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ARAÚJO, Roberto dos Santos.Estudo direcionado ao setor de máquinas 
manuais de corte a plasma 2019. 26fs. Trabalho de Conclusão de Curso 
(graduação em engenharia mecânica) - Anhanguera educacional, Rio de Janeiro, 
2019. 

RESUMO 

 
Este trabalho foi desenvolvido através de revisão bibliográfica de uma das principais 
tecnologias apresentadas pela indústria nas últimas duas décadas para o corte de 
metais.Trata-se do corte plasma. Diante de um processo tão moderno, a 
problemática dessa pesquisa é questionar quais vantagens e desvantagens desse 
processo bem como suas aplicações. O objetivo geral do trabalho foi estudar sobre o 
processo de corte a plasma, seguido de seus objetivos específicos: Conceituar o 
processo de corte plasma, abordando sua evolução ao longo dos anos; Apresentar 
as características e variáveis do processo; Pesquisar as vantagens e desvantagens 
do processo de corte a plasma, bem como suas aplicações. A metodologia, revisão 
da literatura, de caráter qualitativo, investigou o processo de corte plasma para seus 
usuários.  Centrada nos critérios de inclusão (corte plasma) e exclusão (outros 
cortes) foram pesquisadas publicações dos últimos dez anos como:livros, artigos e 
sites de bancosdedados, observando os critérios acimaaspalavras-chave dessa 
revisão:Corte Plasma, Metais, Rapidez, Tecnologia. Entre os resultados estão à 
redução até a eliminação da escória pós-corte, a velocidade e perfeição docorte 
embelezando a peça. 
 

Palavras-chave:Corte Plasma; Metais; Tecnologia; Rapidez 
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ARAÚJO, Roberto dos Santos. Study aimed at the sector of manual plasma 
cutting machines2019.26 fs.Trabalho de Conclusão de Curso (graduação em 
Engenharia Mecânica) – Anhanguera Educacional, Rio de Janeiro, 2019. 

ABSTRACT 

This work was developed through a bibliographical review of one of the main 
technologies presented by the industry in the last two decades for the cutting of 
metals. This is plasma cutting. Faced with such a modern process, the problem of 
this research is to question the advantages and disadvantages of this process as well 
as its applications. The general objective of the work was to study the plasma cutting 
process, followed by its specific objectives: Conceptualize the plasma cutting 
process, approaching its evolution over the years; Present the characteristics and 
variables of the process; Research the advantages and disadvantages of the plasma 
cutting process as well as its applications. The methodology, literature review, of a 
qualitative nature, investigated the plasma cutting process for its users. Centered on 
the criteria of inclusion (plasma cutting) and exclusion (other cuts), publications of the 
last ten years were searched as: books, articles and database sites, observing the 
criteria above the key words of this review: Plasma Cutting, Metals, Rapidity, and 
Technology. Among the results are the reduction until the elimination of the post-cut 
slag, the speed and perfection of the cut beautifying the part 
 

Key-words: Plasma Cutting; Metals; Rapidity; Technology 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O corte plasma por ser uma técnica que concentra muita energia vem se 

sobressaindo em produtividade acelerada de soldagem seja em chapas grossas, 

finas ou de metais não ferrosos. Tem-se como resultado velocidade e qualidade.  

Este processo tem alcançado uma desenvoltura nas indústrias aliando 

tecnologia e perfeição, dando um ritmo acelerado nas atividades. 

O tema dessa pesquisa se justifica por ser o corte plasma um avanço 

tecnológico. Em substituição a outros cortes o plasma tornou-se um sistema 

importante para o ramo de cortes na indústria. Este tem sido usado para conferir e 

comparar o crescimento bem como despesas operacionais. 

Apesar de um processo tão moderno, quais são as vantagens, desvantagens 

e aplicações do processo de corte a plasma? 

O objetivo geral do presente do trabalho foi estudar sobre o processo de corte 

a plasma, seguido de seus objetivos específicos: Conceituar o processo de corte 

plasma, abordando sua evolução ao longo dos anos; Apresentar as características e 

variáveis do processo; Pesquisar as vantagens e desvantagens do processo de 

corte a plasma, bem como suas aplicações. 

