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1. INTRODUÇÃO: MOTIVAÇÃO DA INTERVENÇÃO DA COMISÃO DE DIREITOS 

HUMANOS E DEFESA DO CONSUMIDOR DA ALEPA 

As denúncias da população de Barcarena sobre a lama avermelhada que cobriu 

corpos hídricos em comunidades próximas a empresa Hydro Alunorte, noticiadas desde a 

imprensa local até a internacional, fizeram com que o Deputado Bordalo, presidente da 

Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do 

Estado do Pará – CDHeDC/ALEPA, solicitasse a presidência da Alepa autorização e recursos 

para realizar diligência ao município de Barcarena paravistoriar as instalações da Empresa 

Norsk Hydro Alunorte Brasil e ainda verificar dentro das comunidades, a partir da fala e 

demonstração dos próprios moradores, os locais em que eles percebem as alterações e os 

problemas ocasionados pela poluição acompanhado do conjunto de órgãos estatais que 

pudessem esclarecer os reais motivos da alteração das águas daquelas comunidades. 

Tal solicitação foi de pronto atendida pelo Presidente Márcio Miranda, o que ensejou 

o convite aos Deputados membros da Comissão de Direitos Humanos e Defesa do 

Consumidor da Alepa e diante dos fatos, a diligência foi conduzida pela CDHeDC, no dia 23 

de fevereiro de 2018. Para possibilitar a entrada das pessoas que a formariam, a Empresa 

Hydro Alunorte foi comunicada por e-mail através do ofício nº 015/2018-CDHDC/ALEPA, do 

dia 20 de fevereiro de 2018, a qual respondeu que receberia a diligência e solicitou 

informações sobre os participantes a fim de preparar os equipamentos de proteção 

individual, informações estas que foram disponibilizados pela CDHeDC logo que concluiu o 

levantamento de todas as representações. 

Foram convidados para a Diligência: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade - SEMAS, Instituto Evandro Chagas, Batalhão de Meio Ambiente da Polícia 

Militar, Prefeitura de Barcarena, Ordem dos Advogados Brasil, Defensoria Pública do 

Estado, Ministério Público do Estado, Comissão de Ecologia, Meio Ambiente, Geologia, 

Mineração e Energia da ALEPA, Comissão de Saúde da ALEPA, Frente Parlamentar de 

Mineração da ALEPA e Ministério Público Federal.  

A Comissão de Direitos Humanos da ALEPA também enviou ofício nº 016/2018-

CDHDC/ALEPA, comunicando que, no período das 09 às 10 horas da manhã, intencionava 

visitaras instalações da empresa com foco específico: o local de transbordamento da 

barragem se houvesse; local de transbordamento veiculado pela imprensa, se houvesse; 

locais de tratamento de rejeitos; pontos de lançamento de rejeitos nos corpos hídricos: 

antes e depois do tratamento. Solicitou-se ainda a cópia do licenciamento de operação 

para o lançamento de efluentes nos corpos hídricos da região e a explicação sobre todas as 
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medidas de contenção adotadas nos vazamentos e transbordamentos que eventualmente 

tenham ocorrido. 

A empresa não se manifestou sobre essa demanda e comunicou à CDHeDC,às 16:42 

horas do dia 22 de fevereiro de 2018, que receberia no mesmo dia 23 de fevereiro de 2018, 

outra comitiva, da Câmara Federal, a qual estaria disponível para o horário de 09:30h e que 

se a CDHeDC pudesse acompanhar o horário da Câmara Federal, a visita seria conjunta, ou 

então, poderia receber a CDHeDC em outro dia. No adiantado da hora do dia 22 de 

fevereiro de 2018, a CDHeDC permaneceu com a sua programação, oficializada aos 

representantes estatais, qual seja: de 09 as 10 horas, na empresa Hydro Alunorte, saindo 

em direção à comunidade mais próxima, na Paróquia São José para uma oitiva pública. 

2. EPISÓDIO DE FEVEREIRO DE 2018 NO CONTEXTO HISTÓRICO DE DESASTRES 

HUMANOS NO MUNICIPIOS DE BARCARENA ENTRE 2000 E 2018 

O Desastre Humano evidenciado em Barcarena no final de semana entre a sexta feira 

16 e o domingo, 18 de fevereiro de 2018 é apenas mais um episódio da longa série de 

desastres de que se tem notícia naquele município. Nestes 18 anos do século XXI o 

município foi assolado por pelo menos 22 ocorrências em4 categorias distintas de 

desastres, são eles:  

1) Desastres relacionados com as atividades de mineração; 

2) Desastres relacionados com intoxicações exógenas no ambiente domiciliar; 

3) Desastres relacionados com contaminação de sistemas de água potável e 

4) Desastres relacionados com riscos de intensa poluição provocada por escapamento 

de gases e partículas em suspensão na atmosfera, por resíduos líquidos efluentes 

ou por resíduos sólidos da atividade industrial. 

 

Todos ensejam procedimentos por parte do poder público e dos agentes poluidores 

responsáveis, que simplesmente foram sonegados da população de Barcarena pelos 

Governos Federal, Estadual e Municipal. 

A forma episódica de enfrentamento dos desastres parece partir da lógica de que 

superada a comoção inicial, o ecossistema local e os organismos humanos expostos aos 

agentes contaminantes apresentam capacidades sobrenaturais de regeneração e 

recomposição das suas características biológicas agindo como biorreatores capazes de 

expelir substâncias nocivas de seus organismos apenas pela ação do tempo. 

Não poderia haver lógica mais obscurantista e cruel do que esta, que somada a 

ideologia desenvolvimentista, da rápida exploração de recursos do ambiente, transforma 

em culpados aqueles que expostos a condições insalubres de sobrevivência, insistem em 
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não desaparecer fazendo de sua existência um estorvo aos interesses predatórios de 

corporações multinacionais que em nada contribuem para o desenvolvimento local, ante o 

rastro de destruição que deixam. 

Em conjunto, os pelo menos 22 desastres ocorridos em Barcarena, fazem valem o 

título infame de “Cubatão do Pará”. 

Abaixo, apresentamos a compilação contida na Ação Civil Pública com Pedido de 

Liminar ingressada pelo Ministério Público Federal contra empresas poluidoras instaladas  

no Distrito Industrial de Barcarena, disponibilizada no sítio http://www.mpf.mp.br/pa/sala-

de-imprensa/documentos/2016/acp-agua-potavel-barcarenaampliada com outros 

desastres ao relacionados originalmente e alguns registros dos episódios na imprensa. 

 

ANO DESASTRES HUMANOS 

2000 

Naufrágio da balsa Miss Rondônia, em frente ao porto de Vila do Conde, 

acarretando o derramamento de aproximadamente dois milhões de litros de óleo 

BPF no rio Pará; 

REGISTRO NA IMPRENSA: 

Operação Miss Rondônia 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0803200023.htm 

2002 

Região do porto de Vila do Conde, houve o derramamento, no rio Pará, de cerca de 
100 Kg (cem quilos) de coque (pó preto derivado do petróleo, também conhecido 
como carvão mineral), devido a uma falha no sistema utilizado para transportá-lo de 
um navio para o interior do complexo industrial ALBRÁS/ALUNORTE, ocasionando 
uma mancha negra em suas águas de aproximadamente dois quilômetros de 
extensão; 

2003 

Vazamento de grande proporção de lama vermelha de bacias de rejeitos da 
ALUNORTE, acarretando contaminação do rio Murucupi, o que gerou a assinatura 
de TAC com o Ministério Público do Estado do Pará e inquéritos policiais em face da 
empresa;  

2003 

Em Vila do Conde registrou episódio de uma chuva de fuligem, em que as praias, 
rios, residências e estabelecimentos comerciais foram completamente cobertos de 
material particulado com coloração preta, não tendo havido definição sobre a 
identificação da empresa responsável pela ocorrência, sendo que a fuligem, que 
chegou a atingir 5 cm (cinco centímetros) de espessura, gerou reação alérgica e 
complicações respiratórias em grande quantidade de pessoas; 

2004 

Vazamento de grande proporção de material proveniente de bacias de rejeito na 
IMERYS, ocasionando contaminação dos igarapés Curuperê e Dendê, conforme 
indicado no laudo nº 17/2004 do Instituto de Criminalística “Renato Chaves”, tendo 
sido objeto do inquérito policial 2004.000292-3;  

2006 
Fenômeno de “floração de algas” no Igarapé Mucuraçá e Praia do Caripi, o qual, 
ainda que não tenha tido sua causa imediata esclarecida, encontra-se claramente 

http://www.mpf.mp.br/pa/sala-de-imprensa/documentos/2016/acp-agua-potavel-barcarena
http://www.mpf.mp.br/pa/sala-de-imprensa/documentos/2016/acp-agua-potavel-barcarena
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0803200023.htm
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ligado às atividades antrópicas (em especial industriais) exercidas no Município 
REGISTRO NA IMPRENSA: 
BARCARENA: Ministério Público pede fornecimento urgente de água potável à 
população 
http://www.mppa.mp.br/index.php?action=Menu.interna&id=7194&class=N 

2006 

Vazamento de material proveniente de bacias de rejeito na IMERYS com nova 
contaminação dos cursos d'água, tendo sido constatado pelo laudo nº 19/2007 do 
Instituto de Criminalística “Renato Chaves” e apurado pelo IPL 2006.000267-9; 
REGISTRO NA IMPRENSA: 
MPF recomenda ao governo a suspensão de atividades da Imerys 
http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2016/11/mpf-recomenda-ao-governo-
suspensao-de-atividades-da-imerys.html 

2007 

Vazamento de rejeitos da empresa IMERYS ocorreu em 2007, desta vez de 
proporção ainda maior, atingindo até mesmo o rio Pará, o que gerou a assinatura de 
TAC com o Ministério Público do Estado do Pará, além de ter sido objeto do 
inquérito policial 2007.000302-4; 
REGISTRO NA IMPRENSA 

Usina que derramou caulim no Pará pode voltar a funcionar 

http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL64692-5598,00-
USINA+QUE+DERRAMOU+CAULIM+NO+PARA+PODE+VOLTAR+A+FUNCIONAR.html 

2007 

Mortandade de peixes no rio Arienga, iniciando-se próximo à área industrial da 
COSIPAR; 
REGISTRO NA IMPRENSA: 
Fogo amigo beneficia Cosipar 
http://www.hiroshibogea.com.br/fogo-amigo-beneficia-cosipar/ 

2008 

Vazamento de óleo das instalações da PETROBRÁS em Vila do Conde, conforme 
constatado pelo Instituto de Criminalística “Renato Chaves” em seu laudo nº 
31/2008, o que foi objeto do IPL 2008.000246-8; 
REGISTRO NA IMPRENSA: 

