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O processo produtivo de tarugos de alumínio 

 

 

1. RESUMO 
        Através de uma pesquisa descritiva qualitativa, com apoio de pesquisa 
bibliográfica e um estudo de caso em uma empresa de transformação de alumínio, 
englobando-se as disciplinas cursadas até o 3º semestre do curso de Tecnologia da 
Gestão da Produção Industrial, e foi escolhida a Alcoa Alumínio S/A, empresa de 
transformação de alumínio, na qual foi definido um produto para pesquisa: “perfil de 
alumínio para piso da carroceria de caminhões e ônibus”. Tendo como objetivo 
conhecer todo processo produtivo de extração do minério, entendendo seus 
processos de fusão com outras ligas, processos de extrusão, temperas, tratamentos, 
formas de medição e com qual instrumento medir e controles, iremos mostrar desde 
a produção do tarugo de alumínio até a retirada do perfil acabado e embalado para o 
cliente.  
Palavras-Chave: Alumínio, Perfil, assoalho de ônibus, assoalho de caminhão. 
 

2. INTRODUÇÃO 
  No ano de 2013 houve um aumento significativo na produção do mercado 

industrial, contribuindo para um aumento de produção na empresa Alcoa Alumínio 
S/A no setor automotivo, pois, é com este tipo de produto que a Alcoa mais fatura 
em relação a perfil extrudado. 

   A Alcoa possui três empresas que fabrica perfis extrudados no Brasil cada 
uma trabalhando com cada segmento, e escolhemos a Alcoa de Utinga localizada 
em Santo André por fornecer produtos para o setor industrial, e por se tratar deste 
segmento a Alcoa possui vários tipos de processo de produção que coincidem com 
nossas matérias relacionadas ao nosso curso de TGPI. 

   Nosso objetivo consiste em divulgar a empresa Alcoa S.A, por entender que 
seus processos produtivos se enquadram perfeitamente na visão de futuros gestores 
de produção, pois nas suas atividades do dia a dia são aplicados todos os 
conhecimentos adquiridos no curso de TGPI, como por exemplo; KAIZEN, TPM, 
Carta CEP, 5s e sistemas de informações entre outros. 

    Líder mundial na produção de alumínio primário, alumínio industrializado e 
mais do que produzir alumínio, é capaz de transformá-lo e utilizá-lo em outros 
mercados como de embalagem, espacial, construção civil, petróleo e gás. E para a 
produção destes vários segmentos na área que ela extrai a bauxita. Depois ela 
planta muito mais arvores do que havia naquela área desmatada, e em toda região 
que ela atua. 

Existe o programa um milhão de arvores, isto é, onde o funcionário enxerga 
que aquela certa área necessita de um plantio ele conversa com a prefeitura para 
liberar a execução do serviço, e sendo executado pelos próprios funcionários da 
Alcoa em um trabalho voluntário desenvolvido pela própria empresa. 



CATEGORIA CONCLUÍDO                                                                                   

	  

2 
	  

 A Alcoa está presente no dia a dia das pessoas de várias formas seja nos 
edifícios, carros e na embalagem de produtos. 
           A empresa Alcoa tem como meta e missão se manter no mercado como líder 
na produção da matéria prima de alumínio. 
           Produzindo com a qualidade que o cliente necessita, melhorando cada vez 
mais seus produtos, processos e serviços. Portanto, devido a varias informações e 
processos que a Alcoa possui decidimos fazer o projeto de um perfil de alumínio 
para piso da carroceria de caminhão e ônibus.  
 

3. OBJETIVOS 
Conhecer todo processo produtivo de extração do minério, entendendo seus 

processos de fusão com outras ligas, processos de extrusão, temperas, tratamentos, 
formas de medição e com qual instrumento medir e controles, iremos mostrar desde 
a produção do tarugo de alumínio até a retirada do perfil acabado e embalado para o 
cliente.  