A metodologia, quanto à abordagem, realizou-se através de revisão da 

literatura, de caráter qualitativo, a qual investigou o moderno processo de corte 

plasma para seus usuários.  Centrada nos critérios de inclusão (corte plasma) e 

exclusão (outros cortes). Os ambientes pesquisados foram os dos últimos dez anos 

como: livros, artigos e sites de bancos dedados, observando os critérios acima. 

A inclusão se baseou nos seguintes descritores: corte plasma, tipos de cortes, 

chapas metálicas, características, quais vantagens e desvantagens desse processo, 

as variáveis e aplicações tecnológicas a fim descumprir como os objetivos 

específicos dessa revisão. Os descritores servirão como filtros para as palavras-

chave dessa revisão: Corte Plasma, Metais, Rapidez, Tecnologia. 
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2. PROCESSO DE CORTE PLASMA: ABORDAGENS 

 

Processos de corte são as operações mais comuns no processamento de 

metais planos empregados para preparar chapas para as etapas posteriores de 

processamento em montagem de diversos produtos finais. Alguns processos 

apresentam particularidade que podem influenciar, no dimensional e no custo do 

produto final. Por esse motivo deve ser avaliado o processo ideal que irá garantir 

seus devidos dimensionais solicitados nos processos como melhor custo. 

(LIMA,2006) 

Basicamente a diferença entre os estados físicos da matéria é o nível de 

energia em que eles se encontram. Por exemplo, o gelo ao receber energia em 

forma de calor, o mesmo irá se transformar em água e se for adicionado ainda mais 

calor será transformado em vapor, (BARROS, 2010). 

Contudo essa quantidade maior de energia fará com que algumas 

propriedades sejam modificadas consideravelmente assim como as elétricas e a 

própria temperatura. Tal processo caracteriza-se por ionização, isto é, elétrons livres 

e íons entre átomos do gás. Assim, o gás passa a entrar no estado de plasma, 

tornando-se um condutor elétrico devido aos elétrons livres transmitirem eletricidade. 

Alguns dos princípios aplicados à condução da corrente através de um condutor 

metálico também são aplicados ao plasma. (LIMA, 2006). 

A partir daí corte plasma (Fig.1) é uma técnica de corte de chapas metálicas 

ou outros materiais, como o aço carbono, aço inoxidável, o alumínio e outros metais 

eletricamente condutores, tendo em vista que esses materiais não podem ser 

cortados através do processo, por exemplo, oxicorte que é um corte por oxidação, 

(ANGELI, 2011) Nesse processo a qualidade do trabalho é notória, mas há de 

depender muito dos ajustes e parâmetros como a distância da tocha, alinhamento 

com a obra, velocidade de corte, pressão do gás e a habilidade do operador. 
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 Figura 1: Corte Plasma 

  

Fonte: SENAI – 2011 

 

As exigências de qualidade do corte diferem dependendo da aplicação. Por 

exemplo, o acúmulo de nitrato e o ângulo de chanfro podem ser fatores principais 

quando a superfície vai ser soldada após o corte. Um corte livre de rebarbas é 

importante quando a qualidade de acabamento é desejada para evitar uma 

operação secundária de limpeza.  

Definir os padrões para a otimização do corte plasma são fundamentais 

quando se requer qualidade. Adquirir consumíveis de alto nível é imprescindível, 

bem como a amperagem correta já que para altas velocidade altas amperagens e 

bico maior, assim também um bico pequeno trará maior qualidade.Quanto a 

tocha,deve-se cuidar que a quantidade de lubrificante seja o suficiente,o uso correto 

do gás também deve ser a prioridade. 

O sistema plasma utiliza um bico com um orifício para comprimir o gás 

ionizado em alta temperatura até que possa ser utilizado para cortar seções de 

metais. Esse processo, similar ao de soldagem por arco elétrico com gás de 

proteção, continua, embora tenha sido criado na década de 50, como um dos 

principais métodos de corte de metais devido a sua velocidade e precisão no 

corte,(LIMA, 2006). 

O corte de plasma visa simplificar,economizar,aperfeiçoar e até mesmo 

apurar processos mais demorados ou com maiores despesas de produção. Para 
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melhor comprimir o plasma resultando um corte rápido e perfeito, as indústrias 

optaram por equiparem o plasma com sistema de jato coaxial de ar,o que também 

permitiu um corte  menos angular. 

