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1. Descrição do dique

A Cia. Ingá Mercantil foi instalada no interior da Baía de Sepetiba, Estado do Rio 

de Janeiro, na Ilha da Madeira, próximo ao Porto de Sepetiba, junto ao Saco 

do Engenho, em 1962, quando iniciou suas atividades processando minério 

para a produção de zinco de alta pureza, gerando grandes quantidades de 

resíduos contendo metais pesados, tais como cádmio e zinco (Figura 2.311). 
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Desde então, esses resíduos foram sendo acumulados no pátio da empresa, 

formando montanhas de material tóxico a céu aberto. Em 1965 surgiram as 

primeiras denúncias, vindas da população local próxima à área da Cia. Ingá, 

de queimação em relação ao ar inalado na região. Denunciou-se, ainda, 

que a fábrica lançava um líquido quente numa vala que saía no manguezal, 

provocando mortandade de espécies nativas da região.

Figura 2.311 – Localização da Ilha da Madeira, 
na Baía de Sepetiba (Lindolfo, 2015)
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Em 1984, a empresa construiu um dique argiloso de contenção no perímetro 

da área de deposição dos resíduos e instalou tanques de acumulação de 

águas, estação de tratamento de resíduos e águas efluentes. Essas medidas 

foram tomadas para reduzir o despejo de resíduos tóxicos na Baía de Sepetiba. 

Em 1985, sondagens geotécnicas realizadas no local revelaram que o dique 

foi construído sobre uma camada superficial de até 2 m de espessura de 

aterro em sua porção norte e sobre solo residual com até 3 m de espessura 

nas porções oeste e leste.

Em 1987, a Ingá e a FEEMA assinaram um termo de compromisso com a 

finalidade de adequar a disposição dos resíduos sólidos e o tratamento dos 

resíduos líquidos. O documento determinava que o local de armazenamento 

dos resíduos seria previamente forrado por camadas de areia e argila, 

sobre as quais seriam lançados os resíduos perigosos, de modo a isolá-los, 

evitando a contaminação do lençol freático. O termo de compromisso foi 

assinado e, em 1990, foi feito um aditivo para a empresa construir um novo 

aterro fora da área industrial, além da remoção dos resíduos acumulados. 

Para isso foi desenvolvido um projeto na área da Fazenda Bonanza. No 

entanto, nenhuma das exigências foi cumprida.

Em fevereiro de 1996, em decorrência das fortes chuvas, o dique de contenção 

da Cia. Ingá rompeu-se, contaminando com metais pesados a Baía de 

Sepetiba. O laboratório de Biofísica da UFRJ fez análises e constatou índices 

de cádmio e zinco em mariscos até 60 vezes mais altos do que os admitidos 

pelo Ministério da Saúde. No ano seguinte, a FEEMA analisou a qualidade da 

água da Baía de Sepetiba e constatou a presença de benzopireno.

Em 1998 foi decretada a falência da Cia. Ingá, que deixou à época um passivo 

ambiental avaliado em R$ 20 milhões. Estimou-se que cerca de 10 x 106 de 

toneladas de cádmio e zinco haviam sido despejados na Baía de Sepetiba 

nos últimos 20 anos. A indústria foi abandonada e os sistemas de controle 

desativados. A interrupção das operações e o elevado índice pluviométrico 

no sítio levaram ao aumento do risco de contaminação através da iminência 

de novo rompimento do dique de contenção dos resíduos. Foi então aberto 

processo no juizado da 1a Vara Cível de Itaguaí, cujo titular nomeou um síndico 

para a massa falida. No entanto, esse alegou, desde o início, falta de recursos 

para encaminhar qualquer solução para o problema ou para a manutenção 

de vigilância e operação dos sistemas de controle implantados.

Em 1999, o dique com 50.000 toneladas de cádmio e zinco estava prestes 

a colapsar às margens da Baía de Sepetiba. A Comissão de Meio Ambiente 

da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro pediu à Justiça o confisco dos 

bens dos proprietários da Ingá.

Em 2000, as chuvas fortes voltaram a ameaçar a Baía de Sepetiba com 

cerca de 2 x 106 toneladas de rejeitos industriais e milhares de litros de 

água ácida, represados na Ilha da Madeira. O dique que separava o material 

contaminado apresentou risco de rompimento com a pressão das águas 

acumuladas, provenientes de chuvas intensas. Caso isso ocorresse, o 

manguezal teria suas águas, solo e vegetação contaminados. 
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Em 2002, mais uma vez os órgãos públicos realizaram vistoria na planta 

da indústria e o dique ainda apresentava risco de rompimento com o 

consequente despejo de toneladas de cádmio, zinco e chumbo na Baía de 

Sepetiba. Outra ameaça foi detectada à época. Estava abandonada no pátio 

da Ingá uma lama misturada a metais pesados que, com chuvas fortes, 

poderia escorrer para a Baía de Sepetiba, causando acidente ambiental de 

grande proporção (Figura 2.312).

Em 2003 a situação se agravou, pois a capacidade de armazenamento do 

dique chegou ao seu limite, faltando menos de 30 cm para transbordar. 

