do corte. 

 

Imagem 4: Relação entre pureza do O2 e velocidade de corte 

 

 Verificações antes do corte: Na execução do oxi-corte manual as verificações 
principais encontram-se no estado do maçarico, bicos e mangueiras, uma vez que 
este tipo de corte não permite grande precisão na velocidade de corte nem na 
distância bico/peça. Já no corte automatizado, algumas verificações devem ser feitas 
antes da operação visando assegurar a qualidade e manutenção da qualidade de 
corte.  

 A chapa: Deve estar nivelada sobre a mesa, esta verificação é feita com o auxílio de 
um nível. 

 O maçarico: Deverá estar perpendicular à chapa, excetuando-se cortes especiais 
inclinados. 

 O bico: A distância correta do bico/peça tem grande influência na qualidade de corte, 
as tabelas dos fabricantes mostram as distâncias corretas para cada tipo de bico e 
espessura da chapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.3 (3)Custos 

A parte de custos do processo é muito importante, e precisamos tratar isso analisando três 
fatores importante, a alimentação, os consumíveis e os gases. A tabela a seguir mostra os 
valores em dólares desses fatores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2: Comparação do custo 
operacional 

 
Conforme a tabela acima, vemos que os consumíveis são responsáveis pela maior parte 
dos custos operacionais ao cortar o com plasma. Contudo, agora consumíveis de longa 
duração estão disponíveis para ajudar a mantes os custos operacionais baixos. 
Os custos para alimentação são insignificantes para o oxicorte, mas no caso do plasma é 
necessário um pequeno custo. Os custos para gás são maiores para o plasma em 
comparação com o oxicorte ao cortar com o plasma usando oxigênio. 
Apesar dos custos do plasma serem superiores, sua produtividade também é muito maior. 
 
O texto a seguir foi retirado do artigo de Erik Brine, que explica sobre a produtividade e a 
escória dos dois processos: 

2.4 (3)Qualidade de corte 

Visto que as demandas das exportações asiáticas continuam a aumentar, os fabricantes da 
Ásia agora têm que concorrer com produtos de qualidade cada vez melhor. Isso torna a 
qualidade de corte outro fator decisivo quando as empresas escolhem seus equipamentos 
de corte de metal. Acima de tudo, o plasma produz cortes mais precisos e limpos em 
comparação com o oxicorte. Os fatores a seguir explicarão o motivo. 

ANGULARIDADE. Os processos a oxicorte e a plasma produzem qualidades diferentes de 
borda em termos de angularidade, que se refere à dimensão do ângulo como um desvio de 
uma borda reta. Comparando os cortes a oxicorte e a plasma, o plasma produz um desvio 
menor de borda. 

A angularidade é mais aprimorada quando os operadores reúnem o conjunto certo de 
equipamentos para um sistema a plasma completo e integrado especialmente para o corte 

 Plasma Oxicorte 

Custo do corte/hora (em US$)   

Consumíveis US$ 16,77  US$ 0,06  

Alimentação US$ 4,00  US$ 0,00  

Gás US$ 7,90  US$ 6,20  

Custo operacional/hora US$ 28,67  US$ 6,26  

   Núm. De peças produzidas/hora 222 25 

US$/peça (custo por hora 

dividido pelo número de 
peças) 

US$ 0,13 US$ 0,25 



de furos. Esta tecnologia inovadora utiliza uma combinação específica de parâmetros de 
corte para produzir furos perfeitamente redondos. O sistema elimina virtualmente a 
conicidade, de forma que, ao invés de produzir furos que se estreitam, os furos apresentam 
diâmetros uniformes do início ao fim. A tecnologia também minimiza afundamentos, assim a 
qualidade de corte final é aprimorada. 

 

 

 

KERF. Refere-se à largura do material que é removida durante o processo de corte. Para o 
plasma, isto varia normalmente entre 16 mm e 103 mm, dependendo da espessura da 
chapa. Os kerfs a oxicorte excedem a isso, assim o desgaste é maior e a qualidade de corte 
fica comprometida. 