Autoridades se reúnem para discutir vazamento de óleo no rio Pará 

http://m.folha.uol.com.br/cotidiano/2008/09/442200-autoridades-se-reunem-para-
discutir-vazamento-de-oleo-no-rio-para.shtml 

2008 

Naufrágio do rebocador JEANY FILHO XXXII, próximo a Praia do Caripi, ocasionando 
o vazamento de aproximadamente 30.000 (trinta mil) litros de óleo e uma mancha 
de cerca de 17 Km (dezessete quilômetros) de extensão 
REGISTRO NO TJ/PA: 
Apelação 00031926720118140008 
https://tj-pa.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/342505302/apelacao-apl-
31926720118140008-belem/inteiro-teor-342505311 

2009 
Acidente ambiental mais grave da história do Distrito Industrial de Barcarena, 
quando se deu mais um episódio de vazamento de lama vermelha das bacias de 

http://www.mppa.mp.br/index.php?action=Menu.interna&id=7194&class=N
http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2016/11/mpf-recomenda-ao-governo-suspensao-de-atividades-da-imerys.html
http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2016/11/mpf-recomenda-ao-governo-suspensao-de-atividades-da-imerys.html
http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL64692-5598,00-USINA+QUE+DERRAMOU+CAULIM+NO+PARA+PODE+VOLTAR+A+FUNCIONAR.html
http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL64692-5598,00-USINA+QUE+DERRAMOU+CAULIM+NO+PARA+PODE+VOLTAR+A+FUNCIONAR.html
http://www.hiroshibogea.com.br/fogo-amigo-beneficia-cosipar/
http://m.folha.uol.com.br/cotidiano/2008/09/442200-autoridades-se-reunem-para-discutir-vazamento-de-oleo-no-rio-para.shtml
http://m.folha.uol.com.br/cotidiano/2008/09/442200-autoridades-se-reunem-para-discutir-vazamento-de-oleo-no-rio-para.shtml
https://tj-pa.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/342505302/apelacao-apl-31926720118140008-belem/inteiro-teor-342505311
https://tj-pa.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/342505302/apelacao-apl-31926720118140008-belem/inteiro-teor-342505311
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rejeito da ALUNORTE, atingindo várias pessoas e comunidades do Município; 
REGISTRO NA IMPRENSA: 
Hydro Alunorte, acusada de vazamento de rejeitos, já foi multada por esse crime 

em 2009 

https://g1.globo.com/pa/para/noticia/hydro-alunorte-acusada-de-vazamento-de-
rejeitos-ja-foi-multada-em-2009-por-esse-crime.ghtml 

2010 
Fenômeno de uma nuvem de fuligem que encobriu todo o Bairro Industrial do 
Município de Barcarena;  

2011 
Rompimento de duto com efluentes ácidos da IMERYS, atingindo, mais uma vez, os 
Igarapés Curuperê e Dendê  

2012 

Vazamento de material das bacias de rejeito da IMERYS, conforme foi apontado no 

laudo pericial nº 54/2012 do Instituto de Criminalística “Renato Chaves” e objeto do 

IPL 2012.000791-1 

REGISTRO NA IMPRENSA: 

Caulim vaza e se espalha por afluente do rio 

Paráhttp://noticias.orm.com.br/noticia.asp?id=598337&%7Ccaulim+vaza+e+se+esp

alha+por+afluente+do+rio+par%C3%A1#.WpmPDejwbIU 

2013 

Vazamento de caulim atingiu o igarapé Curuperé durante uma manutenção em 
tubulação feita pela empresa Rio Capim Caulim, do grupo Imerys 
REGISTRO NA IMPRENSA: 
Vazamento de caulim atinge igarapé em Barcarena, PA 
http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2013/08/vazamento-de-caulim-atinge-
igarape-em-barcarena-pa.html 

2014 

Vazamento de rejeito da IMERYS, o que chegou a ser objeto de ação cautelar 
ajuizada pelo MPF e MPPA na Justiça Federal de Belém, tendo havido posterior 
assinatura de TAC, que se encontra em fase de fiscalização do respectivo 
cumprimento; 
REGISTRO NA IMPRENSA: 
Ministério Público confirma segundo vazamento de caulim em Barcarena 
http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2014/05/ministerio-publico-confirma-
segundo-vazamento-de-caulim-em-barcarena.html 

2015 

Naufrágio, no leito do porto de Vila do Conde, de embarcação com centenas de bois 
vivos, ocasionando graves impactos ambientais sobre toda a região, sendo a 
questão objeto de ação civil pública em andamento na Justiça Federal de Belém. 
REGISTRO NA IMPRENSA: 
No PA, Praia do Conde é interditada após naufrágio e vazamento de óleo 
http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2015/10/no-pa-praia-do-conde-e-interditada-apos-
naufragio-e-vazamento-de-oleo.html 

2016 
Vazamento de caulim da IMERYS nos igarapés Dendê, Curuperé e São João, que 

lançaram o Caulim na praia do Conde 

https://g1.globo.com/pa/para/noticia/hydro-alunorte-acusada-de-vazamento-de-rejeitos-ja-foi-multada-em-2009-por-esse-crime.ghtml
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/hydro-alunorte-acusada-de-vazamento-de-rejeitos-ja-foi-multada-em-2009-por-esse-crime.ghtml
http://noticias.orm.com.br/noticia.asp?id=598337&%7Ccaulim+vaza+e+se+espalha+por+afluente+do+rio+par%C3%A1#.WpmPDejwbIU
http://noticias.orm.com.br/noticia.asp?id=598337&%7Ccaulim+vaza+e+se+espalha+por+afluente+do+rio+par%C3%A1#.WpmPDejwbIU
http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2013/08/vazamento-de-caulim-atinge-igarape-em-barcarena-pa.html
http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2013/08/vazamento-de-caulim-atinge-igarape-em-barcarena-pa.html
http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2014/05/ministerio-publico-confirma-segundo-vazamento-de-caulim-em-barcarena.html
http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2014/05/ministerio-publico-confirma-segundo-vazamento-de-caulim-em-barcarena.html
http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2015/10/no-pa-praia-do-conde-e-interditada-apos-naufragio-e-vazamento-de-oleo.html
http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2015/10/no-pa-praia-do-conde-e-interditada-apos-naufragio-e-vazamento-de-oleo.html
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REGISTRO NA IMPRENSA: 
Ministério Público do Pará apura vazamento de caulim em Barcarena 

http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2016/11/ministerio-publico-do-para-apura-

vazamento-de-caulim-em-barcarena.html 

 

 Em que pese a força empírica que a compilação acima apresenta esta,se soma a 

diversas pesquisas realizadas ao longo dos anos que vem sistematicamente constatando 

ano após ano, desastre após desastre a tragédia continuada de Barcarena, motivo pelo 

qual, no conjunto da obra pode se afirmar com absoluta certeza tratar-se de evento da 

magnitude de Cubatão/SP, na década de 1980 e de Mariana/MG, em 2015. 

3. DILIGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE BARCARENA 

No dia 23 de fevereiro de 2018, várias autoridades direcionam-se à Barcarena, onde 

encontraram-se na portaria da Empresa Hydro Alunorte para credenciamento e 

autorização de entrada, porém, com o atraso de uma hora, às 10:00, no auditório do 

Centro de Divulgação e Treinamento da Hydro Alunorte, presentes estavam os deputados 

estaduais Bordalo, Lélio Costa, Renato Ogawa e representação do deputado Airton Faleiro 

e do presidente da Comissão de Saúde, deputado Jaques Neves; os deputados federais 

Eder Mauro, Edmilson Rodrigues, Elcione Barbalho e Arnaldo Jordy; autoridades 

governamentais, membros da Comissão Minerária da OAB, lideranças comunitárias e 

repórteres da RBA, Tv Liberal, Tv Record e outros veículos de comunicação locais. A 

apresentação da Hydro Alunorte seguiu seu cronograma conforme a seguir: 

I - Apresentação da Agenda de Instrução: uso de Equipamentos de Proteção 

Individual, apresentação anterior à visitação da planta e almoço oferecido pela empresa; 

II - Apresentação da cadeia de alumínio que vem de Paragominas e alimenta a 

Alunorte, gerando 4.500 empregos diretos; 

III - Apresentação sobre os processos de Deposição de Resíduos Sólidos, nos DRS’s I e 

II; 

IV - Apresentação do Arranjo Geral dos Depósitos e Estrutura Inicial do DRS II, com 

especificações da 1ª e 2ª canalização, bacias, tratamento e depósito. 

V - Sistema Extravasor do Depósito: através de imagens, mostraram o canal de 

contorno com estrutura de vazão, alegando que o sistema funcionou no período chuvoso 

do mês de fevereiro em questão. 

http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2016/11/ministerio-publico-do-para-apura-vazamento-de-caulim-em-barcarena.html
http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2016/11/ministerio-publico-do-para-apura-vazamento-de-caulim-em-barcarena.html
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VI - Imagens de perfil das estruturas 

VII - Características: Resíduo seco em umidade ótima para compactação; disposição 

segura devido à compactação; ausência de água no depósito; Reabilitação Progressiva da 

área; Redução de Footprint (pegada ecológica);  

VIII - Controle de qualidade e terraplenagem; 

IX - Instrumentação de controle do depósito: nesse caso, a fala foi sobre as causas de 

ruptura registradas, sendo a água, o principal agente; 

X - Métodos de Disposição; 

XI - Sistema de Disposição de Resíduo Convencional x Sistema de Disposição da Hydro 

Alunorte; 

XII -  Dados de Precipitação: no mês de fevereiro desse ano, choveu três vezes mais 

que o volume previsto. 

Com o cronograma da diligencia atrasado os deputados Bordalo e Lélio Costa, 

seguem a programação da Comissão de Direitos Humanos e direcionam-se à oitiva pública. 

Dividindo a comitiva da diligência da ALEPA, onde permaneceram acompanhando a 

diligência da Câmara do Deputados o Secretário Executivo da CDHDC, Sr. Filippe Bastos e o 

Servidor da Alepa, o Jornalista Carlos Boução para concluir a visita de campo na planta DRS 

- II 

4. OITIVA PÚBLICA 

No Salão paroquial da Igreja João Batista, na Praça Matriz de Vila do Conde, às 

11horas, presentes o deputado estadual Lélio Costa, deputado estadual Bordalo, 

representando a Comissão de Saúde da ALEPA, a senhora Elisangela Jorge e moradores 

locais. Com as apresentações de praxe, é dada a palavra aos moradores conforme a seguir: 

Senhora Isaura Gomes Lobato:moradora na Avenida Brasil, do Bairro Industrial, 

relatou que com a chuva forte dos últimos dias, sua casa alagou, suas crianças estão cheias 

de feridas e enfatizou o fato de que pela noite vem das chaminés das empresas muita 

fumaça acompanhada de fuligem que causa irritação nos olhos e prejudicam a respiração.  