O corte plasma tem base no processo TIG (gás inerte de tungstênio) (Fig.2) 

pelo fato de serem usados os eletrodos não consumíveis e gases inertes. Ambos os 

processos (TIG e Plasma) possuem regiões com temperaturas máximas idênticas, 

mas com a redução do arco do bocal de saída do gás houve uma concentração 

significativa de calor na peça tornando-a mais favorável ao processo de corte ao 

invés de solda. (LERMEN, 2012). 

 

 

Figura 2: Arco  elétrico plasma e TIG  

 
Fonte:SENAI – 2011 

 

As diferenças, aqui, estão no tipo de tocha,tensão do arco elétrico, além de 

recursos necessários à fonte de energia.  As maiores vantagens do arco com plasma 

são a sua estabilidade direcional e focalização. Esse processo é o que tem o maior 

crescimento no mercado por causa da sua velocidade e precisão no corte (SCOTTI, 

2007).Na figura acima,o gás passa pelo arco elétrico formando o plasma que se 

expande em uma velocidade na ordem de 6 km/s. 

 

2.1 TIPOS DE CORTES A PLASMA 

Já se sabe que esse processo utiliza um arco elétrico concentrado que 

derrete o material através de um feixe de plasma de alta temperatura. No entanto 

existem no mercado alguns tipos.  Aqui serão citados os mais comuns segundo Lima 

(2006): 
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2.1.1 Convencional 

Embora as propriedades do metal a ser cortado sejam importantes, o corte 

plasma pode ser aplicado em vários tipos de metais com espessuras diferentes, 

entre eles estão o aço inoxidável, aço-carbono e alumínio. Atenção necessária se 

deve dar para o tipo de gás, o qual deverá se adequar a cada material, bem como 

controlar a sua vazão levando em conta a capacidade de condução de corrente da 

tocha junto com a tensão de descarga do arco elétrico. 

Esses metais podem ser cortados pelo plasma até 50 mm e a tocha 

mecanizada pode cortar até 250 mm de aço inoxidável ou alumínio. Em 1957 

apareceu essa nova técnica que em altas velocidades cortava qualquer metal desde 

0,5 mm até 250 mm, (LIMA, 2006). E a partir de 2003 foi desenvolvido pelas 

indústrias um controle melhor para o gás e um novo projeto de tocha que permite 

que o tubo de refrigeração dentro do eletrodo flutue.A união de ambos proporcionou 

uma melhor qualidade, pois aprimorou o processo de alta definição e a vida útil do 

eletrodo. (LERMEN, 2012) 

 

2.1.2 Corte a plasma com ar comprimido 

O ar hidrogênio e hélio quando comprimidos originam um corte mais 

econômico do que os gases industriais que acabam por encarecer o trabalho.Para 

um corte no aço inoxidável e no alumínio o uso do gás oxigênio aumentará a 

velocidade de corte em vinte e cinco por cento.Apesar da boa velocidade, a 

superfície desses materiais tende a se oxidar rapidamente, o que talvez seja 

impróprio para algumas aplicações. (BARROS, 2010) 

Assim, se um eletrodo, por exemplo, de tungstênio, segundo Lermen 

(2012),levar oxigênio sua vida útil se desgastará em poucos segundos. Essa talvez 

seja uma das principais desvantagens desse processo de corte, a destruição rápida 

do eletrodo. Nesse caso, seria útil optar por eletrodos de zircônio, háfnio ou suas 

ligas. (Fig.3). 
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Figura 3: Orientação para eletrodos 

 
Fonte: ESAB 

Mesmo com o emprego de eletrodos especiais (Fig.3), a vida útil deles é bem 

menor que a dos eletrodos do processo de plasma convencional, (LIMA, 2006). 

Outra desvantagem do corte plasma é que nesse processo acumula-se uma 

grande concentração de calor seguido de intenso barulho devido às altas correntes 

utilizadas, além da produção de fumaça e gases tóxicos. Assim, é preciso que haja o 

uso de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) devido à radiação ultravioleta e 

outros perigos, estendendo para uma boa ventilação. (BARROS, 2010) 

Para amenizar problemas como esses e ter mais segurança as indústrias 

utilizam a mufla d´água que consiste em uma camada protetora com água ao redor 

da tocha de plasma. Há anos atrás, Lima (2006) comenta as dificuldades no 

desenvolvimento desse método de corte devido ao elevado consumo dos 

consumíveis, bem como, do próprio ângulo de corte e a algumas inconsistências no 

processo, o que vinha inviabilizando o sistema por corte plasma. 

