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Finalmente, o cobre
Há muito tempo penso em uma pauta sobre o cobre. Metal
histórico, de valor e que acompanha o dia a dia da humanidade desde quase sempre. No setor de HVACR não é diferente,
o cobre tem sua fundamental importância: é ele o responsável
por “abrigar” os fluidos refrigerantes e permitir a troca térmica, equação obrigatória neste segmento. E foi num evento do
setor, a Febrava, que já há algumas edições vemos estandes
de empresas de cobre e nos certificamos de sua necessidade e
aplicações em nosso cotidiano. Mas, foi na última edição da
Feira, em 2019, que conversamos com o pessoal da Eluma
- Paranapanema sobre a ideia desta pauta. Deu certo! Visitamos a fábrica da empresa em Santo André (SP), conhecemos
o processo de fabricação e o resultado está aí: Cobre, Nobre
e Essencial. Esta reportagem era para ser um suplemento
especial da edição impressa da Revista HVACR em Foco. E
será. Por ora, a versão para a Revista Digital. Agradecimento
especial para Mayara, Flávia, Barboza e todos os colaboradores da Paranapanema, que nos receberam tão bem, incluindo o
Rodolfo, da MLA. Agradeço pela paciência e pela empolgante
introdução ao mundo do Cobre. Mais?
Vire a página, e Boa Leitura!

Comercial
Di Rienzo Comunicação

HVACR – Heating, Ventilation, Air Conditioning and
Refrigeration -, é uma nomenclatura
mundial para as competências de Aquecimento,
Ventilação, Ar Condicionado e Refrigeração.
e Refrigeração, que estão intimamente relacionadas
ao conforto ambiental interior em edifícios, veículos,
também em processos industriais e ambientes controlados.
Na forma escrita, estas tecnologiassão designadas
nas siglas: HVACR, HVAC/R, HVAC-R ou HVAC&R.
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Muito mais do que um metal, o cobre tem importante papel na promoção para uma melhor
qualidade de vida. Com uma tonelada de cobre, por exemplo, é possível distribuir eletricidade
para 30 residências, fornecer funcionalidade para 40 veículos, operar 400 computadores
e mais: esta quantidade é insumo para 60 mil unidades de telefones celulares. Portanto,
também não é exagero afirmar que o cobre tem incalculável valor para a economia global,
além de estimular a criação de empregos nas economias locais e regionais. A indústria
de mineração global - da qual faz parte o cobre -, é responsável por quase a metade do
produto interno bruto (PIB) mundial, diretamente ou através do uso de produtos que são
recursos para outras indústrias. Um relatório de 2016 publicado pelo International Council
of Mining and Metals (ICMM) indica que a indústria de mineração é uma força importante
na economia mundial, afirmando que muitos países de baixa e média rendas dependem da
mineração para estabilidade econômica. Os estudos de caso do ICMM demonstram que os
ganhos de divisas com a mineração podem gerar efeitos positivos para o desenvolvimento.
Como se fosse pouco, o cobre também tem papel importante a desempenhar na
abordagem de questões críticas para a sociedade, incluindo contribuições para o suprimento
de alimentos, infraestrutura, redução de CO2, desenvolvimento sustentável e apoio para
as economias sustentáveis. Isso porque o cobre possui propriedades e características
específicas que vão ao encontro de aplicação em segmentos diversos, como em sistemas de
Refrigeração e Climatização. Para conhecer mais sobre este metal, a Revista HVACR em Foco
visitou a Fábrica da Paranapanema, detentora das marcas Caraigá e Eluma, para entender
porque além de ser considerado nobre, o cobre é essencial.
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ez horas da manhã de uma solar sexta-feira, esta repórter junto
com o cinegrafista – sim, tem vídeo
em nosso canal do youtube –, Getúlio Alves fomos recebidos na portaia
da Paranapanema.
Depois dos trâmites de praxe na
portaria fomos conduzidos por um
motoqueiro, que nos guiou até o estacionamento - não imagino fazer o
trajeto a pé. De lá para o prédio administrativo, bem mais perto, a caminhada ocorreu de forma tranquila. Esta
unidade da Paranapanema está localizada no bairro de Utinga, no município de Santo André, em São Paulo, e é
bem extensa: possui quase 241 mil m²,
sendo 88.061 m² deles de área construída, que abrigam a área administrativa e a fábrica onde são produzidos
os laminados, os arames, as barras e
perfis de cobre e suas ligas, a partir dos
quais são fabricadas peças e componentes para as indústrias automotivas,
de eletroeletrônica, vestuário, ferragens, metais sanitários, estamparias,
usinagens, entre outras. A nova fábrica
foi inaugurada em 2013 e é dotada de
avançada tecnologia para produção
de tubos de cobre, também utilizados
em equipamentos de ar condicionado
domésticos e industriais; compressores; serpentinas; componentes e dezenas de outros sistemas e produtos
para a área de HVACR
Já no prédio administrativo fomos recebidos por Mayara Bertacini,
da Comunicação e Sustentabilidade; Flávia Rodrigues, do Marketing; e
Francisco Barboza, da área Técnica.
Devidamente paramentados com os
EPI’s nos dirigimos a fábrica, onde
acompanhamos o processo Cast&Roll
de fabricação dos produtos Eluma.
IMERSÃO PELO COBRE - Para
entendermos a produção do cobre,
antes de tudo é necessário conhecer
a estrutura da Paranapanema, que
compreende três unidades fabris:
Dias d’ Ávila, na Bahia, que é a matriz
e onde são produzidos os produtos
da marca Caraíba, como fios e vergalhões, além de coprodutos de cobre,
como lama anódica, ácido sulfúrico e
os cátodos – que são placas de cobre
com 99, 99% de pureza, sendo a matéria prima de outros produtos produzidos pela Companhia; a unidade

