Alumínio Primário

Os mais avançados parâmetros de qualidade para a cadeia produtiva

Confiança máxima no

Fornecimento

Líder mundial na indústria do alumínio, a Alcoa produz
e fornece alumínio primário e suas ligas na forma de
lingotes, tarugos e metal líquido para atender com
excelência os diversos setores produtivos.

Alumínio Alcoa tem alta pureza,
ampla variedade de ligas e
serviços agregados essenciais

Com o mais extenso portfólio do mercado e grande
capacidade de fabricar ligas específicas, a Alcoa garante
confiabilidade no fornecimento, cumprindo com precisão
os prazos acordados.
A elevada pureza das ligas e os serviços agregados
Alcoa dão origem a produtos finais de qualidade superior,
permitindo maior produtividade, competitividade e
redução de custos.

Alumínio Primário Alcoa: as vantagens
da estabilidade que gera sucesso
Conhecendo a Alcoa

A elevada pureza do alumínio Alcoa se deve

Vantagens da alta pureza:

Protagonista no fornecimento de

principalmente à qualidade de suas matérias-

◆ maior resistência mecânica e maior

alumínio primário no Brasil, a Alcoa é

-primas e à estabilidade de seus processos.

qualidade do produto final

reconhecida como referência máxima

Maior mineradora de bauxita do mundo,

◆ ganhos de produtividade, graças aos

de confiança, qualidade e sustentabilidade

a Alcoa conta com reservas minerais de

menores níveis de rejeito

no mercado mundial. Grande parte

elevadas qualidade e disponibilidade.

das ligas utilizadas comercialmente

◆ redução das falhas no processo
◆ redução no consumo específico

foram originalmente desenvolvidas

Controles e vantagens

de alumínio, mantendo os níveis de

pela Alcoa.

A Alcoa desenvolveu processos para controlar

segurança da operação

com precisão um grande número de variáveis

◆ redução nos custos operacionais

No Brasil, as duas plantas situadas em

durante a fabricação de metais primários.

A alta consistência e a pureza dos metais

São Luís (MA) e Poços de Caldas (MG)

Elementos químicos de alto interesse

Alcoa otimizam as propriedades dos

abrangem mineração, produção de

metalúrgico podem ser controlados, sendo os

produtos finais.

alumínio primário e ligas de alumínio em

principais: ferro, magnésio, titânio, estrôncio,

diversas especificações para todos os

cálcio, cobre, sódio, fósforo, antimônio, níquel,

segmentos de mercado, incluindo ligas

estanho, chumbo, manganês, zinco, gálio,

especiais customizadas.

berílio, cádmio, cromo, lítio, bismuto.

Os elevados índices de pureza do metal
de origem eletrolítica e a estabilidade
química das ligas Alcoa ultrapassam os
parâmetros tradicionais de controle de
elementos contaminantes. Isso permite
que o cliente Alcoa obtenha produtos
finais com qualidade e resistência
mecânica superiores.

A Alcoa controla mais
elementos do que
estabelecem as normas
internacionais. Os controles
são aplicados por meio
de análises químicas nos
laboratórios das fábricas de
São Luís e Poços de Caldas
Alcoa. Avançando a cada geração
Líder mundial em engenharia e produção
de metais leves, a Alcoa inova na criação
de soluções que fazem o mundo avançar.

Fábrica São Luís - MA
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Fábrica Poços de Caldas - MG

Excelência operacional aplicada
em todas as linhas de produtos
Metal Alcoa
A Alcoa produz no Brasil alumínio primário e
suas ligas nas formas de lingote (Padrão e

>> Tarugos

Sow), tarugo e metal líquido.

Os tarugos Alcoa são capazes de prolongar a
Por sua vez, as ligas de alumínio podem ser

vida útil das ferramentas bem como permitem

classificadas em duas categorias:

maior velocidade de extrusão.
Além de fornecer tarugos produzidos com

◆ Ligas trabalháveis mecanicamente

>> Lingote-Padrão

alumínio primário, a planta de Poços de Caldas

(tratáveis termicamente ou não), para

Composição: Lingotes de alumínio primário

(MG) tem tecnologia e know-how para oferecer

extrusão, laminação ou forjamento

ou de ligas especiais

serviço de transformação. Nesta operação,

Dimensões Padrão: unidades com

a sucata de processo dos clientes é captada

◆ Ligas de fundição

760 mm de comprimento, 160 mm de largura

para posterior fabricação de novos tarugos.

