CATÁLOGO DE

PRODUTOS

O COBRE TRANSFORMA O MUNDO.
A PARANAPANEMA TRANSFORMA O COBRE.
A Paranapanema, líder e maior produtora brasileira não integrada de cobre,
atua desde a transformação do cobre mineral em cobre metálico até a
fabricação e a venda de produtos e coprodutos do metal.
Com excelência e tecnologia, a Paranapanema estuda e recomenda as melhores
soluções, oferece treinamentos técnicos e promove palestras para que a
qualidade dos produtos seja mantida aliada a uma ótima prestação de serviço.

Processo produtivo

Principais produtos

O processo produtivo da Caraíba é, por definição,
pirometalúrgico e se inicia na planta metalúrgica, onde a
mistura de concentrados de cobre é fundida no forno Flash.
Nessa etapa inicial é eliminada grande parte das impurezas
em forma de escória e de gases ricos em enxofre.
Os gases de SOx são posteriormente tratados e utilizados
na obtenção de ácido sulfúrico, oleum e ácido fraco.

Os principais produtos da Caraíba são:
cátodo de cobre convencional (CbM) e
cátodo de cobre permanente (CbM-P),
vergalhão de cobre de 8 mm e 12,5 mm,
fios de cobre trefilados com diâmetros de
1,45 mm, 1,83 mm, 2,05 mm e 2,59 mm.

Nas etapas seguintes, o metal resultante da passagem pelo
forno Flash, então chamado de “Matte”, é encaminhado
para os fornos Conversores e, depois, para os fornos
de Refino. O cobre refinado é vazado para a roda de
moldagem, onde serão formadas as placas de anodos,
encerrando a etapa de “Fundição”.

Durante o processo industrial são gerados
os seguintes subprodutos:
Ácido sulfúrico, Oleum, Ácido fraco, Silicato
ferroso e Lama Anódica (esse último com
conteúdo de metais preciosos, como ouro,
prata, paládio e platina).

Após a Fundição é realizado o refino eletrolítico,
produzindo cátodos com alto grau de pureza ~ 99,99%.
O cátodo obtido é destinado à venda e à produção de
vergalhões de cobre em nossa planta de Laminação.
Assim como o cátodo, parte do vergalhão é destinada à
venda e outra parte destinada à produção de fios trefilados.
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Cátodo CbM
Características
Material: Cobre eletrolítico 99,99%.
Composição Química
Concentração total de todas as impurezas ≤ 45 ppm.
Cobre: obtido pela diferença entre 100% e o total das impurezas.

Elemento

Especificado

Elemento

Especificado

Se

≤ 1,0 ppm

Sn

≤ 1,0 ppm

Te

≤ 1,0 ppm

Ni

≤ 5,0 ppm

Bi

≤ 0,5 ppm

Fe

≤ 5,0 ppm

I-Σ

≤ 2,5 ppm

Zn

≤ 1,5 ppm

Sb

≤ 1,0 ppm

V-Σ

≤ 12,5 ppm

As

≤ 3,0 ppm

Ag

≤ 12,0 ppm

II - Σ

≤ 4,0 ppm

VI - Σ

≤ 12,0 ppm

Pb

≤ 1,0 ppm

Co

≤ 1,0 ppm

III - Σ

≤ 1,0 ppm

Cr

≤ 1,0 ppm

S

≤ 10,0 ppm

Mn

≤ 1,0 ppm

IV - Σ

≤ 10,0 ppm

VII - Σ

≤ 3,0 ppm

Aspecto Dimensional
Comprimento = 990 ± 10 mm | Largura = 970 ± 10 mm | Espessura = 5 a 25 mm.
Nota: Estes dados são típicos e não restringem a liberação do produto.
Aspecto Superficial
A superifície do cátodo deve ser razoavelmente livre de nódulos e de materiais estranhos, como sulfato de cobre, graxa, óleo e
resíduo de lama.
Propriedades Específicas
Condutividade elétrica = 101,0% IACS (mínimo) | Alongamento da espiral = 350 mm (mínimo).

Identificação

Aplicação

Os pacotes são identificados por dois selos de fixação
com as iniciais CbM, e na placa superior encontra-se
uma etiqueta e são manuscritos os seguintes dados:

Aplicado na produção de vergalhões para condutores
elétricos, barramentos e ligas diversas.

- Núm. do lote/grupo.
- Núm. do pacote.
- Núm. de placas do pacote.
- Peso líq. do pacote em kg.

Aspecto de Saúde, Segurança
e Meio Ambiente

Embalagem
Cada pacote de cátodo pesa de 2.300 a 3.000 kg, sendo
amarrado por 02 cintas metálicas.

Produto caracterizado como carga geral, devendo ser
manuseado com luvas de couro, observando-se as
normas para movimentação de cargas com peso elevado.

