
E le está em todos os lugares. Nos
fios elétricos que contribuem para
iluminar nossas casas, nos carros

que andamos e até na caixinha de leite
que compramos, diariamente, na padaria
ou no supermercado. E, de tão presente,
acabou tomando-se indispensável. Esta-
mos falando do alumínio, metal leve pro-
duzido a partir da bauxita - que pode ser
encontrada em três grupos climáticos: o
Mediterrâneo, o Tropical e o Subtropical -,

e cujo setor é um dos que mais crescem
hoje no nosso país e no mundo.

Para se ter uma idéia de sua dimen-
são, apenas em 2007 a indústria nacio-
nal do alumínio cresceu 9,6%, quase o
dobro do Produto Interno Bruto (PIB)
brasileiro. Todavia, é claro que leva-se
em consideração o fato de que o Brasil
tem vocação ativa no setor, uma vez que
detém a terceira maior reserva de bauxi-
ta e é o segundo em produção do miné-
rio no planeta, com 3,5 bilhões de tonela-
das. E também possui a maior matriz flu-
vial do mundo, potencialidade energéti-
ca abundante, parques industriais mo-



demos e mão-de-obra altamente qualifi-
cada.

Mas tantos benefícios e crescimento
não escondem o fato de que a produção
do alumínio ainda não é totalmente sus-
tentável Ela é uma das que mais conso-
mem energia durante a fabricação, ape-
sar dos investimentos pesados do setor
em autogeração energética, "O alumínio
tem um consumo intensivo, mas já esta-
mos investindo para que essa energia se-
ja feita com os próprios recursos da indús-
tria. E, depois, sabemos que ela devolve is-
to para nós. Para se fazer uma tonelada do
metal, precisa-se de 14 mil kW. Mas esta
tonelada será usada para sempre, porque
tem, na sua reciclabilidade, um reaprovei-
tamento de todas as características do
metal", defende Luiz Carlos Loureiro, pre-
sidente da Associação Brasileira de Alu-
mínio (ABAL).

Investimentos sustentáveis - se-
gundo Loureiro, a perspectiva para este
ano é que as empresas passem a investir
cada vez mais em projetos sustentáveis
(veja sua entrevista na página 47), seja de
geração de energia ou de redução da
emissão de gases poluentes na atmosfera.
"Partimos de uma premissa de que o Bra-
sil continuará crescendo, dentro desta fai-
xa de 4,5% do PIB, apesar da possibilidade
de turbulências externas. Este ano atingi-
remos a marca histórica de um milhão de
toneladas produzidas, número expressivo
para um país como o nosso, grande con-
sumidor de alumínio", afirmou.

Mas talvez a grande contribuição do se-
tor para o meio ambiente não seja apenas
a busca da economia de energia. Antena-
dos com o efeito das mudanças climáticas
no país, o setor também busca desenvol-
ver várias iniciativas para conter suas
emissões. "Temos uma previsão mundial
quanto a elas, até por causa do aumento
da participação da reciclagem", ressalta o

presidente da ABAL, acrescentando que
quando for reciclado 50% do total de alu-
mínio utilizado no planeta, naturalmente
haverá um impacto neutro naquilo que se
emite: "Em 2015,2016, a indústria do alu-
mínio mundial vai estar neutra em qual-
quer tipo de emissão".

A Alcoa, uma das maiores produtoras
de alumina e alumínio primário do mun-
do, foi uma das primeiras empresas a se
preocupar com o impacto do aquecimen-
to global em suas atividades. Ainda no co-
meço dos anos 90, quando o conceito de
desenvolvimento e preservação ambien-
tal começou definitivamente a ganhar
força, a empresa estabeleceu antecipada-
mente suas metas de redução de emis-
sões. "Entre 1996 e 2006, reduzimos em
26,5% a nossa emissão mundial de C02. E,
recentemente, assumimos, com outras
empresas parceiras, a liderança na tarefa
de convencer os governos e a sociedade de

que medidas importantes são necessá-
rias", disse o presidente da empresa,
Franklin Feder.

