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Resumo 
 

 

O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo comparativo entre dois gases combustíveis 

que são comumente utilizados na indústria, o gás acetileno e o gás GLP (Gás Liquefeito de 

Petróleo), para utilização no processo de oxicorte e assim avaliar qual é o gás combustível 

com melhor eficiência energética concomitantemente a sua viabilidade econômica. A 

metodologia empregada foi a análise das variáveis vazão e pressão dos gases combustíveis 

e comburente, a taxa de calor transferida para a peça de trabalho e a taxa de calor gerado 

pelo processo de combustão para determinar a eficiência energética de cada gás combustível. 

Nessa análise utilizou-se dados reais do processo de oxicorte fornecidos pela empresa White 

Martins Gases Industriais. Conhecendo o rendimento energético, consumo e custo de cada 

gás, foi determinado o custo energético para cada gás. O processo de oxicorte representa 

uma reação química, onde ela foi simulada utilizando o software Gaseq®. Os resultados 

obtidos da reação química dos combustíveis pesquisados, a partir do software, apresentaram 

a presença de elementos, tais como, monóxido de carbono, hidroxila entre outros 

caracterizando uma combustão incompleta. Os resultados experimentais demostraram que o 

gás acetileno transmitiu e gerou uma quantidade de energia maior, 69,64 KW e 90,49 KW 

respectivamente, em comparação com o gás GLP que obteve 49,49 KW e 56,55 KW de 

energia transmitida e gerada respectivamente, entretanto o gás acetileno apresentou uma 

eficiência energética de 76% que foi menor em relação ao gás GLP que obteve uma eficiência 

de 87%. Em relação a análise econômica, baseada nos valores praticados atualmente no 

mercado, obteve-se que o gás GLP possui um melhor custo-benefício concomitantemente a 

sua eficiência energética. Conclui-se que apesar do GLP gerar uma menor energia na reação 

de combustão é uma opção viável tanto do ponto de vista energético quanto econômico para 

substituir o gás acetileno no processo de oxicorte.  
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Abstract 
 

 

The objective of this work was to perform a comparative study between two fuel gases that are 

commonly used in industry, acetylene gas and LPG gas for use in the Oxifuel Gas Cutting and 

thus evaluate which is the best fuel gas with its economic viability. The methodology used was 

the analysis of the flow and pressure variables of the combustion and fuel gases, the heat 

transfer rate for the workpiece and the heat rate generated by the combustion process to 

determine the energy efficiency of each combustible gas. In this analysis we used real data 

from the oxyfuel process provided by White Martins Gases Industriais. Knowing the energy 

yield, consumption and cost of each gas, the energy cost for each gas was determined. The 

oxicorte process represents a chemical reaction, where it was simulated using Gaseq® 

software. The results of the chemical reaction of the studied fuels, from the software, presented 

the presence of elements, such as carbon monoxide, hydroxyl, among others characterizing 

an incomplete combustion. The experimental results showed that the acetylene gas 

transmitted and generated a larger amount of energy, 69.64 KW and 90.49 KW respectively, 

compared to the LPG gas that obtained 49.49 KW and 56.55 KW of energy transmitted and 

generated respectively, however the acetylene gas presented an energy efficiency of 76% that 

was lower in relation to the LPG gas that obtained an efficiency of 87%. Regarding the 

economic analysis, based on the values currently practiced in the market, it was obtained that 

the LPG gas has a better cost-benefit, concomitantly with its energy efficiency. It is concluded 

that although LPG generates a lower energy in the combustion reaction, it is a viable option 

both from the energetic and economic point of view to replace the acetylene gas in the oxyfuel 

process. 

Keywords: Energy Efficiency, Combustion, Acetylene, LPG. 



   

 

Lista de Ilustrações 
 

 

Figura 1 - Estimativa de custos entre os processos oxicorte, corte a plasma e corte a laser. 
................................................................................................................................................19 

Figura 2 - Esquema de funcionamento do processo oxicorte..................................................20 

Figura 3 -  Limites de temperatura em uma peça no processo oxicorte...................................21 

Figura 4 - Configuração básica para o processo de oxicorte...................................................22 

Figura 5 - Concentração de gás em função do ar teórico........................................................25 

Figura 6 - Curva estequiométrica de combustão de diversos gases.......................................31 

Figura 7 - Tempos de pré-aquecimento de oxicorte para aço macio em função da espessura 
do material..............................................................................................................................32 

Figura 8 - Velocidades de corte de oxicorte para aço macio em função da espessura do 
material...................................................................................................................................33 

Figura 9 -  Interface do software Gaseq..................................................................................39 

Figura 10 – Energia total de Gibbs em função do avanço da reação....................................41 

Figura 11 - Energia atravessando a fronteira do sistema........................................................43 
 
Figura 12 - Cilindros para armazenamento de gases industriais.............................................45 

Figura 13 - Mangueiras para trabalhos de solda e corte..........................................................46 

Figura 14 - Regulador de pressão para utilização em cilindros...............................................46 

Figura 15 - Maçarico de corte.................................................................................................47 

Figura 16 - Bico de corte para oxicorte com acetileno e GLP respectivamente.......................47 

Figura 17 - Válvula de segurança...........................................................................................47 

Figura 18 - Configuração dos equipamentos para o processo de oxicorte..............................48 

Figura 19 - Medidas da chapa de aço ASTM A36 em milímetros............................................49 

Figura 20 - Chama oxiacetilênica...........................................................................................50 

Figura 21 - Bancada do procedimento experimental...............................................................51 

Figura 22 - Painel de rotâmetros RS 250 Matec Flow.............................................................52 



   

Figura 23 - Interface do software de correção do rotâmetro....................................................53 

Figura 24 - Câmera termográfica Flir 200..............................................................................54 

Figura 25 - Imagem térmica da chapa de aço ASTM 36 em sua temperatura inicial antes do 
procedimento experimental utilizando o gás acetileno............................................................59 

Figura 26 - Imagem térmica da chapa de aço ASTM 36 em sua temperatura final após o 
procedimento experimental utilizando o gás acetileno............................................................60 

Figura 27 - Imagem térmica da chapa de aço ASTM 36 em sua temperatura inicial antes do 
procedimento experimental utilizando o gás GLP....................................................................60 

Figura 28 - Imagem térmica da chapa de aço ASTM 36 em sua temperatura final após o 
procedimento experimental utilizando o gás GLP....................................................................61 

Figura 29 - Distribuição de temperatura ao longo do eixo neutro da chama oxiacetilênica......61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Lista de Tabelas 
 

 

Tabela 1 - Informações sobre propriedades físico-químicas básicas do gás oxigênio.............26 
 
Tabela 2 - Informações sobre propriedades físico-químicas básicas do gás acetileno............34 
 
Tabela 3 - Informações sobre propriedades físico-químicas básicas do gás GLP...................36 
 
Tabela 4 - Propriedades físicas do aço ASTM A36.................................................................49 
 
Tabela 5 - Características do painel de rotâmetros RS 250 Matec Flow.................................53 
 
Tabela 6 - Características da câmera termográfica FLIR T200..............................................54 
 
Tabela 7 - Dados experimentais do processo de oxicorte.......................................................58 
 
Tabela 8 - Dados experimentais do processo de oxicorte.......................................................62 
 
Tabela 9 - Dados experimentais do processo de oxicorte.......................................................63 
 
Tabela 10 - Custo dos gases utilizados...................................................................................63 
 
Tabela 11 - Custos total dos gases e relação da energia por custo.........................................64 
 
 

 

 

 

 

 

 



   

 

Lista de Abreviaturas e Siglas 
 

 

ANP  Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis  

ASTM  American Society for Testing and Material 

CNC  Comando Numérico Computadorizado 

CE  Custo Energético 

CT  Custo Total 

EES Engineer Equation Solver 

EPI  Equipamento de Proteção Individual 

GLP  Gás Liquefeito de Petróleo 

OFC  Oxifuel Gas Cutting 

PCI  Poder Calorífico Inferior 

PCS  Poder Calorífico Superior 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Lista de Símbolos 
 

 

O2 gás oxigênio 

CO monóxido de carbono 

H hidrogênio 

CO2 dióxido de carbono 

H2O água 

SO2 dióxido de enxofre 

Cl2 gás cloro 

h percentual de hidrogênio no combustível 

u percentual de umidade 

Tf temperatura adiabática de chama 

Ti  temperatura inicial dos reagentes 

Δ𝑯𝒄 entalpia de combustão 

cp calor específico 

CaC2 carbeto de cálcio 

C2H2 acetileno 

C3H8  propano 

C4H10 butano 

N2 gás nitrogênio 

G energia livre de Gibbs 

H entalpia 

T temperatura 

S entropia 

E energia 



   

η eficiência térmica 

m massa 

dT/dt gradiente da temperatura pelo tempo 

ṁ vazão mássica 

wR incertezas de medições 

R função das variáveis independentes 

ε emissividade 

OH  hidróxido 

O oxigênio 

H2 gás hidrogênio 

P pressão manométrica 

Δt variação do tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Sumário 

 
1 INTRODUÇÃO.............................................................................................................. 16 

2 OBJETIVO GERAL ....................................................................................................... 18 

2.1 Objetivos Específicos ............................................................................................ 18 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.......................................................................................... 19 