Em 1950, como já mencionado, processo TIG (gás inerte de tungstênio) de 

soldagem estava implantado como um método de alta qualidade para soldar metais 

nobres. Em1968 a invenção de injetar água entre o bico e o bocal fez grande 

diferença na durabilidade dos consumíveis, bem como sua qualidade. Por volta dos 
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anos 90,outro diferencial foi à aplicação de um jato de ar auxiliando o jato de plasma 

aumentando a eficiência do jato com respeito à velocidade e a diminuição do ângulo 

de corte.Já no ano de 2004cria-se o processo chamado “Hy Performance” que em 

português significa alto desempenho. A partir dessa nova tecnologia os operadores 

poderão realizar cortes mais complexos com maior flexibilidade e confiança. (LIMA, 

2006) 

Por ser o corte plasma um avanço tecnológico em substituição a outros 

cortes, o plasma tornou-se um sistema importante para o ramo de cortes na 

indústria. Este tem sido usado para conferir e comparar o crescimento bem como 

despesas operacionais. 
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3. PROCESSO DE CORTEPLASMA: Características e variáveis 

 

Ao precisar fazer um corte como uma produção em pequenas séries que 

requerem um acabamento de qualidade, ou ainda, se o trabalho tem uma tolerância 

apertada o corte plasma é o processo complementar usado nesses casos especiais. 

Este corte garante uma deformação mínima à peça. Isso é possível devido a um 

arco elétrico que derrete metal através de um feixe de plasma com elevada 

temperatura. Como já mencionado os gases envolvido nesse processo de cortes no 

aço, alumínio, cobre e outras ligas estão o ar comprimido, nitrogênio, oxigênio ou 

argônio/hidrogênio. (LERMEM, 2012) 

Outra característica desse corte é a permissão de usinagem, ou seja, 

desgastar a peça com altas velocidades para que esta tenha a forma desejada. A 

velocidade de um corte desses é de 5 a 7 vezes mais rápido que, por exemplo, do 

oxi-gás. Qualidade mais notável, talvez seja a alta qualidade e acabamento do corte 

pelo o arco de plasma ser muito concentrado e instantâneo. É possível um corte em 

espessuras entre 0,5 a 160 mm. 

Além dessas, o corte plasma oferece uma moderna tecnologia (LERMEM, 

2012) quando usado em aço estrutural, inoxidáveis e metais não ferrosos fazendo 

com que o processo de corte seja mais ágil mesmo em ângulos menores com menor 

gasto de energia e melhor aproveitamento do material. 

Mais recentemente, o corte a plasma em alta definição, diferente do corte 

tradicional, vem ganhando espaço no segmento.O de alta definição possui um canal 

extra na saída do gás com um bico menor, assim proporciona melhores resultados 

dentro de um espaço de tempo menor e com reduzido gasto de energia. Até mesmo 

a máquina de corte a plasma é composta de peças mais duráveis diminuindo a 

manutenção consideravelmente. (LERMEM, 2012) 

Existem as possibilidades de ajustes e alguns parâmetros que envolvem a 

qualidade do trabalho final.Por exemplo, se a peça será soldada após o corte serão 

necessários alguns cuidados como o acumulo de nitrato e o ângulo de chanfro. 

Cuidar com as rebarbas, a fim de evitar uma segunda limpeza desnecessária, 

também detém cuidados.(Fig. 4). As características da qualidade de corte são 

mostradas na figura a seguir com as devidas explicações: 
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Figura 4: Características do corte 

 

Fonte: ESAB 

 

Para que o corte a plasma possa ser usado é imprescindível notar suas 

características para realiza-lo com perfeição tais como a superfície de corte que 

pode ser lisa ou rugosa lisa ou rugosa. O acúmulo de nitrato na face por conta do 

Nitrogênio que está presente na corrente de gás plasma. O depósito de nitrato pode 

acarretar problemas se o material for ser soldado após o processo de corte.Também 

cuidar o acúmulo de rebarba nas bordas, pois se o material fundido não for soprado 

para fora da área de corte poderá solidificar na chapa sendo necessário raspá-lo ou 

lixá-lo. (COSTA, 2003) 

Uma quantidade de rebarbas excessivas pode exigir uma segunda operação 

de limpeza após o corte. Os respingos são considerados rebarbas na superfície 

superior sendo causados pela velocidade lenta de deslocamento, altura de corte 

excessiva ou bico de corte muito alongado. Rebarbas podem ser causadas por uma 

altura muito grande da tocha em relação à peça. 