 

4. METODOLOGIA 
              O projeto de pesquisa é uma seqüência lógica e racional, que e a base da 
metodologia cientifica envolvendo uma mobilização de recursos para que o objetivo 
da pesquisa seja alcançado (FACHIN, 2006). 

             O planejamento escolhido foi de uma pesquisa-ação porque e muito flexível, 
ele se adapta em função das circunstâncias e da dinâmica interna do grupo de 
pesquisadores nos seus relacionamentos com a situação investigada em sua 
primeira fase e clareza do que deve ser pesquisado e importante (THIOLLENT, 
2005), nossa pesquisa teve como objetivos a descrição do processo de lingotes de 
alumínio e a avaliação das diversas formas de perfis de alumínio extrudados que 
podem existir. 

             Para isso através de uma análise de documentos primários e secundários, 
para substanciar a pesquisa qualitativa existente com base em um estudo de caso 
em uma ambiente natural da empresa ALCOA, esse estudo de caso utilizou-se do 
conhecimento de um dos participantes de nosso grupo de estudos, possibilitando a 
captação de observações precisas no ambiente de trabalho. (GRUBTS e NORIEGA, 
2004; FACHIN, 2006) 
 

 

5. DESENVOLVIMENTO 
Nesse item estaremos descrevendo as característica do alumínio e seu 

processo de fabricação 
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5.1 Alumínio. 
 
 A crosta terrestre é constituída de minerais, que são sólidos de composição 
definida, concentrados em depósitos ou rochas, chamados de argilominerias. 
 Dentre diverso tipo de argilominerais tem a bauxita, que contém alumínio na 
forma de hidróxido e óxidos Apesar do alumínio ser o 3º mais abundante do planeta, 
o metal puro não é encontrado naturalmente. Para obter a forma metálica do 
alumínio é necessária uma transformação química. (FRANCO, 1989). 
           A obtenção do alumínio é feita a partir da bauxita, um minério que pode ser 
encontrado em três principais grupos climáticos: o Mediterrâneo, o Tropical e a 
Mineração Rio do Norte S.A. (ABAL, 2013). 
 Há 6000 antes de cristo, ceramistas da Pérsia manipulavam o óxido de 
alumínio, conhecido como alumina para produzir seus vasos. Trinta séculos mais 
tarde, egípcios e babilônios usaram outra substância contendo alumínio na 
fabricação de cosméticos e produtos medicinais. Até então, nada se sabia sobre o 
metal na forma como o conhecemos hoje (ABAL, 2013 site) 
 

5.2 Obtenções do alumínio. 
  
 Para obter a bauxita (matéria-prima do alumínio) necessita efetuar três 
etapas: mineração, refinaria e redução; ela é extraída, lavada e secada, antes de ir 
para a refinaria onde se transforma no alumínio. 
 O processo químico Bayer (Figura 1) é o mais utilizado, neste processo a 
alumina é dissolvida na soda caustica, depois filtrada para separar o solido, 
concentrando-se o filtrado para a cristalização da alumina. 
 Os cristais são secados e calcinados para eliminar a água para eliminar a 
água, fazendo que o pó branco de alumina pura até a redução através da eletrólise. 
A principal fase da produção de alumina é: moagem, digestão, filtração/evaporação, 
precipitação e calcinação.  

Para obter a obtenção de alumínio, a alumina é carregada de forma 
controlada, em um eletrólito fundido, formado por sais de criolita e fluoreto de 
alumínio. 