ZONA AFETADA PELO CALOR. Outro fator que afeta a qualidade de corte é o tamanho da 
zona afetada pelo calor (HAZ). O calor intenso modifica a estrutura química do metal, 
desbotando a borda afetada pelo calor (tonalidade de calor) e entortando-a. Isto torna a 
peça potencialmente inadequada para operações secundárias de solda até que a borda 
afetada pelo calor seja removida. 

Tanto o corte a oxicorte quanto a plasma produzirão bordas afetadas pelo calor, mas o 
plasma as produzirá numa profundidade menor. Em geral, a HAZ está relacionada à 
velocidade — quanto menor a velocidade de corte, maior a HAZ — e isso explica por que os 
processos a oxicorte produzem HAZs maiores. Para o plasma, a quantidade de deformação 
(ou seja, nível de dureza do metal) depende dos gases usados. O gás de nitrogênio produz 
bordas mais quebradiças, mais duras, enquanto o gás de oxigênio menos. 

 

 

 

Imagem 5: O sistema a plasma integrado produz furos sem 
conicidade. 

Imagem 6: Somente 2 mm de tonalidade de calor 
com o plasma. 



 

 

 

ESCÓRIA. Tanto o plasma como o oxicorte produzem uma certa quantidade de escória. 
Durante a formação de escória, ela derrete e se solidifica novamente, soldando-se de volta 
ao metal. Ela adere com facilidade em superfícies quentes, o que com o corte a oxicorte, 
que apresenta uma HAZ maior, produzirá uma grande quantidade de escória. Além disso, 
devido a baixa velocidade de corte do oxicorte, a escória resultante que se formou e 
solidificou durante o corte em geral é mais difícil de remover no fim do processo. 

Por outro lado, o corte a plasma oferece corte virtualmente isento de escória até 
determinadas espessuras, que quando excedidas produzem escórias. Mesmo assim, a 
escória produzida pelo plasma é normalmente de fácil remoção. Primeiro porque tem menos 
escória, e segundo pelo fato de o plasma produzir uma HAZ mais estreita, assim a escória 
tem menos área quente para aderir. 

 

 

 

 

 

 

Imagem 8 e 9: O corte a plasma (acima) produz menos escória 
em comparação  

com o corte a oxicorte (abaixo). 

Imagem 7: >10 mm de tonalidade de calor com o 
oxicorte. 



Por fim, se o corte resultar em uma grande quantidade de escória, serão necessárias 
operações secundárias, como a remoção de escória. Esse é o caso com o oxicorte. Não só 
a qualidade de corte fica comprometida, mas a quantidade de tempo necessária para 
produzir uma única peça aumenta muito, diminuindo consequentemente a produtividade 
geral. 

A seguir uma comparação entre os processos oxicorte e plasma 

Qualificativa Oxicorte Plasma 
Tipo Material Aço carbono e baixa liga Todos os materiais 

condutores 
Qualidade de corte 3 5 
Deformações 4 2 
Precisão/repetibilidade 3 4 
Possibilidade automação 3 5 
Investimento Inicial 2 4 
Custo de Manutenção 1 1 
Periculosidade 2 1 

*De 1 (baixo) a 5 (alto) 
Tabela 3 – Oxicorte versus Plasma 

(4)Processo de Corte a Plasma 

Atualmente nos diversos segmentos industriais a nível mundial o processo oxicorte que 
utiliza gases inflamáveis está sendo substituído pelo sistema plasma de corte. Com a 
evolução do corte plasma para plasma ar, que usar o ar comprimido para formação do jato 
plasma, o sistema ficou mais barato e seguro, com o aumento significativo da qualidade final 
do corte. 

Neste sistema, o ar atmosférico comprimido é usado como gás de plasma. O ar pode ser 
comprimido por compressores, por meio de uma linha de distribuição dotada de 
purificadores e secadores ou cilindros sob pressão. Como o tungstênio não pode ser usado 
em condições de oxidação a alta temperatura, o háfnio é o material usado para servir de 
base para formação do arco plasma. 