3.1 O Processo Oxicorte .............................................................................................. 19 

3.2 A Reação de Combustão ....................................................................................... 23 

3.3 O Gás Comburente ................................................................................................ 26 

3.4  Gases Combustíveis .............................................................................................. 29 

3.4.1 O gás acetileno ............................................................................................... 34 

3.4.2 O gás GLP ...................................................................................................... 36 

4 MATERIAIS E MÉTODOS ............................................................................................ 38 

4.1 Fundamentos Metodológicos ................................................................................. 38 

4.1.1 Simulação numérica ....................................................................................... 38 

4.1.2 Análise energética .......................................................................................... 42 

4.1.2 Análise econômica.......................................................................................... 44 

4.2 Equipamentos Utilizados ....................................................................................... 45 

4.3 Procedimento Experimental ................................................................................... 49 

4.4 Coleta de Dados .................................................................................................... 52 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO .................................................................................... 56 

5.1 Simulação da Combustão ...................................................................................... 56 

5.2 Análise da Eficiência Térmica dos Gases Combustíveis ........................................ 58 

5.3 Análise Econômica dos Gases Combustíveis ........................................................ 63 

6 CONCLUSÃO ............................................................................................................... 65 

7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS ............................................................ 66 

8 REFERÊNCIAS ............................................................................................................ 67 

9 ANEXOS....................................................................................................................... 71 

9.1 Anexo A - Bicos de Corte para o Oxicorte ............................................................. 71 

9.2 Anexo B - Propriedades de Diversos Gases (a 15 ºC e 1 atm) .............................. 74 

9.3 Anexo C - Produtos Comercializáveis de Diversos Combustíveis .......................... 75 

9.4 Anexo D - Máquina de Corte CNC ......................................................................... 76 

 



  16 

1 INTRODUÇÃO 
 

O processo de oxicorte (Oxifuel Gas Cutting – OFC) é a técnica utilizada na maioria 

das indústrias para o corte de aço. Mesmo com a crescente evolução de outros processos de 

corte, como por exemplo o corte a plasma e a laser, o oxicorte ainda continua sendo um 

processo bastante utilizado devido ao fato de ter o menor custo, e a sua configuração ser 

rápida e simples (Hongthong et al, 2016). Segundo Osawa (2012) as construções soldadas, 

em grande parte, são feitas de aço carbono e para isso é necessário o corte de chapas. Essas 

chapas devem ser cortadas em peças para serem utilizadas em outro processo, como também 

as sucatas devem ser reduzidas para facilitar seu processamento posterior. Dessa forma a 

operação de corte tem uma importância relevante no início da cadeia produtiva de diversas 

empresas e na reciclagem de grandes estruturas metálicas (Marques, Modenesi e 

Bracarense, 2014). 

O processo de oxicorte pode ser definido como um procedimento onde metais são 

cortados por uma reação de combustão devido à aplicação de um jato de oxigênio (O2) de 

alta pureza, agindo sobre um ponto pré-aquecido por uma chama oxicombustível (Ramalho, 

2008). O gás oxigênio de corte ocasiona uma reação química de oxidação com o metal de 

base a altas temperaturas, expulsando o metal líquido do local de interesse em altas 

velocidades (Thiébaud, Drezet e Lebet, 2014). A temperatura de ignição ou ponto de rubro da 

reação de oxidação é mantida por uma chama previamente aquecida que é de origem da 

combustão do gás combustível com o oxigênio puro. 

De acordo com Carvalho Jr. e Mcquay (2007), os combustíveis são substâncias 

químicas que na presença do ar ou oxigênio queimam e liberam energia térmica. O 

comburente é o gás que alimenta a reação de combustão, enquanto o gás combustível origina 

a chama. Com exceção do monóxido de carbono (CO) e do hidrogênio puro (H), os 

hidrocarbonetos são os combustíveis tipicamente utilizados nos processos de combustão 

enquanto o ar ou oxigênio é predominantemente utilizado como gás comburente. 
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No oxicorte, a energia é gerada pelo processo de combustão dos gases não havendo 

necessidade de energia elétrica. Portanto a eficiência energética do processo de oxicorte é 

avaliada pela energia útil que determinado gás combustível consegue transferir para a peça 

de trabalho. Atualmente diversos gases combustíveis podem ser utilizados no processo, como 

o propano, propileno, butano e acetileno, porém, a grande maioria deles apresenta baixa 

capacidade térmica, mesmo na mistura com o gás oxigênio que potencializa a reação 

(Ramalho, 2008). O gás acetileno é o mais utilizado na indústria como gás combustível no 

processo oxicorte em virtude do mesmo ser o gás que, em combustão alimentada pelo gás 

oxigênio, consegue gerar a chama com a maior temperatura e de maior concentração em 

comparação com diversos gases combustíveis. Quando se analisa a reação combustão dos 

mais variados gases combustíveis com a do acetileno, nota-se menor capacidade de 

transferência de energia para os gases que necessitam de maior tempo de aquecimento e, 

com isso, maior consumo de oxigênio (Adedayo, 2011). Esses fatores aumentam os custos 

da operação de corte, embora os outros gases combustíveis, como o gás liquefeito de petróleo 

(GLP), possuam menor custo.  
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2 OBJETIVO GERAL 
 

Avaliar a eficiência energética da reação de combustão comparando-se o gás 

acetileno com o gás GLP e sua viabilidade econômica, em um processo de oxicorte. 

 

2.1 Objetivos Específicos 

 

i. Obter experimentalmente e avaliar as variáveis pressão, vazão, temperatura e 

consumo dos gases;  

ii. Simular numericamente as reações químicas que ocorrem no processo de oxicorte 

com o software livre Gaseq®. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

3.1 O Processo Oxicorte 

 

O processo oxicorte tem sua origem no final do século XIX onde diversos estudos 

foram produzidos sobre a descoberta de gases combustíveis e comburentes e a busca pela 

aplicação de cada um desses gases. De sua utilização inicial simplória, o processo evoluiu 

para equipamentos modernos de comando numérico (CNC) e softwares de otimização do 

aproveitamento do corte (Kias et al, 2011). Segundo Ramalho (2008) e Grenha (2015), o 

oxicorte apresenta algumas vantagens em relação a outros processos de corte (laser, plasma 

e jato de água), como a facilidade de obtenção dos gases combustíveis e oxigênio, pequeno 

investimento inicial, facilidade operacional e baixa manutenção. Na figura 1 é exibido uma 

estimativa de custos iniciais e operacionais entre os processos oxicorte, corte a plasma e corte 

a laser. 

Figura 1 - Estimativa de custos entre os processos oxicorte, corte a plasma e corte a laser. 
Fonte: Adaptado de Urtado et al, 2008, apud Guerra, 2015. 
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É importante salientar que todos os processos de corte têm suas particularidades, e 

aplicações específicas. Portanto não é conveniente afirmar que um processo é superior a 

outro. Apesar do processo de oxicorte ser amplamente empregado na indústria, o mesmo não 

é eficaz em materiais metálicos com pequena reatividade com oxigênio e não devem ser 

utilizados por esse processo, como por exemplo o alumínio e o cobre (Ramalho, 2008). 

O oxicorte é a técnica de fragmentação de metais empregando-se o calor gerado de 

uma potente reação de combustão do gás combustível com o gás oxigênio puro. Ao contrário 

do que possa parecer o corte térmico acontece devido a uma literal oxidação do metal e não 

consiste em uma fusão (kumar et al, 2011). 

Conforme Adedayo (2011) e Grenha (2015) o procedimento básico do oxicorte 

consiste em inicialmente empregar uma chama de aquecimento na peça metálica que será 

cortada até a mesma atingir o ponto de rubro ou temperatura de ignição. Nesse momento 

aplica-se um jato de oxigênio puro na peça de trabalho, ocasionando assim a formação de 

óxidos líquidos do metal (Thiébaud, Drezet e Lebet, 2014). Essa reação é fortemente 

exotérmica, gerando uma alta quantidade de calor que consegue sustentar o próprio processo 

na sequência. Na figura 2 é possível ver um esquema genérico do processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 2 – Esquema de funcionamento do processo oxicorte. Fonte: Guerra, 2015. 
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Nas palavras de Son (2007) e Alkali (2014) no processo de corte, nas regiões de 

contato do ponto localizado entre o fluxo de calor que advém do bico de corte e a peça de 

trabalho observam-se temperaturas máximas. Rosenthal (1941) foi um dos poucos 

pesquisadores a desenvolver um estudo sobre o fluxo de calor durante o oxicorte com base 

na transferência de calor de condução. As regiões vizinhas a esse ponto localizado, sofrem 

um incremento na temperatura por condução de calor ocasionando um gradiente térmico onde 

o limite superior é a temperatura máxima de aquecimento e o limite inferior é a temperatura 

ambiente na qual a peça de trabalho encontrava-se inicialmente (Ramalho, 2008). Na figura 

3 é exibida esses limites: na cor vermelha está localizada a temperatura máxima e na cor azul 

a temperatura ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 -  Limites de temperatura em uma peça no processo oxicorte. Fonte: Ramalho, 
2008. 

