
ISBN 978-85-459-0773-2

ANÁLISE DA GEOMETRIA DE BOCAIS DE JATO DE ÁGUA PARA CORTE

Pamela Mara Hulse¹; Júlio César Dainezi de Oliveira²; Wagner André dos Santos Conceição3;
Márcio Higa4

¹Acadêmica do Curso de Engenharia Mecânica, Universidade Estadual de Maringá – UEM, pamelam.hulse@gmail.com
²Professor, Doutor, UEM, Departamento de Engenharia Mecânica – DEM, Universidade Estadual de Maringá – UEM,jcdoliveira@uem.br

3Professor, Doutor, UEM, Departamento de Engenharia Mecânica – DEM, Universidade Estadual de Maringá – UEM,wasconceicao@gmail.br
4Professor, Doutor, UEM, Departamento de Engenharia Mecânica – DEM, Universidade Estadual de Maringá – UEM,mhiga@uem.br

RESUMO
No processo de fabricação da gelatina, a etapa de corte é fundamental para um melhor rendimento, pois quanto maior o
couro,  menor  é  a  superfície  de  contato  do  mesmo e  maior  é  a  perda  de  gelatina.  Atualmente,  uma determinada
fabricante de gelatina apresenta perdas significativas de fibras de couro e, consequentemente, de gelatina, devido ao
mecanismo de corte utilizado. Por essa razão, surgiu a necessidade de se estudar a implementação de uma máquina de
corte por meio de jato de água com a finalidade de melhorar a qualidade desse processo. O presente estudo teve como
objetivo realizar a análise computacional de algumas geometrias de bocais para este equipamento, por meio do software
ANSYS Fluent CFD (ComputationalFluid Dynamics). Observando-se a possibilidade de utilizar um ângulo de abertura
da região cônica maior do que o considerado ideal por alguns autores da literatura, pois para a aplicação desejada não
se busca precisão nem acabamento na superfície do corte.

PALAVRAS-CHAVE: Modelagem de bocal; Processos de corte; Simulação CFD.

1 INTRODUÇÃO

A etapa de corte do couro, que antecede os processos de preparação do couro e de extração
da gelatina, é fundamental para se obter o melhor rendimento destes processos, pois quanto maior
forem  os  pedaços  de  couro  obtidos  no  corte,  menor  é  a  superfície  de  contato  do  mesmo  e,
consequentemente,  maior  é  a perda de gelatina.  A importância da eficiência no corte  do couro
bovino é  mensurada considerando-se os  dados atuais  de  processo de tratamento  real  (corte  e
preparação) no qual o corte é por meio de um equipamento mecânico. No processo hoje utilizado
apenas 15% do couro que inicia o processo de tratamento torna-se gelatina. Tendo esta empresa
um processamento diário em torno de 260 toneladas de couro, obtém-se 40 toneladas de gelatina. 

A  composição  da  pele  (couro)  bovina  “verde”  é  basicamente  de  64% de  água,  33% de
proteínas, 2% de graxas, 0,5% de substâncias minerais e 0,5% de outras substâncias de acordo
com Freitas (2007). Sendo que desses 33% de proteínas, entre 94 e 95% é colágeno, que é o que
interessa para a produção de gelatina, e o restante é elastina, queratina e proteínas não fibrosas.
Tem-se uma perda de mais de 16% da proteína do couro, o que representa mais da metade do
colágeno presente na matéria-prima.

Esta perda de proteínas ocorre ao longo de todo o processo de fabricação, mas melhorando a
qualidade das etapas de corte e tratamento há como propiciar maior superfície de contato com as
soluções durante o tratamento, o que implica em um enfraquecimento mais efetivo das ligações da
estrutura do colágeno. Por outro lado, a pele não pode ser tão pequena a ponto de se desintegrar
antes de ir para a extração.

Atualmente, o processo de corte é feito por um equipamento que possui um conjunto de facas
fixas no fundo e um eixo com facas acopladas. Com o eixo em movimento uma faca deste eixo
passa entre duas outras que estão fixas, o que provoca o “corte” do couro. Na realidade, esse
mecanismo acaba muitas vezes rasgando o couro ao invés de cortá-lo, nisso, perde-se cerca de 5%
da matéria-prima. Esta perda é caracterizada pela formação de “lascas” de couro, denominadas
fibras, que se dissolvem durante o tratamento. 
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Além disso, junto com a pele bovina vêm alguns materiais sólidos, os quais o detector de
metais não identifica, como pedras e chifres, que passam pelo equipamento de corte e danificam as
facas. Por essa razão, é necessário que o equipamento pare durante meio dia duas vezes por
semana para que seja feita a afiação de todas as facas.