 A passagem de corrente elétrica na célula eletrolítica promove a 
redução de alumina decantando o alumínio metálico no fundo da célula e o oxigênio 
liberado reage com anodo de carbono, formado dióxido de carbono, falando em 
quantidade, para obter 1 kg de alumínio primário, precisa de 2 kg de alumina que 
necessita de 5 kg de bauxita (Figura 2).  
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Figura 1: Fluxograma de uma refinaria de acordo com o processo Bayer (ABAL). Fonte: ABAL  

  

 
Figura 2: Diagrama de uma célula de redução para alumínio primário (ABAL). Fonte: ABAL  

 

           No domínio desses processos tanto de extração da Bauxita quanto na 
obtenção do alumínio primário no mundo podemos citar a empresa Alcoa Inc. como 
líder global na produção de alumínio. 
            Atuando em 31 países, a Alcoa Inc. possui 61 mil funcionários. Na América 
Latina e Caribe, a companhia conta com cerca de sete mil funcionários e possui 
operações no Brasil, Jamaica e Suriname. 
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          No Brasil desde 1965 temos a Alcoa atuando em toda a cadeia produtiva do 
metal, desde a mineração da bauxita até a produção de transformados. 
          A companhia possui seis unidades produtivas e três escritórios distribuídos no 
Maranhão, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Santa Catarina, São Paulo e Distrito 
Federal. 
          Em Santo André, está localizada a unidade de Extrudados da Alcoa, adquirida 
pela Alcoa Alumínio S.A. em 1996, tendo sido criada em 1943 pela Alcan Alumínio 
do Brasil, empregando atualmente cerda de 400 funcionários. 
          Segundo o Palestrante da empresa Alcoa, os materiais produzidos pela 
fábrica são destinados principalmente ao mercado industrial, para os segmentos 
automobilísticos, carretas de transportes, equipamentos elétricos, máquinas e 
equipamentos e indústrias de bens de consumo.  
          O alumínio, graças as suas características, possui uma diversa gama de 
aplicações. Material leve, durável e bonito, o alumínio mostra um excelente 
desempenho e propriedades superiores na maioria das aplicações. Produtos que 
utilizam o alumínio ganham também competitividade, em função dos inúmeros 
atributos que este metal incorpora. (ABAL, 2013). 
          Protagonista de acontecimentos fundamentais, o alumínio esta sendo 
discutido de forma ampla e profundamente em todos os seus aspectos. 
          Ao seu redor, especialistas, pesquisadores, e empresários de importantes 
companhias trocaram um painel com balanços perspectivos e planos para difundir a 
cultura do alumínio e nos diversos setores da indústria e entre os consumidores. É 
no setor de latas para bebidas, contudo que o alumínio vai marcar mais sua 
presença. 
             Na fabricação do alumínio ocorre um gasto muito grande de energia, mas o 
Brasil se destaca em sua fabricação, insumo relevante para a maioria das atividades 
econômicas a energia é um componente fundamental na cadeia produtiva do 
alumínio que necessita dessa base em escala significativa.  
            Por isso, a indústria investe em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias 
capazes de reduzir seu consumo de energia, úteis para diminuir seus próprios 
custos e garantir a sustentabilidade ambiental de nosso planeta. 
            Nesse sentido o alumínio brasileiro tem um diferencial importante, pois utiliza 
energia hidroelétrica limpa, cujos impactos ambientais são sensivelmente inferiores 
a aqueles decorrentes de tecnologias empregadas em outros países, como a 
queima de carvão e gás natural. (Revista Alumínio, 2013). 
               Dentre diversos produtos que podem receber a contribuição do alumínio, 
destacamos os veículos automotivos. Os Veículos com alumínio são mais 
econômicos o metal proporciona economia de combustível reduz a emissão de 
gases poluentes e aumenta a eficiência, resultado a aplicação de alumínio em 
veículos de passeio e caminhões fabricados em 2006 poupou o consumo de 55 
bilhões de litros de petróleo, segundo o International Aluminium Institute (IAI) (ABAL 
2013). 
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5.3 Apresentação do produto. 
           Segundo a Alcoa, foi definido o material de liga de alumínio 6005A por ter alto 
conteúdo de alumínio na sua composição química, que socializa leveza e a não 
oxidação do material a ser utilizada na formação do assoalho de caminhão, a sua 
composição é formada por: Alumínio (Al) 98, 1833%, Cobre (Cu) 0, 0500%, Ferro 
(Fe) 0, 1900%, Magnésio (Mg) 0.5000%, Manganês (Mn) 0,2200%, Silício (Si) 
0,8000%, Titânio (Ti) 0,0140.  
            A Alcoa utiliza como pilares da sustentabilidade a excelência ambiental, 
responsabilidade social e sucesso econômico. Neste processo aqui citado, a matéria 
prima tem como ponto forte a sustentabilidade e o incentivo a reciclagem que a 
Alcoa investe intensivamente, revertendo sucata em material nobre e aceitando 
sobras de alumínio do cliente como forma de desconto no produto final a ser 
negociado. (ALCOA, 2013). 
          Sendo assim líder mundial na linha de alumínio primário, alumínio 
industrializado, a Alcoa sempre investe em inovações tecnológicas para atingir 
novos segmentos de mercado, como o de embalagens, aeroespacial, construção 
civil, petróleo e gás. (ALCOA, 2013). 
             Efetuando pesquisas de mercado, a companhia busca sempre priorizar a 
satisfação de seus clientes, podendo fazer produtos exclusivos de alumínio e 
respeitando o prazo de entrega, entregando produtos confiáveis, melhorando 
sempre os processos, serviços e produtos, buscando incansavelmente a excelência. 
Desta maneira faz seu marketing e assim atrai novos clientes. 
         A Alcoa não se denomina produto de prateleira, mas estão trabalhando para 
que no futuro esta marca seja divulgada no mercado, pois isso só ocorre no ramo 
industrial, mais está presente no dia a dia das pessoas de diversas formas sendo o 
produto de alumínio. 
            Segundo a Alcoa (2013), o produto assoalho de caminhão por ser pré-
montado é bem leve e de fácil manuseio, tendo preferência assídua no mercado no 
ramo de transporte. Segue figura 3 e 4 do produto aqui citado.  
 