 

Os equipamentos manuseados no processo oxicorte baseiam-se no controle dos 

gases, efetuados pelos reguladores de pressão, e no controle da mistura dos gases, efetuado 

pela válvula de controle de gás. Os reguladores de pressão estão conectados nos cilindros 

de armazenamento dos gases e a válvula de controle fica conectada no maçarico. A figura 4 

exibe uma configuração básica desses equipamentos. Um corte eficaz depende do 

dimensionamento desses equipamentos e das regulagens de vazão e pressão adequadas 

para a geração de calor e remoção dos óxidos no transcorrer o corte. É possível se efetuar o 

corte em aços carbono de espessuras de 0,5 a 250 mm (Hongthong et al, 2016). O processo 
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oxicorte pode ser executado manualmente ou automatizado por equipamentos portáteis e 

também de grande porte. Em geral, o baixo custo dos equipamentos de corte de gás 

oxicombustível é uma das principais razões para seu uso (Adedayo, 2011).  

 

Figura 4 - Configuração básica para o processo de oxicorte. Fonte: Adaptado de Kou, 2003. 
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3.2 A Reação de Combustão 

 

Independente do grau de desenvolvimento de um país, os processos de combustão 

estão presentes em quase todos os setores de uma sociedade (Kuo, 2005). De acordo com 

Coelho e Costa (2008) e Turns (2013), a combustão é de vital importância para a sociedade, 

uma vez que representa entre 85% a 90% da energia primária produzida no mundo, mas por 

outro lado ela também tem contribuído consideravelmente para a contínua degradação do 

meio ambiente e o agravamento da saúde pública. Nesse contexto, as pesquisas na área de 

combustão podem fornecer importantes subsídios para confrontar com seus problemas 

relacionados, tais como, a poluição ambiental e o aquecimento global (Brewster et al, 2010). 

A combustão constitui-se em uma reação química exotérmica muito rápida entre o 

combustível e oxidante, acompanhada pela liberação de calor para o meio externo. Os 

elementos presentes nos combustíveis que são os agentes da liberação de calor são 

geralmente o carbono, o hidrogênio e o enxofre. Na grande maioria das aplicações, o oxidante 

utilizado é o ar atmosférico (Carvalho Jr. e Mcquay, 2007).  

Moran (2013) define de forma simplificada as reações de combustão, como 

apresentada na Equação (1): 

 

Combustível + Oxidante  Produtos         (1)

  

Os dois primeiros termos da Equação (1) são comumente denominados por reagentes. 

Para que se produza uma reação de combustão são necessários três requisitos: presença de 

combustível, presença de comburente, e uma fonte de ignição. No processo de oxicorte, o 

combustível é um gás, o comburente é o O2, e a fonte de ignição é um gerador de faíscas. É 

necessário lembrar que em reações químicas a massa se conserva, isso implica que toda a 

massa dos produtos é igual à massa dos reagentes, não ocorrendo perdas, porém, o número 

de mols dos produtos pode ser diferente do número de mols dos reagentes (Francisco, 2012). 
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A combustão estequiométrica acontece quando o combustível e oxidante reagem, em 

quantidades exatas de moléculas de oxigênio requeridas para oxidar todo o carbono, o 

hidrogênio e o enxofre presentes no combustível. Assim, os gases de exaustão, ou produtos 

da combustão, não contêm nenhum componente oxidado de forma incompleta e nenhum 

oxigênio sem reagir. Combustão completa é a reação ideal de combustão, quando todo 

carbono do combustível é oxidado para dióxido de carbono (CO2), todo hidrogênio para água 

(H2O) e todo enxofre para dióxido de enxofre (SO2) (Carvalho Jr. e Mcquay, 2007). 

A reação de combustão na prática necessita de um excesso de ar para sustentar a 

completa queima de um combustível. Conforme Taplin (2008), esse excesso de ar é definido 

como o percentual acima da quantidade estequiométrica de ar, e é quase sempre necessário 

para completar as reações do processo real de combustão. Em aplicações industriais é um 

parâmetro essencial para a eficiência da combustão, pois controla a temperatura, volume e 

entalpia dos produtos da combustão. Segundo Pinheiro e Valle (1995), Santos (2001) e Zhang 

(2014) um grande excesso de ar não é recomendado, porque diminui a temperatura da chama, 

e aumenta as perdas de calor reduzindo a eficiência térmica, enquanto um baixo excesso de 

ar pode ocasionar em uma combustão incompleta e na formação de CO, fumaça e fuligem, 

além de possibilitar a acumulação de combustível não queimado, podendo ocorrer explosões.  

A figura 5 apresenta a relação entre gases de combustão e ar de combustão teórico. 

Conforme a quantidade de ar aumenta se aproximando do nível teórico (ar estequiométrico) 

a concentração de CO decaí bruscamente, pois ocorre o aproveitando dos átomos de O2 

excedentes para formação de moléculas de CO2, que alcançam o seu valor máximo. Após 

isso, ocorre uma queda da concentração do CO2. O valor máximo atingido, entretanto, 

depende do combustível (Pinheiro e Valle, 1995). 
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Figura 5 - Concentração de gás em função do ar teórico. Fonte: Pinheiro e Valle, 1995. 
 

Conforme Ribeiro (2002) e Kato (2005) a análise energética de um processo de 

combustão avalia diversos fatores, dentre os quais, a energia existente nos fluxos de 

combustível e ar, reação química da combustão (completa ou incompleta), transferência de 

calor (nos fluidos e equipamentos) e as perdas de energia associadas em todo o processo de 

queima. 

De acordo com Bazzo (1995), em todos os processos de combustão os princípios de 

viabilidade econômica ou eficiência na queima de combustível devem ser atendidos. Nas 

palavras de Lopes (2003) quando se observa a combustão na prática, em condições normais 

de operação, não ocorre o total aproveitamento da energia disponível no combustível, razão 

pela qual se faz necessário a otimização do processo com a intenção de minimizar as perdas 

de energia. Yuan (2007) e Kishore (2008) afirmam que para que a combustão aconteça de 

modo eficaz são necessárias certas condições, tais como, temperatura seja suficiente para o 

início da queima do combustível; mistura adequada do comburente com o combustível além 

de tempo suficiente para a ocorrência da reação de combustão. 
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3.3 O Gás Comburente 

 

 O gás comburente é definido como um elemento químico que permite que o 

combustível seja consumido na reação na presença de uma fonte de calor inicial. Sem a 

presença de um gás comburente, a combustão não acontece (Agostini, 2006). O oxigênio que 

é o comburente mais comumente encontrado, foi descoberto enquanto elemento químico em 

1771 por Carl Wilhelm Scheele, um químico farmacêutico de origem sueca (Ramalho, 2008). 

A utilização do gás oxigênio para corte de metais iniciou-se em 1888 (Slottman e Roper, 1951). 

Na tabela 1, são exibidas algumas propriedades físico-químicas básicas do gás oxigênio. 

 

Tabela 1 - Informações sobre propriedades físico-químicas básicas do gás oxigênio. Fonte: 
White Martins Gases Industriais, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propriedades organolépticas Incolor, inodoro e insípido 

Solubilidade em água Pouco solúvel 

Fórmula molecular O2 

Massa molar 32,00 Kg/Kmol 

Ponto de fusão -219 °C (1 atm) 

Ponto de ebulição -183 °C (1 atm) 

Massa específica no estado gasoso 1,325 Kg/m3 (20°C, 1 atm) 

Reatividade química Comburente e oxidante 
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Existem outros gases que também proporcionam a reação de combustão, embora seja 

pouco comum.  Um exemplo é o cloro (Cl2), que é um gás com massa específica maior que o 

ar, corrosivo, venenoso e amplamente utilizado em processo de purificação da água. O cloro 

não é inflamável porem em contato com certas substâncias comporta-se como um gás 

comburente semelhante ao oxigênio alimentando a reação de combustão. 

A atmosfera terrestre é basicamente composta por 78% de gás nitrogênio, 21% de gás 

oxigênio e 1% de outros gases. Em ambientes com a composição normal do ar, a queima 

acontece de maneira completa e percebe-se chamas (Buhre et al, 2005). Porém, a reação 

consome o oxigênio presente do ar em um processo contínuo. Quando a porcentagem do 

oxigênio do ar do ambiente diminui para valores entre 16% a 9%, a reação reduz sua 

velocidade e percebe-se brasas ao invés de chamas. Se o oxigênio presente no ar do 

ambiente atingir uma porcentagem menor que 9%, a combustão não acontece. Em 

concentrações a partir de 16% no ar atmosférico, a presença do oxigênio potencializa a 

combustão. Devido ao alto custo, a utilização de oxigênio puro é restrita para alguns 

processos de corte, como no oxicorte, solda e em casos especiais para a redução da geração 

de poluentes. Na imensa maioria dos casos o oxigênio utilizado no processo de combustão é 

proveniente do ar (Moran et al, 2013).  