Senhor José Maria Pacheco: disse que é pescador e que há 30 anos se discute essa 

questão de poluição, mas agora já passou dos limites, pois não há mais peixes e o fluxo de 

navios é grande, impedindo o fluxo de pequenos pescadores, não bastasse, segundo o 

mesmo, o governo suspendeu o seguro defeso, o que afetou diretamente os pescadores da 

Vila do Conde dificultando ainda mais a situação. 
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Indagado pelo Dep. Bordalo sobre o que poderia ter provocado redução de peixes, 

afirmou: “rejeitos jogados no rio. A Caulim joga no rio, antes era só à noite, mas agora, é 

direto, dia e noite. O caulim que eles jogam tem cloro, parece que não tem nada, mas os 

peixes morrem ou migram. Façam visita no local.” 

Sr. José Roberto Guedes: Disse que até antes da Caulim, havia peixes na região, mas 

atualmente não existem mais. Indagado pelo Dep. Bordalo se acha que a causa é o minério, 

respondeu: “é dos produtos que jogam no rio e que já viu transbordar” 

Sr. José Maria Pacheco: Ratifica que o solo está contaminado. Indagado pelo 

Deputado Lélio Costa sobre quais os impactos ocasionados com as últimas chuvas, 

respondeu: que esses crimes são constantes. Os peixes estão contaminados e que já abriu 

um peixe sardo que tinha alumínio no intestino. Afirmou que não querem dinheiro, 

querem um plano de sustentabilidade. 

Indagado pelo Dep. Bordalo sobre quais impactos a Hydro Alunorte tem provocado, 

respondeu pedindo para que os anseios da comunidade de Vila do Conde sejam levados 

adiante em busca de benefícios e melhorias, pois é nessa comunidade e proximidades que 

estão instalados os grandes empreendimentos. Espera que não ocorram mais acidentes, 

mas que se deve atentar para o perigo iminente das bacias de rejeitos das empresas. 

Senhor Osnildo Correa: Pediu a realização pesquisa particular nessas águas, pois sua 

esposa está muito doente, ela possui coceira no corpo que não passa. 

Diante dessas denúncias, encerra-se a reunião, às 12horas e a comitiva segue em 

direção às comunidades.  

5. VISITA AO BAIRRO INDUSTRIAL 

A comitiva segue em direção à casa da senhora Isaura Gomes Lobato, na Avenida 

Brasil, do Distrito Industrial. Nesse local, soma à diligência, o Batalhão da Polícia Ambiental 

do Estado, sob o comando da Capitã Patrícia e Janilda Gonçalves, da Associação das 

Mulheres Canto da Cidade de Barcarena e conselheira da Sociedade Paraense de Defesa 

dos Direitos Humanos (SDDH). Nesse local, acompanham os relatos da senhora Isaura 

Gomes Lobato, a qual mostrou a pele de sua neta e seu outro neto não quis aparecer, 

segundo seus avós, com vergonha do seu estado. Relataram as condições da água do poço 

artesiano e da água encanada do bairro e que acreditam que as dores abdominais que 

sentem, podem estar relacionadas à qualidade da água. Os Deputados Bordalo e Lélio 

Costa, coletaram amostras para demonstração e pesquisa da qualidade da mesma. É 
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perceptível a cor esbranquiçada da água de poço artesiano. É nesse local também, que 

ocorre a emissão de fuligens à noite, poluindo o ar, segundo os moradores. 

Imagens da Avenida Brasil do Distrito Industrial: 

 

Figura 1Final da Avenida Brasil, Distrito 
Industrial – Barcarena/PA (Bacia da 

IMERYS ao fundo) 

 

Figura 2 Final da Avenida Brasil, Distrito 
Industrial – Barcarena/PA (Bacia da 

IMERYS ao fundo) 
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Figura 3 Final da Avenida Brasil, Distrito 
Industrial –Barcarena/PA 

 

Figura 4 Final da Avenida Brasil, Distrito 
Industrial – Barcarena/PA 

Terminada a visita ao bairro Industrial, a diligência segue ao encontro do defensor 

público João Paulo Ledo, para juntos direcionam-se à comunidade Bom Futuro.  

 

6. VISITA A COMUNIDADE BOM FUTURO 

Presentes o presidente da CDHeDC, deputado Bordalo, o defensor público João Paulo 

Ledo, a assessoria da Comissão de Saúde da ALEPA, Sra. Elisângela Jorge, o Batalhão da 

Polícia Ambiental e moradores da comunidade. Nesse local, a primeira a relatar os 

impactos foi a senhora Maria Salistiana Cardoso, que mora na comunidade há 17 anos e 

utiliza-se das águas do rio Murucupi (sua casa encontra-se nas coordenadas 01° 31” 54,6” 

de latitude e 48° 42” 43,1” de longitude). Segundo a mesma, com as intensas chuvas, seu 

poço foi coberto pela água avermelhada que foi coletada por eles para provar os fatos. 

Afirmou ainda, que sente fortes dores no estômago e por isso, não se alimenta direito. 
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Figura 6 Sra. Salistiana, reclama de dores 
estomacais e feridas na pele 

 

 O agricultor Valdir Rodrigues Bastos relatou que os animais morrem, a plantação 

não é produtiva, os peixes sumiram, a água tem cores alteradas e sentem coceira na pele. 

Mais de 100 famílias moram na comunidade Bom Futuro, os moradores relatam que 

viram seus recursos naturais acabarem depois da construção da bacia de rejeitos. “Tinha 

tanto peixe, mas depois acabou. Aqui todo animal morre, cachorro, galinha. Todo ano, 

nesse período, primeiro vem uma água vermelha. Não temos mais condições de morar 

aqui”, diz o agricultor Valdir Rodrigues Bastos. 

A senhora Elisangela, relatou que o poço de sua casa, foi desativado, porque a 

qualidade da água era duvidosa, a cor era esbranquiçada e não servia nem para lavar 

roupas. 

Entre outros relatos, os moradores fizeram questão de levar a comitiva até o portão 

de uma lateral de contenção de bacia de rejeitos DRS I, que segundo eles é a responsável 

pelos vazamentos de água avermelhada. Daí em diante, começa uma caminhada em mata 

fechada até o referido portão, cujas coordenadas geográficas são 1º 32’ 01,13” de latitude 

e 48º 42’58,46” de longitude. 

  

Figura 5Água coletada pela Sra. Salistiana 
no poço que lhe serve de manancial 
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Segundo os moradores, neste ponto houve transbordamento dessa bacia alagando 

toda a área de entorno e insistiram que a comitiva seguisse até outro local de vazamentos. 

Durante a caminhada encontra-se água de cor alterada, momento que a comunidade 

ratificou o fato dessa água ter alagado todo o terreno de mata e de muitas casas, o que 

muito provavelmente, segundo eles, também atingiu o solo. 

Figura 7 Portão Lateral de acesso a DRS I coord. 1º 32’ 
01,13” de latitude e 48º 42’58,46” de longitude. 

Figura 8 Intensa movimentação de maquinas nas 
imediações do portão lateral da DRS I, com presença de 
rolos de manta geomecânica 
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Figura 9 Áreas alagadas, dentro da mata com a água de cor alterada, às proximidades do 
Portão Lateral da DRS I 

Seguindo o percurso, encontra-se um ponto de passagem dos efluentes 

possivelmente advindos de uma bacia da Hydro Alunorte cujas coordenadas geográficas 

são 01º 32’03,7” de latitude e 48º 42’46,4” de longitude. 

 

Figura 10 do ponto de passagem de 
efluentes da bacia de rejeitos DRS I 

 
 

Figura 11 do ponto de passagem de 
efluentes da bacia de rejeitos DRS I 

Coleta-se outro ponto da lateral da bacia de rejeitos, cujas coordenadas são 01º 32’ 

01,6” de latitude e 48º 42’50,2” de longitude, onde encontraram erosões do solo, causados 
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por um vazamento contínuo da bacia de rejeitos, conforme visualizou a equipe e ratificado 

pelos moradores. 

 

Figura 12 erosão ocasionada por vazamento contínuo de água de rejeito oriundo da DRS I 

 

7. VISITA DE CAMPO NO DRS II 

Após a saída da Comitiva da Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor 

da ALEPA, dois integrantes da equipe foram designados pelo Dep. Bordalo, presidente da 

CDHeDC para acompanhar os Deputados Federais em vistoria as instalações da empresa, o 

Sr. Filippe Bastos, Secretário Executivo da CDHeDC e o servidor da ALEPA Jornalista Carlos 

Boução, estes ouviram dos Dirigentes da Hydro Alunorte em especial dos Srs. Sílvio Porto, 

Vice presidente executivo Bauxita & Alumina, Domingos Campos, diretor de HSE e CSR 

Bauxita & Alumina e Anderson Baranov, Vice presidente de Relações Governamentais, que 

devido a fortes chuvas, segundo eles as maiores nos últimos 10 mil anos, uma tubulação 

antiga, desativada, teria vazado os rejeitos de lama vermelha, embora não tenham 

afirmado peremptoriamente, admitiram que os laudos das fiscalizações do Instituo Médico 

Legal do Pará e do Instituto Evandro Chagas são verdadeiros e constatam a presença de um 

dreno clandestino da Bacia de Rejeitos DRS I 

Encerradas as explanações no auditório da empresa, todos os presentes na ala foram 

conduzidos ao saguão da empresa onde se encontravam EPI’s disponíveis a todos aqueles 

que quisessem acompanhar os deputados Federais Arnaldo Jordy e Elcione Barbalho, e 

assim o fizeram os dois membros da CDHeDC da ALEPA, tendo sido frustrada 

deliberadamente pela empresa o acesso aos jornalista dos diversos veículos de 

comunicação. 
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O ardil se deu ante a separação do grupo de visitantes, quando a assessoria de 

imprensa da empresa pediu aos jornalistas que aguardassem um segundo ônibus que os 

levaria ao encontro do primeiro grupo que havia seguido na frente com os parlamentares, 

assessores, diretores da empresa e membros de órgãos públicos, sociedade civil organizada 

e pesquisadores e advogados representando comissões da OAB/Pa. O segundo ônibus 

nunca apareceu, os jornalistas foram impedidos de acessar a área e registrar imagens e 

gravar as explicações dadas no local. 