 
      Figura 3: Conjuto (Empresa Alcoa). Fonte: Ferramentaria Utinga, Alcoa 2013. 
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Figura 4: Acabamento (Empresa Alcoa). Fonte: Ferramentaria Utinga,  Alcoa 2013. 

 

5.4  Processos de fabricação. 
Nesse item apresentamos o processo de fabricação do tarugo de alumínio. 

 
5.4.1  Produção do tarugo de alumínio. 

 
        Falando sobre os processos de fabricação, vamos começar com a produção do 
tarugo do alumínio e tudo que foi feito na área da refusão para atender a produção 
da extrusão. 
        A área da refusão em Utinga que produz os tarugos de alumínio teve que 
passar por varias mudanças para conseguir atender a produção da extrusão. 
        Para isso foi feito um projeto onde foi retirado um forno de fusão, chamado de 
forninho pelos funcionários, para melhorar o layout da área e melhorar a produção e 
a segurança na hora do vazamento dos fornos.  

Na figura 5 é possível ver como era antes da mudança, a seta indica o 
forninho na refusão, ele dava muito trabalho para carregá-lo e a produção era baixa. 
           Então para que a refusão passasse de uma produção de 1650 ton/mês para 
2100 ton/mês teve que passar por mudanças. Veja figura 6. 
 

                  
Figura 5: Foto refusão antes das mudanças. Fonte:Refusão Utinga, Alcoa 2013. 
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Figura 6: Foto refusão após retirada do forninho. Fonte: Refusão Utinga, Alcoa 2013. 
 

Abaixo verificamos duas figuras de como ficou a refusão após as mudanças:                             

forno	  9 forno	  8

forno	  7

STAS

Filtro

DC4 DC3

LAY OUT
PROJETO REDUÇÃO DE CUSTO E AUMENTO NA 

CAPACIDADE REFUSÃO

 
Figura 7:Layout da refusão.Fonte: Refusão Utinga, Alcoa 2013. 