O oxigênio é aplicado nos processos de corte em detrimento da sua característica de 

ser um gás comburente. Para aquecer o metal até seu ponto de fusão, emprega-se a chama 

resultante da combustão, isto é, da reação química processada entre o gás combustível e o 

comburente. O comburente a ser utilizado poderia ser o ar atmosférico ou o oxigênio puro, 

porém quando se é utilizado o oxigênio puro, todas as reações da combustão e a temperatura 

da chama são fortemente intensificadas, além do que, muitas substâncias que não queimam 

em contato com o ar queimam facilmente na presença do oxigênio puro. No processo de 

oxicorte, o gás comburente utilizado é o oxigênio industrial, com pureza mínima de 99,5% 

(Machado, 2007). 
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 A quantidade mínima teórica de oxidante requerida para a ocorrência de combustão 

completa é chamada de quantidade estequiométrica. Na prática, para que ocorra a combustão 

completa do combustível é necessário fornecer uma quantidade de ar acima da 

estequiométrica. Essa quantidade fornecida além da estequiométrica é denominada excesso 

de ar (Taplin, 2008). 

 Segundo Marques, Modenesi e Bracarense (2014) a combustão estequiométrica no 

processo de oxicorte depende basicamente da relação ar/combustível. Na chama neutra 

proveniente de uma mistura de gás combustível e oxigênio balanceada, não existe excesso 

de gás comburente ou combustível, e assim acontece a queima balanceada para cada gás. 

A proporção de gases na mistura proveniente do maçarico determina o caráter 

oxidante (mistura com excesso de oxigênio), redutora (mistura com excesso de combustível) 

ou neutra (mistura estequiométrica). A chama neutra apresenta um ruído característico suave 

que facilmente pode ser percebido ao realizar a regulagem da vazão do gás oxigênio. 
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3.4  Gases Combustíveis 

 

 Nas palavras de Marques, Haddad e Martins (2006) combustíveis são substâncias, 

naturais ou artificiais, que ao se combinar com outras, geram uma reação exotérmica rápida, 

desprendendo luz e calor. Gases comerciais têm a característica em comum da necessidade 

do gás oxigênio para manter a reação de combustão. Um gás, para ser viável às operações 

de corte, deve possuir alta temperatura de chama e alta taxa de propagação; calor suficiente 

para manutenção da reação e um mínimo de reação química de chama com os metais base 

(Marques, Modenesi e Bracarense, 2014). 

Existem vários gases combustíveis que podem ser utilizados para o processo de corte 

oxicombustível. Entre estes pode-se citar: acetileno, propano, propileno, metano, hidrogênio, 

GLP e até mesmo uma mistura destes. A natureza do gás combustível influi no seu poder 

calorífico, na temperatura da chama, no consumo de O2 e consequentemente no custo final 

do processo.  

A capacidade de geração de energia é a principal característica de um combustível.  

Essa propriedade é conhecida como poder calorífico que é definida como a quantidade de 

calor gerada na combustão. Um dos produtos da queima de qualquer hidrocarboneto é a água. 

De acordo com a fase desta água, a quantidade de calor liberada se altera. Em casos 

extremos, a água pode estar totalmente no estado líquido ou no estado gasoso. Em razão 

disso, costuma-se fornecer dois valores de poder calorífico; o superior (PCS) e o inferior (PCI) 

(Francisco, 2012). Como a temperatura dos gases de combustão é muito elevada no oxicorte, 

a água contida neles se encontra sempre no estado de vapor. Portanto, deve-se considerar 

sempre o poder calorífico inferior e não o superior. Para combustíveis que não 

contenham hidrogênio na sua composição, o valor de PCS é igual ao do PCI, porque não há 

a formação de água e consequentemente não há energia gasta na sua vaporização. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hidrog%C3%AAnio
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua
https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vaporiza%C3%A7%C3%A3o
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A relação entre o poder calorífico superior e inferior é dada pela equação (2): 

𝑃𝐶𝑆 − 𝑃𝐶𝐼 = 2440(9ℎ + 𝑢)     (2) 

Onde:  

PCS: Poder Calorífico Superior [KJ/Kg] 

PCI: Poder Calorífico Inferior [KJ/Kg] 

h: percentual de hidrogênio no combustível [Kg de hidrogênio/ Kg  de combustível] 

u: percentual de umidade [Kg de umidade/ Kg de combustível] 

 

Outra propriedade importante dos combustíveis é a temperatura de chama de um gás 

combustível. Ela pode ser definida como a maior temperatura que poderia ser alcançada pela 

combustão sem que ocorressem perdas de energia, intrínseco ao processo (Khalil et al, 2011). 

Com ela também é possível avaliar a eficiência do combustível (Bae et al, 2008).  

A temperatura adiabática de chama pode ser obtida a partir da equação (3): 

∆𝐻𝑐 =  ∫ 𝑐𝑝𝑑𝑇
𝑇𝑓

𝑇𝑖
      (3) 

Onde: 

Tf  = temperatura adiabática de chama [K] 

Ti = temperatura inicial dos reagentes [K] 

Δ𝐻𝑐 = entalpia de combustão [KJ/Kg] 

cp = calor específico à pressão constante dos produtos de combustão [KJ/Kg. K] 
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Estequiometricamente a temperatura de chama varia de acordo com a proporção de 

gás oxigênio a ser queimado. Gases de diferentes composições necessitam de diferentes 

quantidades de O2 para sua combustão completa e, esta diferença de volume de O2 

consumido vem a ser um dos fatores que determinam a escolha de determinado gás 

combustível (Ramalho, 2008). Na figura 6 é mostrada a combustão de diferentes gases 

combustíveis, podendo se ver na abscissa o volume de O2 consumido para a combustão 

completa e na linha das ordenadas a temperatura máxima atingida. Nos pontos máximos de 

cada curva está determinada a temperatura de chama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Curva estequiométrica de combustão de diversos gases. Fonte: Ramalho, 2008. 
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A seleção do gás combustível para o processo de oxicorte deve considerar outros 

fatores como espessura da peça a ser cortada, tempo requerido no pré-aquecimento para o 

início da operação, que pode ser visto na figura 7, custos e forma de fornecimento do gás 

combustível (cilindros, tanques ou tubulação), velocidade de corte, que pode ser visto na 

figura 8, custo do O2 requerido para a combustão completa, possibilidade de utilização do 

combustível em outras operações como soldagem, aquecimento ou brasagem entre outras, 

segurança no transporte e utilização do produto. Atualmente, o processo de oxicorte é 

realizado principalmente com o acetileno, apesar de estar sendo substituído gradualmente 

pelo gás GLP principalmente por seu menor custo. É importante destacar que são necessárias 

algumas alterações no equipamento para o funcionamento com diferentes combustíveis, 

como por exemplo a troca do bico de corte e do injetor de O2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 -. Tempos de pré-aquecimento de oxicorte para aço macio em função da espessura 
do material. Fonte: Adaptada de The Linde Group, 2011. 
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Figura 8 -. Velocidades de corte de oxicorte para aço macio em função da espessura do 

material. Fonte: Adaptada de The Linde Group, 2011. 
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3.4.1 O gás acetileno 

 

O acetileno, também conhecido como etino, foi descoberto na Inglaterra por Edmund 

Davy em 1836. Sua primeira produção para uso industrial data de 1882 com a finalidade de 

iluminação das ruas das cidades (Almqvist, 2003). O acetileno não é encontrado na natureza, 

sendo obtido através do gás natural, do craqueamento do petróleo ou a partir do Carbeto de 

Cálcio (CaC2), sendo essa última a forma mais comum de obtenção. É um gás estável a 

temperatura e pressão ambiente, porém não se recomenda seu uso com pressões superiores 

a 1,5 Kg/cm2, onde o gás pode ficar instável e decompor-se explosivamente (Agostini, 2006). 

É inodoro e por causa disso acrescenta-se um aditivo para facilitar sua detecção olfativa em 

casos de vazamentos. Na tabela 2, são exibidas algumas propriedades físico-químicas 

básicas do gás acetileno. 

Tabela 2 - Informações sobre propriedades físico-químicas básicas do gás acetileno. Fonte: 

White Martins Gases Industriais, 2017. 

 
Propriedades organolépticas Incolor e inodoro 

Solubilidade em água Pouco solúvel 

Fórmula molecular C2H2 

Massa molar 26,038 Kg/Kmol 

Ponto de fusão -80,8 °C (1 atm) 

Ponto de ebulição -84 °C (1 atm) 

Massa específica no estado gasoso 1,107 Kg/m3 (20°C, 1 atm) 

Poder calorífico inferior 48.330 KJ/Kg 

Reatividade química Combustível, extremamente inflamável 
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Entre os combustíveis gasosos existentes, o gás acetileno possui o maior interesse 

industrial, para o corte de peças metálicas, por ter a maior temperatura de chama (Biswas, et 

al 2011). Um fator para explicar a maior temperatura de chama é que esse hidrocarboneto 

possui um maior percentual em peso de carbono em comparação aos demais gases utilizados 

no processo (Ramalho, 2008). 

Nas palavras de Privoznik e Light Jr (1982) com a evolução dos equipamentos e 

acessórios tais como, reguladores de pressão mais estáveis, válvulas de segurança, além dos 

cilindros de armazenamento dos gases, possibilitou-se maior confiabilidade ao processo e 

moldaram o oxicorte como é utilizado nos dias atuais. Apesar da melhoria dos equipamentos 

o gás acetileno para ser distribuído sob pressão necessita de um cilindro específico de alto 

custo para garantir a segurança e estabilidade do gás. 