Durante a visita de campo, no interior das instalações da DRS – II, os Vice Presidentes 

Silvio Porto e Anderson Baranov e o Diretor Domingos Campos assumiram as 

apresentações mostrando a área onde a imprensa veiculou imagem demonstrando 

vazamento da DRS II, enfatizando que na verdade aquilo referia-se a um extravazor interno 

dentro de um sistema fechado de contenção que teria saída única por um sistema de 

tratamento de rejeitos, antes do lançamento do mesmo nos corpos hídricos da região, 

devidamente tratado e sem riscos à saúde humana e ao meio ambiente, instados pelo 

Secretário Executivo da CDHeDC a levar a comitiva ao local, explicaram ser área de difícil 

acesso impossibilitando a chegada de ônibus; Indagados pelo Sr. Filippe Bastos se levariam 

a comitiva a DRS I, informaram que poderiam fazê-lo em outra oportunidade: Indagados se 

naquele local houve vazamentos informaram que não havia vazamentos nem mesmo 

transbordamentos naquela unidade DRS II; Perguntados sobre a possibilidade de haver 

rompimento da barragem e uma onda de rejeito similar ao que ocorreu em Mariana/MG 

informaram que não seria possível pois mesmo com a presença de chuvas fortes DRS II é 

composta por rejeitos com baixa umidade, que as águas superficiais que víamos naquela 

oportunidade eram todas drenadas por tubulações que as jogavam em um sistema de dois 

canais de drenagem que se comunicavam entre si e que eram drenados para a unidade de 

tratamento antes de eram lançados nos corpos hídricos da região, não havendo 

possibilidade de as águas das chuvas umedecerem o aterro compactado a ponto de criar 

uma bacia de lama vermelha tal qual ocorreu em Mariana; Perguntados sobre a presença 

de chumbo nos rejeitos da DRS II informaram ser impossível a presença de chumbo em 

razão do método de extração da alumina da Bauxita; Confrontados pela Profa. Dra. Simone 

Pereira do LAQUANAM da Universidade Federal do Pará, que afirmou ser possível a 

existência de chumbo na DRS II, afirmaram que poderiam permitir a coleta de amostras do 

material para futuras analises; Informados pela professoraDra. Simone Pereira de que esta 

tinha naquele momento capacidade de realizar tais coletas, dispondo de material 

adequado, com capacidade de deixar contraprovas para a empresa seguindo protocolos 

internacionais de analise, ponderaram que precisariam ter previsto isto anteriormente, 

acionando técnicos e profissionais responsáveis na empresa sobre este tipo de 
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procedimento e afiançaram que brevemente agendariam data oportuna com o 

LAQUANAM da UFPA para realizarem tais coletas; Indagados pela professora sobre a 

necessidade novamente acionar a justiça para ter acesso as instalações para realizar as 

coleta de materiais para analises tal como ocorrido em 2009, por ocasião de episódio de 

vazamento de lama vermelha, informaram que à época a empresa era controlada pela 

empresa Vale, não havendo necessidade recorrer a remédios jurídicos para este fim. 
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8. DIREITOS HUMANOS E AS POLITICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL DA EMPRESA 

NORKS HYDRO 

O trinômio Proteger - Respeitar - Remediar são os pilares onde se amparam os 

Princípios Orientadores da Organização das Nações Unidas para o relacionamento Direitos 

Humanos e Empresas. 

Desdobrando-se diretamente no Dever do Estado de Proteger, na Responsabilidade 

Social Corporativa em respeitar os direitos humanos e na Garantia do acesso das vítimas 

a medidas de reparação efetivas, seja por dever do estado ou das empresas pelas 

violações que causem. 

 Os Princípios Norteadores aprovados pela ONU em 2011, sem a força de um tratado 

internacional, embora, para os estados o desrespeito ou a sua inobservação equivale a 

uma violação aos tratados existentes tendo per si, na prática a necessidade de segui-los. 

Para as empresas, os princípios norteadores não têm força vinculante, mas 

representam uma oportunidade de afirmar seus compromissos éticos e os valores 

organizacionais que cultuam corporativamente. afirmá-los é um indicio de boas intenções, 

cabendo o compromisso de implementá-los e observá-los para que não figurem apenas no 

plano de marketing, como uma cortina de fumaça para suas verdadeiras práticas. 

No caso das violações de Direitos Humanos constatadas em Barcarena, encontramos 

também uma série de inobservâncias aos princípios orientadores de Direitos Humanos 

para empresas e os Estados essencialmente vinculados às práticas corporativas da empresa 

Hydro Alunorte evidenciando além de uma crise ambiental e humano, por causa no 

desastre do vazamento da bacia DRS I, mas também uma crise ética, onde os valores 

corporativos expressados publicamente pela empresa estão em jogo. 

Reconhecendo e respeitando o valor dos Princípios Orientadores de Direitos 

Humanos e Empresas, o governo Norueguês, através de seu Ministério de Relações 

Exteriores editou o protocolo “Business and Human Rights National Action Plan for the 

implementation of the UN Guiding Principles”, com o propósito de estimular as companhias 

Norueguesas a encontrarem seu modo de operar respeitando os direitos humanos e 

compreendendo que sua ação ou omissão externas implicam em prejuízo a imagem do 

Estado Norueguês internacionalmente. 

Pela iniciativa privada as preocupações não são menores, o sistema Norueguês de 

Responsabilidade Social Corporativa – CSR (na sigla em inglês) é muito bem estruturado, 

conectado com a Rede Européia de Códigos de Governança Corporativa, sendo efetivado 
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através do Norwegian Corporate Governance Board (Conselho Norueguês de Governança 

Corporativa),composta por uma série de entidades de classe, do governo norueguês e 

representante do mercado financeiro cujo objetivo é“manter o Código de Prática 

Norueguês atualizado e promover o Código de Prática tanto na Noruega como 

internacionalmente”, refere-se ao “Norwegian Code of Practice for Corporate Governance 

of 2014” uma compilação de diretrizes para empresas formularem suas políticas internas 

nos mais diversos aspectos: comunicação, remuneração, práticas de takeovers, 

transparência financeira e etc. 

O “Norwegian Code of Practice for Corporate Governance of 2014” é a matriz de onde 

derivam os códigos de condutas e práticas das empresas, no caso da Norks Hydro, os 

códigos“Hydro's Human Rights Policy”(Política de Direitos Humanos da Hydro) e “Hydro 

Way” (Jeito Hydro). 

Há muitos pontos de convergência entre os princípios orientadores de Direitos 

Humanos para empresas, o “Norwegian Code of Practice for Corporate Governance of 

2014” e o “Hydro way” como sempre o problema reside nas condutas dos executivos e 

gerentes que implicam diretamente nas violações aos direitos humanos. 

Por todo o exposto e diante dos eventos do final de semana de 17 e 18 de fevereiro, 

onde foram constatados pelo menos dois pontos de vazamento e a presença de um dreno 

clandestino na bacia de Rejeitos DRS I podemos afirmar a inobservância de pelo menos 5 

princípios orientadores, vinculados a Responsabilidade Corporativa de Respeitar e 1 com 

relação a Garantia do acesso das vítimas a medidas de reparação efetivas com reflexos 

diretos como faltas perante as diretrizes e princípios externalizados publicamente pelo 

governo da Noruega, pelos mecanismos privados de governança e nos documentos 

internos da própria Norks Hydro tais como o “Business and Human Rights National Action 

Plan for the implementation of the UN Guiding Principles”; o “Norwegian Code of Practice 

for Corporate Governance of 2014”, o “Hydro's Human Rights Policy” e o “Hydro way” são 

eles: 

Princípio 13 - Evitar causar ou contribuir para impactos adversos e tratá-los quando 

ocorrerem  

Comentário -  evidenciado pela instalação de dreno clandestino na bacia de rejeitos 

DRS I; 

Princípio 20 -Verificar se impactos estão sendo tratados, por meio de indicadores 

qualitativos e quantitativos e com base no feedback de fontes internas e externas, incluindo 

stakeholders afetados 



 

 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ – ALEPA 

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E DEFESA DO CONSUMIDOR - CDHeDC 

 

 

Palácio Cabanagem – Rua do Aveiro,130 Bairro: Cidade Velha CEP: 66020-070 Cidade: Belém 

Estado:PA Tel.: (91) 3213-4266/98836-6547  E-mail: direitoshumanoalepa@gmail.com 

23 

Comentário - ao longo do anos a Hydro se utiliza de uma série de manobras 

administrativas e jurídicas para minorar suas perdas ante as diversas multas e obrigações 

impostas pelas autoridades, questionando sua responsabilidade objetiva em razão do 

passivo ambiental que adquiriu ao assumir o controle acionário da Alunorte, como pode 

ser observado em diversas fontes públicas, algumas delas citadas neste relatório sob no 

capítulo - EPISÓDIO DE FEVEREIRO DE 2018 NO CONTEXTO HISTÓRICO DE DESASTRES 

HUMANOS NO MUNICIPIOS DE BARCARENA ENTRE 2000 E 2018, acima. 

Princípio 21 -Comunicar de forma a refletir os impactos e ser acessível aos públicos de 

interesse, de prestar informação que permita avaliar a resposta ao impacto e não colocar 

em risco stakeholders, empregados ou requisitos de confidencialidade comercial 

Comentário - tal como em diversos episódios relacionados a violações de direitos 

humanos, o Massacre de Pau D’arco por exemplo, os responsáveis procuram apresentar 

versões que precisam ser inicialmente confrontadas, o que implica no desgaste e exposição 

desnecessária dos defensores de direitos humanos e numa conduta criminosa. Da mesma 

forma fez a Hydro, quando a princípio negou os vazamentos e lançou dúvidas sobre a 

existência do dreno clandestino, mais tarde por oportunidade da diligência da Câmara dos 

Deputados e da CDHeDC da ALEPA, tratou de impedir a trabalho da imprensa que 

acompanhava os deputados Elcione Barbalho e Arnaldo Jordy de demonstrando patente 

desprezo por este princípio 

Princípio 23 -Qualquer que seja o contexto, empresas devem cumprir as leis e DDHH 

internacionalmente reconhecidos, honrar os princípios de DDHH internacionalmente 

reconhecidos quando enfrentar situações conflitantes e tratar o risco de causar ou 

contribuir com abusos como cumprimento legal, onde quer que operem 

Comentário: tal como evidenciado pelo Ministérios Públicos Federal e Estadual e pela 

Defensoria Publica do Estado do Pará objeto da Recomendação Conjunta acessada no sitio 

http://www.mppa.mp.br/upload/Recomendacao%20Vazamento%20Hydro 

Alunorte_MPPA-MPF-DP(1).pdf onde nos itens 1, aliena “d” e 5, alínea “a” que evidenciam 

a operação a margem da legislação ambiental vigente, desrespeitando diretamente o 

direito humano ao meio ambiente saudável 

Princípio 24 - Priorizar ações de prevenção e mitigação para os impactos mais graves 

ou nos quais o atraso em tratá-los pode torná-los irremediáveis 

Comentário:decorrência direta da inobservância dos princípios 20 e 23 a empresa 

tratou de priorizar a protelação como meio de ação e a sonegação de informações como 

forma de diminuir sua exposição e imagem, colocando a imagem e os interesses financeiro 

acima das obrigações objetivas de que é ciente, contribuindo sobremaneira para a 

http://www.mppa.mp.br/upload/Recomendacao%20Vazamento%20Hydro_MPPA-MPF-DP(1).pdf
http://www.mppa.mp.br/upload/Recomendacao%20Vazamento%20Hydro_MPPA-MPF-DP(1).pdf
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irreversibilidade de alguns danos causados por suas atividades poluidoras ao longo dos 

anos, especialmente quando relacionadas aos danos à saúde. 

