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• Fundada em 2006, com operações iniciadas em 2009, a mina de Juruti possui uma reserva potencial de bauxita de 
700 milhões de toneladas métricas. Sua capacidade operacional atual é de 7,5 milhões de toneladas por ano (6,5 
milhões de toneladas métricas secas) de bauxita de alta qualidade.

• A mina de Juruti está localizada no oeste do estado do Pará, na Floresta Amazônica, no Brasil.

• A planta de beneficiamento é composta por plantas de britagem e lavagem, bacias de rejeitos associadas e pátios de 
estocagem de bauxita. Fica localizada a 55 quilômetros sul-sudoeste do município de Juruti.

• A frota ferroviária possui 3 locomotivas (elétricas/diesel), com um total de 81 vagões de 80 toneladas de 
capacidade cada, que fazem o transporte de minério até o porto.

• O pier de atracação do porto da Alcoa tem capacidade para receber e embarcar navios dos modelos Panamax e 
Kamsarmax (porte bruto entre 72 e 85 mil toneladas).

• O município de Juruti tem população estimada em 59.961 mil habitantes (IBGE, 2021), 176 comunidades, com 63 
comunidades na área de influência direta.

• De 2006 a 2021, as operações de Juruti geraram R$ 79.2 milhões em royalties para Acorjuve (Associação das 
Comunidades de Região de Juruti Velho), R$ 22.2 milhões em royalties para ITERPA (Instituto de Terras do Estado 
do Pará), e mais R$ 131.9 milhões de CFEM para a Prefeitura Municipal de Juruti. Também em CFEM, o Governo 
do Estado recebeu equivalente a R$ 46.6 milhões e a União R$ 24.3 milhões.

• De 2006 a 2021 a Alcoa pagou cerca de R$ 264.1 milhões à Prefeitura Municipal de Juruti; R$ 416.3 milhões ao 
Governo do Estado do Pará, e cerca de R$ 96.1 milhões a instituições federais.

• Aproximadamente 570 colaboradores diretos e 2.700 indiretos trabalham na mina, estimando-se que 80% dos 
colaboradores diretos são originários do estado do Pará, 50% destes sendo de Juruti. Cerca de 26% dos nossos 
colaboradores são mulheres.

• Vários programas de apoio beneficiam tanto a mina como as comunidades locais. Por exemplo, a Alcoa mantém 
desde 2006 a parceria com o Senai, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, na capacitação e emissão de 
cerca de 15 mil certificações em mais de 100 tipos de cursos em Juruti.

• Acreditamos que a Inclusão & Diversidade enriquecem o nosso negócio, e valorizamos a pluralidade de 
comportamentos e experiências. A Alcoa conta com os grupos AWN (Alcoa Women’s Network – Rede de Mulheres da 
Alcoa), EAGLE (Employees at Alcoa for LGBT+ Equality - Colaboradores na Alcoa pela Igualdade LGBT+), AWARE 
(Alcoans Working Actively for Racial-Ethnic Equality - Alcoanos e Alcoanas Trabalhando Ativamente para a Equidade 
Étnico-Racial) e ABLE (Alcoans moving Beyong Limited Expectations – Alcoanos e Alcoanas Indo Além de Expectativas 
Limitantes), a fim de promover inclusão e diversidade em um ambiente dinâmico e acolhedor.

• Com o intuito de realizar operações integradas com as comunidades, a Alcoa promove voluntariamente iniciativas 
sociais para o fortalecimento da infraestrutura, mão-de-obra e negócios locais, além de apoiar o desenvolvimento do 
Tripé Juruti Sustentável como modelo de desenvolvimento local. O Tripé Juruti Sustentável é formado de um 
Conselho composto pelo governo local, organizações sociais e empresas privadas para a discussão do 
desenvolvimento sustentável de juruti e entorno, que ajuda no financiamento de projetos de sustentabilidade, além 
de trabalhar ferramentas de acompanhamento de indicadores socioeconômicos para garantir que as prioridades do 
município estejam alinhadas às suas necessidades. A estratégia é conduzida de forma autônoma pelo Instituto Juruti 
Sustentável (IJUS), que conta com a participação da Alcoa como associada e conselheira de fundo de financiamento 
de projetos de sustentabilidade.