O acetileno é um gás altamente exotérmico e possui uma ligação tripla em sua fórmula 

estrutural gerando grande quantidade de calor durante a decomposição da molécula 

(Ramalho, 2008). Teoricamente, a combustão completa do acetileno é traduzida pela seguinte 

equação (4): 

2 𝐶2𝐻2(𝑔)
+ 5 𝑂2(𝑔)

 →   4 𝐶𝑂2(𝑔)
+ 2 𝐻2𝑂(𝑔) + 𝐶𝐴𝐿𝑂𝑅  (4) 

 

A equação (4) indica que 2 mols de gás acetileno e 5 mols de gás oxigênio reagem 

na presença de calor e geram como produtos 4 mols de gás carbônico e 2 mols de vapor 

d’água. 
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3.4.2 O gás GLP 

 

O Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) no Brasil tem como composição quase que 

totalmente uma mistura de dois gases extraídos do petróleo: propano e butano que são 

hidrocarbonetos saturados, mas pode também conter, minoritariamente, outros 

hidrocarbonetos, como o etano (Moran et al, 2013). Esse combustível é um subproduto do 

processamento do gás natural ou do refino do petróleo bruto (Gary e Handwrk, 2001). O GLP 

é incolor e inodoro quando em concentrações abaixo de 2% no ar. Também leva aditivos à 

base de enxofre que possibilitam detectar olfativamente sua presença na atmosfera, para 

contenção em casos de vazamento. É um gás mais denso que o ar atmosférico e é utilizado 

como combustível em fornos industriais, sistemas de aquecimento e no oxicorte. Na tabela 3, 

são exibidas algumas propriedades físico-químicas básicas do gás acetileno. 

 

Tabela 3 - Informações sobre propriedades físico-químicas básicas do gás GLP. Fonte: 
White Martins Gases Industriais, 2017. 

 

Propriedades organolépticas Incolor e odor característico 

Solubilidade em água Insolúvel  

Fórmula molecular C3H8 e C4H10 

Massa molar 28,9022 Kg/Kmol 

Ponto de fusão -187,7 °C (1 atm) 

Ponto de ebulição 2,2 °C (1 atm) 

Massa específica no estado gasoso 2,097 Kg/m3 (20°C, 1 atm) 

Poder calorífico inferior 46.860 KJ/Kg 

Reatividade química Combustível, inflamável 
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Atualmente, o GLP abrange grande importância na matriz energética das indústrias. 

Algumas vantagens do GLP contribuem para esse atual panorama como sua eficiência, 

competitividade e o fato de não ser poluente. (Dhawale et al, 2010). No âmbito industrial, o gás 

liquefeito de petróleo é utilizado nos mais diversos segmentos como por exemplo na 

metalurgia, papel e celulose, alimentos e bebidas, vidros e na agroindústria.  

A utilização do GLP no oxicorte acontece fundamentalmente, por ser uma fonte de 

energia gasosa com baixo custo, menos poluente e mais segura para armazenar, transportar 

e operar. Além disso, o GLP é comercializado na forma liquefeita, diferente do gás acetileno 

que é comercializado apenas na fase gasosa. O armazenamento de gases dissolvidos como 

o acetileno, requer alguns cuidados adicionais de segurança (Muñoz-escalona et al, 2006). O 

acetileno armazeno no cilindro encontra-se dissolvido sob pressão num solvente especial, 

comumente a acetona, em uma massa porosa sólida (Araújo, 2005).  

Um dos maiores entraves que ocorrem na substituição do acetileno por GLP no 

processo de oxicorte, é a sua menor energia útil na combustão, exigindo um maior consumo 

de oxigênio, já que o GLP possui menor temperatura de chama. Além desses fatores, a 

velocidade de corte é menor, considerando-se a temperatura de chama dos gases envolvidos, 

acetileno (3.106 ºC) e GLP (2.800 ºC). 

A ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) determina que 

a composição do GLP no Brasil varie entre 40% a 60% entre propano e butano. Para efeitos 

práticos de combustão pode ser considerado que o GLP é uma mistura em partes iguais dos 

dois hidrocarbonetos. A reação completa de ambos é descrita nas equações (5) e (6): 

𝐶3𝐻8(𝑔)
+ 5 𝑂2(𝑔)

 →   3 𝐶𝑂2(𝑔)
+ 4 𝐻2𝑂(𝑔) + 𝐶𝐴𝐿𝑂𝑅   (5) 

 

2 𝐶4𝐻10(𝑔)
+ 13 𝑂2(𝑔)

 →   8 𝐶𝑂2(𝑔)
+ 10 𝐻2𝑂(𝑔) + 𝐶𝐴𝐿𝑂𝑅  (6) 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

4.1 Fundamentos Metodológicos 

 

4.1.1 Simulação numérica 

 

Segundo Kuo (2005) as seguintes hipóteses podem ser adotadas em relação ao 

processo de combustão: 

 o fluido reagente pode ser tratado como “continuum”; isto é, o combustível é 

infinitamente divisível, onde será considerado o comportamento macroscópico deste 

e não o comportamento individual de cada molécula;  

 as equações químicas são balanceadas com base no princípio da conservação de 

massa; isto é, a massa total de cada elemento é conservada durante a combustão;  

 a Lei de Gases Ideias é válida; isto é, as forças intermoleculares são negligenciadas. 

Em processos de combustão essa hipótese é válida devido às altas temperaturas e 

baixa densidade do gás;  

 ocorre equilíbrio químico; isto é, gases queimados reagem em conjunto; 

 as difusividades térmicas e mássicas são equivalentes; isto é, os números de Lewis e 

Schmidt são unitários e iguais para todas as espécies químicas;  

 o calor específico na fase gasosa é constante; 

 a Lei de Fick é válida; isto é, os processos físicos de difusão podem ser vistos como 

processos físicos ou termodinâmicos irreversíveis. 

A partir dessas hipóteses e utilizando dados termodinâmicos das temperaturas e 

pressões de trabalho dos reagentes das reações de combustão, é possível determinar as 

equações químicas balanceadas com o software livre Gaseq®. Esse software tem sua 

modelagem computacional baseada no Método Lewis NASA desenvolvido por Svehla e 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Reversibilidade
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McBride (1973). O algoritmo consiste de um programa iterativo com capacidade de executar 

a partir do levantamento do equilíbrio termodinâmico e do equilíbrio de massas das espécies 

químicas a análise termoquímica para algumas reações de combustão com uma boa 

biblioteca disponível (Alencar, 2007). Os cálculos baseados no equilíbrio químico 

proporcionam uma boa estimativa para emissões provenientes dos processos de combustão 

a temperaturas elevadas (Moura, 2016). 

A figura 9 mostra a interface do software. 

 

 

Figura 9 – Interface do software Gaseq. Fonte: Morley, 2017. 

 

A equação (7) mostra a relação estequiométrica de um combustível hidrocarboneto dado 

pela fórmula química genérica:  

𝐶𝑥𝐻𝑦 + (𝑥 +  
𝑦

4
) . (𝑂2 + 3,76𝑁2) → 𝑥. 𝐶𝑂2 + (

𝑦

2
) . 𝐻2𝑂 + 3,76. (𝑥 +  

𝑦

4
) . 𝑁2        (7) 
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A metodologia utilizada no programa Gaseq® consiste em uma versão simplificada do 

método de minimização da energia livre de Gibbs. Conforme Turns (2013), a energia livre de 

Gibbs, é a propriedade termodinâmica utilizada quando o interesse é obter a composição de 

uma mistura em uma dada pressão, temperatura e razão de equivalência. Pode-se definir a 

energia livre de Gibbs como a energia útil de um sistema que resulta da diferença entre a 

entalpia e a entropia multiplicada pela temperatura, representada pela equação (8): 

𝐺 = 𝐻 − 𝑇𝑆          (8) 

Onde: 

G: Energia livre de Gibbs [KJ] 

H: Entalpia [KJ] 

T: Temperatura [K] 

S: Entropia [KJ/K] 

 

Smith, Van Ness e Abbott (2010) afirmam que na existência do equilíbrio químico em 

uma combustão a energia de Gibbs total é mínima em relação a todas as possíveis mudanças 

na temperatura e na pressão do sistema como é exibido na figura 10. Desta maneira, a 

variação da energia de Gibbs total, e a derivada segunda da energia livre em função do 

avanço da reação, são nulas, como consequência existe um ponto de mínimo na curva 

(Araújo, 2016). 
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Figura 10 -  Energia total de Gibbs em função do avanço da reação. Fonte: Smith, Van Ness 

e Abbott (2010). 

O conhecimento da composição em equilíbrio químico de um sistema químico formado 

pelos produtos de um processo de combustão permite calcular as propriedades 

termodinâmicas do mesmo. Os problemas de equilíbrio químico podem ser solucionados com 

duas metodologias distintas. No primeiro os cálculos são realizados usando o método da 

constante de equilíbrio, onde se utiliza reações independentes que associam um subconjunto 

das espécies químicas do sistema, individualizando subsistemas. Esse método não permite 

uma padronização que possibilite que um programa geral seja escrito para a modelagem 

computacional (Araújo, 2016). A segunda metodologia, que é a mais comumente utilizada, 

emprega a minimização da energia livre de Gibbs utilizando os multiplicadores de Lagrange. 

