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1. Descrição da barragem

Segundo consta na Wikipedia, a Hydro Alunorte é a maior refinaria de 

alumina do mundo fora da China. Pertencente ao conglomerado norueguês 

Norsk Hydro, está localizada na cidade de Barcarena, no Estado do Pará. A 

alumina é a matéria-prima do alumínio e é produzida a partir da bauxita, 

através do processo denominado Bayer. A bauxita utilizada na Hydro 

Alunorte vem da Mineração Paragominas, através de um mineroduto, e da 

Mineração Rio do Norte (MRN), através do porto de Vila do Conde. Parte da 

alumina produzida é exportada e a outra parte é fornecida para a planta da 

Albras, também localizada em Barcarena, e que produz lingotes de alumínio.

O processo de produção de alumina gera um resíduo que é lavado, 

filtrado e armazenado nos depósitos de resíduos sólidos da refinaria. A 

Hydro Alunorte possui dois depósitos de resíduos sólidos: DRS 1 e DRS 2. 

O Depósito de Resíduos Sólidos 1 iniciou suas operações em 1995, quando 

a refinaria foi inaugurada. O Depósito de Resíduos Sólidos 2 teve sua fase de 

teste e comissionamento iniciada em agosto de 2016. Os dispositivos não 

são classificados como barragens, de acordo com a legislação brasileira. 

A Figura 2.74 documenta o complexo da Hydro Alunorte.
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Figura 2.74 – Complexo industrial 
da Hydro Alunorte em Barcarena  
(Google Earth, de 10/06/2019)
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2. Descrição do acidente 

Em 2009, depois de uma das piores chuvas já registradas em Barcarena, 

ocorreu o transbordamento de água e lama vermelha dos canais de drenagem 

do complexo industrial. O incidente levou efluentes ao rio Murucupi, cujas 

águas adquiriram a coloração vermelha da lama. Os efluentes continham 

vestígios de hidróxido de sódio, que é usado no processo de produção de 

alumina a partir de bauxita, mas não foram identificados danos maiores em 

consequência do vazamento. 

Em 17 de fevereiro de 2018, após fortes chuvas, moradores de várias 

comunidades de Barcarena relataram a ocorrência de vazamento de rejeitos 

de bauxita da refinaria de alumina da Hydro Alunorte. Anteriormente, a 

Alunorte já havia sido responsabilizada por dois acidentes, em 2003 e em 

2009 (Ref. 1, págs. 4 e 5). Na época, a fábrica pertencia à Vale, sendo que o 

conglomerado norueguês a adquiriu em 2011. 

Nos dias 17 e 18 daquele mês, o Ministério Público e o Instituto Evandro 

Chagas (IEC) fizeram vistoria (em solo e sobrevoo), quando foram coletadas 

amostras e foram feitas as seguintes constatações: a) alteração da coloração 

do igarapé localizado às proximidades da residência de uma moradora da 

comunidade (cor alaranjada com odor acentuado); b) ausência de qualquer 

barreira física entre a bacia de rejeitos (DRS) e a comunidade do Bom 

Futuro, com risco de acidentes; c) verificação de sacos de areia nos DRS; 

d) alagamento da área 45 no interior da empresa; e) verificação de uma 

tubulação projetada para fora dos limites da empresa.

Entretanto, inspeções técnicas realizadas por equipes da Secretaria de Meio 

Ambiente e Sustentabilidade do Pará (SEMAS), em conjunto com outros 

órgãos, confirmaram que não houve rompimento e nem transbordamento 

da chamada “lama vermelha” do depósito da Hydro Alunorte. 

A Hydro Alunorte informava, nos mesmos dias, que: “seu depósito recebe os 

resíduos de bauxita praticamente secos para serem armazenados na área. O solo 

dos depósitos é impermeabilizado com material especial para evitar infiltrações 

e danos ambientais. Toda a área possui sistema de drenagem que conduz a 

água para as Estações de Tratamento de Efluentes Industriais da refinaria, onde 

é tratada antes de ser encaminhada ao Rio Pará. A operação segue as resoluções 

do Conselho Nacional do Meio Ambiente e também é monitorada regularmente 

pela empresa e reportada ao órgão ambiental que fiscaliza essa ação.” 

Em 22 de fevereiro de 2018, a Agência Brasil divulgou a Nota Técnica SAMAM-IEC 

002/2018 dando amplo conhecimento sobre suas conclusões, contrariando 

as informações divulgadas nos últimos dias pela Secretaria Estadual do Meio 

Ambiente e pela empresa, que negavam qualquer anormalidade. O Instituto 

foi acionado pelos Ministérios Públicos do Pará (MP-PA) e Federal (MPF) 

para analisar se os reservatórios em que a empresa armazena toneladas de 

resíduos do processamento de bauxita tinham se rompido ou transbordado. 

Na inspeção, os técnicos não identificaram indícios de rompimento ou danos 

estruturais nos reservatórios, mas concluíram que estes estavam operando 

no limite e que, com as chuvas dos últimos dias, parte do material vazou, 

atingindo igarapés próximos. Segundo o laudo, os reservatórios da empresa 

transbordaram não apenas em virtude do volume de chuvas, mas também 

porque a empresa não foi capaz de tratar todos os seus efluentes. Com o 

transbordamento, a área interna da empresa foi usada para escoamento 

dos efluentes que, posteriormente, foram carreados pelas chuvas ou 

irregularmente lançados no meio ambiente.

Houve lentidão no processo de tomada de decisão que se seguiu à ocorrência 

do evento. A incerteza sobre a origem da contaminação se prolongou por 

vários dias após a ocorrência e gerou controvérsias entre a empresa, os órgãos 

de controle e os moradores afetados pela exposição aos contaminantes.
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3. Consequências do acidente

Devido às fortes chuvas, partes de Barcarena ficaram submersas em água 

de cor avermelhada, que teria provindo do transbordamento dos canais de 

drenagem do complexo industrial administrados pela Hydro Alunorte. Segundo 

o coordenador das comunidades quilombolas locais, pelo menos 14 bairros e 

mais de 30.000 famílias foram atingidas. Além do rio Murucupi, os rios Pará e 

São Francisco também receberam rejeitos. A contaminação foi constatada por 

um laudo do Instituto Evandro Chagas, contestado pela Hydro Alunorte.

4. Medidas de recuperação

Canais de despejos considerados clandestinos foram constatados pelo 

Ministério Público (MP) e pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente. O 

Tribunal de Justiça do Pará determinou que a Hydro Alunorte pagasse uma 

multa de R$ 150 milhões por danos ambientais, reduzisse sua produção no 

local em 50% e embargou uma bacia de rejeitos da empresa. A mineradora 

assinou um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) se comprometendo a reparar 

os danos causados às populações ribeirinhas. 

5. Causas do acidente 

Afirma-se, na Wikipedia, que os dispositivos de deposição de resíduos do 

complexo industrial não são classificados como barragens, de acordo com 

a legislação brasileira. A afirmativa de que não se trata de barragens não 

é amparada por qualquer esclarecimento adicional. Trata-se, de qualquer 

maneira, de áreas de acumulação de resíduos, confinados e contidos por 

diques de terra, similares a outras estruturas de contenção já documentadas 

no presente livro.

Aparentemente, as causas do acidente de 2018 decorrem do excesso de 

chuvas concentradas em curto espaço de tempo, que teriam galgado a 

crista de um ou outro dique, causando o vazamento dos resíduos para o rio 

Murucupi, atingindo, parcialmente, os núcleos urbanos vizinhos. 
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