Ao cortar um aço seja ele problemático, devido a sua ductilidade às vezes é 

útil se reduzir a velocidade de corte para produzir "rebarbas de baixa velocidade" à 

limpeza resultante pode ser feita apenas raspando-a.As rebarbas de alta velocidade 

geralmente formam uma borda estreita ao longo da borda do fundo do corte e são 
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muito difíceis de remover precisando ser lixadas. O ângulo de chanfro é uma 

abertura que se localiza entre a superfície da face de corte e um plano perpendicular 

à superfície do corte. Um corte perfeitamente perpendicular poderia resultar num 

ângulo de corte de 0°, ou seja, uma base reta. 

Mais uma característica importante que se dá em torno do corte a plasma é o 

arredondamento da borda superior de um corte devido ao desgaste do contato inicial 

do arco de plasma sobre a peça de trabalho. (O corte arredondado contribui para 

uma melhor coloração e desgaste da peça). A sangria levará em conta a largura do 

corte ou a largura do material removido durante o processo. (COSTA, 2003). 

Assim, quanto as variáveis do processo, pode-se pensar que cada processo 

possui uma característica diferente para o processamento da chapa bruta, ou seja, 

cada método de corte possui diversas variáveis operacionais como as relacionadas 

com o uso de maçaricos, dos consumíveis, do arco e o corte, do gás por levar em 

conta o seu tipo, pureza, pressão e fluxo,também com a composição do material e 

sua espessura, as velocidades imprimidas pela máquina, habilidade do operador 

entre outras. Ao alterar uma dessas variáveis outras serão afetadas, dado a maioria 

destas variáveis serem dependentes uma das outras. 

Assim, segundo Costa (2003), se a dimensão superior de uma peça for maior 

do que a dimensão inferior aparecerá um ângulo de corte "negativo" o motivo pode 

ter sido provocado por várias dessas variáveis como, por exemplo, um maçarico 

desregulado, por um metal defeituoso, consumíveis sem qualidade, problemas na 

tensão do ar influenciando a velocidade do corte. 

Em um corte plano há uma parte superior e inferior arredondada isto 

geralmente acontece quando material é fino, menos de seis milímetros de 

espessura. Deve-se à aplicação de potência exagerada no material ou à utilização 

de corrente excessiva para a espessura do material. Se o maçarico estiver muito 

próximo do material os lados da face do corte se curvam para dentro isso se dá 

quando a tensão do arco está definida com um valor demasiado baixo para a 

espessura de material fornecida.  

Outra variável importante é quanto ao acabamento da superfície, por 

exemplo, se houver irregularidade na face do corte, os problemas possíveis serão 

consumíveis gastos ou danificados e/ou fluxo de gás demasiado alto. Ou ainda, 

irregularidades inconsistentes e freqüentemente confinadas a um eixo, nesse caso o 
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motivo deve-se sujeiras nas calhas, rodas, cremalheira e/ou pinhão da máquina, 

calhas desalinhadas, pode ser rodas ou rolamentos gastos, danificados ou soltos. A 

escória(metal oxidado e ressolidificado que adere na borda inferior do corte)pode 

acontecer, normalmente significa que há um problema na peça. Há muitas 

variedades diferentes de escória, nomeadamente, escória de alta velocidade, 

escória de baixa velocidade e escória superior. (COSTA, 2003). 

Escória de alta velocidade (Fig.5) 

Se a tensão de arco estiver demasiado alta a peça sofre um corte muito 

rápido e a escória (tipo s)se tornará difícil de ser retirada, pois ficará soldada na 

peça. 

Figura 5: Escória de alta velocidade 

 

Fonte: ESAB   

Escoria de baixa velocidade (Fig.6) 

A forma dessa escória é em glóbulos na parte inferior do corte, mas que ao 

contrário da anterior, se solta com facilidade. Ajustar a tensão do arco faz se 

necessário. 