Ela é mais adequada quando se lida com um sistema multireacional, pois não necessita 

determinar as reações químicas envolvidas, apenas o conjunto de moléculas que representem 

o sistema (Smith, Van Ness e Abbott, 2010). 
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4.1.2 Análise energética 

 

Para avaliar a eficiência térmica do processo de oxicorte, segundo a metodologia 

proposta por Kou (2003), utiliza-se da relação entre a energia transferida da combustão do 

processo para a peça de trabalho (Etransferida) com a energia que o gás combustível pode 

gerar (Egerada). A equação (9) mostra essa relação para obtenção da eficiência térmica 

expressa por η : 

𝜂 =  
𝐸𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎

𝐸𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎
          (9) 

A taxa de calor da combustão transferida para a peça de trabalho pode ser 

determinada em termos de massa (m), calor específico (cp)  e com o gradiente de temperatura 

obtido em um determinado tempo (
dT

dt
)  enquanto que a taxa de calor gerado na combustão do 

gás é obtida através da sua vazão mássica (ṁ) e pelo seu poder calorífico inferior (PCI). De 

posse dessas considerações, a equação de eficiência térmica é descrita da seguinte maneira 

na equação (10): 

 

𝜂 =  
𝑚.𝑐𝑝.

𝑑𝑇

𝑑𝑡

�̇�.𝑃𝐶𝐼
        (10) 

 

A figura 11 mostra o sistema com sua fronteira para o experimento avaliado. Existe 

apenas transferência de calor que advém da combustão entrando na fronteira do sistema 

fazendo com que a peça de trabalho eleve sua temperatura. Parte dessa energia que não é 

utilizada para a elevação da temperatura da peça é perdida respeitando assim as leis 

termodinâmicas. 
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         Figura 11 – Energia atravessando a fronteira do sistema. Fonte: Próprio autor. 

 

Durante a realização de um experimento, sempre há a ocorrência de erros de medidas, 

sejam eles aleatórios ou sistemáticos, sendo então o objetivo da análise de incertezas estimar 

o provável erro aleatório nos resultados experimentais (Andrade, 2017). De acordo com 

Holman (1994), a estimativa da incerteza das respostas baseada nas incertezas das medições 

primárias é calculada através da equação 11. O software Engineer Equation Solver (EES) foi 

utilizado para obter a análise de incerteza dessa eficiência baseada nas incertezas relativas 

dos instrumentos de medição.  

𝑤𝑅 =  [ (
𝜕𝑅

𝜕𝑥1
𝑤1)

2
+ (

𝜕𝑅

𝜕𝑥2
𝑤2)

2
 + ⋯ + (

𝜕𝑅

𝜕𝑥𝑛
𝑤𝑛)

2
 ]

1

2

             (11) 

Onde: 

𝑤𝑅 : incertezas de medições 

R: função das variáveis independentes 

 

Também foi avaliado o tempo para peça de trabalho, com cada gás combustível, atingir 

a sua temperatura de ignição ou ponto de rubro, que é caracterizada por uma cor 

avermelhada, com o objetivo de avaliar qual combustível consegue realizar o processo com 

menor tempo. 
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4.1.2 Análise econômica 

 

Para realizar a análise econômica é necessário comparar o consumo de cada gás 

combustível em detrimento do volume de oxigênio necessário para o processo de oxicorte. 

Os custos dos gases combustíveis e comburente são fornecidos em US$/Kg e US$/m3 

respectivamente no mercado de gases. A equação (12) mostra como obter o custo total (CT) 

para cada combustão: 

 

𝐶𝑇 = (𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑔á𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡í𝑣𝑒𝑙 𝑥 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜) + (𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑔á𝑠 𝑜𝑥𝑖𝑔ê𝑛𝑖𝑜 𝑥 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜)            (12) 

 

A partir do conhecimento da energia útil de cada gás combustível é possível determinar 

o custo energético unitário (CE) para cada KW de energia útil como mostra a equação (13): 

 

𝐶𝐸 =  
𝐸𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎

𝐶𝑇
      (13) 
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4.2 Equipamentos Utilizados 

 

Para o desenvolvimento do presente trabalho, foi utilizado uma configuração simples 

para o oxicorte com os seguintes equipamentos para a execução do processo: 

 Três cilindros de armazenando sendo um para o gás combustível acetileno, um para 

o GLP e um para o gás oxigênio, mostrados na figura 12; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Cilindros para armazenamento de gases industriais. Fonte: Próprio autor. 
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 Duas mangueiras Soldox de alta pressão para condução dos gases, sendo a vermelha 

para o gás combustível e a verde para o gás oxigênio, mostradas na figura 13; 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Mangueiras para trabalhos de solda e corte. Fonte: White Martins Gases 
Industriais, 2016. 

 

 Um regulador de pressão da série RD-2020 para O2 e um regulador de pressão para 

o gás combustível, mostrados na figura 14; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Regulador de pressão para utilização em cilindros. Fonte: Próprio autor. 
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 Um maçarico de corte TS-530 do tipo misturador, mostrado na figura 15; 

 

 

 

 

Figura 15 – Maçarico de corte. Fonte: White Martins Gases Industriais, 2016. 

 

 Um bico de corte da série 3502 para o gás acetileno e um bico de corte da série 106-

DT para o gás GLP, mostrados na figura 16; 

 

 

 

Figura 16 – Bico de corte para oxicorte com acetileno e GLP respectivamente. Fonte: White 
Martins Gases Industriais, 2016. 

 

 Válvulas de segurança Proteflux, mostrada na figura 17; 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Válvula de segurança. Fonte: White Martins Gases Industriais, 2016. 
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A figura 18 ilustra a instalação e montagem desses equipamentos: 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Configuração dos equipamentos para o processo de oxicorte. Fonte: White 
Martins Gases Industriais, 2005. 
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4.3 Procedimento Experimental 

 

Para a realização dos procedimentos experimentais foi utilizado uma chapa de aço 

carbono ASTM A36 com espessura de 16 milímetros. O aço A36 é bastante utilizado como 

material estrutural, decorrente de sua leveza e aplicado na indústria naval e construção 

civil (Rodrigues, 2010). A figura 19 mostra as dimensões da chapa utilizada nos testes. 

Na tabela 4 estão listadas as suas propriedades físicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 –  Medidas da chapa de aço ASTM A36 em milímetros. Fonte: Próprio autor. 

                

                Tabela 4 – Propriedades físicas do aço ASTM A36. Fonte: ABNT, 2008. 

 

 

 

 

 

 

Massa específica 𝟕𝟖𝟓𝟎 𝐊𝐠/𝐦𝟑 

Volume 0,000919968 𝑚3 

Massa 7,2217 Kg 

Calor específico a 

pressão constante 

0,418
KJ

Kg. K
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Experimentalmente, o processo de oxicorte foi realizado com as mesmas condições 

para efeito comparativo entre o gás acetileno e o gás GLP. As seguintes etapas foram 

executadas: Inicialmente foi realizada a conexão das mangueiras de gás combustível e gás 

oxigênio nos respectivos reguladores de pressão nos cilindros de armazenamento dos 

respectivos gases. Em seguida foi realizado um teste de estanqueidade nas tubulações de 

gases, com o objetivo de garantir que o sistema não continha qualquer vazamento de gás.  

Foi efetuada a abertura dos cilindros de gases e regulagem das pressões de trabalho, 

acendimento e regulagem da chama.  As pressões de trabalho manométricas escolhidas 

foram 0,3 Kg/cm2 para os gases combustíveis e 2,9 Kg/cm2 para o gás oxigênio. Esses 

valores de pressão são recomendados pelo fabricante do bico de corte e tipo de maçarico. 

Em geral, os fabricantes dos equipamentos fornecem as informações necessárias quanto a 

estes aspectos. Recomenda-se que a regulagem das pressões de trabalho seja feita com os 

registros de gás do maçarico abertos, já que as pressões indicadas nos manômetros tendem 

a ser mais altas quando as saídas de gás estão fechadas. O acendimento da chama foi feito 

com um gerador de fagulha após a abertura do registro do gás combustível no maçarico. Uma 

vez acessa, a chama foi regulada para se obter a chama neutra apresentando um ruído 

característico suave. A chama pode ser evidenciada na figura 20. 

 

Figura 20 – Chama oxiacetilênica. Fonte: Próprio autor. 
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 Após todas essas etapas o operador com os devidos equipamentos de proteção 

individual (EPI) iniciou o processo de oxicorte na bancada experimental exibida na figura 21. 

Para cada gás combustível foi realizado dois testes. O primeiro consistiu em direcionar a 

chama da combustão na peça de trabalho em seu centro geométrico por um tempo 

estabelecido de vinte segundos e o segundo consistiu em direcionar a chama de combustão 

até a peça atingir o seu ponto de rubro caracterizado por uma cor avermelhada. A distância 

entre o bico de corte e a peça foi mantida constante, no valor de 20 mm. Esses testes foram 

repetidos por três vezes para cada gás combustível sempre resfriando a peça com água para 

a mesma retornar a temperatura ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Figura 21 – Bancada do procedimento experimental. Fonte: Próprio autor. 
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4.4 Coleta de Dados 

 

Para cada teste realizado no corpo de prova, os seguintes parâmetros foram 

medidos: 

 Tempo de aquecimento pré-determinado; 

 Tempo para a peça alcançar a temperatura de rubro; 

 Pressão dos gases combustíveis e do gás comburente; 

 Vazões mássicas dos gases; 

 Consumo do gás oxigênio para cada gás combustível; 

 Temperatura inicial e final da peça de trabalho.  