O plasma, conhecido como o quarto estado da matéria, consiste na dissociação das 
moléculas de um ou mais gases, provocando durante esse processo a geração de altas 
temperaturas. O plasma é utilizado como um processo de Corte extremamente eficiente por 
diversos (acima de 15.000 °C), podendo, portanto, ser utilizado com grande sucesso para o 



corte de vários materiais.           

Imagem 10 – Estado de cada matéria 

http://www.coladaweb.com/quimica/quimica-geral/os-estados-fisicos-da-materia 

(4)Características do Háfnio: 

Háfnio e Zircônio ocorrem juntos na natureza. 

O carboneto, o nitreto e o boreto de háfnio são compostos com pontos de fusão da ordem 
de 3000 a 4000 cc, dos mais elevados que se conhecem, sendo os dois últimos 
particularmente bons condutores elétricos a temperatura elevada, o que sugere diversas 
aplicações de muito interesse, por enquanto ainda pouco divulgadas. 

O óxido de háfnio é um material refratário de muito Interesse mas o seu preço elevado 
restringe as aplicações possíveis a algumas cerâmicas, esmaltes e vidros especiais. 
Lâmpadas de gás e lâmpadas incandescentes; 

Submarino atómico; 

Ele é usado principalmente em engenharia nuclear, por que possui um grande poder de 
absorção de nêutrons; Ele é usado com sucesso em ligas com ferro (Fe), titânio (Ti), nióbio 
(Nb) e tântalo (Ta), além de outros metais. 

Imagem 11- Háfnio 

http://www.chemicall.freeiz.com/busca/hafnio 

(4)Características do Processo  

Corte a Plasma: 

Esta tecnologia de corte é utilizável para o corte de qualquer material metálico condutor, e 
mais especialmente em aço estrutural, aço inoxidável e metais não ferrosos. Corte a plasma 



pode ser um processo complementar para trabalhos especiais, tais como a produção de 
pequenas séries, atingindo tolerâncias apertadas ou acabamentos melhorados. Existe 
também um material de baixo térmica afetado pela concentração de alta energia do arco de 
plasma. 

O início do corte é praticamente instantâneo e produz uma deformação mínima da peça de 
trabalho. Este processo permite a usinagem em altas uvelocidades de corte e menos tempo 
de inatividade ocorre, (sem pré-aquecimento é necessário para perfuração). Permite corte 
de espessuras de 0,5 a 160 mm, com unidades de plasma até 1000 amperes. De corte de 
plasma também permite que o aço estrutural usinado possa ser chanfrado com até 30 
milímetros. Uma das características mais notáveis é a alta qualidade e acabamento do corte 
e o baixo aporte térmico. 

• utilizado na produção e manutenção; 

• corta qualquer metal condutor; 

• corta diferentes formas: tubos, aletas, chanfros, furos, formas circulares, vigas, etc.; 

• Processo seguro e de fácil manuseio; 

• Substituição do oxicorte pelo PLASMA em diversas aplicações; 

• Suporte técnico local, peças de reposição local. 

 

Imagem 12 – Maçarico 

http://www.harris-brastak.com.br/produtos/equipamentos/plasma 

(4)Variáveis do Processo 

O corte plasma é um processo que utiliza um bocal (torneira) calibrado para a constrição de 
um gás ionizado que se encontra a elevada temperatura, a fim de controla-lo e usá-lo para 
fundir e seccionar metais condutores e suas variantes são as seguintes: 

 Os gases utilizados. 
 A taxa de fluxo e pressão do mesmo. 
 Distância entre a peça e o bico. 
 Velocidade de corte. 



 A energia utilizada ou intensidade do arco. 
Variáveis tais como o fluxo, a pressão do gás de plasma, a distância entre a ponta e a peça 
e a velocidade de corte podem ser ajustadas na própria máquinas de corte a plasma. A sua 
qualidade varia dependendo do controle destes parâmetros para alcançar melhor 
acabamento das peças e aumento da produtividade. 