Figura 6: Escoria de baixa velocidade 

  

  

 

 

 

 

   Fonte: ESAB   
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Escoria superior (Fig.7) 

Em um corte muito rápido ou muito alto aparecerá respingos em cima da peça. 

 

  Figura 7: Escória superior 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ESAB  

A formação de escória acontece muitas das vezes devido a temperatura 

(viscosidade), a superfície e composição do metal usado. Essas escórias podem ser 

ferrugem ou acumulo de respingos de solda na superfície, que às vezes nas suas 

inúmeras funções acabam por protegerem o metal da perda de calor. Um exemplo 

são as escórias produzidas pelas ligas de carbono. (LIMA, 2006) 

Dentro das características e variáveis do corte a plasma a escolha incorreta 

da velocidade de corte pode resultar em taxas menores de produtividade e custos 

maiores, pois nestes casos pode haver a necessidade de realização de processos 

posteriores ao corte, como: usinagem e esmerilhamento entre outros, para a retirada 

da escória. (BADOO, 2008) 
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4.PROCESSO DE CORTE PLASMA: Vantagens, Desvantagens e Aplicações. 

 

A alta tecnologia ao longo do tempo beneficiou o corte plasma e a máquina de 

corte a plasma para que esse corte se tornasse um dos principais métodos de corte 

de metais. Com este procedimento pode-se obter cortes em qualquer espessura, 

todos os cortes com muita precisão conforme (Fig.8). 

Isso acontece por conta de toda qualidade e de diversas vantagens 

proporcionadas. Seguindo as características, já citadas nesse trabalho, o corte a 

plasma apresentou algumas vantagens melhorando gráficos de produtividade. 

  

Figura 8: Melhor corte  

 
 Fonte: SENAI-2011  

 

A tecnologia, aliada a facilidade do treinamento do operador 

(Fig.9),também tornou o corte plasma mais acessível, já que os custos dos 

equipamentos necessários estão razoáveis e os consumíveis para este tipo de 

cortesão de fácil acesso. (LERMEN, 2012).  
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Figura 9: Operador no corte a plasma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SENAI-2011 

  

Uma das grandes vantagens está em quanto maior velocidade maior a 

produtividade. (ANGELI, 2011) Por exemplo, em aço carbono de 25 mm, uma 

máquina de corte plasma corta 780 mm/min enquanto outras cortam 355 mm/min., 

ou seja,em uma hora de trabalho passarão a ser processados47 m de peças 

enquanto outro tipo de corte processará 21 metros. Sendo assim outra vantagem; 

menor custo por peça. Se for comparado o corte plasma ao oxicorte, para este é 

necessário pré-aquecer o aço a 980 graus. O custo-benefício do plasma é maior do 

que o oxicorte. Com o plasma maior são os lucros. (Fig.10) 

 

Figura 10: Comparação entre cortes  

 

Fonte: SENAI-2011 
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Por vantagem se tem uma maior flexibilidade, já que os materiais trabalhados 

podem ser em aço carbono, alumínio, aço inoxidável, cobre e outros. Podem ser 

cortados metais empilhados, pois como a concentração de energia é maior as 

distorções são menores. As peças com furação até mesmo estando enferrujadas ou 

pintadas podem ser cortadas. (LIMA, 2006) 

Maior segurança, pois o único gás necessário no corte a plasma é o ar 

comprimido diferentemente do oxicorte que usa o acetileno, que além de ser instável 

é altamente inflamável. O plasma aceita ar e eletricidade, apenas, não utiliza gases 

explosivos. Sem falar de inúmeros dispositivos de segurança no sistema. (BARROS, 

2010) 

Como em qualquer processo conta-se com algumas desvantagens, logo no 

processo de corte a plasma as desvantagens podem estar no desvio angular da 

superfície cortada, a borda superior do corte é mais arredondada do que no oxi-

corte; há uma grande quantidade de gases e fumos envolvidos, nível bem alto de 

ruídos;  intensa radiação ultravioleta. (ANGELI, 2011) 

Embora haja equipamentos econômicos no mercado, ainda o investimento 

possui um alto custo. Um custo bem alto também é o de energia. Apesar da 

possibilidade de cortar metais empilhados, ainda há dificuldades na perfuração de 

materiais com mais de 15 mm; há custo de peças de reposição. Além do 

equipamento de corte, a necessidade de um compressor para a produção do ar 

comprimido se faz necessário, daí a dificuldade de portabilidade. 