Princípio 29 - Empresas devem estabelecer ou participar de um mecanismo de queixa, em 

nível operacional, para garantir tratamento imediato e remediação direta  

Comentário:no documento interno da Hydro “The Hydro Way”, a empresa afirma 

dispor de um canal de denúncias interno, direcionado para os colaboradores e empregados 

chamado “Canal Whistleblower”, tal mecanismo, que segundo a empresa é operado por 

empresa contratada independente da cadeia de comando da empresa, visa ser um 

instrumento de denúncia sobre acobertamentos, exatamente o tipo de conduta que foi 

verificada no episódio do vazamento e extravazamento clandestino dos dias 17 e 18 de 

fevereiro de 2018, evidenciando uma cultura do acobertamento, através do silêncio, 

tratando a informação de interesse público, como segredo corporativo o que per sié prova 

inequívoca e definitiva de que os executivos da empresa eram cientes da existência do 

dreno clandestino e que este fazia parte de sua estratégia de preservação da imagem 

pública da companhia em detrimento ao interesse da sociedade. 

É impressionante que uma empresa tenha se transformado tão rapidamente de 

uma propaladora da ética, da responsabilidade social corporativa e dos direitos humanos 

em uma recorrente violadora de direito humanos. 

Segundo o “Norwegian Code of Practice for Corporate Governance of 2014”, uma 

das principais políticas de conduta das empresas deve ser o compromisso com o “comply 

or explain”, que demanda, diante de uma situação adversa o dever de cumprir as 

obrigações ou explicar o que ocorreu e como procederá diante dos fatos, nada mais 

distante da realidade. 

Acreditamos que o fator “lucratividade” esteja por trás da guinada de postura desta 

empresa em seu sitio na internet https://www.hydro.com/en/about-hydro/the-hydro-way/ 

duas coisas chamam a atenção: 

1) O Valor Corporativo “Coragem”, que tem como lema “Enfrentar desafios e assumir 

riscos calculados, mesmo que os resultados sejam incerto” onde não podemos 

deixar de raciocinar o risco calculado com a instalação do Dreno Clandestino, 

pervertendo o valor tão duramente cultivado e  

2) O “programa $ 300”, que perseguiu a meta de reduzir o custo de produção da 

tonelada do alumínio em 300 dólares. 

Fica fácil de imaginar a que custo social cada um destes dólares foi conseguido, 

incluindo, processos globais de redução de custos desde o apoio a políticas de redução de 

https://www.hydro.com/en/about-hydro/the-hydro-way/
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direitos trabalhistas, passando pelas manobras protelatórias que visam esquivar-se das 

responsabilidades,além de utilizar-seda distribuição de água potável em comunidades 

atingidas por desastres de sua responsabilidade como elemento purificador instantâneo de 

organismos humanos e do meio ambiente. 

Por outro lado, pensamos que estes dois fatores somados a política de remuneração 

de executivos, especialmente no que tange aos “performance-based bônus”, critério 

meritocrático por desempenhos financeiros, operacionais e sociais posto que a mesma 

pode ser responsável pela insensibilidade ambiental e humana evidenciada no caso de 

Barcarena, ferindo novamente o “Norwegian Code of Practice for Corporate Governance of 

2014”, evidenciada pelo descumprimento do princípio de governança corporativa que 

preconiza que remunerações baseadas em performance, não encoragem ações ou 

abordagens de rápido retorno ou de que gerem danos de longo prazo na imagem e 

interesses da empresa. 
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9. AVALIAÇÕES DOS LOCAIS VISITADOS PELA DILIGÊNCIA 

Para melhor avaliar os pontos de transbordamentos, seguem abaixo as imagens 

conforme as coordenadas geográficas desses locais: 

 

Figura 13 Pontos coletados durante a 
diligência (Elaboração do estudante em 
geoproc. Caio Costa) 

 

Figura 14 visão aproximada dos pontos 
coletados durante a diligência 

Nas imagens acima, conforme as coordenadas geográficas, tem-se: 

• Ponto 01 (Pt -01, marcador vermelho): Casa da Senhora Salistiana, na 

Comunidade Bom Futuro; 

• Ponto 02 (pt-02, marcador branco):  Portão lateral da bacia de rejeitos, DRS I, 

onde segundo os moradores, houve transbordamentos; 

• Ponto 03 (Pt-03, pingo d’água verde): Ponto de possível passagem de efluentes 

demonstrados pelos moradores; 

• Ponto 04 (Pt 04, marcador amarelo): Ponto de erosão, ocasionado pelo 

contínuo vazamento de rejeitos da DRS I. 

Percebe-se através das imagens que os locais de transbordamentos apontados pelos 

moradores do bairro Bom Futuro se referem ao Depósito de Resíduos Sólidos 1 – DRS I. Os 

pontos de transbordamento coincidem com a nascente do rio Murucupi e polui seu 

transcurso que atravessa a comunidade do Bom Futuro. Ressalte-se que as apresentações 

realizadas pela empresa Hydro Alunorte, limitaram-se a DRS II, onde segundo os 

funcionários não há indícios de ruptura e não houve vazamentos de rejeitos, bem como, 

afirmaram que todo o sistema de tratamento funcionou apesar da intensidade das chuvas 

do mês de fevereiro. 
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10. LAUDO DO INSTITUTO EVANDRO CHAGAS  

Diante das denúncias oferecidas pelas comunidades sobre os alagamentos 

ocasionados por uma lama avermelhada, coincidentes com as chuvas do dia 17 de 

fevereiro de 2018 e vivenciadas pela promotoria de Barcarena, o Ministério Público do 

Estado e Ministério Público Federal, solicitaram ao Instituto Evandro Chagas uma análise 

técnica sobre as águas que inundaram aquela região. 

Na manhã do dia 18 de fevereiro de 2018 a visita da equipe da Seção de Meio 

Ambiente (SAMAM), coordenada pelo Dr. Marcelo de Oliveira Lima, esteve na região 

acompanhada de representantes de outras Instituições locais,estaduais e federais. A 

análise técnica dos resíduos gerou a NOTA TÉCNICA SAMAM-IEC 002/2018, de 20 de 

fevereiro de 2018, cuja conclusão confirma a poluição das águas por rejeitos de bauxita e 

ainda, que a origem é do Depósito de Resíduos Sólidos – DRS I, que polui diretamente os 

corpos hídricos das localidades do Bom Futuro e Vila Nova.  

Destaque-se que durante a visita técnica guiada pela Empresa Hydro Alunorte com a 

equipe do Instituto Evandro Chagas, na parte interna das instalações, foram demonstrados 

que o Depósito de Resíduos Sólidos – DRS II, aparentemente não apresentava anomalias, 

porém no DRS I, constatou-se que em uma das bacias de resíduos houve transbordamento, 

considerando as lonas com resíduos de lama vermelha em toda sua extensão, indício que a 

Hydro Alunorte não apresentou explicação técnica plausível do ocorrido, segundo o laudo, 

que também ressalta que a empresa não mostrou o outro lado dessa bacia. 

 

 

Figura 15 Imagem 5 à pág. 3, do Laudo 
da SAMAM-IEC: Mantas sem evidências 
de transbordamento na bacia de 
resíduos localizada na DRS II 

 

Figura 16 Imagem 6 à pág. 4, do laudo da 
SAMAM-IEC: Evidências de transbordo 
de efluentes em bacia de resíduos 
localizada na DRS I. 
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Não suficiente, os técnicos descobriram uma encanação clandestina (uma vez que a 

empresa declarou desconhecê-la), que jorra resíduos direto da bacia para o meio 

ambiente, conforme figuras abaixo 

Imagens nº 16 e 17 à pag. 5, do laudo da SAMAM: Lançamento clandestino de efluentes a 

partir da área inundada:  

 

 

 
Figura 18 Efluentes escoando para o 
ambiente 

  

Figura 17Tubulação para escoamento de efluentes 
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O laudo traz também, imagens dos pontos de transbordamento de bacia localizada no bairro 

Bom Futuro, conforme abaixo: 

 

Figura 19 Imagem 10 à pág. 6, do laudo da SAMAM-IEC: Imagens da área investigada e 
comunidades potencialmente atingidas. 
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As análises físico-químicas e níveis de metais, realizadas pela equipe da SAMAM-IEC, das 

amostras coletadas entre os dias 17 e 18 de fevereiro de 2018, nas águas das áreas alagadas, no 

tubo de clandestino de lançamento e no igarapé da comunidade Bom Futuro, apresentaram as 

seguintes características: 

1- Níveis elevados de Alumínio, variando entre 0,22 e 13,00 mg/L; quando o índice pela 

CONAMA 357, Classe II, o limite de alumínio em águas doces é de 0,1 mg/L; (pág. 09) 

2- Entre as amostras de Cloreto, Nitrato, Nitrito e Sulfato, não foi encontrado Nitrato, porém, 

apresentaram elevados níveis dos demais elementos; entre esses, o nível de nitrato varia 

de 12,534 a 73,300 mg/L, quando o índice da CONAMA 357, é de 10,000 mg/L; (pág. 07) 

3- Níveis elevados de Fósforo Total, variando aproximadamente entre 0,6 a 1,4 mg/L, quando 

o limite da CONAMA  357, classe II é de 0,1 mg/L;(pág. 8) 

4- Entre os elementos Cálcio, Potássio, Magnésio e Sódio, todos foram encontrados, 

destacando maiores níveis de Cálcio e Sódio; (pág. 8) 

5- Entre os elementos de Cromo, Manganês, Níquel, Bário e Chumbo, todos foram 

encontrados, destacando-se Manganês e Bário. 

Diante dos resultados das análises que comprovam contaminação por efluentes alcalinos e 

com metais acima do que a legislação permite e considerando o uso dessas águas para consumo 

humano das comunidades, o Instituto Evandro Chagas recomendou a distribuição de água potável 

para todas as residências das comunidades Bom Futuro e Vila Nova. Sugeriu ainda, preparação e 

execução de um plano emergencial para avaliação da qualidade das águas enquanto durar as 

intensas chuvas na região de Barcarena, com execução pela Secretaria de Meio Ambiente de 

Barcarena com o apoio desse Instituto e outras instituições. 