de Serra, no Espírito Santo, onde são
produzidas conexões de cobre destinadas ao segmento de construção
civil e a unidade de Santo André, em
São Paulo, que fabrica os produtos da
Eluma e onde fizemos esta reportagem. Há também o CDPC - Centro
de Distribuição de Produtos de Cobre
Ltda., controlada da Paranapanema,
que possui unidades na Bahia, em
São Paulo e no Rio de Janeiro, e realiza a logística de distribuição. Ainda,
para conhecimento: a Paranapanema
foi fundada em 1961, é uma empresa nacional, de capital aberto, e tem
em seu quadro mais de dois mil colaboradores. Está posicionada como
a quarta maior empresa do estado
da Bahia e está entre as 100 mais do
país. Por possuírem grau A de pureza,
seus produtos estão certificados nas
bolsas de metais de Londres, London
Metal Exchange (LME); e de Xangai, a
Shanghai Stock Exchange (SSE).
VOLTEMOS AO COBRE - Uma de
suas qualidades, entre tantas outras,
é a condutividade térmica. Para isso
é exigida alta pureza do metal, pois o
cobre abaixo de 99, 6% é tido como
impuro, não sendo um condutor tão
eficiente. Haja vista que as normas
de qualidade nacionais e internacionais exigem esta qualidade. Não
menos. Portanto, para obtenção de
cobre com pureza superior a 99,6%,
é necessária a produção do cátodo
– ou catodo – com elevado grau de
pureza. É a unidade de Dias d’Ávila
responsável por garantir esta condição. Lá, o concentrado de cobre
é transformado em cátodo de cobre
eletrolítico. O processo se dá assim:

o concentrado de cobre, que não é
puro, é fundido e separado o que é
cobre, que vai ser transformado em
cátodo; escória, que será fornecida
para atender outros segmentos; e
enxofre, que será reaproveitado para
a fabricação de ácido sulfúrico e utilizado posteriormente nos bancos
de eletrólise.
O cobre, por sua vez, é moldado e
passado por um processo de refino a
fogo, também conhecido como refino
por conversão, transformado em um
ânodo - carga elétrica positiva -, e segue para o banco de eletrólise, onde
através de uma solução aquosa com
ácido, transportará o metal cobre para
o cátodo - carga elétrica negativa. Este
“transporte” ocorre pela ação da corrente elétrica, que eletro deposita na
folha de cobre de alta pureza - o cátodo, o cobre contido no outro polo.
Ao final, o ácido sulfúrico proveniente deste processo é recompensado
e vendido para confecção de outros
produtos, como por exemplo, baterias.
Já o que sobra neste banco de eletrólise é a chamada lama anódica – formada por ouro, prata e platina -, que
mesmo sendo metais preciosos são
tidos como impurezas no que tange
a obtenção das placas de cátodo –
elevado grau de pureza, lembra? -, e,
portanto, são descartados para outros
fins.
Ao final do processo os cátodos de cobre eletrolítico com pureza
de 99,99% são retirados do banco e
prontos para o processo de fabricação
dos produtos, pois agora atendem o
requisito mínimo para comercialização do cobre, inclusive internacionalmente. Mas para a fabricação dos
produtos é preciso ainda formar a liga