Segundo Badoo (2008), nas áreas de aplicação, todos os materiais 

condutores de corrente elétrica podem ser cortados com plasma em todas as 

posições.  Mesmo os materiais não condutivos, podem ser cortados com arco 

plasma não transferido. 

O corte a plasma veio para cortar de aços ao carbono e baixa liga, o que 

antes não era possível,como os cortes em aços inoxidáveis, alumínio e cobre. Tudo 

isto devido aos cortes com altas velocidades que podem ser obtidas em metais finos 

e, ao equipamento ter sido simplificado e se tornado mais econômico. O corte a 

plasma é usado, principalmente, para espessuras de 2 a 15 mm. Espessuras de até 

200 mm podem ser cortadas com plasma mais para separar a chapa do que para 

produzir corte de alta qualidade. (BADOO, 2008) 
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O método plasma pode ser usado tanto para o corte manual como para o 

mecanizado. Pode ser usado para cortes em bisel. Uma boa área de aplicação do 

corte a plasma é no corte tipo “sanduíche” no qual um número de chapas é colocado 

sobreposto e cortado.   A vantagem é que não importa muito se existe uma abertura 

entre as chapas no corte a plasma, o que seria impossível no oxicorte. (BADOO, 

2008) 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conceituar o processo de corte plasma, abordando sua evolução ao longo 

dos anos. Apresentar as características e variáveis do processo. Pesquisar as 

vantagens e desvantagens do processo de corte a plasma, bem como suas 

aplicações foram os objetivos desse trabalho. Ao fim desta revisão, percebeu-se que 

todos eles foram contemplados. 

Concluiu-se que o processo corte a plasma, por enquanto, é a melhor 

tecnologia para os metais eletricamente condutores, embora que necessite, 

logicamente, de bons ajustes dos elementos conforme mostrado no capítulo 1. 

Ainda, o ar hidrogênio e hélio quando comprimidos originam um corte mais 

econômico do que os gases industriais que acabam por encarecer o trabalho. A 

aplicação industrial está crescente nos últimos anos. 

O segundo capítulo tratou das variáveis do processo, levando em conta que 

cada processo possui uma característica diferente para o processamento da chapa 

bruta, ou seja, cada método de corte possui diversas variáveis operacionais como as 

relacionadas com o uso de maçaricos, dos consumíveis, do arco e o corte, do gás 

por levar em conta o seu tipo, pureza, pressão e fluxo, também com a composição 

do material e sua espessura, as velocidades imprimidas pela máquina, habilidade do 

operador entre outras. Ao alterar uma dessas variáveis outras serão afetadas, dado 

a maioria destas variáveis serem dependentes uma das outras. 

Assim, no final dessa revisão, o capítulo 3se envolveu com a problemática da 

pesquisa, onde as vantagens superaram as desvantagens, já que as maiores 

vantagens do arco com plasma são a sua estabilidade direcional e focalização 

obtendo-se um acabamento superficial muito superior com a diminuição do tempo e 

gastos menores com as rebarbas. 

Esse processo é o que tem maior crescimento no mercado por causa da sua 

velocidade (menos rebarba)e precisão no corte. Embora que as principais 

desvantagens desse processo de corte, seja a destruição rápida do eletrodo, um 

acúmulo na concentração de calor seguido de intenso barulho devido às altas 

correntes utilizadas, além da produção de fumaça e gases tóxicos, um custo bem 

alto também é o de energia, ainda assim, a qualidade mais notável talvez seja a alta 
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qualidade do acabamento do corte pelo o arco de plasma ser muito concentrado e 

instantâneo. Portanto, quanto ao custo-benefício e viabilidade de implantação, 

concluiu-seque o investimento nessa tecnologia vale a pena. 

Apesar da possibilidade de cortar metais empilhados possa ser um dos 

diferenciais desse processo, ainda há dificuldades na perfuração plasma de 

materiais com mais de 15 mm como foi visto no último capítulo, com isso uma 

sugestão para estudos futuros seria da comparação entre o procedimento de plasma 

quanto à rebarbação e perfurações em grande quantidade no estilo “sanduiche” com 

outros processos como, por exemplo, o lazer, mesmo que o mercado para as 

tecnologias de plasma continue progredindo. 
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