(alumínio silício, alumínio cobre,

e 100 mm de altura

Dimensões: unidades com 152 mm,

alumínio magnésio, etc.)

Peso médio: 22,5 kg

178 mm ou 203 mm de diâmetro, embalados

Aplicações: Fabricação de peças fundidas,

em feixes de 7, 6 e 5 peças respectivamente

forjadas, laminadas e impactadas em geral

Comprimento padrão: 5.900 mm

Veja na tabela alguns exemplos:

Pesos: 289 (±5 kg); 396 (±7 kg); 516 (±9 kg)
Aplicações: Construção civil (portas, janelas,

Metais Primários Alcoa

Famílias
Lingotes Primários

gradil, guarda-corpo e fachadas comerciais),

Principais Ligas
P0610 ◆ P1015

mercado automotivo (coxins, ABS, pistões,

P1020 ◆ P1020F

suspensão) e bens de consumo (escadas,

P1020 I

bicicletas, utensílios domésticos, etc.).

AlSi 3% ◆ AlSi 7%
Lingotes Ligas

AlSi 9% ◆ AlSi 11%

>> Metal Líquido

AlSiCu ◆ AlSi 12%

A Alcoa comercializa alumínio primário e

1350 EC ◆ 6063 EC
Lingotes Alta Pureza

ligas especiais na forma líquida. O material é

P0406 ◆ P0506

transportado com temperatura monitorada, em

6060 ◆ 6463B
6405 ◆ 6061 ◆ 6351

>> Lingote-Sow

Tarugos

6463A ◆ 6463B

Composição: Lingotes de alumínio primário

(Homogeneizados ou não)

6261 ◆ 6105 ◆ 6082
1350 ◆ 6101
6063

Metal Líquido

1.xxx ◆ AlSi A356

e de ligas especiais
Dimensões Sow: unidades com
1.000 mm de comprimento, 850 mm de
largura e 220 mm de altura
Peso médio: 350 kg
Aplicações: As mesmas do lingote-padrão.
Destinados à alimentação de fornos de
refusão de alta capacidade
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cadinhos fechados. Regulares e programadas,
as entregas são realizadas com segurança
inclusive em distâncias superiores a 250 km.
Para o cliente Alcoa esse modelo traz vantagens
significativas, como redução de estoques devido
à entrega just in time, e menor consumo de
energia, pois dispensa a etapa de refusão dos
lingotes. As entregas de metal líquido são feitas
sob rigoroso controle logístico e de segurança.
Aplicações: As mesmas do lingote-padrão

Inovações aplicadas ao metal Alcoa

Principais Aplicações

descartáveis e flexíveis) e bens de
consumo (panelas e utensílios

>> Fundidos

domésticos, entre outros).

A Alcoa atua em diversos segmentos do
setor de fundidos, fornecendo ligas de
alumínio silício com os mais variados teores

Os mais altos parâmetros
de qualidade para
atender com agilidade
e segurança as
especificações dos
transformadores

(até 13% Si), tanto na forma de metal líquido
quanto na forma de lingote. O uso de metal

química diferenciada e trazendo ganhos para

primário reduz o custo de produção e

os principais fabricantes do setor.

permite a fabricação de peças complexas
com alto padrão de qualidade.

>> Fundidos: Setor Automotivo
A cada dia, os veículos automotores recebem
mais componentes fabricados em alumínio
devido a seu baixo peso específico, elevada
resistência à corrosão, alta taxa de dissipação
de calor e excelente apelo estético. As
inovações da Alcoa para este mercado têm

>> Extrudados

contribuído historicamente para melhorar os
índices de segurança e a eficiência energética

>> Setor Elétrico

A Alcoa disponibiliza tarugos para a

dos veículos. O alumínio pode ser aplicado em

A Alcoa fornece metal para o mercado de

fabricação de perfis extrudados sólidos,

rodas, componentes de suspensão, barras de

condutores elétricos na forma líquida ou

tubulares e semitubulares. Com eles,

proteção, sistemas de exaustão, trocadores

em lingotes. Atuando com destaque neste

atende os setores da construção civil,

de calor, sistemas de freios e embreagens,

mercado há anos, a Alcoa desenvolveu amplo

bens de consumo, indústria elétrica e

componentes estruturais, powertrain,

expertise, fornecendo ligas de composição

transportes, entre outros.

carrocerias e tintas automotivas.