Exemplo do Processo de Eletrólise
Redução
Cátodo

Oxidação
Ânodo
Cobre
metalúrgico
impuro

Eletrodo inerte
de platina ou
cobre puro

Lama anódica
(resto de impurezas
presentes no cobre
metalúrgico)

Solução
aquosa de
Sulfato de Cobre
2+

Migração dos íons Cu(aq)

Cobre metálico
purificado
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Fundição

Tubos saindo dos fornos de indução: 1200 °C

“Tubos-mãe”: homogeinidade e qualidade no produto final
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de cobre. Como estamos tratando do
setor de HVACR, o cobre utilizado é
o fosforoso - especificação C 122 -,
que não contêm óxido curso (Cu2O)
e que é obtido através do uso do fósforo com desoxidante não metálico
(metaloide), com um teor mínimo de
cobre de 99,90% e teores residuais de
fósforo entre 0,015 e 0,40%. “Esta especificação da liga de cobre desoxidada ao fósforo garante a não formação
do óxido e permite boa troca térmica;
também o fósforo atua como um lubrificante natural da liga, que ajuda no
processo de dobra e conformação do
cobre”, informa, Francisco Barboza.
Cast&Roll é a tecnologia utilizada
na manufatura dos produtos Eluma.
Trata-se de uma avançada técnica
na fabricação de tubos de cobre sem
costura, a partir de processos integrados de fundição, extrusão, laminação
e trefilação.
Tudo começa com os cátodos de
cobre eletrolítico com 99,99% de pureza, que vão para os fornos de indução e são fundidos a elevadas temperaturas, cerca de 1200 °C. Nessa
etapa são associados os elementos
para composição das ligas, a depender do tipo de aplicação do produto,
neste caso o C122. O cobre sai dos
fornos com formatos de tubo com 4
polegadas de diâmetro x 1 polegada
de espessura x 22 metros de comprimento e com cerca de uma tonelada.
Desde o início, este tubo, chamado
de tubo mãe, é o que dará origem
a fabricação dos outros tubos. “O
cobre já sai fundido em formato de
tubo, por isso ele é denominado tubo
de cobre sem costura, onde desde o
início da sua produção ele é homogêneo, garantindo ao longo do processo, maior similaridade na matéria prima e segurança do processo”,
explica Barboza. Na segunda etapa,
este tubo é recapado para a remoção de possível camada óxida, que
se forma na superfície e segue para
os processos de laminação. Ali, este
tubo vai sendo reduzido até chegar
na medida denominada “pronto para
acabar”, o que significa que ele vai
passar por sucessivas trefilações nas
máquinas fingers, que vão conferir
ao produto final os diâmetros e as
espessuras desejadas. Deste ponto,
os tubos de cobre podem ser encaminhados para o “Endireitamento”,
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que é a obtenção dos tubos retos; ou
para o “Embobinamento”, que formará tubos em formatos de “panquecas”,
bobina ou carretel. Após a definição
de ser um tubo reto ou embobinado
há outra escolha: se ele será rígido
“têmpora dura” ou flexível “têmpora
mole” também chamado de recozido, já que é através do recozimento
que se confere a maleabilidade ao
material. Barboza garante que os
profissionais do setor reconhecem o
tubo da Eluma, pois além de características como flexibilidade, dobra,
expansão e conformação, temos um
processo controlado de recozimento
dentro de uma atmosfera controlada,
que faz com que os tubos Eluma se
destaquem pela sua limpeza. “O recozimento do tubo é feito de forma
controlada em área controlada, com
aplicação de nitrogênio e oxigênio
que além da limpeza, também conferem ao cobre aspecto brilhante,
que impede que no momento de seu
recozimento o tubo oxide”, explica.
Findo o processo os tubos de cobre
são embalados e estão prontos para
a sua distribuição.
RANHURADOS - Além dos tubos
de cobre liso, a Eluma também fabrica o modelo ranhurado. Seu grande
benefício, segundo Barboza, são os
ganhos de troca térmica por conta
de uma maior área de contato com o
fluido refrigerante que passa pela parte interna do tubo e a sua área externa
e também pelas aletas que vão ser refrigeradas ou aquecidas pela temperatura do fluido. “O grande ganho do ranhurado é porque suas ranhuras, que
estão na parte interna do tubo, dão um
incremento a esta área fazendo com
que a mesma medida de tubo ofereça maior área de contato junto a área
externa e receba aquele acréscimo ou
a redução do fluido, isso possibilita
troca térmica mais rápida e eficiente
com o ar exterior. Com isso temos a
seguinte equação: quanto maior a
área de contato do fluido - que no
caso é o gás de refrigeração - com o
tubo que está dentro do condensador,
maior será a troca térmica e menor
será o consumo de energia elétrica.
Por sua vez, se há uma troca térmica
mais rápida e eficiente, não há a necessidade de uma área maior de tubo,
ou seja: para a mesma troca térmica

