COPRODUTOS DO

COBRE

COPPER BY PRODUCTS

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.
Seja qual for a vertente, a Paranapanema trabalha com excelência e
tecnologia para oferecer qualidade a cada grão ou gota que leve a
nossa marca.

COOPER TRANSFORMS THE WORLD.
PARANAPANEMA TRANSFORMS COPPER.
Paranapanema, leader and largest non-integrated copper Brazilian
producer acts from transforming mineral copper into metallic copper until
manufacturing and selling metal products and coproducts.
With excellence and technology, Paranapanema evaluates and recommends
the best solutions, provides technical trainings, and delivers speeches so the
product quality is kept aligned with an optimal customer service.

Dias d’Ávila (BA)
Unidade de cobre primário, com atuação na fundição e refino de
cobre eletrolítico sob a marca Caraíba. Localizada em Dias d’Ávila,
no Polo Industrial de Camaçari (BA), possui terreno de 568.032 m²,
sendo 90.342 m² de área construída. A planta atua na produção de
cátodos, vergalhões, fios trefilados, ácido sulfúrico, oleum, silicato
de ferro e lama anódica, de onde são extraídos metais preciosos.
The Primary Copper Unit, is engaged in smelting and refining copper
concentrates and copper scap under the Caraíba brand. Located in Dias d’Ávila,
at the Camaçari (BA) Industrial Cluster, the plant has 568,032 m² of land, with
90,342 m² of built area. Produces cathodes, rebar, drawn wire, sulfuric acid,
oleum, iron silicate and anode sludge, from which precious metals are extracted.
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Promover o desenvolvimento sustentável é compromisso da
Paranapanema, empresa que produz e comercializa produtos de cobre
refinado e semimanufaturados de cobre e suas ligas. Nos locais em que
está presente, a Companhia contribui para o bem-estar dos colaboradores,
das famílias e das comunidades, integrando-se adequadamente ao meio
ambiente. E isso só pode ser alcançado por meio do respeito às leis, às
normas, aos costumes e aos hábitos em cada região onde a empresa atua.
Paranapanema is committed to promoting sustainable development as it produces and
sells refined copper and semi-manufactured products of copper and copper alloys. The
company contributes to the welfare of employees, families and communities where it has a
presence, integrating its operations appropriately with the environment. And this can only
be achieved by respecting the laws, standards, customs and habits in each region where
the company operates.
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ESCÓRIA
GRANULADA
IRON SILICATE

Característica da Escória Granulada:
Composto basicamente de silicato
de ferro. Utilizada para a produção de
cimento, concretos e blocos. É inerte,
vítrea, dura, estável e não absorve água.
Characteristcs: Mineral synthetic abrasive,
comprised basically of iron silicate. Copper slag
is used in cement mortars production, normal
concrete and also as aggregates in concrete
(high strength). It is inert, vitreous, hard, stable
and does not absorb water.

Característica da Escória Beneficiada:
Abrasivo sintético mineral, composto
basicamente de silicato de ferro.
Characteristcs: Mineral synthetic abrasive,
comprised basically of iron silicate.

Bruta
Aspecto Dimensional (Granulometria)

Beneficiada
Aspecto Dimensional (Granulometria)

Dimensional Aspect (Granulometry)

Dimensional Aspect (Granulometry)

Composição Química
Chemical Composition

Mesh

% Retido

Mesh

% Retido

Elemento

Valor Típico

Element

Value Typical

7

17,5

7

4

Fe

≥ 40%

10

34

10

24,5

SiO2

≥ 40%

24

40,5

24

66

Cao

≤ 4%

35

5,5

35

5

MgO

≤ 4%

65

1,5

65

0,4

Cu

≤ 1,5%

>65

1

>65

0,1

S

≤ 2%

Propriedades Específicas
da Bruta:
Densidade específica: 3,30 a 3,90 g/cm3
Densidade aparente: 2,3 g/cm3
Specific Properties:
Specific Density: 3,30 a 3,90 g/cm3
Apparent Density: 2,3 g/cm3

Propriedades Específicas
da Beneficiada:
Umidade máxima: 0,2%
Densidade específica: 3,30 a 3,90 g/cm3
Densidade aparente: 2,3 g/cm3
Specific Properties:
Maximum Umidity: 0,2%
Specific Density: 3,30 a 3,90 g/cm3
Apparent Density: 2,3 g/cm3

Aspecto Visual:
Partículas com estrutura compacta e/ou porosa, de formato
predominantemente esférico e angular de coloração preta.
Visual aspect: Particles with compact and/or porous structure, spheric
(predominant) and angular shape, in black.

Transporte:
A escória é acondicionada em caminhões e vagões enlonados.
Packing:
It is transported in trucks and train cars with canvas.
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ÁCIDO SULFÚRICO 98%
SULFURIC ACID 98%
Característica:
Líquido incolor ou ligeiramente turvo.
Usado na produção de fertilizantes, indústrias química,
têxtil, metalúrgica, de papel e celulose, na fabricação de
explosivos, álcoois, detergentes, pigmentos, na decantação
de óleo, na solução de baterias, dentre outras.
Characteristcs: Colorless or slightly cloudy liquid. Used in the production
of fertilizers, chemical, textile, metallurgy, paper and cellulose industries,
and in the making of explosives, alcohols, detergents, pigments in oil
decantation, in battery solution, among others.