A percepção era de que qualquer chuva forte seria o suficiente para 

provocar um desastre ambiental. A Superintendência Estadual de Rios 

e Lagoas (SERLA) enviou técnicos e operários, em caráter de emergência, 

para trabalhar na contenção do dique que armazenava resíduos tóxicos.  

Figura 2.312 – Passivo ambiental deixado pela Ingá (Google Earth, de 10/06/2004)
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Porém, estes foram impedidos de realizar o trabalho por seguranças a serviço 
da massa falida da Ingá. Após inúmeras tentativas, a SERLA encaminhou 
um ofício à Justiça de Itaguaí pedindo novamente autorização para intervir 
no reservatório de rejeitos tóxicos da Ingá. Em caráter de emergência, que 
dispensava licitação, a SERLA contratou a Carioca Engenharia para iniciar a 
obra de contenção do dique. Entretanto, a Juíza da Primeira Vara Cível de 
Itaguaí, responsável pelo processo de falência da indústria, proibiu a SERLA 
de entrar no local e de realizar as obras de contenção do dique. Passados 
alguns meses, o Juiz substituto da Primeira Vara Cível de Itaguaí autorizou 
o início das obras emergenciais do dique de rejeitos tóxicos. A obra foi 
assumida pelo Governo do Estado que liberou uma verba para execução do 
reforço da barragem de rejeitos tóxicos. 
Uma fonte (CETEM, 2012) afirma que em 2003 o dique se rompeu novamente 
e a água e lama tóxicas escoaram para os manguezais da baía, repetindo o 
desastre ambiental de 1996. Cerca de 6.000 m² do mangue foram atingidos 
e, em alguns pontos, a vegetação ficou soterrada.
As obras do dique foram realizadas pela Carioca Engenharia e vistoriadas 
pela COPPE/UFRJ e pela Prefeitura de Itaguaí. Porém, depois de dois meses 
da obra emergencial pronta, as chuvas de janeiro causaram um vazamento 
do dique e a Prefeitura recebeu diversas denúncias da mortandade de peixes 
às margens da Baía de Sepetiba. Como o volume era pequeno, equipes da 
COMLURB fizeram o trabalho de limpeza da praia em um dia.
Em 2004, o Governo do Estado do Rio de Janeiro liberou uma verba para 
o término das obras do reservatório da Cia. Ingá. Essas obras seriam para 
elevar e reforçar o dique de contenção dos resíduos químicos armazenados, 
diminuindo o risco de transbordamento. Foi criada uma comissão com 
quatro representantes dos governos federal e estadual e da Prefeitura de 
Itaguaí para que fosse desenvolvido um projeto definitivo para a Ingá e todo 
o passivo ambiental que ela representava.

2. Descrição dos acidentes

Não ocorreu somente um acidente, mas diversos, consistindo no 
transbordamento ou rompimento do dique de contenção dos resíduos com 
metais pesados, conforme descrição no item anterior.

3. Consequências dos acidentes

O passivo ambiental da Ingá, além de ter contaminado a Baía de Sepetiba, 
afetou o lençol freático na região, bem como o solo e o ecossistema 
marítimo. A situação foi agravada, sucessivamente, a cada transbordo ou 
vazamento verificado, principalmente em 1996, 2002 e 2003 (CETEM, 2012).

4. Medidas de recuperação

Em junho de 2008, o terreno da companhia foi arrematado em leilão 
pela Usiminas que, em 2009, reiniciou o processo de descontaminação 
em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro. O projeto de 
recuperação ambiental do terreno previa, além do encapsulamento, 
o tratamento e a renovação da água subterrânea, que também estava 
contaminada. A Usiminas estimava que, para total eliminação dos produtos 
tóxicos, a água teria que ser tratada por cerca de 20 anos.
A iniciativa de recuperação ambiental compreenderia, dentre outras ações: a 
instalação de uma barreira hidráulica para contenção do fluxo do lençol freático; 
o tratamento dos efluentes líquidos retirados; a implantação de um sistema de 
monitoramento da área; e o acondicionamento seguro da água contaminada do 
reservatório da Companhia Mercantil e Industrial Ingá. No terreno arrematado, 
a Usiminas iniciou a construção de uma usina de laminados.
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5. Causas dos acidentes 

A Companhia Mercantil Industrial Ingá se instalou em Itaguaí em 1962 e, desde 

então, suas atividades passaram a gerar resíduos que foram se acumulando 

e formando montanhas de material tóxico a céu aberto no pátio da empresa. 

Durante o período em que esteve funcionando, a companhia poluía a Baía 

de Sepetiba de forma rotineira e, também, acidental. A poluição rotineira 

estava associada aos efluentes líquidos represados por um dique em aterro 

e à disposição inadequada dos rejeitos, que acabavam sendo arrastados 

para a Baía. A poluição acidental ocorria devido ao rompimento dos sistemas 

de contenção e disposição de resíduos, causando situações extremas de 

poluição. Com a falência da empresa, a indústria foi abandonada e os 

sistemas de controle, desativados, o que deu continuidade ao processo de 

contaminação e aos riscos de acidentes ambientais.
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