Por dentro do processo ...

... de extrusão...

... e Laminação
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há a mesma quantidade de BTU’s
produzidos e, consequentemente
reduz-se o tamanho dos equipamentos para a mesma carga térmica, além
de diminuir o tamanho do tubo de
cobre, pode-se reduzir o tamanho do
equipamento, da carenagem e de toda
a Cadeia, como um aparelho condicionador de ar, por exemplo, que para
o cliente final, também representa um
ganho, já que ocupará menor espaço
de área”, conclui Barboza.

Processo de Endireitamento para os tubos retos.

Processo de Embobinamento para os tubos e bobinas, carreteis e...

... em panquecas
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TAMANHOS - Este é um quesito em
que a Paranapanema é muito rígida.
“Seguimos o cumprimento de normas
técnicas de produtos, como normas
de qualidade, meio ambiente, segurança e ocupacional, por isso a Empresa possui muitas certificações (vide
box) e por isso mesmo seguimos as
especificações à risca”, conta Barboza.
Ele acrescenta que esta precisão também é um ganho, pois o cliente pode
solicitar um produto conforme determinada norma. A partir daí, é feita uma
avaliação interna e “só produzimos se
pudermos atender aquela norma, ora
solicitada”, garante Barboza.
Em relação a capabilidade de produtos, a Paranapanema possui vasta
possibilidade de produzir materiais
com diâmetros e espessuras diferentes, incluindo se é do tipo carretel ou
tubos retos. No entanto, para o instalador e a revenda é preciso que haja
uma padronização, por isso há uma
definição no mercado acerca das bitolas e de medidas específicas de
parede porque além de facilitar a comercialização há a garantia de uma
maior segurança para o profissional.
Contudo, “estamos sempre atentos as
demandas dos instaladores, foi o caso
do tubo 7/8, modelo ‘panqueca’, que
surgiu através de visitas técnicas, onde
pudemos verificar as necessidades
destes profissionais”,
Mas há também o caso de empresas que desenvolvem produtos a partir do portfólio da Eluma e que necessitam produção mais específica, para
isto os responsáveis fazem cálculos
de engenharia para a melhor eficiência de seus equipamentos, “eles nos
enviam o diâmetro e a especificação
dos tubos de que necessitam e produzimos dentro do nosso range de
produtos”, finaliza Francisco Barboza,
da área Técnica.
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Panquecas

Vista parcial da Fábrica em São Paulo

Bitola para instalação de modelo split
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origem da companhia é
basicamente simples. Após
comprar uma fazenda na cidade
de Paranapanema, a 260 Km de
São Paulo, Aloysio Ramalho Foz
se reúne com mais dois empreendedores com o intuito de começar um negócio: José Carlos
de Araújo, seu pai; e com Octávio
Cavalcante Lacombe para fundar
a empresa em maio de 1961.
Em seu cerne a iniciativa era o
ramo de construção civil pesada
de fábricas e empreendimentos
maiores, mas o cenário de mineração chamou a atenção dos empresários ao decorrer dos anos.
Contudo, no ano de 1965 a sociedade adquire a Minebra (Minérios
Brasileiros, Mineração e Industrialização Ltda.), dando início às
operações de mineração de fato.
Portanto, no ramo de mineração
o foco principal era extração e refino do mineral de estanho, que
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ganhou força tanto na empresa
quanto no cenário nacional no
ano de 1969, com o descobrimento do minério em abundância na
região amazônica.
Para diversificar os investimentos, ainda no mesmo ano de 1969,
a empresa constituída pelos três
empreendedores paulistas, adquire outras fazendas, desta vez em
Igarapé Preto e em São Francisco
na bacia hídrica do Amazonas. A
primeira aquisição cria o braço
minerador do conglomerado empresarial, com foco na extração de
estanho que viria a ser destaque
até meados de 1980 nas atividades do grupo.
Aumentando a proporção
- Com a chegada da década de
70, apenas dois anos após o início
das operações o grupo participa
da construção da rodovia Transamazônica no início da década,
em 1971. Basicamente por conta

