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1. RESUMO  

 

Como a tecnologia está cada vez mais presente em nossos ambientes de 

trabalho, a cada dia que passa surge uma novidade, seja um equipamento ou 

um produto. No decorrer dos anos o processo de corte de chapas desenvolveu 

várias tecnologias e a mais recente é o processo de corte com jato de água 

mais o abrasivo, que por sua vez fará parte do estudo desse trabalho. No 

processo de corte de chapas com o jato de água o abrasivo usado durante o 

processo de corte é depositado em um tanque de água que vai acumulando e 

ao passar do tempo deve ser feito a remoção desse material. O atual processo 

de limpeza é feito manualmente exigindo esforço do operador e 

consequentemente perdendo horas de trabalho. O principal objetivo deste 

trabalho é desenvolver um sistema de bombeamento que ofereça vantagens ao 

processo de remoção do abrasivo. Foram realizados estudos em diferentes 

áreas e ensaios para obter conhecimentos e parâmetros da realidade dos fatos 

para então chegar a uma conclusão de ideias. O sistema de bombeamento 

apresentou um ganho considerável superior em relação ao processo atual, e a 

sua  implantação  irá  proporcionar ganhos de tempo, redução de custos, 

eliminação de  desgastes físicos dos operadores e consequentemente 

aumentará a produtividade. Esse equipamento é interessante, pois uma vez 

implantado a máquina de corte passará a produzir sem paradas para a 

realização da limpeza.  

 

2. INTRODUÇÃO  

 

No decorrer dos anos foram desenvolvidas várias tecnologias para o processo 

de corte de chapas metálicas, sendo que uma das mais recentes é o processo 

de corte com jato de água sob pressão contendo material abrasivo em 

suspenção. Uma dessas máquinas se vê na Figura 1. 

 

Figura 1 - Máquina de corte modelo Flow Mach 2 



 

Fonte: Flow International Corporation (2014) 

 

Durante o processo de corte, o abrasivo utilizado é depositado em um tanque 

posicionado imediatamente abaixo da mesa de corte, como se vê na Figura 2. 

 

Figura 2: Tanque da máquina de corte 

 

Fonte: O autor (2013) 

 

O processo atual de remoção do abrasivo, realizado uma vez por mês, é feito 

manualmente. Durante este período a média de abrasivo decantado no tanque 

é de em média duas a três toneladas, dependendo da quantidade de material 

cortado. A remoção do abrasivo é necessária, pois, o acúmulo em excesso 

pode comprometer a estrutura do tanque de corte. 

O método usado atualmente para a remoção do abrasivo é manual, utilizando 

pás.O problema é que  durante o processo de limpeza e remoção do abrasivo a 

máquina de corte fica desligada reduzindo a produtividade e comprometendo o 

prazo de entrega dos produtos. 



A sequência de operações necessárias para a retirada do abrasivo da máquina 

de corte inicia com a retirada da água do tanque com o auxílio de uma 

mangueira. Depois de retirada toda a água, são removidas manualmente as 

réguas de apoio das chapas conforme ilustra a Figura 3. 

 

Figura 3: Tanque com água drenada 

 

Fonte: O autor (2013) 

 

Posiciona-se então a caçamba de “Entulho” em um local adequado para 

depositar o abrasivo removido do tanque e em seguida remove-se o abrasivo 

depositado no tanque de corte com o auxilio de pás (manualmente), conforme 

ilustra a Figura 4. 

 

Figura 4:Remoção do abrasivo com o auxilio de pás 

 

Fonte: O autor (2013) 

 



Por fim enche-se novamenteo tanque da máquina de corte “Flow March 2” com 

água e coloca-se as réguas de apoio das chapas manualmente, conforme se 

vê na Figura 5.  

 

Figura 5: Tanque com água 

 

 

Fonte: O autor (2013) 

 

As operações citadas acima são realizadas por dois operadores e por se tratar 

de trabalho manual, torna-se um processo desgastante e demorado. O tempo 

total necessário para a limpeza da máquina é de 20 horas, como descrito na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Tempos do processo atual 

 

Fonte: O autor (2013) 



 

Verificou-se então a necessidade de desenvolver um sistema de bombeamento 

para facilitar o processo de limpeza dos resíduos e os abrasivos que ficam 

acumulados no tanque da máquina de corte com  objetivo de reduzir o tempo 

do processo atual, trazendo como beneficio a redução dos custos  do processo.  

 

3. OBJETIVOS  

 

Desenvolver um sistema de bombeamento para remover o abrasivo acumulado 

em  tanques de máquinas de corte com jato de água.  

 

4. METODOLOGIA 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

 

Para a construção do tanque de decantação foi considerado o uso de chapas, 

barras redonda, barras chata  e  vigas  de  perfil  “U”,  todas  em  aço SAE 1020  

soldadas entre si,  no formato quadrado  cônico e com  capacidade  para  1.213  

litros de água. 

O acabamento interno e externo deverão ser jateados, conforme o padrão SA 

2.1/2 e livres de rebarbas. A pintura deve ser de tinta composta, como por 

exemplo, epóxi alcatrão de hulha bicomponente, na cor preta com espessura 

entre 230 a 240 microns, garantindo a proteção contra a oxidação do tanque. 

 

Figura 6 – Tanque de Decantação 



 

Fonte: O autor (2013) 

 

Internamente serão colocadas chicanas móveis, ou seja, são chapas metálicas 

montadas e soldadas em duas barras redondas formando uma única peça 

móvel. A finalidade da chicana é deixar a água menos turbulenta dentro do 

tanque facilitando a sedimentação das partículas abrasivas. 