>> Laminados
A Alcoa fornece alumínio primário
para a fabricação de chapas planas
ou bobinadas, folhas e discos. Esses
semimanufaturados têm diversas
aplicações em setores como de transportes
(carrocerias para ônibus, equipamentos
rodoviários, elementos estruturais,
etc.), construção civil (telhas, fachadas,
calhas, rufos, etc.), embalagens (latas,
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Inovações Alcoa contribuem para ampliar desempenho e segurança de componentes automotivos

Customização beneficia o processo dos clientes Alcoa.
Alumínio Líquido

A Alcoa disponibiliza
ligas de alumínio primário
na forma adequada
para cada aplicação
Tarugos
Lingotes-Sow

Lingotes-Padrão

Rastreabilidade total
As etiquetas dos lingotes e tarugos Alcoa permitem total rastreabilidade: informam a
composição química do metal, data de fabricação e número de lote, facilitando o controle de
estoques por código de barras e reduzindo custos com mão de obra.

Controles rigorosos

Etiquetas facilitam controle de estoques

Em suas duas plantas (Poços de Caldas e São Luís), a Alcoa mantém laboratórios destinados
ao controle de processos e da qualidade de seus produtos e serviços adicionais, como
homogeneização do tarugo, desgaseificação e filtragem do metal líquido.
Aplicados à produção de forma sistemática, estes controles asseguram estabilidade e
confiabilidade dos produtos Alcoa e da aplicação do cliente.

A Alcoa no Brasil é
certificada ISO 9001,
ISO 14001, OHSAS
18001 e SA 8000

Acesse pelo QR Code a
tabela de especificações
técnicas das principais ligas
de metal primário Alcoa, ou
pelo site www.alcoa.com.br
Laboratório de Análise Metalográfica
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Laboratório de Análise Química

Por quê Alumínio Primário e Ligas Alcoa?

Continuidade de fornecimento e estabilidade do produto.
A Alcoa é líder na produção de metais e ligas de alumínio primário, pois oferece a mais abrangente linha de
produtos para os principais mercados consumidores e entrega sempre o melhor material, de acordo com os
prazos determinados. Quem adquire alumínio Alcoa sabe que todos os aspectos relativos à continuidade do
fornecimento e estabilidade da operação serão sempre atendidos, com cumprimento rigoroso da especificação do
metal encomendado. Com alumínio primário Alcoa, a manutenção do padrão de qualidade superior está garantida.

Suporte técnico especializado.
A Alcoa oferece suporte técnico para auxiliar seus clientes a obter melhorias em produtos e em processos. Este
suporte especializado é realizado por equipes de engenharia de aplicação e Pesquisa & Desenvolvimento que
buscam aumentar eficiência, novas soluções em produtos e redução do custo final da produção. O suporte técnico,
também, envolve conceitos de lean manufacturing, que permitem obter ganhos de produtividade, otimizando os
resultados para os clientes Alcoa.

Desenvolvimento tecnológico.
Localizado na cidade de Pittsburgh (EUA), o Alcoa Technical Center (ATC) é um
dos mais importantes centros de pesquisa em alumínio do mundo. O ATC reúne
mais de 500 doutores e mestres que trabalham exclusivamente no desenvolvimento
de novas tecnologias que são transferidas aos clientes Alcoa por meio de novos
e melhores produtos.

Eficiência logística.
Os clientes Alcoa contam com uma estrutura de logística muito bem organizada, que lhes permite reduzir
custos. Com a entrega on demand, é possível reduzir estoques na linha de produção. A distribuição de produtos Alcoa atende com eficiência todas as regiões do país com melhor custo–benefício e maior pontualidade.

O valor da marca Alcoa.
Quem compra alumínio Alcoa agrega um forte diferencial de confiança e qualidade
para seu próprio produto. Reconhecida por sua integridade e comprometimento
com pesquisa, desenvolvimento e sustentabilidade, a Alcoa é capaz de integrar seu
fornecimento à cadeia produtiva do cliente, bem como compartilhar o know-how
desenvolvido em suas operações ao redor do mundo.

Alcoa Alumínio S.A.
SAC
FALE CONOSCO PELO
0800 015 9888
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Confira as principais vantagens de ser um cliente Alcoa.