Propriedades Específicas:
Densidade: 1,83 - 1,84 g/cm3 (valor típico)
Specific Properties:
Specific Gravity: 1,83 - 1,84 g/cm3 (typical value)

Composição Química
Chemical Composition
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Elemento

Especificação

Típico

Element

Specified

Typical

H2SO4

97,5%

≥ 98,4%

As

≤ 1 ppm

< 0,6 ppm

Cu

< 1 ppm

< 0,3 ppm

Zn

≤ 1 ppm

< 0,3 ppm

Cl

< 10 ppm

< 10 ppm

Fe total

≤ 50 ppm

14 ppm

Pb

≤ 1 ppm

< 0,3 ppm

Hg

< 1 ppm

<0,5 ppm

Se

≤ 1 ppm

<0,1 ppm

NO3

< 100 ppm

20 ppm

ÁCIDO SULFÚRICO FRACO
WEAK SULFURIC ACID
Característica:
Líquido turvo e marrom, podendo ser
azulado quando colocado em decantação.
Usado na lixiviação de minérios e na
indústria química inorgânica.
Characteristcs: Cloudy and brown
liquid, may be blue when placed in
decantation. Used in mineral leaching
and inorganic chemical industry.

Propriedades Específicas:
Densidade: 1,26 - 1,35 g/cm3 (valor típico)
Specific Properties:
Specific Gravity: 1,26 - 1,35 g/cm3 (typical value)

Composição Química
Chemical Composition

Elemento

Especificação

Típico

Element

Specified

Typical

H2SO4

≥ 35

42%

As

-

9.400 ppm

Cd

-

500 ppm

Cu

-

3.900 ppm

Fe

-

1.300 ppm

Hg

-

20 ppm

Pb

-

900 ppm

Se

-

70 ppm

Zn

-

900 ppm

Fluoreto

-

1.500 ppm

Cloreto

-

1.900 ppm

Sólidos Suspensos

-

24.000 ppm
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OLEUM 28%
Característica:
Líquido fumegante incolor.
Usado na produção de SO3 líquido, sulfonação de orgânicos, reconcentração
de ácido sulfúrico, dentre outras aplicações em indústrias químicas.
Characteristcs: Colorless fuming liquid.
Used in the production of liquid SO3, organic sulphonation, sulfuric acid
reconcentration, among other applications in the chemical industries.

Composição Química
Chemical Composition

Elemento

Especificação

Element

Specified

SO3 Livre (free)

≥ 27,5%

As

≤ 1 ppm

Cu

≤ 1 ppm

Zn

≤ 1 ppm

Cl

≤ 10 ppm

Fe Total

≤ 50 ppm

Pb

≤ 1 ppm

Hg

≤ 1 ppm

Se

≤ 1 ppm

NO3

Não aplicável
Not applicable

Propriedades Específicas:
Densidade específica: 1,88 - 1,90 g/cm3 (valor típico)
Densidade aparente: 2,3 g/cm3
Specific Properties:
Specific Gravity: 1,88 - 1,90 g/cm3 (typical value)
Apparent Density: 2,3 g/cm3
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CAREPA
Característica:
Cobre e óxido de cobre.
Characteristics: Copper and copper oxid.

Composição Química

Composição Química

Chemical Composition

Chemical Composition

Elemento

Valor Típico

Elemento

Valor Típico

Element

Typical Value

Element

Typical Value

Se

≤ 0,0004%

S

≤ 0,03%

Te

≤ 0,0002%

Sn

≤ 0,001%

Bi

≤ 0,0002%

Ni

≤ 0,001%

Sb

≤ 0,0005%

Fe

≤ 0,025%

As

≤ 0,0005%

Ag

≤ 0,0025%

Pb

≤ 0,0008%

O2

≤ 15%

LAMA ANÓDICA ANODIC SLIME
Característica:
Lama proveniente do processo de refinação de cobre eletrolítico,
contendo metais preciosos. Usado na extração de metais preciosos
(Au, Ag, Pt e Pd) e em outros métodos (Se e TE).
Characteristics: Slime originated from the electrolytic copper refinement process,
containing precious metals. Used in the extration of precious metals (Au, Ag, Pt and
Pd) and other methods (Se, Te).

Requesitos Específicos:
Restrição ao uso de substâncias perigosas
Specific Requirements: Restriction to use of Hazardous substances.

Rohs Directive 2002/ 95/EC:
Chumbo Lead (Pb)

< 100 ppm

Cádmio Cadmium (Cd)

< 5 ppm

Composição Química
Chemical Composition

Elemento

Específico

Element

Specified

Cu

≤ 8%

Au

1.000 - 11.000 g/t

Ag

5 - 13%

Pt

15 - 130 g/t

Pd

50 - 280 g/t

< 100 ppm

Mercúrio Mercury (Hg)
Cromo Hexavalente Hexavalent Chromium (Cr )
6+

< 100 ppm

Propriedades Específicas:
Umidade = 8 a 15%
Specific Properties:
Humidity = 8 to 15%

Transporte
Embalagens fechadas de 240 a 280 kg, seladas
(evitar umidade). Estes produtos são identificados
com números sequenciais.
Transport:
Steel vats with 240 to 280kg, sealed (humid weight). The
procuct is placed in plastic bag that lines the vat internally.
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Edição: março/2022

(11) 2199-7604

www.paranapanema.com.br
vendas@paranapanema.com.br
www.facebook.com/paranapanemabrazil
www.linkedin.com/company/paranapanema-s-ayoutube.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)