A empresa também desenvolve vários
projetos sociais. Apenas em dezembro
passado destinou mais de R$ 2,4 milhões
para apoiar 28 novos projetos comunitá-
rios no país, que vão desde a criação de es-
colas de informática até a ampliação de
casas de idosos, investimentos em sanea-
mento básico e espaços culturais. Junto
com o Ministério do Meio Ambiente e o
Instituto Chico Mendes, a Alcoa é uma
das patrocinadoras do Fórum Amazônia
Sustentável, que reúne lideranças dos se-
tores público e privado para discutir mo-
delos de desenvolvimento sustentável na
maior floresta tropical do mundo.

Já a Mineração Rio do Norte (MRN), lo-
calizada no oeste do Pará, é a maior pro-
dutora de minério de bauxita do país e
não fica para trás quando o assunto é sus-



• Durante a produção do alumínio, a

redução é o processo que decompõe o

metal e oxigênio, que formam a alumi-

na (AL203). A operação ocorre a uma

temperatura próxima a 960° C, nas

cubas eletrôlíticas e fornos especiais

revestidos com carbono pelos quais cir-

cula uma corrente elétrica. De dentro

da cuba, a alumina dissolve-se em

uma solução química chamada eletróli-

to, formada por sais de criolina e fluo-

reto de alumínio. Depois, mergulham-

se nessa mistura blocos de carbono,

ligados a um circuito elétrico. Com a

corrente elétrica, o oxigênio da alumi-

na reage com o anodo, prendendo-se

ao bloco de carbono e formando dióxi-

dos de carbono. Separado do oxigênio,

o alumínio deposita-se no fundo da

cuba em estado líquido, de onde é reti-

rado e encaminhado para a produção

de lingotes, placas e tarugos (alumínio

primário).
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tentabilidade. Apenas em 2007, a empre-
sa plantou 413 mil novas árvores no bio-
ma. E, em seus 28 anos de operação, cuida
de quase sete milhões de árvores planta-
das, em uma área protegida de 3.860 hec-
tares. A cada ano, a A/SEN produz meio mi-
lhão de mudas de espécies nativas da flo-
ra da região, como a itaúba, o açaí e a an-
diroba, e ainda compra outras 150 mil de
comunidades ribeirinhas do Rio Trombe-
tas, gerando um ciclo contínuo de renda e
Sustentabilidade.

Alumínio SOCial - Com o aumento
dos investimentos da indústria na área
ambiental e social, incluindo aquelas que
também utilizam o alumínio em seus

processos, como a Coca-Cola, Parmalat e o
setor automobilístico, abriu-se um leque
de oportunidades para as comunidades
que moram ao redor destas fábricas ou
mesmo nas cidades que as abrigam.

A Associação Brasileira dos Fabricantes
de Latas de Alta Reciclabilidade (Abrala-
tas), por exemplo, apesar de não pertencer
à linha de atividades destas empresas, se
tornou referência por conta dos projetos
que desenvolve. Um deles, o Programa Ca-
tavento, coordenado pela Central de Notí-
cias dos Direitos da Infância e da Adoles-
cência (Ciranda) e com apoio financeiro
da Abralatas, tem se tomado um sucesso
na região metropolitana de Curitiba (PR).
Trinta jovens, com idade entre sete e 14
anos, filhos de catadores das comunida-
des de Tamandaré e Colombo, recebem
assistência social e educativa, com o intui-
to de evitar o trabalho infantil na cadeia
produtiva da reciclagem.

A Companhia Brasileira de Alumínio
(CBA), segunda maior produtora do me-
tal no país, com 475 mil toneladas/ano
de alumínio primário, mantém progra-
mas de educação ambiental nas comu-
nidades de Itamarati de Minas e Poços
de Caldas (MG), onde se encontram
suas áreas de mineração. Realizam o
projeto "Alfabetização Solidária", desti-
nado a jovens e adultos, onde patrocina
cursos oferecidos à população de 13 mu-
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