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Descrição da
unidade

•
•

•

•
Impacto
Econômico

•
•

A Alumar, localizada a 18 quilômetros do centro de São Luís – MA, iniciou suas operações em 1984
O COnsórcio Alumar, gerenciado pela Alcoa, é formado pelas empresas com tradição nas áreas de
produção de alumina e alumínio, com diferentes participações nas duas fábricas que compõem o
Complexo. Na área de refino de alumina (Refinaria), o Consórcio é formado pela Alcoa (54%), South32
(36%) e Rio Tinto (10%). No setor de alumínio (produção temporariamente parada) é formado pela
Alcoa (60%) e a South32 (40%).
A Alumar também possui toda uma infraestrutura técnico-administrativa e um Parque Ambiental.
A principal matéria prima bauxita vem da Mineração Rio do Norte e de Juruti, localizados no PA.
A fábrica tem aproximadamente 730 funcionários e 1.300 contratados, com cerca de 5% moradores
das áreas vizinhas a fábrica.
Na expansão da Refinaria, inaugurado em 2009, foram investidos US$ 2,7, elevando a capacidade
anual de operação de 1.5 milhão toneladas para 3.7 milhões de toneladas.

•

Em 2018, as Operações da Alumar em São Luís contribuíram com aproximadamente R$ 101 milhões
para os governos federais, estaduais e locais por meio do pagamento de impostos, royalties, taxas e
encargos.

Escolha do
empregado
(Employer of
Choice)

•

Consciente de sua responsabilidade social, a Alumar se destaca investindo em pessoas e criando
canais e oportunidades para aprimorar as habilidades e conhecimentos de seus colaboradores e
prestadores de serviços. Internamente, investe fortemente na capacitação de seus profissionais,
treinando, capacitando e incentivando-os a continuar seus estudos, aprendizagens e aperfeiçoamento
profissional, à medida que buscam novas especializações e até o domínio de outras línguas.

Engajamento
Comunitário

•

Com o objetivo de promover o desenvolvimento social das comunidades, a Alumar investe em
diversas áreas - educação infantil e de adolescente, atenção básica à saúde, programas de
conservação e educação ambiental e várias outras - que, aliadas à formação profissional e atividades
de capacitação profissional jovens e adultos, contribuem para a melhoria da qualidade de vida dos
moradores das comunidades vizinhas.
Em 2018, a Alumar investiu cerca de R$ 1.405.000 em projetos e patrocínios por meio do programa de
investimentos comunitários da Alcoa e do Consórcio Alumar.
Anualmente seus funcionários e contratados dedicam mais de 20,000 horas de trabalhos voluntários

•
•
•

A liderança da fábrica se envolve com as comunidades circunvizinhas por meio do Programa de Visita à
Comunidade e abre discussões sobre as principais questões sociais, econômicas, operacionais e
ambientais.

Sustetabilidade
e Meio
Ambiente

Alcoa

•

Há quase 40 anos, foi guiada por um conceito de sustentabilidade econômica e socioambiental. Um
desempenho baseado no tripé da lucratividade, conservação ambiental e responsabilidade com as
pessoas – não só as que participam do processo produtivo, mas também as que vivem nas
comunidades vizinhas.

•

A Alumar destaca-se ainda pela conservação de ecossistemas, pela recuperação de áreas utilizadas
para fins industriais e pela transformação de seu Complexo Industrial e de suas áreas de Disposição de
Resíduos de Bauxita em verdadeiros laboratórios de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias
ambientais.

•

O Parque Ambiental de 1.800 hectares que circunda a fábrica. Inaugurado em julho de 1996, é uma
demonstração da capacidade que a indústria moderna tem de ser sustentável e contribuir para a
integração do home à natureza.

Líder mundial em produtos de bauxita, alumina e alumínio, a Alcoa foi construída sobre uma base de valores
sólidos e excelência operacional, operando com inovação desde a revolucionária descoberta que fez do
alumínio uma parte vital e acessível da vida moderna, há 130 anos. Desde o desenvolvimento da indústria do
alumínio, e ao longo da nossa história, nossos talentosos Alcoanos e Alcoanas seguiram adiante com
inovações e melhores práticas que resultaram em eficiência, segurança, sustentabilidade e comunidades mais
fortes onde quer que operemos. A Companhia segue impulsionada pelos seus valores “Agir com Integridade”,
“Trabalhar com Excelência” e “Cuidar das Pessoas”. No Brasil, a Alcoa possui três unidades produtivas, em
Poços de Caldas (MG), São Luís (MA) e Juruti (PA), escritórios em São Paulo (SP), Poços de Caldas (MG) e
Brasília (DF), além de participação acionária na Mineração Rio do Norte (MRN) e em quatro usinas
hidrelétricas: Machadinho, Barra Grande, Serra do Facão e Estreito. Saiba mais sobre a Alcoa acessando
www.alcoa.com.br.
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