do crescimento acentuado a empresa abre o seu capital no mesmo ano, e por meio da rodada de
investimentos adquire duas novas empresas: Taboca e Mamoré
ambas do segmento de mineração com foco no mineral de estanho. Passados alguns anos, em
74 o BNDES (Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social) adquire a vertente mineradora, para fins de desenvolvimento técnico na área de mineração.
Com a chegada dos anos 80 a
empresa vira um case de sucesso
na Bovespa, apresentando ótimos
resultados operacionais apesar do
cenário econômico brasileiro não
ser dos melhores.
A abertura de capital foi realizada em 71, mas o registro na CVM
acontece apenas em 1977, e a partir daí a empresa começa a apresentar retornos interessantes, que
chamaram a atenção do cenário

Dias d’Ávila - Bahia

PARANAPANEMA
59 ANOS DE TRAJETÓRIA
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investidor no Brasil.
No início de 1981 o grupo empresarial cresce vertiginosamente
na Bolsa de Valores, e em 1982 a
companhia inicia os projetos de
mineração e extração em Pitinga
(AM), aumentando assim a geração de caixa recorrente da Taboca
mineradora, construindo um sistema autossustentável de renda
por meio da mineração.
CRESCIMENTO ACENTUADO Mesmo se estabelecendo no ramo
minerador, através da Mineradora
Taboca e Mamoré Metalurgia, a
companhia não abandona o ramo
de construção civil. Prova disto é
que em 1983 o braço empreiteiro
edifica duas fábricas de empresas
controladas pela Vale: A fábrica
de alumínio da Albrás e a mina do
Projeto de Ferro Carajás, ambas
no estado do Pará, norte do Brasil, onde vinha ganhando grande
notoriedade.
No mesmo ano Taboca inicia
uma sociedade com o ainda iniciante Eike Batista, na sua primeira mina de extração de ouro,
aumentando sua exposição e diversificação por meio de uma parceria extrativista. Sucessivamente
em 1995, uma parte do grupo pas-

sa a ser controlada pela Caixa de
Previdência dos Funcionários do
Banco do Brasil (PREVI), fazendo-a iniciar no segmento de cobre.
A PREVI trouxe para o portfólio
diversos negócios, como o ramo
de seguridades, coleta de lixo e
produção de petróleo por meio
da ATP Petróleo S.A.
No ano seguinte, em 1996, o
crescimento do grupo começou
a se intensificar, grande parte
espelhado em duas aquisições:
Caraíbas Metais e Eluma. A empresa abraça o ramo que é referência, por meio de duas marcas
que constituem o grupo até hoje.
Neste aspecto o papel da Caraíbas
e da Eluma é fundamental, pois
além da produção, agora o grupo
faz parte da comercialização do
produto final, viabilizando o modelo de negócios que hoje conhecemos.
PARANAPANEMA - Apesar de
já existir naquele tempo a criação
da Paranapanema nos moldes que
conhecemos hoje só ocorreu em
1996. Naquele ano o conglomerado abandona a construção civil,
coleta, seguridades e petróleo focando unicamente na mineração,
extração e refino de minerais de

cobre, zinco e estanho.
Com a saída dos ramos de atuação paralelos a empresa chama
atenção de um grupo de pensionistas que faz a aquisição do
controle acionário da empresa
e passa a controlar a Mineração
Taboca e a Mamoré Mineração e
Metalurgia. Tal movimento cria a
Paranapanema S.A, destinada única e exclusivamente para a produção de metais não ferrosos através
de controle acionário na forma de
uma empresa de participações. A
marca Paranapanema passa a ser
uma holding, sem atividade operacional concentrando os investimentos no nicho de metais não
ferrosos. Apesar do grande conglomerado denominado de Paranapanema ser rentável, a decisão
de abandonar as demais áreas
veio alguns anos depois. Na virada
da década a holding viu maior potencial no ramo do cobre, e vendeu assim suas participações nos
demais negócios.
Em 2002 a Companhia Paraibuna de Metais deixa de fazer
parte do portfólio acionário da
Holding, já em 2008 foi a vez da
Mineração Taboca S.A e Mamoré
Mineração e Metalurgia Ltda. respectivamente.