 

11. ESTUDOS DO LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA E AMBIENTAL/LAQUANAM/UFPA 

O Laboratório de Química Analítica e Ambiental da Universidade Federal do Pará-

LUANAM/UFPA, sob a coordenação da professora Simone de Fátima Pinheiro Pereira, realizou 

estudo, por solicitação do Ministério Público Federal, nas águas da região de Barcarena no ano de 

2009. 

Análises de metais e físico-químicas foram realizadas em 118 amostras de água coletadas em 

poços de 26 comunidades continentais e insulares de Barcarena, incluindo 08 (oito) comunidades 

de Vila do Conde, onde se encontra o Distrito Industrial; 06 (seis) comunidades da Vila dos 

Cabanos, onde se encontram o bairro Murucupi, a Vila Nova e a Vila Itupanema; entre outras. 
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Conforme a pesquisa, diante da impossibilidade de o estudo abarcar todas as 

comunidades, após ouvirem a população, foram selecionadas as que apresentavam situação de 

risco mais iminente. 

O resultado apresentou que das 26 comunidades que tiveram água de poços analisada, 

somente duas não apresentaram contaminação por chumbo. 

Por ocasião do vazamento de lama vermelho em 2009, na mesma empresa Alunorte, 

proveniente da bacia de Rejeitos DRS I, o LAQUANAM constatou, dentre outros metais, o registro 

de índices superiores aos aceitáveis segundo a Resolução CONAMA nº 357/2005, de Ferro, Cobre, 

Alumínio, Chumbo, Bário e Cádmio. 

“O bário não existe naturalmente na Amazônia. Em Barcarena, no entanto, ele chega até a 

125 vezes acima do nível máximo permitido na água de rio, na época de vazamentos de rejeito do 

processamento do caulim. O ácido sulfúrico, usado no branqueamento do caulim, além de tornar 

disponíveis os metais ligados ao minério, também aumenta a acidez da água dos rios da região, o 

que pode alterar as condições de vida aquática”, alerta Simone Pereira. 

De acordo as diversas pesquisas conduzidas ao longo do tempo consequências para a 

saúde humana são graves e diversas, pois afetam as funções cerebrais, o sangue, os rins, os 

sistema digestivo e reprodutor, inclusive com possibilidade de produzir mutações genéticas em 

descendentes e causar câncer.A exposição ao chumbo pode gerar distúrbios gastrointestinais, 

neuromusculares e sobre o Sistema Nervoso Central, além de alterar a pressão arterial, afetar o 

fígado e o sistema renal, e ainda, o chumbo pode atravessar a membrana placentária provocando 

efeitos teratogênicos em fetos. Saturnismo é a denominação da patologia resultante da 

intoxicação por chumbo. 

A Intoxicação por alumínio esta associada à constipação intestinal, cólicas abdominais, 

anorexia, náuseas, fadiga, alterações do metabolismo do cálcio (raquitismo), alterações 

neurológicas com graves danos ao tecido cerebral. Na infância pode causar hiperatividade e 

distúrbios do aprendizado. Inúmeros estudos consideram que o alumínio tem um papel 

extremamente importante no agravamento do mal de Alzheimer (demência precoce). O excesso 

de alumínio interfere com a absorção do selênio e do fósforo. (fonte: 

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/educacao/intoxicacao-por-aluminio/716 ) 

A presença de Cobre em índice elevado no organismo gera dermatite e alto de risco 

teratogênico (câncer). E caracteriza-se a intoxicação por cobre por náuseas, vômitos, queimação 

epigástrica e diarréia. Os efeitos tóxicos sistêmicos incluem: hemólise, necrose hepática, 

hemorragia intestinal, oligúria, azotemia, hemoglobinúia, hematúria, proteinúria, hipotensão, 

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/educacao/intoxicacao-por-aluminio/716
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taquicardia, convulsões, coma e morte. (fonte:http://blog.clubedaquimica.com/as-doencas-do-

cobre-no-organismo/ ) 

O ferro encontrado em seres humanos em valores acima dos naturais por exposição 

prolongada podem acarretarirritações do trato gastrintestinal, causando necrose de mucosa, 

provocando vômitos, diarreia, dor abdominal, ulceração da mucosa e sangramento logo após uma 

ingestão significativa. À medida que a superfície da mucosa é lesada, a barreira reguladora dos 

enterócitos é comprometida e o Ferro livre passa sem impedimento para o sangue, tornando-se 

sistêmico, onde passará a acarretar diversos problemas como o acumulo no fígado. (Fonte: 

http://www.medicinanet.com.br/conteudos/revisoes/7276/intoxicacao_por_ferro.htm ) 

Ainda há a presença excessiva de Cádmio, que é considerado carcinogênico e seu acúmulo 

no organismo acarreta vários problemas de saúde, como desenvolvimento de hipertensão e 

doenças do coração, concentrando-se nos rins e nas paredes das artérias. Efeitos mais graves são 

decorrentes dessa alta concentração de cádmio: destruição do tecido testicular e das hemácias 

sanguíneas. (Fonte: http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/cadmio.htm  ) 

Pelos estudos, indica-se que provavelmente a proximidade das indústrias, como Alunorte e 

Imerys RCC, favoreça a maior contaminação das águas de consumo no continente.  

Para a coordenadora dos estudos, professora Dra. Simone Pereira, o alto índice de chumbo 

no continente e na região insular, pode significar o aporte de efluentes que se espalham do 

continente às ilhas e a possibilidade de chegar a Belém. 

12. RECOMENDAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ E DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ 

 

RECOMENDAÇÃO Nº 8/2018/PRPA; RECOMENDAÇÃO Nº 001/2018/MP/PA-1ªPJB; 

RECOMENDAÇÃO Nº 002/2018/MP/PA-8ªPJC 

 A partir das análises inseridas na NOTA TÉCNICA SAMAM 002/2018, do Instituto Evandro 

Chagas o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e a 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, efetivaram diversas recomendações de acordo com 

as competências de cada órgão.  

Entre as recomendações para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade - SEMAS, estão relacionadas: 

1) À imediata revogação do instrumento denominado de “comissionamento” ou 

“autorização para comissionamento”, o qual constitui mecanismo não previsto na 

http://blog.clubedaquimica.com/as-doencas-do-cobre-no-organismo/
http://blog.clubedaquimica.com/as-doencas-do-cobre-no-organismo/
http://www.medicinanet.com.br/conteudos/revisoes/7276/intoxicacao_por_ferro.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/cadmio.htm
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legislação ambiental vigente, mas que baseou o funcionamento do DRS II da Hydro 

Alunorte; 

2) O imediato embargo do DRS II; 

3) Apresentação, no prazo de 05 (cinco) dias, de uma análise do cumprimento do plano de 

contingenciamento da empresa considerando o princípio da precaução; 

4) A exigência, como condicionantes de qualquer licença referente ao DRS II, da instalação 

de alarmes sonoros para situações de emergência e de equipamento que monitore, em 

tempo real, a qualidade dos efluentes lançados, com acompanhamento por essa 

Secretaria; 

5) A apresentação dos relatórios de monitoramento das instalações da Empresa, 

referentes aos últimos 2 (dois) anos; 

6) A imediata exigência, junto à Hydro Alunorte, da ampliação e aperfeiçoamento da 

Estação de Tratamento de Efluentes - ETE nas dependências da planta industrial da 

empresa, de modo que sua capacidade de tratamento de efluentes seja plenamente 

compatível com o volume máximo de água existente em períodos de chuvas intensas e 

com o lançamento no corpo hídrico receptor dentro das normas técnicas, entre outras. 

As recomendações ao Estado do Pará, à Companhia de Desenvolvimento Econômico do 

Pará - CODEC, à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade SEMAS e ao Instituto 

de Terras do Pará - ITERPA, estão relacionadas às populações tradicionais, são elas 

1) A identificação dos territórios tradicionais incidentes na área destinada ao Distrito 

Industrial; 

2) A previsão de uma zona de amortecimento ao redor dos territórios tradicionais 

incidentes na área destinada ao Distrito Industrial; 

3) Exclusão das áreas de territórios tradicionais, das áreas passíveis de licenciamento e 

implantação de novas atividades; 

4) Suspensão imediata de todos os licenciamentos em trâmite na SEMAS incidentes na 

área destinada ao Distrito Industrial e demais áreas de atividade industrial do 

Município, até que se efetive levantamento dos territórios tradicionais acima referidos 

e também, até que a SEMAS demonstre ter condições de monitorar e fiscalizar as 

empresas com eficiência, inclusive com o levantamento de dados técnicos em campo; 

5) Que não haja venda de áreas para a instalação de novos empreendimentos sem a 

prévia consulta às comunidades afetadas (cláusula sexta do TC nº 8/2015, originado do 

IC nº 1.23.000.001675/2011-87; entre outras. 

Entre as recomendações à Hydro Alunorte estão: 
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1) A suspensão imediata das atividades do DRS II; 

2) Retirada imediata da tubulação ilegalmente instalada na área; 

3) Execução imediata do plano de contingenciamento, inclusive com o fornecimento de 

água potável e atendimento à saúde das comunidades afetadas; 

4) Tomar as providências imediatas para identificar, recompor e compensar os danos 

ocasionados às comunidades afetadas e ao meio ambiente; entre outros que levarão a 

investigação minuciosa dos fatos denunciados. 

 

13. CONCLUSÕES DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E DEFESA DO CONSUMIDOR - 

ALEPA 

Considerando que as imagens produzidas na diligência da Comissão de Direitos Humanos 

comparadas com as imagens do Instituto Evandro Chagas demonstram novo ponto de 

transbordamento do DRS I da Hydro Alunorte (em círculos brancos nas imagens abaixo), sendo 

esta a razão provável pela qual a empresa Hydro Alunorte, no momento da inspeção guiada dos 

técnicos do SAMAM – IEC, não os ter levado a circundar todo o perímetro da Bacia DRS I, 

convergindo com o laudo técnico da SAMAM-IEC, de que no DRS I está a bacia que ocasionou, no 

período de chuvas intensas do mês de fevereiro/2018, a poluição dos corpos hídricos na 

comunidade Bom Futuro. 

 

 

  

 

 

Figura 20CDHeDC: Círculo no ponto de transbordo e 
erosão 

Figura 21SAMAM-IEC: Círculos nos pontos de 
transbordo e extravasamento 
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Considerando que o DRS I está fora de operação ou sem lançamentos de novos rejeitos 

desde o início das operações do DRS II, em agosto de 2017, o volume das chuvas acarretou em 

transbordamento da mesma em pelo menos dois pontos, quais sejam os identificados pela CDH e 

DC Alepa as proximidades da comunidade Bom Futuro e o ponto relacionado no laudo do Instituto 

Evandro Chagas, além do acionamento do extravazor clandestino identificado pelo SAMAM – IEC. 

