NOVA FÁBRICA DE TUBOS RETOS
EM SANTO ANDRÉ (SP)

A Paranapanema investe alto na produção de uma linha completa de tubos lisos,
sem costura e altamente resistentes.
Com o objetivo de dobrar a capacidade de produção de tubos retos em cobre
da marca Eluma, a Paranapanema inaugurou, em fevereiro de 2016, sua nova linha
industrial na planta de Utinga, em Santo André (SP).
Com um investimento de R$ 56 milhões na otimização da unidade, a Empresa
passa a oferecer ao mercado um portfólio completo de tubos sem costura -- de 4,76
a 108 milímetros -- com preços competitivos e a alta qualidade da marca Eluma.
Moderna e totalmente automatizada, a operação conta com três fornos e uma
prensa de extrusão hidráulica, além de dois bancos de trefilação importados da
China e Espanha.

UTILIZADOS EM INSTALAÇÕES DE ÁGUA, GÁS E COMBATE A INCÊNDIO,
OS TUBOS RETOS ELUMA SÃO PRODUZIDOS COM O COBRE
SUPERPURO PARANAPANEMA E ESTÃO PRESENTES NA FABRICAÇÃO
DE TROCADORES DE CALOR, GABINETES DE REFRIGERAÇÃO,
FRIGORÍFICOS, AQUECEDORES SOLARES, USINAS DE AÇÚCAR
E RADIADORES AUTOMOTIVOS.

PARANAPANEMA: MEIO SÉCULO
CONSTRUINDO O MUNDO DO COBRE
Maior produtora não integrada e líder de vendas de cobre refinado e seus produtos no Brasil, a Empresa
fabrica o cobre de alta pureza (99,99%) por meio de modernos processos de fusão e refino superior,
que garantem qualidade e melhor desempenho dos produtos nas diversas aplicações.

A OPERAÇÃO, EM NÚMEROS
R$ 56 MILHÕES:

investidos na transferência de equipamentos da antiga unidade de Capuava,
em Santo André (SP), e na modernização da nova linha de tubos retos Eluma.
Dobro da capacidade de produção:

DE 500 PARA 1000 T/MÊS
Portfólio completo:

DE 4,76 A 108 MM
99,99%

de pureza do metal e autossuficiência no uso da matéria-prima.
Com ação antimicrobiana e produzido
sem costura, o tubo reto Eluma com cobre Paranapanema é o
do mercado nos quesitos resistência à corrosão, à alta pressão
e às altas temperaturas.

Nº 1

Metal

100% RECICLÁVEL

PLANTAS INDUSTRIAIS

CAPACIDADE TOTAL INSTALADA
280 mil toneladas

UNIDADE DIAS D’ÁVILA (BA)

Cobre primário.
UNIDADE SERRA (ES)

PRODUTOS COMERCIALIZADOS
cátodos
vergalhões
fios trefilados
laminados

Produtos de cobre e suas ligas.
barras
tubos
conexões e suas ligas

UNIDADE SANTO ANDRÉ (SP)

Produtos de cobre e suas ligas.

INTEGRAÇÃO DOS PROCESSOS
Atuação em toda a cadeia industrial, desde
a transformação do concentrado de cobre
em cobre metálico (cobre primário ou cátodo)
até a produção e venda dos produtos.
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Saiba mais sobre o mundo do cobre em
www.paranapanema.com.br