Santo André - São Paulo
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Serra - Espírito Santo

RETA FINAL - Após o desmembramento de posições acionárias
nos anos anteriores, em 2009
começa a tomar forma a Paranapanema propriamente dita. No
ano seguinte, em 2010, a empresa
deixa de ser uma holding através
de um intenso processo de reestruturação societária, mudando
sua sede de São Paulo para Dias
D’Ávila (BA).
Dois anos depois da reestruturação, em setembro de 2012, a
Paranapanema adquire a Cibrafértil. Com a aquisição e empresa
dá início aos trabalhos de refino
oferecendo produtos derivados
do cobre, latão e bronze aumentando sua capacidade produtiva.
Atualmente, a Paranapanema é
responsável por 94% da produção
de cobre.
Conforme foi dito, o cobre primário é extraído em Dias D’Ávila
(BA), onde acontece a extração
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e o refino da liga deste metal,
no polo industrial de Camaçari.
A unidade tem 568.032 m², sen-

do 90.342 m² de área construída,
atuando no refino e na fundição
do minério de cobre. Além das
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instalações fabris, na mesma cidade, está localizada uma central de distribuição da empresa
para fazer escoar toda a produção da Paranapanema. Além da
extração e refino de cobre primário, nos produtos de cobre a
companhia transforma o metal
de cobre nos itens prontos, que
são utilizados amplamente em
todo o Brasil. Nesta parcela a Paranapanema conta com as duas
unidades, ora citadas: a de Santo
André (SP) e a de Serra (ES). Portanto em termos de proporção,
a unidade capixaba possui um
terreno de 40.500 m², dos quais
9.640 m² são de área construída.
Nesta unidade são manufaturados os produtos de conexão
de cobre e bronze, destinados a
sistemas de distribuição hídrica.
Além da condução de água os
itens feitos nesta planta são utilizados amplamente na construção civil de outras fábricas mediante fornecimento de dutos de
gases industriais e residenciais
além daqueles responsáveis pelo
combate a incêndio.
UNIDADES DE DISTRIBUIÇÃO
- Não bastasse a produção de
seus materiais, por meio de uma
empresa controlada, a Paranapanema atua na distribuição de
seus produtos através da CDPC
(Centro de Distribuição de Produtos de Cobre). A CDPC conta
com três centrais distribuidoras,
em três estados diferentes, sendo eles São Paulo, Bahia e Rio de
Janeiro. Em suma as três instalações industriais da Paranapanema possuem uma capacidade de
produção instalada de 285 mil
toneladas, produzindo assim um
cobre de alta pureza (99,99%).
Sua atuação se dá por meio do
refino e manufatura das ligas de
cobre, sendo responsável por
94% da produção de cobre nacional transformando o mineral
em metal, e posteriormente em
produtos de cobre.