 

Imagem 13 – Corte automático 

https://portuguese.alibaba.com/p-detail/chian-jinan-gas-torch-cnc-plasma-cutting-machine-fastcut-1325-
60128861458.html 

(4)Equipamentos de Corte Plasma 

Equipamentos necessários para fornecer esta energia é um gerador de alta frequência 
alimentado por eletricidade, gás para gerar a temperatura da chama, e mais tarde para 
ionizar (argônio hidrogênio nitrogênio), um porta-eletrodo e eletrodo, dependendo do gás 
que pode ser tungstênio, háfnio ou zircônio, e, claro, a peça de trabalho. 

Fonte de Energia 

– Transformador de Potencia 

– Retificador/Inversor 



– Circuitos Eletrônicos e sensores 

Imagem 14 – Máquina de corte plasma 

www.Ebah.com.br 

 

 

Tocha Plasma  

– Ignição do Arco 

 

Imagem 15 – Tocha de corte 

www.Ebah.com.br 

Ar Comprimido 



 (Gases) 

Imagem 16 – Interior do Bico de corte                                             Imagem 17 – Corte plasma com injeção d’agua 

http://assets.cimm.com.br/noticias/imagem/Image/soldagem-plasma4.jpg 

(3)Produtividade 

A produtividade é importante para qualquer empresa, visto que se resume na quantidade de 
peças produzidas dentro de um período de tempo determinado e afetará a quantidade de 
pedidos que a empresa pode atender. Vários fatores afetam a eficiência e o mais importante 
é a velocidade de corte. 

No mínimo, os usuários do plasma podem esperar velocidades duas vezes maiores em 
comparação com o oxicorte, para metais com espessuras de 25 mm ou menos. E, conforme 
as espessuras diminuem, as velocidades aumentam, permitindo as vantagens da velocidade 
até 12 vezes mais rápida em comparação com o oxicorte. Esse aumento de velocidade 
significa que os operadores podem cortar mais peças em menos tempo.  

Além da velocidade de corte, a produtividade também é afetada pelos atrasos devido à 
perfuração. Pode levar facilmente até 30 segundos para perfurar um metal de 15 mm com o 
oxicorte, visto que o metal precisa ser pré-aquecido aproximadamente a 1000 ºC, assim a 
quantidade de peças que o sistema pode produzir em um determinado tempo é mais 
reduzida. Por outro lado, o plasma, leva menos de dois segundos para perfurar uma peça de 
15 mm de espessura e, por isso, é mais eficiente. 

 

 

  Imagem 10: Com o oxicorte o metal precisa ser pré-aquecido 
aproximadamente a 1000 ºC antes de começar a perfurar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusão 

Visto que o processo de corte plasma possui inúmeras vantagens sobre o processo de corte 
oxi-combustível, deve-se analisar a viabilidade de cada processo, levando em consideração 
que os dois processos têm suas limitações, como espaço utilizado, materiais que permitem 
o corte, investimentos mínimos, e uma menor periculosidade em relação ao oxi-combustível, 
que trabalha com acetileno e outros gases explosivos. O plasma mostrou que tem alta 
qualidade do corte, e uma menor deformação, o que muitas vezes, não é preciso retrabalho, 
justificando o alto investimento inicial. 

Apesar de demonstrar desvantagens, o processo oxi-combustível tem um baixo 
investimento inicial, o que pode ser bom para empresas que estão começando, e não 
necessitam de uma produção tão alta quanto a que o plasma pode oferecer, pois não terá a 
demanda necessária para atender a essa produção. 

Visto que cada processo tem suas vantagens, fica à critério da necessidade de cada 
empresa, projeto ou obra. 
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Imagem 11: Perfurar com o plasma aumentará sua produtividade pois 
não é necessário pré-aquecer. 


