
Usiminas 

Com 46 anos de existência, a Usiminas Mecânica está entre as primeiras empresas a 

adquirir máquinas de corte a plasma no Brasil. Referência mundial em eficiência no 

setor, as empresas do grupo Usiminas primam pelo cuidado na escolha dos seus 

fornecedores entre os quais está, há mais de 20 anos, a Hypertherm.  

Em 1991, a Usiminas adquiriu a primeira fonte Hypertherm, a MAX200. “Os resultados 

foram tão satisfatórios que atualmente possuímos cinco fontes mecanizadas da 

Hypertherm e uma Powermax85”, diz o Engenheiro Especialista de Processos Eduardo 

Valadares, que iniciou o seu trabalho na Usiminas em 1988 e desde essa época lida com 

o corte a plasma. “As fontes são utilizadas nos diversos segmentos em que a empresa 

atua: construção de pontes, estruturas, galpões, entre outros, e sempre com resultados 

excelentes”, completa. 

O desempenho consistente dos produtos Hypertherm fizeram com que a Usiminas 

Mecânica partisse da confiança nos equipamentos de corte para criar uma solução que 

foi fundamental para o sucesso do projeto do Terminal Intermodal Pinheiros, mais 

conhecido pelos paulistanos como Terminal Rodoviário do Largo da Batata. “O projeto 

exigia o corte de tubos laminados. Até então, a Usiminas não possuía máquinas para o 

corte de tubos e nem o tempo hábil para importar equipamentos devido ao curto prazo 

para a entrega da obra”, revela Valadares. “A solução encontrada foi a produção de uma 

mesa de corte, desenhada especialmente para este tipo de operação, na qual foi 

acoplada uma fonte Hypertherm, a Powermax85”, conta o engenheiro. “As fontes 

manuais Powermax se destacam pela altíssima qualidade de corte e grande volume de 

produção”, completa. 

Assim, graças à combinação de uma solução criativa com o desempenho das fontes 

Powermax, o projeto do Terminal Rodoviário foi entregue no prazo – dois meses – e 

utilizando apenas 10% dos consumíveis calculados inicialmente pela equipe. 

“Trabalhamos com a Powermax85 em três turnos consecutivos. Foram cortados 12 km 

de tubos laminados com 80 a 101 mm de diâmetro e 5 a 8 mm de espessura, com cortes 

tridimensionais nas duas extremidades. O total de peças cortadas foi de 4.300 

unidades”, relembra Valadares. “Fiquei impressionado com o custo-benefício oferecido 

pela Powermax da Hypertherm. Sua qualidade de corte e a duração dos consumíveis são 

excepcionais no mercado”, afirma.  

Por isso, a Usiminas Mecânica continua fiel aos equipamentos da Hypertherm. Um outro 

grande projeto em que estiveram envolvidos foi o novo estádio do Palmeiras, em que 

foram responsáveis pela parte da construção da cobertura. Neste trabalho, realizaram 

o corte de 110 toneladas de tubos laminados finos com essa mesma Powermax85. A 



perspectiva para os próximos meses é a compra de novos equipamentos Hypertherm 

para continuar atendendo às necessidades de produção da Usiminas Mecânica. 

 