Tecnologia Cast&Roll utilizada na
manufatura dos produtos Eluma
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UM POUCO DE
cobre é provavelmente o primeiro metal e mais antigo da
civilização mundial. Obtido e trabalhado pelo homem a partir do minério. O processo inicial de fundição
ocorreu por volta de 9000 a.C. no
Oriente Médio. A importância desse
processo foi tão grande na história
da humanidade, que ficou conhecida como a Idade do Cobre. Sua importância marcou uma outra época
denominada “Idade do Bronze”, liga
formada de cobre e estanho, aperfeiçoada pelos egípcios. Segundo
eles, ao observarem a durabilidade
do material, o cobre representava
o Ankh, símbolo da vida eterna. Na
antiga China, o uso do cobre era conhecido desde 2000 anos antes da
nossa era, e em 1200 a.C. os chineses já fabricavam bronzes de excelente qualidade, demonstrando que
eles tinham maior domínio da metalurgia que o Ocidente. Na Europa
o homem de gelo encontrado no
Tirol (Itália), em 1991, com idade de
5300 anos, estava acompanhado de
um machado de cobre com pureza
de 99,7%. Os elevados teores de arsênico, encontrados em seu cabelo,
sugerem que o metal foi fundido
para fabricar o machado.
O domínio de posse e tecnologia
do cobre representava nos povos
da antiguidade a riqueza e o poder.
Durante a Idade Média o cobre continuou a ter seu grau de importância. Ao que parece a tecnologia de
obtenção do cobre se difundiu para
vários grupos humanos. Na Anatolia, por exemplo, descobriram-se diversos produtos de cobre com idade estimada de 6000 a.C.
Existem registros de que em 5000
a.C. já se realizava a fusão e refinação do cobre a partir de óxidos
como malaquita e azurita. Descobriram-se moedas, armas, utensílios domésticos sumérios de cobre
e bronze de 3000 a.C., assim como
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egípcios da mesma época, inclusive
tubos de cobre.
O nome cobre deriva do termo
“aes cyprium” - minério de Chypre
(Chipre) -, mais tarde conhecido
como “cuprum”, palavra latina que
deu origem ao símbolo químico Cu.
Na atualidade, o cobre mantém sua
relevância para o homem, graças às
suas características que lhe conferem diversidade de aplicações no
desenvolvimento tecnológico industrial.
O elemento químico cobre é um
metal de cor avermelhada; calcófilo;
de número atômico 29; peso atômico 63,54; dureza 2,5 a 3,0; ponto
de fusão 1023 °C; brilho metálico;
ótimo condutor de calor e eletricidade; dúctil e maleável. Apresenta

Jarro antigo de cobre.

Medalhão para parede em cobre com incrustação de prata de lei,
decorado com motivos da cultura egípcia - hieróglifos.
Peça encontrada em achados arqueológicos na Europa.
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elevada resistência à tensão física e
à corrosão. Possui propriedade não
magnética e é de fácil formação de
ligas com outros metais.
A Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT-, estabelece a
definição de termos e classificação
de tipos de cobre e ligas de cobre.
Considera-se como cobre o metal que contenha 99,85 % ou mais
do elemento cobre, ou no mínimo
97,5 % em massa de cobre. O cobre
em estado puro, denominado cobre
nativo, raramente é encontrado na
natureza. Normalmente está associado a outros elementos químicos
em várias formas estruturais, proporções estequiométricas e combinações químicas, formando diversos minerais. Existem dois grupos
de minerais: os primários ou sulfetados, ocorrentes em zonas mais
profundas da crosta terrestre, com
mais alto teor em cobre, e os oxidados ou secundários, de origem mais
superficial, de menor teor em cobre.
Entre esses grupos são conhecidas
cerca de 170 espécies minerais, das
quais apenas algumas apresentam
importância econômica.
QUALIDADES DO COBRE
• O cobre é um dos condutores
elétricos mais utilizados mundialmente: sua condutividade superior permite o uso de condutores
de menor bitola, o que economiza
espaço e diminui custos. Depois da
prata, o cobre é o melhor condutor
de eletricidade;
• O cobre é um excelente condutor térmico: ele se aquece e se resfria rapidamente, proporcionando
uma solução de gestão térmica ideal. Ele é o material preferido para as
aplicações de troca de calor;
• O cobre é antimicrobiano: o potencial do cobre para a saúde e para
a cura foi descoberto por antigas
civilizações. À medida que a ciência moderna lança mais luz sobre a
relação entre o cobre e a saúde, o
cobre passa a desempenhar um papel mais importante nos cuidados
médicos;
• O cobre é durável: ele é utilizado
em monumentos, moedas e materiais de construção e tem a capacidade de suportar grandes pressões e

variações extremas de temperatura;
• O cobre é resistente à corrosão:
tem uma durabilidade extrema e
pode manter sua integridade durante anos;
• O cobre é versátil: devido à sua
maleabilidade, o cobre pode ser
processado e tomar formas e tamanhos únicos;
• O cobre é dúctil: ele pode permanecer intacto após ser trabalhado; reter sua força central e não se
degradar depois de ser estressado;
• O cobre é infinitamente reciclável, sem nenhuma perda de rendimento e de propriedade. O cobre
tem o histórico de reciclagem mais
extenso que qualquer outro material conhecido pela civilização. Estima-se que 80% de todo o cobre
extraído durante os últimos 10 mil
anos ainda estejam sendo utilizados. As estimativas também mos-