Considerando os relatos, durante a oitiva pública, onde os moradores alertaram que não só 

ocorrem vazamentos, mas que os rejeitos dos minérios são jogados diretamente nos rios através 

de tubulações, os quais podem ser vistos pelos pescadores e no que tange a essas tubulações, 

segundo os depoimentos, está caracterizada que as fontes de contaminação são diversas e tem 

origem com maior frequência pelas Empresas Imerys e Hydro/Alunorte, sem prejuízo de outras 

localizadas no mesmo polo industrial, conclui-se que a área convive diariamente com lançamentos 

tóxicos, cujo acumulo, dado os diversos episódios relacionados apenas nestes 18 anos do século 

XXI, constituem uma área em constante degradação ambiental, sem que tenha havido qualquer 

esforço para conter suas fontes, recuperar o ambiente e especialmente tratar e assistir as 

populações locais. 

Considerando que os resultados das pesquisas do Laboratório de Análise Química, Analítica e 

Ambiental da UFPA - LAQUANAM, que comprovam elevada quantidade de metais nos organismos 

das pessoas daquela região, verifica-se que as denúncias dos moradores relativas aos problemas 

de saúde, além de verdadeiras, demandam urgente acompanhamento e cuidados especiais dos 

órgãos de saúde pública. 

CONCLUI: 

QUANTO AO EPISÓDIO DOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2018, EM RELAÇÃO: 

A HYDRO ALUNORTE 

Que a empresa Hydro Alunorte, motivada por interesses de mercado, evidenciados nas 

suas políticas internas de remuneração de Executivos, agressiva e inadvertidas políticas de 

estimulo ao risco operacional e redução de custos  provavelmente agiu para o resultado, 

dolosamente, esperando permanecer incógnita em suas reiteradas práticas de dano ao Meio 

Ambiente e aos seres humanos, operando uma política de silencio e acobertamento que já se 

constitui como cultura corporativa, diversa da propalada e falaciosa “Hydro Way” propagandeada 

em relatórios de gestão e responsabilidade corporativa da empresa. 

Que a empresa Hydro Alunorte através de seus executivos e diretores, mesmo cientes de 

que a Estação de Tratamentos de Efluentes das Bacias DRS I e DRS II sofreria seu primeiro 

momento de estresse, com a chegada do período de chuvas na região, dada a somatória dos 
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volumes das duas operações sobre a ETE, utilizou dreno clandestino para aliviar esta sobrecarga, o 

que não se mostrou suficiente gerando pelo menos dois pontos de transbordamento e/ou 

vazamento, manteve suas operações, omitiu do poder público e da população a situação de risco 

potencial, impediu a realização adequada, ampla, livre e independente de inspeção por agentes 

públicos competentes e capazes de produzir um retrato fidedigno dos danos causados ao 

ambiente e as pessoas residentes nas áreas afetadas, para tentar por outros meios, esconder o 

ocorrido, tal como evidenciado na descoberta de ponto de transbordamento em área levantada 

pela CDHeDC da ALEPA. 

AO GOVERNO DO PARÁ 

Conquanto as investigações e apurações de responsabilidade dos órgãos estaduais de Meio 

Ambiente tenham rapidamente agido para identificar as causas do transbordamento, há uma 

aparente inércia do Estado do Pará quanto a proteção, amparo e assistência as populações 

atingidas pelo episódio, pois dada a sua competência constitucional, não pode o estado se colocar 

a parte do conflito ambiental instalado entre empresa poluidora e o cidadão. 

Mais uma vez, trata o Estado do Pará de esconder-se de sua responsabilidade ao exigir que 

a empresa preste assistência com garrafões de água quando dispõe de todo um manancial de 

recursos e programas estaduais e federais para utilizar em favor da população diretamente 

atingida pelo desastre, escolhendo desconhecer procedimentos básicos de assistência em caso de 

desastres humanos relacionados com as atividades de mineração, com intoxicações exógenas no 

ambiente domiciliar e com contaminação de sistemas de água potável, tal como sobejamente 

comprovado por diversos estudos e análises aqui compilados. 

QUANTO AOS SUCESSIVOS DESASTRES HUMANOS VERIFICADOS ANUALMENTE EM 

BARCARENA: 

As causas das diversas contaminações que assolam o povo Barcarenense e ameaçam 

seriamente os municípios vizinhos especialmente a Capital Belém, Abaetetuba, Ponta de Pedras e 

toda a região Metropolitana, o Marajó, o Baixo Tocantins e o Vale do Acará não estão circunscritas 

a apenas um episódio, mas ao conjunto de desastres sucessivos, com altíssima frequência que se 

somam aos impactos já previstos pela própria natureza das operações indústrias abrigadas e 

concentradas na área. 

O poder público federal, estadual e municipal estão cientes destes prejuízos e ao não 

terem tratado de forma exemplar cada um deles, a seu tempo, com a energia e cuidados 

necessários assumiram o risco de produzir os resultados que hoje se evidenciam. 
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Omissivamente, cada um em sua medida e delimitada por suas competências, pela 

incapacidade de organizar órgãos, expertises, recursos e meios de enfrentar o problema que ora 

se impõe. 

O verdadeiro empoderamento destas comunidades deveria advir do reconhecimento da 

ocupação ancestral do território, invadido pelo Governo Brasileiro, à época do regime militar que 

implantou sob ferro e fogo as plantas de refino de bauxita e verticalização do alumino, 

respectivamente Alunorte e Albras sobre territórios tradicionalmente ocupado por ribeirinhos que 

viviam da pesca, do extrativismo do açaí e de culturas tradicionais com a mandioca, neste sentido 

o pagamento de royalties ao poder público representa um saque ao patrimônio daquelas 

populações que foram expulsas da área, e ao realojarem-se nas imediações sofrem com os danos 

causados a sua saúde e ao meio ambiente do qual dependem para viver. 

Os royalties geram apenas uma relação de dependência enorme, pois capturam governos 

com a entrada constante de divisas sob o discurso da geração efetiva de empregos e os benefícios 

indiretos, nunca palpáveis, advindos da necessidade constante da geração de lucros obtidos pelas 

operações poluidoras. 

Os municípios se sujeitam a poluição e danos à saúde das populações deixadas para trás 

pelos royalties, dinheiro que circulam livre nos cofres municipais, sem finalidade específica, sem 

controle social do emprego efetivo destes recursos que acabam internalizando muito pouco para 

as populações. 

Todos os recursos dispensados pelas empresas com royalties, pagamento de taxas, e 

pequenas indenizações são infinitamente inferiores ante os enormes lucros produzidos, 

turbinados pelos massivos incentivos fiscais, que fazem com que a Hydro Alunorte tenha passado 

os últimos 15 anos sem pagar um centavo de imposto sobre todos os combustíveis e a energia 

empregados em suas atividades. 

O drama de Barcarena tenderá a se estender pelo tempo, pois, sem mudança efetiva do 

modelo de relacionamento institucional, apenas um evento de proporções bíblicas será capaz de 

restaurar o espírito público dos gestores e a partir daí, a sanidade ambiental e a condição de 

salubridade para as populações tradicionais. 

Esperar isto de uma empresa ou de um punhado delas é perda de tempo. A liderança deste 

processo deveria ser o poder público, e neste caso o Estadual, pois por mais que possa carecer de 

tamanho investimento para tão enorme tarefa, só ele tem o compromisso constituinte de 

defender o povo e liderar os esforços para uma solução efetiva e que tenha os seres humanos 

como foco e não o capital. 
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14. RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E DEFESA DO CONSUMIDOR 

DA ALEPA 

Sem prejuízo das recomendações de números008/2018/PRPA, 001/2018/MP/PA-1ªPJB e 
002/2018/MP/PA-8ª PJC exaradas pelos Ministérios Públicos Federal e Estadual em conjunto 
com a Defensoria Pública do Estado do Pará, as quais reportamo-nos em absoluta concordância 
RECOMENDAMOS: 

RECOMENDAÇÕES AS POPULAÇÕES TRADICIONAIS ATINGIDAS PELO DESASTRE: 

1) Formalizar com o apoio da Defensoria Pública do Estado do Pará e Defensoria Pública da 

União, Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal reclamação contra a União, 

Estado do Pará e Município de Barcarena/PA, para cessarem as violações de direitos 

humanos cometidas contra os povos e comunidades tradicionais de Barcarena, assim 

como, para pleitear reparações quantos aos danos causados à saúde, ao  meio ambiente, 

ao direito ao modo tradicional de existência, às culturas alimentares, inclusive às 

medicinais tradicionais e à soberania alimentar e nutricional; 

2) Formalizar, com o apoio da Clínica de Direitos Humanos e/ou com o Laboratório de Justiça 

Global e Direitos Humanos da Amazônia da Universidade Federal do Pará e da Defensoria 

Pública do Estado do Pará, reclamação contra o Estado Brasileiro pelas violações de 

direitos humanos cometidas contra as populações tradicionais de Barcarena, junto a 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos – CIDH, para pleitear reparações quantos 

aos danos causados à saúde, ao ambiente, ao direito ao modo tradicional de existência, às 

culturas alimentares, inclusive às medicinais tradicionais e  à soberania alimentar e 

nutricional; 

3) Formalizar, com o apoio da Clínica de Direitos Humanos e/ou com o Laboratório de Justiça 

Global e Direitos Humanos da Amazônia da Universidade Federal do Pará e da Defensoria 

Pública do Estado do Pará, reclamação contra o Estado Norueguês pelas violações de 

direitos humanos cometidas contra as populações tradicionais de Barcarena, junto ao Alto 

Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos - ACNUDH, para pleitear 

reparações quantos aos danos causados à saúde, ao ambiente, ao direito ao modo 

tradicional de existência, às culturas alimentares, inclusive às medicinais tradicionais e  à 

soberania alimentar e nutricional; 

4) Formalizar, com o apoio da Clínica de Direitos Humanos e/ou com o Laboratório de Justiça 

Global e Direitos Humanos da Amazônia da Universidade Federal do Pará e da Defensoria 

Pública do Estado do Pará, reclamação contra as empresas Multinacionais Imerys e Norks 

Hydro pelas violações de direitos humanos cometidas contra as populações tradicionais de 

Barcarena, junto à Organização Mundial do Comércio - OMC, para pleitear sanções contra 

estas empresas e demandar reparações quantos aos danos causados à saúde, ao ambiente, 
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ao direito ao modo tradicional de existência, às culturas alimentares, inclusive às 

medicinais tradicionais e  à soberania alimentar e nutricional; 

5) Formalizar, com o apoio da Clínica de Direitos Humanos e/ou com o Laboratório de Justiça 

Global e Direitos Humanos da Amazônia da Universidade Federal do Pará e da Defensoria 

