Paranapanema inicia testes em sua nova fábrica
em Santo André
Resultados foram considerados excelentes e a fábrica de tubos de cobre deverá entrar
operação em junho
São Paulo, 1º de abril de 2013 – A Paranapanema, maior produtora de cobre refinado
do País, deu início neste mês aos testes a quente na nova fábrica de tubos de cobre,
cuja operação utiliza o moderno sistema Cast & Roll. Previsto operar no mercado a
partir de junho, a nova unidade, localizada no bairro de Utinga, em Santo André (SP),
tem o objetivo de dobrar a capacidade de produção da empresa, que avançará para 36
mil toneladas/ano de tubos sem costura, ante as 18 mil toneladas produzidas
atualmente.
“Os testes foram realizados na área de fundição. O cobre foi transformado em tubos
que podem chegar a 23 metros de comprimento”, explica o presidente interino da
Paranapanema, Edson Monteiro. “O resultado positivo dos testes é um reflexo do
esforço contínuo da empresa em apresentar soluções inovadoras e, sobretudo,
entregar produtos de qualidade exigida pelo mercado”.
Para a construção da nova fábrica, a Paranapanema aplicou cerca de R$ 150 milhões,
no contexto do programa de investimentos da companhia, cujo montante é de
aproximadamente R$ 1 bilhão e será completado até 2014.
Com a inauguração do empreendimento, a Paranapanema passará a ter a mais
moderna fábrica de tubos de cobre sem costura do Brasil, utilizando tecnologia de
ponta, melhor qualidade estrutural e dimensional. O projeto também conta com
iniciativas sustentáveis e ambientais, como o reaproveitamento de águas pluviais,
segregação de óleos, reciclagem e redução da emissão de poluentes.
Sobre a Paranapanema
Com receita líquida consolidada de R$ 4,025 bilhões, em 2012, a Paranapanema atua no
segmento de cobre no Brasil, sendo o maior produtor não integrado de cobre refinado e líder
de vendas com participação de 94% do volume produzido no mercado doméstico, sob a forma
de catodo, vergalhão e fios de cobre, e 42% do volume de vendas domésticas de cobre

eletrolítico. A empresa também é um dos maiores produtores de semielaborados de cobre no
Brasil, tais como laminados, barras, tubos, conexões e ligas de cobre. A Paranapanema possui
quatro plantas industriais, sendo uma planta produtora de cobre refinado, localizada no
município de Dias D'Ávila (BA) e três plantas produtoras de semielaborados de cobre e suas
ligas, duas localizadas no município de Santo André (SP) e uma no município de Serra (ES),
além de um centro de distribuição de produtos de cobre, localizado em Itatiaia (RJ).
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