• Por meio da Agenda Positiva - um conjunto de iniciativas voluntárias para ajudar a cidade a melhorar sua infraestrutura a 
Alcoa investiu até o momento R$ 74 milhões em iniciativas identificadas com a comunidade em saúde, educação, 
segurança pública, assistência social e infraestrutura, em áreas urbanas e rurais. Do compromisso original, de 54 
iniciativas, a empresa já entregou 50 desses projetos e 4 estão em andamento.

• Desde 2002, a Alcoa Foundation e o Instituto Alcoa investiram R$ 27 milhões em mais de 300 projetos e ações 
comunitárias em Juruti.



Alcoa • Líder mundial em produtos de bauxita, alumina e alumínio, a Alcoa foi construída sobre uma base de valores sólidos e 
excelência operacional, priorizando a inovação desde a revolucionária descoberta que fez do alumínio parte vital e 
acessível para a vida moderna, há 130 anos.

• Desde o desenvolvimento da indústria do alumínio, e ao longo da nossa história, adotamos as melhores práticas de 
inovação que resultam em eficiência, segurança, sustentabilidade e comunidades mais fortes onde quer que operamos. 
A Alcoa segue impulsionada pelos seus valores “Agir com Integridade”, “Trabalhar com Excelência”, “Cuidar das 
Pessoas” e “Liderar com Coragem”.

• No Brasil, são três unidades produtivas, em Poços de Caldas (MG), São Luís (MA) e Juruti (PA). Escritórios em São 
Paulo (SP), Poços de Caldas (MG),  Brasília (DF) e Belém (PA), além de participação acionária em quatro usinas 
hidrelétricas: Machadinho, Barra Grande, Serra do Facão e Estreito.

• Nossas operações em Juruti (PA) e São Luís (MA) são certificadas pela Aluminium Stewardship Initiative (ASI), um 
programa global de certificação de sustentabilidade abrangente para toda a cadeia de valor do alumínio. Também 
somos membros do Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM), uma organização focada em aprimorar a 
contribuição da indústria para a sociedade com práticas seguras, justas e sustentáveis.

• A Alcoa é reconhecida como classe Gold na EcoVadis de responsabilidade de fornecedores, estando entre as 
empresas-líderes em sustentabilidade no setor, confirmando nossa excelência nas práticas ambientais, trabalhistas, 
comerciais, de ética e direitos humanos.

• Reconhecimentos:

o Listada pelo 11º ano consecutivo como uma das empresas mais sustentáveis segundo o Guia Exame de 
Sustentabilidade da Revista EXAME nos setores de mineração, siderurgia e metalurgia.

o Reconhecida como a melhor empresa em diversidade no setor de siderurgia e mineração segundo o Guia 
Exame de Diversidade, em 2019 e 2020, pela Revista EXAME em parceria com o Instituto Ethos.

o Eleita uma das Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil, por dois anos consecutivos.

o A Mina de Juruti foi eleita a 3º Melhor Empresa para Trabalhar no norte do Brasil – GPTW 2022.
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• O método aplicado à reabilitação das áreas mineradas é a Nucleação, que é pioneiro e difundido em outras 
mineradoras a partir da Alcoa Juruti.

• O processo de reabilitação faz parceria com as comunidades locais. De 2009 a 2022 foram cultivadas por comunitários 
e adquiridas pela Alcoa, 620 mil mudas para reflorestamento nas áreas mineradas e programas de doação de mudas, 
gerando uma receita de mais de R$ 2,5 milhões para as comunidades.

• Outra iniciativa é a parceria entre Alcoa e a prefeitura que viabiliza atendimentos para animais encontrados na área 
urbana do município e na Área de Proteção do Lago Jará, através do CRAS – Centro de Reabilitação de Animais 
Silvestres

• Em funcionamento há 2 anos, o CRAS faz parte de um sistema de gestão e conservação da flora e fauna na área da 
mineração da Alcoa, empresa que atua na exploração de bauxita.
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• Saiba mais sobre a Alcoa no site: www.alcoa.com/brasil/pt
• Siga a página da Alcoa Jurtuti no Facebook: www.facebook.com/AlcoaJuruti

http://www.alcoa.com.br/