 

A estrutura desse sistema de bombeamento é composta por vários artigos, 

como as tubulações que são as vias de transporte do fluido,  os flanges que 

são soldados de topo nas tubulações e tem a função de fixar e ligar as 

tubulações entre si. As curvas e os “tees” são responsáveis pela mudança de 

direção das tubulações, as válvulas têm a função de permitir e bloquear a 

passagem do fluido e estão montadas em vários pontos das tubulações, as 

quais serão atuadas de acordo com a manobra requerida pelo processo. 

 

O motor é responsável por transformar a energia elétrica em energia mecânica 

e esta acionar a bomba que é responsável por impulsionar a água para o 

tanque de corte fazendo o processo, inicialmente fazendo a retro-lavagem dos 

dutos. A bomba também exerce a função de sucção da água misturada com o 

abrasivo para o tanque de decantação onde ocorre o processo de 

sedimentação do abrasivo que foi coletado do tanque da máquina de corte. 



 

 

Figura 7: Tanque auxiliar junto ao tanque da máquina 

 

Fonte: O autor (2013) 

 

A Figura 8 ajuda a compreender o esquema de funcionamento do sistema de 

bombeamento para remover o abrasivo acumulado no tanque da máquina de 

corte com jato de água.  

 

Para que o sistema tenha uma boa eficiência o operador deve ter o 

conhecimento de como funciona o processo de bombeamento, ou seja, qual 

será a primeira etapa do ciclo de trabalho a ser realizada, e quais serão as 

funções que ele vai exercer durante a limpeza do tanque.  

 

A direção do fluxo do fluido no sistema é alternada entre impulsionar e 

succionar e quem determina o sentido do fluxo é o operador que através de 

manobras das posições das válvulas irá abrir ou fechar permitindo ou 

bloqueando a passagem do fluido.  

 

Figura 8: Ilustração do Sistema de Bombeamento 



 

Fonte: O autor (2013) 

 

O sistema de bombeamento foi desenvolvido para trabalhar em três etapas. A 

primeira etapa é a operação de retro-lavagem, cuja finalidade é agitar e 

homogeneizar a água com o abrasivo que fica decantado no fundo do tanque 

da máquina de corte, com o objetivo de facilitar a remoção do abrasivo. 

A segunda etapa é a operação de sucção da água misturada com o abrasivo 

do tanque da máquina de corte e conduzi-los através de tubulações até o 

tanque de decantação, onde será realizada a separação do abrasivo e a água. 

A terceira e última etapa é novamente a operação de retro-lavagem, agora com 

o objetivo de remover todas as partículas abrasivas que ficam depositadas 

internamente nas tubulações.  

Após completar as três operações é considerado o término de um ciclo de 

trabalho, porém para completar o processo de limpeza do tanque são 

necessários dois ciclos de trabalho, isso porque são quatro tubos que 

succionam a água misturada com as partículas abrasivas.  Tais tubos são 

instalados no interior do tanque a 20 milímetros de distância do fundo. São 

tubos projetados para trabalharem independentes, sendo que para obter a 



melhor eficiência é recomendado que o ciclo de trabalho seja realizado em dois 

tubos de cada vez. 

 

Embora duas toneladas de abrasivo pareça ser muito em um mês, o sistema 

de bombeamento deverá ser acionado duas vezes ao dia com duração de 16 

minutos para cada ciclo de limpeza evitando o acúmulo de abrasivo no interior 

do tanque de corte. 

 

 

6. RESULTADOS 

 

Sendo este um dos problemas encontrados no processo, o projeto tem como 

objetivos fazer com que a máquina de corte com jato de água trabalhe o 

máximo de horas possíveis sem que haja a necessidade de desligá-la para 

remover o abrasivo que nela fica acumulado, tendo assim, redução de 

tempo,custo e conseqüentemente o aumento de produtividade. Para melhor 

entendimento a Tabela 9 mostra a comparação do processo atual em relação 

ao processo proposto.   

 

Tabela 9 - Comparação do tempo no processo atual x proposto 

 

Fonte: O autor (2013) 

 



Esta melhoria será a de maior impacto para o operador, visto que o atual 

processo exige grande esforço físico, principalmente na operação de retirada 

do abrasivo, onde a atividade é manual e é realizada com o auxilio de uma pá. 

Além do desgaste físico, esta operação também gera um desgaste 

motivacional e perda de 20 horas de trabalho. O sistema de bombeamento 

proposto vai oferecer ao operador certo conforto, pois o uso da pá durante o 

processo de remoção do abrasivo será eliminado.   

Com o novo processo, o tempo que inicialmente era usado para a remoção do 

abrasivo agora poderá ser dedicado a outras atividades, como melhorias no 

setor e no sistema de trabalho, pois ele terá mais tempo para interagir com os 

colegas, buscando soluções para possíveis problemas decorrentes do dia a 

dia. A partir desse momento, por se considerar uma parte importante, no 

processo o operador passa a se motivar mais com o trabalho e 

conseqüentemente contagiar os colegas de trabalho.  

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A melhoria apresentada neste trabalho é considerada uma mudança radical e a 

ideia de construir o equipamento tem despertado interesse da empresa ABIM 

Máquinas e Equipamentos. 

 

O que vai determinar o sucesso desse projeto é o funcionamento de todos os 

componentessem que haja qualquer tipo de problema, porém, devido o 

equipamento não ter sido construído nada impede de sofrer pequenos 

aperfeiçoamentos após a implantação, pois somente após o funcionamento é 

que realmente vamos presenciar fatos reais de trabalho, podendo aí sim fazer 

um estudo mais detalhado. 

 

Mesmo que o sistema desenvolvido pareça ser simples, ele abre caminho para 

novos projetos, que permitirá um crescimento em termos de conhecimento e 

desenvolvimento. 

 

8. FONTES CONSULTADAS 