Assim,  surgiu  a  necessidade  de  buscar  uma  alternativa  para  a  etapa  de  corte  que
efetivamente corte o couro ao invés de rasgá-lo e que, além disso, reduza o tempo de parada para
manutenção do equipamento. Requisitos que aparentemente o jato de água apresenta.

Como parte inicial do desenvolvimento de um cortador que opere por meio de jato de água, foi
realizado  o  presente  estudo  tendo  como  objetivo  identificar  na  literatura  geometrias  de  bocais
consideradas adequadas para o corte com água e suas variações, simular computacionalmente o
escoamento utilizando o ANSYS Fluent CFD e comparar os resultados obtidos.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A primeira etapa foi a revisão bibliográfica onde inicialmente buscou-se identificar e avaliar os
tipos de jato de água e suas características. Nesta fase focou-se nos equipamentos que utilizam
água pura, pois a produção de gelatina é uma atividade da indústria alimentícia e não pode ser
contaminada pelo material abrasivo, que comumente é utilizado nos equipamentos de corte de metal
por jato de água. Em seguida, procurou-se identificar na literatura geometrias já estudadas e as
relações geométricas mais utilizadas para o corte com água – nessa etapa foram avaliadas tanto as
geometrias para água pura quanto com abrasivos, pois além das geometrias serem similares, não
há muitos estudos com detalhamento das geometrias desses bocais.

Feita a revisão bibliográfica e identificadas tais geometrias foi escolhido o artigo de Zhang et
al. (2015) para uma análise comparativa de resultados, por apresentar parâmetros de entrada para a
simulação.  Inicialmente foram replicadas as simulações realizadas por  Zhang  et  al.  (2015)  para
avaliar  se  a  parametrização  do  software  escolhido  neste  projeto,  a  saber:  ANSYS/SolidWorks,
apresentaria resultados igual ou similares ao artigo original. As simulações de Zhang et al. (2015)
foram realizadas no software Fluent/GAMBIT e definiu como a geometria mais adequada para a
formação do jato de água a apresentada na Figura 1. As dimensões são as do artigo original.

Figura 1: Representação 2D da geometria utilizada por Zhang et al (2015)

A parametrização das variáveis no ANSYS teve início com o cálculo da vazão volumétrica, Q,
da pela equação (1) de Bernoulli:
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Onde, Q é a vazão volumétrica em m³/h,  A1 e  A 2 as áreas de entrada e saída do bocal
respectivamente,  em m²,  P1 e  P2 as pressões de entrada e saída respectivamente, em Pa,  g a
aceleração gravitacional em m²/s e Z1 e Z2 a posição no eixo y dos pontos de entrada e saída do
bocal.

A partir da vazão calcularam-se as velocidades na entrada e saída do bocal e então o número
de Reynolds, pela equação (3), para que fosse possível avaliar o regime do escoamento.

ℜ=
ρvD
μ

  (3)

Sendo, Re o número de Reynolds, adimensional, v a velocidade do escoamento, em m/s, D o
diâmetro, em m, e µ a viscosidade dinâmica do fluido, em N.s/m².

Determinado como um escoamento turbulento, incompressível e tendo água em condições
ambiente como fluido, optou-se por  utilizar o modelo  k-Ɛ Standard.  Segundo Soares (2014),  os
modelos  k-Ɛ são os mais utilizados e considerados padrão para a indústria. E de acordo com Tu,
Yaoh e Liu (2007), o modelo pode oferecer resultados confiáveis para muitos problemas de fluxo de
engenharia. Além disso, o  k-Ɛ Standard  já foi usado em simulações similares a deste estudo por
diversos autores, tais como, Kamarudin, Rao e Azhari (2016), Zhang et al  (2015), Arleo (2010), Li,
Hee Du (2011) e Liu et al (2003).

A especificação da malha é uma etapa fundamental na obtenção de resultados, pois é nela
que se capturam todos os detalhes geométricos de domínio dentro da região de fluxo. Sendo a
qualidade da malha e a necessidade de refinamento da grade local dois aspectos de destaque de
acordo  com Tu,  Yaoh  e  Liu  (2007).  Neste  sentido  optou-se  por  uma  malha  híbrida,  conforme
mostrado na Figura 2. Próximo à parede foi  aplicada a malha estruturada, pela  facilidade de se
determinar o posicionamento dos nós no plano cartesiano. A malha não estruturada foi aplicada no
interior do bocal, permitindo um refinamento local.
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Figura 2: Malha hibrida utilizada no estudo.