Normas técnicas aplicáveis
Atende às normas técnicas:
ASTM B 115-00, BS EM 1978:1998
e NBR 5026-2001.
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Cátodo CbM-P
Características
Material: Cobre eletrolítico 99,99%.
Composição Química
Concentração total de todas as impurezas ≤ 45 ppm.
Cobre: obtido pela diferença entre 100% e o total das impurezas.
Elemento

Especificado

Elemento

Especificado

Se

≤ 1,0 ppm

Sn

≤ 1,0 ppm

Te

≤ 1,0 ppm

Ni

≤ 5,0 ppm

Bi

≤ 0,5 ppm

Fe

≤ 5,0 ppm

I-Σ

≤ 2,5 ppm

Zn

≤ 1,5 ppm

Sb

≤ 1,0 ppm

V-Σ

≤ 12,5 ppm

As

≤ 3,0 ppm

Ag

≤ 12,0 ppm

II - Σ

≤ 4,0 ppm

VI - Σ

≤ 12,0 ppm

Pb

≤ 1,0 ppm

Co

≤ 1,0 ppm

III - Σ

≤ 1,0 ppm

Cr

≤ 1,0 ppm

S

≤ 10,0 ppm

Mn

≤ 1,0 ppm

IV - Σ

≤ 10,0 ppm

VII - Σ

≤ 3,0 ppm

Aspecto Dimensional
Comprimento = 1.015 ± 10 mm | Largura = 913 ± 10 mm | Espessura = 5 a 25 mm.
Nota: Estes dados são típicos e não restringem a liberação do produto.
Aspecto Superficial
A superifície do cátodo deve ser razoavelmente livre de nódulos e de materiais estranhos, como sulfato de cobre, graxa, óleo
e resíduo de lama. Dependendo da necessidade do cliente, o pacote de cátodo permanente pode ser fornecido com cátodos
prensados (formato “corrugado”) entre cada quatro placas de cátodo.
Propriedades Específicas
Condutividade elétrica = 101,0% IACS (mínimo) | Alongamento da espiral = 350 mm (mínimo).

Identificação

Aplicação

Os pacotes são identificados por dois selos de fixação
com as iniciais CbM-P, e na placa superior encontra-se
uma etiqueta e são manuscritos os seguintes dados:

Sua principal aplicação é como matéria-prima para
a produção do vergalhão de cobre eletrolítico, de
barramentos e na composição de ligas diversas.

- Núm. do lote/grupo.
- Núm. do pacote.
- Núm. de placas do pacote.
- Peso líq. do pacote em kg.

Aspecto de Saúde, Segurança
e Meio Ambiente
Produto caracterizado como carga geral. Deve ser
manuseado com luvas de couro, observando-se as
normas para movimentação de cargas de peso elevado.

Embalagem
Cada pacote de cátodo pesa de 2.300 a 3.000 kg, sendo
amarrado por duas cintas metálicas.
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Normas técnicas aplicáveis
Atende às normas técnicas:
ASTM B 115-00, BS EM 1978:1998
e NBR 5026-2001.

Vergalhão Contirod
Características
Material: Cobre eletrolítico 99,99%.
Composição Química
Concentração total de todas as impurezas ≤ 65 ppm.
Cobre: obtido pela diferença entre 100% e o total das impurezas.

Elemento

Especificado

Elemento

Especificado

Se
Te

≤ 2,0 ppm

S

≤ 15,0 ppm

≤ 2,0 ppm

Sn

≤ 5,0 ppm

Bi
S

≤ 1,0 ppm

Ni

≤ 10,0 ppm

≤ 3,0 ppm

Fe

≤ 10,0 ppm

Sb

≤ 4,0 ppm

Ag

≤ 25,0 ppm

As

≤ 5,0 ppm

O2

≤ 450,0 ppm

Pb

≤ 5,0 ppm

Aspecto Dimensional
Diâmetro = 8,0 ± 0,4 mm.
Ovalização máxima = 0,7 mm.
Aspecto Superficial
A superfície do vergalhão de cobre é decapada com ácido
sulfúrico, o valor típico para a espessura superficial oxidada
é < 250 Å, pode possuir um protetivo contra oxidação
e é isenta de imperfeições graves, de modo a não criar
dificuldades durante o processo de trefilação do cliente.

Propriedades Específicas
Condutividade elétrica = 100% IACS (mínimo).
Resistência à tração = 25 kgf/mm2.
Alongamento percentual = 30% (mínimo).
Alongamento da espiral = 350 mm (mínimo).
Torção reversa = 10x10 voltas (mínimo).
Torção até a ruptura = 40 voltas (mínimo).

Identificação

Embalagem

As bobinas de vergalhão são identificadas por
etiquetas, contendo os seguintes dados:

Os vergalhões são acondicionados em bobinas,
montadas em pallets firmemente amarrados com 04
cintas metálicas e cobertos com sacos de polietileno
possuindo as seguintes dimensões:
- Diâmetro externo = 1.800 mm.
- Diâmetro interno = 800 mm.
- Altura útil ≤ 800 mm.
- Peso: Tipo 1= 4.000 - 5.000 kg (predominante).
Tipo 2 = 3.001 - 3.999 kg (sob encomenda).
Tipo 3 = 2.500 - 3.000 kg (sob encomenda).