 

     5.4.2 Processamentos de materiais na produção do tarugo. 
 

           Para produzir o tarugo de aluminio são usados lingotes de aluminio que são 
apenas aluminio puro e sucata de aluminio usada da própria Alcoa que são 
descartes do próprio processo e outras sucatas que vem dos clientes que usa a 
sucata como um bônus a devolve a Alcoa para ter crédito para comprar mais perfil 
extrudado. A Alcoa faz este recurso pensando sempre no meio ambiente já que o 
aluminio é 100% reciclavel e não se perde nada.  
           Então para entender como funciona a produção do tarugo é primeiro 
carregado o forno de aluminio com sucata e lingote, derretido a mais de 700º graus 
misturados com antiligas como, zinco, cobre, magnésio, titânio, chumbo bismuto, 
ferro, manganês entre outras ligas. 
           Depois de fazer a mistura do aluminio com as antiligas é retirado uma 
pequena quantidade de aluminio(amostra) levada ao quantômetro e realizado a 
análize verificando se a liga esta nos seus padrões especificados, que esta sendo 
produzida. Se o resultado não estiver conforme o padrão da liga o próprio 
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quantômetro da o resultado explicando a quantidade das antiligas a serem jogadas 
no forno para a correção, depois desta correção é retirado outra amostra e analisado 
novamente se o resultado estiver ok é elevado a temperatura do forno de fusão para 
800ºgraus para poder fazer o vazamento(fazer o tarugo). 
          Toda liga de aluminio tem sua composição quimica e a da liga 6005 é a 
seguinte: 
Alumínio (Al) 95, 1835%, Cobre (Cu) 0, 0505%, Ferro (Fe) 0, 1901%, Magnésio (Mg) 
0.5003%, Manganês (Mn) 0,2202%, Silício (Si) 0,8007%, Titânio (Ti) 0,0144. 
(ALCOA, 2013). 
          Estando a liga 6005 neste padrão é liberada a produção do tarugo. Depois de 
produzido os mesmos são encaminhados para a serra para a retirada de pé e 
cabeça de cada tarugo. 
          Depois de realizado esta atividade os tarugos são encaminhados para os 
fornos de homogeneização para tratamento. 
          O tratamento desta liga é a seguinte: 6005 de 14 polegadas 10 horas a 11 
horas de tempo de rampa e o tempo de tratamento são de 04h30minhs a 570ºgraus. 
           Veja abaixo o fluxograma 1 desta atividade: 

 
Produção do Tarugo 

                        
 
                        Figura 11: Fluxograma da produção do tarugo. 

 

6. RESULTADOS 
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Com está base consistente da Alcoa no mercado, foram feitas pesquisas, 
levando em consideração a carroceria e o piso de um caminhão truck com três 
eixos, entre os materiais existentes no mercado, à madeira exige aproximadamente 
15 operações para a fabricação da carroceria, o aço demanda dez etapas e o 
alumínio apenas oito, sem a necessidade de pintura ou acabamento. A simplicidade 
e o aspecto após a montagem do produto final é valorizado no mercado. A 
montagem, feita com aço, com uma equipe de oito funcionários, exige um dia de 
trabalho. Já o alumínio necessita, para o mesmo trabalho, somente quatro pessoas, 
ou seja, o dobro de produtividade. Basta cortar quando não esta no tamanho ideal e 
montar. (Revista Alumínio, Transporte, 2012). 
 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com a visita a fábrica da Alcoa e este projeto que foi feito, os alunos do curso 
de TGP, foram surpreendidos com a diversidade de processos que existe nesta 
empresa, as várias aplicações que são feitas com os perfis de alumínio extrudado. 

O trabalho apresentou como é feita a extração da bauxita e todo o processo 
que é feito para a transformação na alumina e depois transformado nos lingotes de 
alumínio. 

Veja abaixo só um exemplo que foi verificado e entendido um processo que é 
feito com vergalhões e como fica a granulação do perfil só de usar temperaturas 
diferentes. 
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