tram que cerca de 35% da demanda
anual mundial de cobre sejam atendidas por cobre reciclado;
• O cobre, enquanto micronutriente encontrado em determinados alimentos, é vital para a saúde
dos seres vivos, e uma parte importante da dieta humana;
• O cobre é belo, portanto esteticamente agradável: por milhares de
anos, artistas têm utilizado o cobre
para suas obras. Muitos arquitetos
especificam o cobre como parte
dos elementos do projeto arquitetônico;
• Resistente as intempéries;
• Não oxida facilmente quando
exposto a atmosfera ambiente;
• Suas peças também podem ser
unidas por soldagem, garantindo
segurança às tubulações;
• Adaptável com qualquer tipo de
tubo ou conexão.
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CERTIFICAÇÕES
empresa possui certificações
como a OHSAS 18001; ISOS
14001, 9001; Reach; Rohs;, Dir 9723-EC; e segue as Normas ASTM
B68, B75, B743, B280, B188.
Além delas, também as da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que referenciam o uso
do tubo de cobre flexível, dentre
elas:
• NBR 5626 - Instalação predial de
água fria.
• NBR 7198 - Projeto e execução
de instalações prediais de água
quente.

• NBR 15569 - Sistema de aquecimento solar de água em circuito
direto – Projeto e instalação.
• NBR 15526 - Redes de distribuição interna para gases combustíveis
em instalações residenciais e comerciais - Projeto e execução.
• NBR 13523 - Central de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP).
• NBR 15358 - Rede de distribuição interna para gás combustível
em instalações de uso não residencial de até 400 kPa - Projeto e Execução.
• NBR 12188 - Sistemas centrali-

ENTENDENDO

UM POUCO

MAIS

Aponte a câmera do seu celular
e acompanhe o vídeo sobre o
processo Cast&Roll.
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zados de suprimento de gases medicinais, de gases para dispositivos
médicos e de vácuo para uso em
serviços de saúde.
• NBR 16057 - Sistema de Aquecimento de Água a Gás (SAAG) - Projeto e Instalação.
Além das normas de projeto e
execução já mencionadas, a aplicação da norma “ABNT NBR 15345
- Instalação predial de tubos e conexões de cobre e ligas de cobre –
Procedimento” é indispensável para
qualquer profissional que utilize cobre em seus projetos e instalações.

De maneira genérica a Paranapanema oferece diversos
produtos finais, cada um com sua utilidade específica. Os
principais produtos oferecidos pela companhia são:
• Catodos - matéria-prima para a produção do vergalhão de
cobre eletrolítico, de barramentos e na composição de ligas
diversas;
• Vergalhões - fabricação de condutores elétricos metálicos.
É aplicado em larga escala na produção de cabos condutores
para transmissão de energia elétrica e térmica, eletroeletrônicos,
barras coletoras, contatos elétricos, telefonia, telecomunicações,
transmissão de energia, indústria automobilística, construção
civil e, também, no setor de informática;
• Fios e trefilados - fabricação de condutores elétricos.
Também é muito usado na produção de eletroeletrônicos,
motores, geradores, transformadores, com presença na
indústria automobilística, construção civil e nos setores de
telefonia e informática;
• Tubos industriais - fabricação de trocadores de calor, na
utilização de gabinetes de refrigeração, frigoríficos, aquecedores
solares, usinas de açúcar e radiadores automotivos;
• Barras de cobre e latão, respectivamente utilizados na
fabricação de barramentos, contatos e chaves elétricas,
quadros de comando e controle. E, também, peças usinadas e
torneadas, cadeados, borboleta de botijão de gás, componentes
automotivos, engrenagens, ferragens, metais sanitários, porcas
e parafusos;
• Hidrolar® - instalações de água fria e água quente, gases
combustíveis, instalações de combate a incêndio por hidrante
e sprinklers;
• Conexões - uso doméstico e construção civil; e
• Coprodutos - produtos obtidos do processo de produção
do cobre, por exemplo ácido sulfúrico, oleum, silicato de ferro
e lama anódica, de onde são extraídos metais preciosos.
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Esquerda para direita: Francisco Barboza - Paranapanema, Cristiane Di Rienzo - Revista HVACR em Foco,
Mayara Bertacini e Flávia Rodrigues - Paranapanema, Rodolfo Bonvetti - MLA e Getúlio Alves.

Cátodos
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LEVANDO INFORMAÇÃO
E INOVAÇÃO ONDE A
SUA EMPRESA PRECISA!
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