As simulações foram em 2D, em razão da geometria simétrica, porém houve uma primeira
simulação em 3D para comparar com os resultados e verificar se o custo computacional de uma
simulação 3D compensaria resultados muito melhores que os de simulação 2D. Nas condições de
contorno, utilizou-se a pressão de 100MPa na entrada, a mesma utilizada por Zhang et al (2015), e a
pressão de saída, foi adotada a atmosférica com o valor de 101,325kPa.

Após a análise inicial com os resultados obtidos do artigo escolhido e com os valores teóricos
encontrados,  projetou-se  um bocal  com as mesmas relações geométricas,  porém,  dobrando os
diâmetros para verificar os resultados. A partir dessa última simulação foram feitas com variações no
ângulo de abertura do bocal para 30°, 45°, 60° e 140°. Vale acrescentar que o ângulo de 140° foi
escolhido por ser o ângulo de abertura de uma broca comum, para que seja viável em trabalhos
futuros realizar um teste experimental e verificar os resultados.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A primeira simulação feita em 3D é mostrada na Figura 3. Esta teve como base o estudo de
Zhang  et al (2015), com a geometria e as dimensões do bocal apresentado na Figura 1. Nesta
simulação verifica-se que a velocidade máxima foi de 446m/s. Este valor é comparado com o valor
analítico obtido da equação (2),  bem como o valor  encontrado na simulação do artigo original,
conforme Tabela 1.
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Figura 3: Resultado da simulação 3D para a geometria, dimensões e suas condições de contorno de
Zhang et al.

Tabela 1: Resultados obtidos na simulação 3D
Valor Teórico Zhang - 2D Presente estudo

Velocidade (m/s) 448,27 320 446
Erro % 0 28,61% 0,5%

Fonte: Dados da pesquisa

Observa-se que na simulação proposta neste estudo, o valor encontrado da velocidade do
escoamento pelo bocal foi bem próximo à velocidade por meio da equação (2), mas 28,25% maior
que  o  máximo  encontrado  por  Zhang  et  al  (2015).  Tal  diferença  estar  relacionada  ao  fato  da
simulação no artigo original ter sido em 2D e também do desconhecimento da malha especifica no
artigo. Assim, considerando-se o custo computacional da simulação em 3D, assume-se a diferença
de 28,61% como satisfatória para o dimensionamento do bocal para a formação do jato de corte e as
demais simulações são em 2D.

Na Figura 4 tem-se a curva vetorial do escoamento cujo bocal possui as mesmas relações
geométricas do anterior, mas com um diâmetro de entrada de 8mm e saída de 2mm. Enquanto no
Gráfico1 ilustra-se o perfil  de velocidade na saída.  É possível  observar  que nessa geometria  a
velocidade permanece praticamente a mesma ao longo de todo o tubo de saída do bocal, o que é
importante  para  o  processo  de  corte,  pois  não  há  perdas  significativas  recorrentes  de  uma
turbulência maior provocada por uma geometria com transição abrupta, por exemplo. De acordo com
um experimento feito pela fabricante KMT-Waterjet (2011), quanto maior a turbulência no tubo de
saída menor é o comprimento efetivo do jato para o corte. Em sua análise, determinou que apenas o
fato de suavizar a transição entre o diâmetro de entrada e de saída já provoca um aumento de cerca
de 40% no comprimento efetivo.

Na Figura 5 há a curva vetorial de um bocal com ângulo de 30° na região cônica, e no Gráfico
2 seu perfil de velocidade. Nesse caso, tem-se um aumento de velocidade próximo à parede na
entrada do tubo final, chegando a quase 460m/s. Mas na secção final nota-se uma variação mínima
comparando este perfil com o ilustrado no Gráfico 1.
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Figura 4:Curva vetorial do bocal com 13°

Figura 5: Curva vetorial do bocal com 30°

Gráfico 1: Perfil de velocidade do bocal
com 13°

Gráfico 2: Perfil de velocidade do bocal
com 30°

Nas Figuras 6 e 7 bem como nos Gráficos 3 e 4, tem-se a demonstração dos resultados
referentes aos bocais com ângulos de 45° e 60°.
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Figura 6: Curva vetorial do bocal com 45°

Figura7: Curva vetorial do bocal com 60°

Gráfico 3: Perfil de velocidade do bocal
com 45°

Gráfico 4: Perfil de velocidade do bocal
com 60°

Para a abertura de 45° pode-se notar as mesmas alterações observadas para o bocal com
30°, ou seja, tem-se uma região de máxima aceleração na entrada do tubo de saída. Além disso, é
possível visualizar na representação vetorial, que o fluido segue a direção e sentido do escoamento
da região cônica no início do tubo de saída. Neste caso, observa-se uma variação de velocidade na
secção final, fora da camada limite, entre 405 e 435m/s aproximadamente. O mesmo ocorre com o
ângulo de 60°, conforme é observado na Figura 7 e no Gráfico 4, com a velocidade variando entre
405 e 425m/s fora da camada limite.
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Por fim, tem-se na Figura 8 e no Gráfico 5 os resultados encontrados para o ângulo de 140°,
sendo esta a situação mais crítica pelo fato da transição ser abrupta.