 

Para determinar as pressões e vazões mássicas, foi utilizado um painel de rotâmetros 

RS 250 Matec Flow que pode ser visto na figura 22. O rotâmetro é um instrumento baseado 

em um medidor de vazão de área variável, onde um fluido escoa elevando um flutuador em 

um tubo que a sessão varia linearmente, impondo ao escoamento uma variação de área à 

medida que a vazão se altera. A altura desse flutuador é diretamente proporcional à taxa de 

vazão e pode ser obtido seu valor na escala graduada do instrumento (Miller, 1996). As 

características do painel de rotâmetros RS 250 Matec Flow são apresentadas na tabela 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Painel de rotâmetros RS 250 Matec Flow. Fonte: Próprio autor. 
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Tabela 5 - Características do painel de rotâmetros RS 250 Matec Flow. Fonte: Manual do 

fabricante Matec Flow. 

 

 

 

 

 

 

 

Com o auxílio de um software do próprio rotâmetro exibido na figura 23, é realizada a 

correção do valor da vazão entre a escala de calibração e as condições de teste ao fornecer 

os dados operacionais do experimento: gás utilizado, pressão atmosférica, pressão 

manométrica do gás, temperatura ambiente e posição do flutuador na escala graduada no 

tubo e assim obter a vazão corrigida para cada gás utilizado.    

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 – Interface do software de correção do rotâmetro. Fonte: Próprio autor 

Faixa de vazão para gases 30 a 50.000 l/h 

Faixa de vazão para líquidos 2 a 1.800 l/h 

Pressão máxima 10 kg/cm2 

Incerteza de medição ± 2% 

Repetitividade 0,5% 
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Para determinar as temperaturas inicial e final de cada teste foi utilizado uma 

câmera termográfica Flir 200 mostrada na figura 24. A termografia permite visualizar o calor 

e radiação infravermelha da aplicação é convertida em uma imagem visual. As diferentes 

temperaturas são indicadas como cores ou tons diferentes. As câmeras termográficas 

permitem comparações de temperatura sobre uma área ampla, e assim analisar diferentes 

pontos de temperatura (Campos, 2013). A tabela 6 mostra as características da câmera 

utilizado no experimento. 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 – Câmera termográfica Flir 200. Fonte: Site do fabricante Flir. 

 

 

 

Tabela 6 - Características da câmera termográfica FLIR T200. Fonte: Manual do fabricante 
Flir. 

 

 

 

 

 

 

 

Faixa de temperatura -20°C a 1200°C 

Emissividade Ajuste de 0,1 a 1,0 

Sensibilidade térmica <0,8°C a 30°C 

Distância mínima do foco 0,4 m 

Correção de medição 
Temperatura ambiente refletida 
e correção de emissividade 

Incerteza de medição ± 2% 
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Os valores de temperatura na termografia são obtidas por comparação da radiação 

infravermelha detectada com aquela que seria emitida por um corpo negro. Não existe um 

modo de medir diretamente a temperatura real das superfícies sem que haja contato direto 

com as mesmas. Assim, o valor que se obtém é a radiação captada com o equipamento 

termográfico. Sendo assim, a emissividade ε é uma entrada importante no ajuste do 

equipamento antes da realização das medições (Bassi, 2012). 

Foi realizado um teste para descobrir a emissividade da chapa de aço com uma 

câmara termográfica. O procedimento foi realizado de modo empírico, de modo que nas peças 

foram anexadas uma fita isolante preta (com valor de emissividade conhecida igual a ε = 0.95), 

e assim, pôde-se comparar a emissividade do material adjacente à fita preta com emissividade 

conhecida. O valor encontrado foi de ε = 0,89. Manteve a distância da câmera em relação a 

peça constante igual a 0,6 m respeitando a distância do objeto que garante a precisão das 

medidas. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

5.1 Simulação da Combustão 

 

As condições de contorno adotadas para os reagentes na simulação das reações dos 

gases combustíveis foram as temperaturas e pressões de trabalho obtidas em cada reação 

no procedimento experimental. O gás acetileno operou com uma temperatura de 303 K e 

pressão de 0,3 Kg/cm2 o gás GLP com temperatura de 305 K e pressão de 0,3 Kg/cm2. O gás 

GLP foi tratado como uma mistura de 50% de propano e 50% de butano. 

Nas simulações realizadas o gás comburente foi o oxigênio pois é o gás utilizado no 

processo de oxicorte. As seguintes equações mostram os resultados obtidos nas simulações 

onde a equação (14) mostra a fórmula química da combustão incompleta do gás acetileno 

enquanto as equações (15) e (16) mostram a fórmula química para a combustão incompleta 

do gás GLP: 

 

2 𝐶2𝐻2 + 5 𝑂2 →  1,044 𝐶𝑂2 + 0,912 𝐻2𝑂 + 2,955 𝐶𝑂 + 1,104 𝑂2 +

0,825 𝑂𝐻 + 0,690 𝐻 + 1,009 𝑂 + 0,329 𝐻2 + 𝐶𝐴𝐿𝑂𝑅    (14) 

 

 

𝐶3𝐻10 + 5 𝑂2 →  1,210 𝐶𝑂2 + 2,786 𝐻2𝑂 + 1,789 𝐶𝑂 + 0,860 𝑂2 +

0,854 𝑂𝐻 + 0,464 𝐻 + 0,427 𝑂 + 0,553 𝐻2 + 𝐶𝐴𝐿𝑂𝑅    (15) 

 

 

2𝐶4𝐻10 + 13𝑂2 →  3,230 𝐶𝑂2 + 6,938 𝐻2𝑂 + 4,769 𝐶𝑂 + 2,260 𝑂2 +

2,186 𝑂𝐻 + 1,184 𝐻 + 1,122 𝑂 + 1,376 𝐻2 + 𝐶𝐴𝐿𝑂𝑅    (16) 
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Analisando as equações obtidos pela simulação percebe-se que nas condições em 

que ocorreu o processo de combustão, a temperatura elevada, a queima do combustível não 

foi realizada de maneira completa. Desta forma, o CO2 dissociou-se e os produtos desta 

dissociação consistiram, somente, em CO2, CO e O2. Da mesma forma, o H2 dissociou-se e 

os produtos desta dissociação consistiram, somente, em H2O, OH, H e O.  

Do ponto de vista energético, a combustão incompleta do gás acetileno produziu a 

quantidade de 43.299,85 KJ/Kg e a combustão incompleta do gás GLP produziu a quantidade 

de 41.339,08 KJ/Kg. Esses valores mostram que houve uma redução de 10,40 % e 11,78 % 

em relação a quantidade de energia teórica que cada gás conseguiria produzir. 
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5.2 Análise da Eficiência Térmica dos Gases Combustíveis 
 

A análise da eficiência térmica para cada gás combustível se inicia a partir dos dados 

obtidos experimentalmente de vazão mássica, pressão e temperaturas. De maneira a 

minimizar os erros no procedimento experimental, a média dos valores foi utilizada, como 

pode ser vista na tabela 7. As incertezas relativas de medições estão indicadas para cada 

parâmetro medido. 

 

Tabela 7 -  Dados experimentais do processo de oxicorte. Fonte: Próprio autor. 

 

 

 

Analisando inicialmente a tabela 7 percebe-se que o gás GLP operou em menor vazão 

mássica, com uma redução de 34,35 % em relação ao acetileno e também a peça de trabalho 

atingiu menor temperatura em 20 segundos operando com esse gás.  

Conforme Huang (2009) e Terasaki (2009) na prática, ocorrem perdas de calor por 

condução para o restante da chapa que acabam por diminuir a temperatura. Apesar da 

dificuldade em realizar medidas precisas de temperatura muito próximas a face do corte em 

geral a máxima temperatura atingida é de cerca de 1300 °C, independente das condições de 

operação, incluindo o tempo de aquecimento e a espessura da peça (Machado, 2007). 

Portando os resultados obtidos estão de acordo com os pesquisadores. 

 

 
P 

[KPa] 

�̇�𝒄𝒐𝒎𝒃𝒖𝒔𝒕í𝒗𝒆𝒍 

[Kg/s] 

𝑻𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 

[°C] 

𝑻𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 

[°C] 

Acetileno 130,742 ± 2 0,002090 ± 2 30 ± 2 491,5 ± 2 

GLP 130,742 ± 2 0,001368 ± 2 32 ± 2 360 ± 2 
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As figuras 25, 26, 27 e 28 mostram as imagens térmicas captadas pela câmera 

termográfica sobre a chapa de aço. Através da comparação da quantidade de energia 

detectada na faixa infravermelha esse equipamento indica, para cada ponto (pixel) uma leitura 

de temperatura correspondente (Bassi, 2012). 