Pública do Estado do Pará, reclamação contra as empresas Multinacionais Imerys e Norks 

Hydro pelas violações de direitos humanos cometidas contra as populações tradicionais de 

Barcarena, junto à Organização Internacional do Trabalho - OIT, para pleitear sanções 

contra estas empresas e demandar reparações quantos aos danos causados à saúde, ao 

ambiente, ao direito ao modo tradicional de existência, às culturas alimentares, inclusive às 

medicinais tradicionais e  à soberania alimentar e nutricional; 

RECOMENDAÇÕES AO PODER PÚBLICO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL 

Decretar no âmbito de suas atribuições constitucionais estado de calamidade pública visando 

viabilizar ações extraordinárias e dispor rapidamente de recursos para fazer frente as seguintes 

recomendações: 

1) Constituir força tarefa composta por membros do INCRA, SPU e ITERPA com a finalidade de 

reconhecer e titular no âmbito fundiário os direitos de propriedade dos territórios 

tradicionais apropriados indevidamente pela CODEBAR, para a instalação de todo o distrito 

industrial de Barcarena e do Porto de Vila do Conde, com vistas a estabelecer uma relação 

de causalidade para a criação de um royalty social que vislumbre a renda pela ocupação do 

território e a indenização das perdas e danos causados e a causar pelas operações da 

empresa; 

2) Constituir força tarefa com membros do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos 

Naturais Renováveis IBAMA, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - 

ICMBio, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS/PA, Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente - SEMMA/Barcarena, Instituto Evandro Chagas, por sua 

divisão SAMAM; Instituto Médico Legal “Renato Chaves”, Núcleo de Meio Ambiente – 

NUMA/UFPA; Laboratório de Análise Química, Analítica e Ambiental – LAQUANAM/UFPA e 

outros para auditar todas as licenças ambientais expedidas no Distrito Industrial de 

Barcarena e nos Portos de Vila do Conde, com vistas garantir a execução de 

condicionantes, aferir a eficácia das medidas mitigadoras por elas definidas, definir novos 

parâmetros de controle da qualidade ambiental, instalar novos métodos de 

monitoramento e avaliação de risco em tempo real, empregando tecnologias que 

propiciem controle e participação popular, transparência absoluta dos resultados com 

ampla divulgação de dados sem custos adicionais ao poder público; 
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3) Constituir força tarefa com membros da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA; Ministério 

do Desenvolvimento Social – MDS; Secretaria Extraordinária de Integração de Políticas 

Sociais – SEIDS; Secretaria de Estado de Saúde – SESPA; Secretaria de Estado de Assistência 

Social, Trabalho Emprego e Renda – SEASTER; Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria 

Municipal de Assistência Social de Barcarena com apoio do Instituto Evandro Chagas – IEC 

e do Laboratório de Análise Química, Analítica e Ambiental – LAQUANAM/UFPA e outros 

para realizar ampla investigação da condição de saúde ambiental das populações direta e 

indiretamente atingidas pelos danos causados pela degradação ambiental permanente em 

Barcarena, coletando amostras de tecidos, cabelo e sangue para determinar o grau de 

contaminação de cada indivíduo, o tipo de tratamento adequado para cada caso e levantar 

as necessidades individuais e coletivas de assistência social, realizando busca ativa de 

usuários da assistência viabilizando a entrega ininterrupta de Cestas Básicas, via 

CONAB/MDS e inscrevendo-os imediatamente no CadÚnico do Governo Federal, assim 

como a programas de proteção socioassistencial a que tenham direito, a fim de terem 

acesso a gêneros alimentícios e garantida renda que propicie a aquisição de alimentos uma 

vez que a agricultura está inviabilizada na região até que se comprovem a segurança 

alimentar das produções familiares nesta data sob suspeita de contaminação; 

4) Constituir força tarefa com membros do Departamento Nacional de Produção Mineral – 

DNPM, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis IBAMA, 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio, Secretaria de Estado 

de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS/PA, Secretaria Municipal de Meio Ambiente  

- SEMMA/Barcarena; Núcleo de Meio Ambiente – NUMA/UFPA; Laboratório de Análise 

Química, Analítica e Ambiental – LAQUANAM/UFPA e outros para avaliar o cumprimento 

do Planos de Recuperação de Áreas Degradas – PRAD de todas as bacias de rejeitos no 

Complexo Industrial de Barcarena, instalando sistema de informação e monitoramento 

público em tempo real, com metas definidas com participação das populações locais, que 

alcancem a dimensão socioeconômica das famílias, sem prejuízo da constituição de 

protocolos de consulta prévia, livre e informada com base na Resolução 169 da OIT e na Lei 

8.602, de 2018 – Lei da Socioeconomia do Estado do Pará; 

5) Constituir força tarefa com técnicos do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento; Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – 

IBAMA; Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio, Secretaria de 

Estado de Desenvolvimento da Agricultura e Pesca – SEDAP; da Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente e Sustentabilidade -  SEMAS/PA, Secretaria Municipal de Meio Ambiente - 

SEMMA/Barcarena; Núcleo de Meio Ambiente – NUMA/UFPA; Laboratório de Análise 

Química, Analítica e Ambiental – LAQUANAM/UFPA e outros para projetar a recuperação 
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dos recursos pesqueiros da região de Barcarena, na sua condição de Área Degradada, com 

garantias de participação popular e controle social da definição de diretrizes e planos de 

manejo, sem prejuízo da constituição de protocolos de consulta prévia, livre e informada 

com base na Resolução 169 da OIT e na Lei 8.602, de 2018 – Lei da Socioeconomia do 

Estado do Pará. 

6) Propor alterações da Lei estadual nº 7.408 de 30 de abril de 2010, no que diz respeito a 

produzir alterações da referida legislação com vistas a reduzir os prazos mínimos de 

recorrência dos estudos hidrológicos e meteorológicos, ampliando o ambiente da 

investigação de forma a incluir além da bacia hidrográfica diretamente vinculada a bacia de 

rejeitos, os corpos hídricos que se comunicam com ela. 

 

RECOMENDAÇÕES AO GOVERNO DO PARÁ 

1) Acelerar a Avaliação Territorial Estratégica – ATE, na forma da lei 8.602/2018 – Lei da 

Socioeconomia do Estado Pará, sem prejuízo da consulta as populações tradicionais para 

enviar a ALEPA ainda nesta legislatura do Plano Barcarena Sustentável, voltado 

exclusivamente ao desenvolvimento econômico e social da região impactada pelo Distrito 

Industrial de Barcarena e o porto de Vila do Conde, observado o Direito à Consulta Prévia, 

Livre e Informada de Povos e Comunidades Tradicionais locais. 

2) Suspender o tratamento tributário diferenciado concedido a Alunorte Alumina do Norte do 

Brasil S.A., por força da Resolução SEFA Nº 14 de 10 de julho de 2015, pelo 

descumprimento dos incisos IX e X do art. 7º, na aplicando os efeitos do Art. 8º da mesma 

resolução que estabelece a revisão periódica das metas pactuadas, os compromissos 

assumidos no Termo de Acordo e as condicionantes e obrigações estabelecidas na 

legislação; 

3) Sustar o processo de Licenciamento da Ferrovia Paraense – FEPASA, a fim de mensurar a 

agregação de impactos que a Ferrovia trará, somando-se a situação calamitosa já 

evidenciada em Barcarena; 

4) Instalar emergencialmente, nas imediações das Bacias de Rejeitos DRS I e II da empresa 

Hydro Alunorte, compreendendo especialmente os pontos de transbordamento e/ou 

vazamento bem como no dreno clandestino da bacia DRS I, sistema de monitoramento por 

câmeras cujas imagens deverão ser transmitidas em tempo real, ao Gabinete de Gestão 

Integrada Municipal de Barcarena, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade - SEMAS/PA e ao Centro Integrado de Operações da – CIOP; 
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5) Disponibilizar em caráter emergencial diligência de consultores do Programa 

CREDCIDADÃO a Comunidade Ilha São João, a fim de apoiar o retorno as atividades 

pesqueiras prejudicadas pelos seguidos desastres ambientais e humanos que atingiram a 

área. 

 

RECOMENDAÇÕES AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NORKS HYDRO 

1) Afastar imediatamente todos os executivos da Hydro Alunorte, posto que provavelmente 

houve conduta dolosa no caso em tela e ainda que o desastre dos dias 17 e 18 de fevereiro 

não tivesse ocorrido, restou comprovada a operação de alto risco ambiental e humano 

desenvolvida pela empresa em solo paraense, ferindo diretamente o Norwegian Code of 

Practice for Corporate Governance of 2014, evidenciada pelo descumprimento do princípio 

de governança corporativa “comply or explain”; 

2) Rever a política e a eficácia do “Canal Whistleblower” em operação no Brasil ou 

especificamente na Hydro Alunorte, pela patente ineficiência do mesmo, seja pela cultura 

de silêncio instalada nas dependências da Hydro Alunorte, seja pela eventual falha do 

Sistema Alert Line pela operadora independente contratada pela Hydro, em absoluta 

desconformidade com o “Hydro Way” símbolo de orgulho e responsabilidade corporativa, 

internacionalmente reconhecido; 

3) Rever a política de remuneração de executivos, especialmente no que tange aos 

“performance-basedbônus”, critério meritocrático por desempenhos financeiros, 

operacionais e sociais posto que a mesma pode ser responsável pela insensibilidade 

ambiental e humana evidenciada no caso de Barcarena, ferindo novamente o “Norwegian 

Code of Practice for Corporate Governance of 2014”, evidenciada pelo descumprimento do 

princípio de governança corporativa que preconiza que remunerações baseadas em 

performance, não encoragem ações ou abordagens de rápido retorno ou de que gerem 

danos de longo prazo na imagem e interesses da empresa. 

 

RECOMENDAÇÕES AO GOVERNO DA NORUEGA 

1) Exigir do “Norwegian Corporate Governance Board”, que aplique sanções na empresa 

NORKS HYDRO ou que ao menos instaure procedimento de investigação sobre o 

descumprimento do “Norwegian Code of Practice for Corporate Governance of 2014”, 

pelas práticas da empresa em solo Brasileiro e Paraense; 
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2) Doar ao Fundo Amazônia recursos específicos para a mitigação, recuperação e tratamento 

do ambiente e das populações atingidas pelas operações da Hydro Alunorte, em respeito 

ao princípio do poluidor pagador e da presença de capital estatal norueguês na NORK 

HYDRO, sem prejuízo das sanções pecuniárias, multas, taxas, indenizações e outras 

medidas administrativas a serem impostas pelo governo brasileiro a empresa. 

 

É o relatório, 

 

 

Dep. Bordalo 
Pres. da Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor da Alepa 

 
Com as contribuições dos Deputados Lélio Costa Airton Faleiro e Jaques Neves  
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