Parceria entre Paranapanema e Codeba viabiliza reforma da ponte do
Terminal Norte do Porto de Aratu

A Paranapanema, maior produtora brasileira de cobre, e a Companhia das Docas do
Estado da Bahia (Codeba) firmaram acordo de cooperação técnica para a recuperação
estrutural da ponte de acesso ao píer do Terminal de Granéis Sólidos I – Norte (TGS I –
N) do Porto de Aratu. Pela parceria costurada pela Codeba, a Paranapanema fica
responsável pelo investimento e pelas obras de restauração do acesso ao berço de
atracação, que tiveram início nesta semana.
A empresa de cobre, uma das principais usuárias do TGS I – N, está entre as principais
investidoras de um grupo que conta com a participação da Fetipar, Heringer e Timac
Agro, para as obras de recuperação da estrutura, que deverão ser finalizadas até
fevereiro de 2015. Juntas, as empresas realizarão um investimento de R$ 3 milhões. A
estimativa é de que as melhorias reduzam a fila de espera de navios em 10 dias.
A ponte para o terminal está interditada para o tráfego de caminhões desde maio de
2013, impossibilitando a realização de operações portuárias de importação pelo berço
norte. Com as obras, a produtividade do Porto de Aratu deve aumentar em 33%, a
partir do reequilíbrio das operações nos berços e a consequente diluição das
atividades do Terminal de Granéis Sólidos I – Sul (TGS I – Sul) e do Terminal de Granéis
Sólidos II (TGS IIA), que estão absorvendo a demanda do berço norte desde a
interdição do acesso.
Os reparos compreendem a retirada da laje atual, que está danificada, e a construção
de uma nova estrutura. As vigas que sustentam a laje estão preservadas e serão
mantidas. Os serviços serão executados pela empresa baiana AJL Engenharia.
“As melhorias que esta cooperação trará ao Porto vão beneficiar as operações
logísticas de diversas empresas da região e contribuir, de forma geral, com todo o
setor industrial baiano”, afirma o diretor de logística da Paranapanema, Antonio Carlos
da Rosa Pereira. Pelo porto de Aratu, a companhia recebe o concentrado de cobre,
matéria prima para a produção do cobre metálico. Na cidade baiana de Dias D´ávila, a
Paranapanema fabrica 94% de todo cobre produzido no Brasil.

Sobre a Paranapanema
Com receita líquida consolidada de R$ 5,5 bilhões em 2013, a Paranapanema é o
maior produtor brasileiro não integrado de cobre refinado, vergalhões, fios trefilados,
laminados, barras, tubos, conexões e suas ligas, sendo responsável por 94% do

volume de cobre produzido no Brasil.
A empresa possui quatro plantas industriais, sendo uma unidade de cobre primário,
localizada no município de Dias D'Ávila (BA), e três plantas de produtos 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 localizado em Itatiaia (RJ).
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