Nas figuras 25 e 26, é possível ver as temperaturas inicial e final respectivamente no 

procedimento experimental utilizando o gás acetileno. Verifica-se uma perda de calor por 

condução sobre a amostra e neste contexto, a temperatura obtida na fase final do processo 

foi de 488 oC, sendo inferior ao valor máximo da temperatura fornecida na literatura, isto é, 

1300 oC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 – Imagem térmica da chapa de aço ASTM 36 em sua temperatura inicial antes do 

procedimento experimental utilizando o gás acetileno. Fonte: Próprio autor. 
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Figura 26 – Imagem térmica da chapa de aço ASTM 36 em sua temperatura final após o 

procedimento experimental utilizando o gás acetileno. Fonte: Próprio autor. 

 

Nas figuras 27 e 28, é possível ver as temperaturas inicial e final respectivamente no 

procedimento experimental utilizando o gás GLP. Verifica-se uma perda de calor por 

condução sobre a amostra e neste contexto, a temperatura obtida na fase final do processo 

foi de 360,3 oC, sendo inferior ao valor máximo da temperatura fornecida na literatura, isto é, 

1300oC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 – Imagem térmica da chapa de aço ASTM 36 em sua temperatura inicial antes do 

procedimento experimental utilizando o gás GLP. Fonte: Próprio autor. 
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Figura 28 – Imagem térmica da chapa de aço ASTM 36 em sua temperatura final após o 

procedimento experimental utilizando o gás GLP. Fonte: Próprio autor. 

 

A figura 29 ilustra como ocorre uma diminuição da temperatura em relação ao eixo da 

chama. Nota-se que próximo ao bico de corte o ponto máximo é a temperatura de chama e já 

no seu extremo a mesma decaí consideravelmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 29 - Distribuição de temperatura ao longo do eixo neutro da chama oxiacetilênica. 
Fonte: Adaptado de United States, 1990. 
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É importante destacar que os valores de temperatura que se obtém ao aquecer uma 

peça no oxicorte variam em função do gás combustível escolhido, pureza do gás oxigênio, 

material da peça e sua espessura. O importante nesse estudo é o efeito comparativo entre os 

dois gases com as mesmas condições de operação. 

A tabela 8 mostra os valores obtidos para a peça alcançar a temperatura de rubro, as 

energias envolvidas no processo e seu rendimento térmico obtidos pelas equações (9) e (10) 

respectivamente. 

 

Tabela 8 – Dados experimentais do processo de oxicorte. Fonte: Próprio autor. 

 

 

 

A análise da tabela 8 indica que o gás acetileno consegue alcançar a temperatura de 

rubro em menor tempo em relação ao gás GLP. O gás acetileno também consegue transmitir 

e gerar uma maior quantidade de energia enquanto o gás GLP apresenta um aproveitamento 

energético 11 % maior. Esses resultados já eram esperados em razão do gás acetileno 

possuir maior temperatura de chama que o gás GLP.  

Sabe-se que uma fonte de calor não consegue obter um rendimento de 100%. De 

modo geral, η varia com perdas de calor inerente ao processo e também com diversos 

parâmetros operacionais, como o aquecimento de bicos e maçaricos além das perdas de calor 

por condução, convecção e radiação. Assim, η deve ser utilizado com cautela na comparação 

de processos de corte ou na avaliação de seus efeitos, uma vez que os valores reais podem 

ser significativamente diferentes dos valores estimados em uma dada situação. 

 

∆𝒕𝒑𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒓𝒖𝒃𝒓𝒐 

[s] 

𝐄𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐞𝐫𝐢𝐝𝐚 

[KW] 

𝐄𝐠𝐞𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐭𝐞ó𝐫𝐢𝐜𝐚 

[KW] 

𝐄𝐠𝐞𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐞𝐱𝐩𝐞𝐫𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥 

[KW] 

𝜼 

[%] 

Acetileno 17,2 69,64 101,01 90,49 76 ± 2 

GLP 27,2 49,49 64,15 56,55 87± 2 
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5.3 Análise Econômica dos Gases Combustíveis 

 

A análise econômica para cada gás combustível se inicia a partir dos dados obtidos 

experimentalmente do consumo de cada gás combustível e comburente em cada reação de 

combustão. Esses valores se encontram na tabela 9. Os valores praticados no mercado em 

média para os gases utilizados no oxicorte atualmente são descritos na tabela 10. 

 

Tabela 9 – Dados experimentais do processo de oxicorte. Fonte: Próprio autor. 

 

𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐𝒄𝒐𝒎𝒃𝒖𝒔𝒕í𝒗𝒆𝒍 

[𝐊𝐠] 

𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐𝒐𝒙𝒊𝒈ê𝒏𝒊𝒐  

[𝐦𝟑] 

𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒂𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒇𝒆𝒓𝒊𝒅𝒂 

[𝐊𝐖] 

Acetileno 0,04180 0,00338 69,64 

GLP 0,02736 0,00418 49,49 

 

 

Tabela 10 – Custo dos gases utilizados. Fonte: White Martins Gases Industriais, 2017. 

 

 

 

 

*Valores para a cotação do dólar no dia 29/03/2017. 

É possível observar na tabela 9 que o consumo de oxigênio na combustão com acetileno 

foi 19,13 % inferior ao gás GLP, o que já era esperado, visto que a combustão do acetileno 

demanda menos oxigênio. Entretanto o consumo de gás combustível na combustão com o 

acetileno foi 52,77 % superior em comparação ao GLP, fato que interfere no custo total dos 

insumos. 

Acetileno 9,09 US$/Kg 

GLP 1,21 US$/Kg 

Oxigênio industrial 2,12 US$/m3 
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A tabela 11 apresenta os valores do custo total de cada combustão com o gás 

combustível e o gás oxigênio além do custo unitário para cada KW de energia transferido para 

a peça de trabalho obtidos através das equações (12) e (13) respectivamente. 

 

Tabela 11 – Custos total dos gases e relação da energia por custo. Fonte: Próprio autor. 

 

 

A análise da tabela 11 mostra que para realizar o oxicorte com o gás acetileno o custo 

total é maior. Isso acontece devido ao seu valor praticado no mercado além do maior consumo 

na combustão, apesar de consumir menor quantidade de oxigênio no processo. Percebe-se 

também que a cada dólar, o aproveitamento energético do gás GLP é 556% maior em relação 

ao gás acetileno provando sua viabilidade energética e econômica. 

É importante ressaltar que outros custos envolvem o processo de oxicorte como a mão 

de obra, investimentos e aquisição dos equipamentos como bico de corte, maçarico e cilindros 

de armazenamento. Esses valores não foram considerados pois o foco do estudo é avaliar o 

custo energético. 

 

 

 Custo total dos gases 

[US$] 

Relação da energia por custo 

[KW/US$] 

Acetileno 0,3871 179,9 

GLP 0,0419 1181,14 
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6 CONCLUSÃO 
 

Cada vez mais as empresas têm buscado soluções diversas para obter melhor 

eficiência em seus processos de produção e redução dos seus custos, e quando se trata do 

processo de corte, uma grande preocupação é o custo de aquisição de gases para o processo 

de corte, seja com o gás combustível ou com gás oxigênio. Diante desse fato as empresas 

estão procurando alternativas a fim de substituir o gás combustível acetileno para o processo 

oxicorte, pois além do seu alto custo tanto para aquisição quanto para distribuição, o acetileno 

é um gás instável que necessita de um cilindro específico de modo a garantir a segurança da 

sua utilização, transporte e armazenamento.  

A partir desse estudo pode-se evidenciar que o gás GLP é uma alternativa interessante 

para substituir o gás acetileno no processo de oxicorte. Apesar do gás acetileno gerar uma 

quantidade de energia 60% maior nas mesmas condições de operação, o seu rendimento 

térmico é 11 % inferior. É importante destacar que como a queima não foi realizada de maneira 

completa os combustíveis não foram capazes de gerar a sua totalidade de energia disponível 

ocorrendo uma perda de 10,40 % para a combustão do acetileno e 11,78 % para o GLP. 

Quando se analisa os gases do ponto de vista econômico a diferença do custo de 

aquisição dos gases implica em um aproveitamento energético 556% superior para o gás 

GLP. 

Cada gás combustível tem propriedade distintas, mas não é possível afirmar que um 

gás será sempre o melhor para todos os processos de corte. Os resultados obtidos nesse 

trabalho apenas evidenciam que o desempenho energético e a viabilidade econômica do gás 

GLP o tornam uma opção atrativa.  
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7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 

i. Avaliar a eficiência térmica juntamente com a análise econômica de outros gases 

combustíveis para o processo oxicorte como por exemplo: Propano; Butano; Propileno 

e Gás Natural; 

ii. Avaliar qual a composição ideal de Propano e Butano para o gás GLP ser utilizado no 

processo de oxicorte; 

iii. Propor metodologia para definir a concentração de calor nas chamas primárias e 

secundárias no processo de combustão e a diferença que cada gás combustível 

poderá causar. 

iv. Estudo do impacto do custo operacional e da mão-de-obra na análise abordada nesse 

trabalho. 
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9 ANEXOS 
 

9.1 Anexo A - Bicos de Corte para o Oxicorte 
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9.2 Anexo B - Propriedades de Diversos Gases (a 15 ºC e 1 atm) 
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9.3 Anexo C – Produtos Comercializáveis de Diversos Combustíveis 
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9.4 Anexo D – Máquina de Corte CNC 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