- Nome do fabricante.
- Nome comercial do produto.
- Diâmetro nominal do vergalhão.
- Data de fabricação.
- Número da bobina.
- Peso líquido da bobina em kg.
As bobinas de vergalhão têm as extremidades
identificadas com o logotipo da Caraíba.

Aspecto de Saúde, Segurança
e Meio Ambiente
Manusear o produto com luvas de couro.

Aplicação
Aplicado na produção de vergalhões para condutores
elétricos, barramentos e ligas diversas.

Normas técnicas aplicáveis
Atende às normas técnicas: NBR 14733-01,
ASTM B49-17, ASTM B115-00 reapproved 2004,
BS EN 1976-98 e BS EN 1977-98.
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Fio Trefilado
Código SAP
DIÂMETRO: 1,45 mm = 10000034 | 1,83 mm = 10000035 | 2,05 mm = 10019042 | 2,59 mm = 10000036.

Características

Tratamento Térmico
Recozimento contínuo após o processo de trefilação.

Material: Cobre eletrolítico 99,99%.
Composição Química:
Concentração total de todas as impurezas
≤ 45 ppm.

Aspecto Dimensional
Diâmetros padronizados disponíveis:
1,45, 1,83, 2,05 e 2,59 mm (outras bitolas, mediante
encomenda) tolerância = ± 1%.

Cobre: obtido pela diferença entre
100% e o total das impurezas.

06

Aspecto Superficial
A superfície dos fios não deve apresentar imperfeições
graves, que comprometam o desempenho do produto
no cliente.

Elemento

Especificado

Elemento

Especificado

Se

≤ 1,0 ppm

Sn

≤ 1,0 ppm

Te

≤ 1,0 ppm

Ni

≤ 5,0 ppm

Bi

≤ 0,5 ppm

Fe

≤ 10,0 ppm

I-Σ

≤ 2,5 ppm

Zn

≤ 1,5 ppm

Sb

≤ 1,0 ppm

V-Σ

≤ 12,5 ppm

As

≤ 3,0 ppm

Ag

≤ 12,0 ppm

II - Σ

≤ 4,0 ppm

VI - Σ

≤ 12,0 ppm

Pb

≤ 1,0 ppm

Co

≤ 1,0 ppm

III - Σ

≤ 1,0 ppm

Cr

≤ 1,0 ppm

S

≤ 10,0 ppm

Mn

≤ 1,0 ppm

IV - Σ

≤ 10,0 ppm

VII - Σ

≤ 3,0 ppm

-

-

O2

≤ 450 ppm

Propriedades Específicas
Condutividade elétrica = 100% IACS (mínimo).
Alongamento % após ruptura = 25% (mínimo).
Requisitos Específicos
Restrição ao uso de substâncias perigosas
RoHS DIRECTIVE 2002/95/EC.
Chumbo (Pb) < 100 ppm.
Cádmio (Cd) < 5 ppm.
Mercúrio (Hg) < 100 ppm.
Cromo Hexavalente (Cr6+) < 100 ppm.

Fio Trefilado
Identificação
Os produtos são identificados por etiquetas contendo
os seguintes dados:
- Nome do fabricante.
- Nome comercial do produto.
- Diâmetro nominal do fio.
- Data de fabricação.
- Número da bobina.
- Peso líquido da bobina em kg.
- Peso bruto (embalagem e bobina).

Embalagem
Fios trefilados ø1,45, 1,83, 2,05, 2,59 mm e outras bitolas
sob encomendas.
Os produtos são acondicionados em caixas de papelão,
montados sobre pallets de madeira, fixados com
04 cintas na vertical e 02 cintas pet na horizontal,
possuindo as seguintes dimensões:
- Diâmetro externo = 1.000 mm.
- Diâmetro interno = 560 mm.
- Altura útil = 1.050 ± 100 mm.
- Peso do fio ≥ φ 1,83 mm = 1.000 A 2.000 kg.
- Peso do fio φ 1,45 mm = 900 - 1.500 kg.

Aplicação
Aplicado na fabricação de condutores elétricos.

Aspecto de Saúde, Segurança
e Meio Ambiente
Manusear o produto com luvas de couro e usar óculos
ao desbobinar o fio.

Normas técnicas aplicáveis
Atende às normas técnicas:
ASTM B 3-13, NBR 5111-97, NBR 5471-86
e NBR 14733-01.
07

Edição: março/2022
Todos os produtos são fabricados de acordo
com normas de qualidade nacionais e/ou
internacionais. Verifique com nossa área comercial
o certificado de cada produto e processo.

(11) 2199-7604

www.paranapanema.com.br
vendas@paranapanema.com.br
www.facebook.com/paranapanemabrazil
www.linkedin.com/company/paranapanema-s-a
youtube.com/paranapanema

DIAS D’ÁVILA (BA)
Via do Cobre
Área Indutrial Oeste, 3.700
COPEC – Dias d’Ávila (BA)

SANTO ANDRÉ (SP)
Rua Felipe Camarão, 500
Utinga – Santo André (SP)

SERRA (ES)
R. Atalydes Moreira
de Souza, 1235 Civit Setor I, Serra (ES)