Figura8:Curva vetorial do bocal com 140° Gráfico 5:Perfil de velocidade do bocal com
140°

Para o  ângulo  de abertura  de 140°a variação qualitativa  dos resultados é  a  mesma das
situações anteriores. Há uma perda de velocidade tanto do início do tubo de saída até o final, quanto
na camada limite. No entanto, falando quantitativamente há uma alteração muito maior neste caso, o
que pode ser observado tanto pela representação vetorial quanto pelo perfil de velocidade. Além
disso, não se tem uma velocidade homogênea na secção final como nos casos anteriores, variando
entre 360 e 400m/s aproximadamente.

Pelos resultados obtidos percebe-se que quanto maior o ângulo de abertura da região cônica
mais o fluido perde velocidade na saída do bocal. Pela Figura 4 é possível observar que quando a
transição do diâmetro de entrada para o diâmetro de saída é suave, o fluido segue seu caminho
linearmente, o choque entre as partículas é bem menor e isso pode ser observado vetorialmente. 

Conforme se aumenta este ângulo, observa-se que a velocidade máxima é no início do tubo
de saída,  e  nesta  mesma região  o choque entre  as  partículas  aumenta  significativamente,  não
apenas nas proximidades da parede como também mais próximo da região central. Este fator pode
ser melhor visualizado no caso mais extremo, na Figura 8, onde é mais visível a formação da vena
contracta  pela  redução  súbita  na  largura  do  canal.  Nesse  fenômeno,  tem-se  a  aceleração  do
escoamento após a passagem pelo estreitamento, o que justifica a velocidade máxima no início do
tubo de saída, mas logo em seguida a desaceleração para o preenchimento do ducto. Pois há um
estreitamento das linhas de corrente após a redução e o fluxo não consegue mudar de direção tão
rapidamente a ponto de preencher todo o espaço disponível.

Esta perda de velocidade pode ser  observada numericamente pelos gráficos de perfil  de
velocidade e da variação da mesma longitudinalmente a cada 0,2mm de raio de saída. Nota-se que,
quanto mais suave a transição na região cônica mais homogênea é a velocidade no final do bocal, o
que implica em uma região de núcleo potencial maior pois quanto maior o choque entre as partículas
e a perda de velocidade mais rapidamente haverá dispersão do jato em gotículas no ar. 
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No entanto, também se percebe que nos bocais de 30°, 45° e 60° essa variação não é tão
grande, por essa razão, de acordo com a análise computacional é possível utilizar um bocal com
uma abertura maior, desde que a transição não seja tão abrupta como na geometria da Figura 8. O
aumento desse ângulo resulta em um processo de fabricação da peça mais simples, pois diminui o
comprimento da região cônica e o diâmetro da secção transversal aumenta ao longo desse trecho. 

4 CONCLUSÃO

Através  das  simulações  teste  é  possível  concluir  que  os  resultados  são  coerentes  e
satisfatórios. Apesar de existir uma diferença entre a velocidade máxima encontrada por Zhang et al
(2015) e pelo presente estudo, neste, foram encontrados valores mais próximos dos teóricos. Além
disso, os softwares utilizados são diferentes e os autores não mencionam os parâmetros utilizados
para criar a malha nem para executar a simulação, o que pode ter provocado tal diferença.

No que se refere as geometrias estudadas, observou-se que é possível utilizar um bocal com
ângulo de abertura maior desde que a transição não seja tão abrupta. Pois nas geometrias com 30°,
45° e 60° na região cônica, há uma perda de velocidade, mas nada tão significativo. Além disso, a
velocidade mantém uma certa constância em praticamente toda a secção transversal do final do
bocal. Desse modo, como para o corte do couro deseja-se apenas o corte e não acabamento, ao
menos de acordo com o estudo computacional, é possível utilizar uma geometria com maior abertura
na conicidade da peça, é possível utilizar o bocal com ângulo de abertura de 60°.
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