POLÍTICA DE MANEJO DE ÁGUA
A água é um precioso recurso natural e uma matéria-prima crítica em nossos processos de mineração e
fabricação. Reconhecemos o valor do manejo responsável da água para o bem-estar de nossos
funcionários, nossas comunidades e do meio ambiente. Temos o compromisso de garantir que o nosso
uso de água seja eficiente, seguro e promova a gestão sustentável de recursos hídricos em nossas
instalações e nas suas proximidades, além de cumprirmos os requisitos ambientais aplicáveis nos países
em que operamos.
Avançar de forma sustentável é uma prioridade estratégica para a Alcoa amparada por um pacote de
metas de sustentabilidade aprovadas pela Equipe Executiva e endossadas pelo Conselho de
Administração. A Alcoa considera água uma prioridade há muito tempo e a meta atual é melhorar em 10%
a intensidade do uso total de água nas unidades em áreas com escassez de água definidas pela Alcoa até
2030, com base em uma referência de 2015.
A ferramenta Aqueduct do World Resources Institute, complementada por uma avaliação qualitativa para
validar condições desfavoráveis ambientais e em comunidades locais, foi utilizada para definir nossas
unidades em áreas com escassez de água — nossas três refinarias e duas minas no oeste da Austrália e
nossa refinaria Alumar no Brasil. Acreditamos que é necessária a colaboração entre diferentes partes
interessadas para alcançar um uso de água responsável e sustentável, especialmente em áreas com
escassez de água. Por isso, promovemos o diálogo e o uso da ciência para determinar a melhor
abordagem de gestão de água em cada jurisdição.
Buscamos continuamente formas de melhorar o nosso desempenho e recentemente alinhamos o nosso
padrão interno de gestão da água para ser consistente com a Declaração de Posicionamento sobre o
Manejo de Água do ICMM (Conselho Internacional de Mineração e Metais). Todas as unidades da Alcoa
são incentivadas a reduzir o consumo e descarte água, usar fontes de água adequadas à finalidade,
maximizar o reuso e a reciclagem, garantir o abastecimento de água potável segura em nossas unidades e
manter de forma proativa a qualidade dos recursos hídricos em nossos reservatórios. O impacto na água
também é um dos indicadores incluídos em nosso processo interno de aprovação de capital, por meio da
análise de meio ambiente, saúde e segurança exigida para qualquer novo projeto.
A Alcoa relata dados de uso de água de uma maneira transparente alinhada à iniciativa da Global
Reporting Initiative. O nosso Relatório de Sustentabilidade comunica o progresso em nossas iniciativas de
manejo de água. Para obter mais informações, acesse https://www.alcoa.com/sustainability.
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