PARANAPANEMA LANÇA RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2015
Dias D’Ávila, 7 de março de 2016 - A Paranapanema, maior produtora brasileira de cobre, acaba de
disponibilizar o seu Relatório de Sustentabilidade 2015. No documento, a fabricante de cobre ressalta
as ações de melhoria da eficiência operacional e comercial ao longo de 2015, que garantiram
resultados positivos e consistentes, sua estrutura de governança e as ferramentas de relacionamento
com os mais diferentes stakeholders. São destaques desta edição – a oitava publicada pela empresa –
os projetos de recirculação de água na planta de Utinga (Santo André – SP) e o trabalho de reciclagem
de sucata.
O primeiro projeto garante que 94% da necessidade de água industrial na planta paulista seja atendida
com água de reuso. Em 2015, isso significou o tratamento e reutilização de um volume equivalente a
324 piscinas olímpicas. Já a linha de reciclagem de sucata recebeu novos investimentos, permitindo
que a Paranapanema tenha capacidade para transformar 70 mil toneladas de sucata de cobre por ano
em cobre novo, ultrapuro, reinserindo-o na cadeia produtiva. O Relatório de Sustentabilidade 2015, que
traz estas e outras ações da Paranapanema, pode ser consultado no site da empresa.
Sobre a Paranapanema
Com receita líquida consolidada de R$ 5,4 bilhões em 2015, a Paranapanema é a maior produtora
brasileira não integrada de cobre refinado e de produtos de cobre (vergalhões, fios trefilados,
laminados, barras, tubos, conexões e suas ligas).
A empresa possui três plantas industriais, sendo uma unidade de cobre primário localizada no
município de Dias d'Ávila (BA), e duas plantas de produtos de cobre e suas ligas, instaladas em Santo
André (SP) e Serra (ES). Conta também com um centro de distribuição no Rio de Janeiro, na cidade de
Itatiaia.
Com 2,2 mil colaboradores, a Paranapanema é dona de marcas consagradas no mercado brasileiro
como Eluma e Caraíba.
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