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P eritos do Centro de Pe-
rícias Científicas Renato 
Chaves (CPC) foram on-

tem a Barcarena analisar o que 
representa a lama vermelha 
que inundou a cidade. A empre-
sa Hydro Alunorte é apontada 
como responsável. Desde sá-
bado, moradores do município 
temem a possibilidade de novo 
desastre ambiental, já que foram 
18 acidentes desde o ano 2000, 
praticamente um a cada ano. 
Na próxima quinta-feira o Ins-
tituto Evandro Chagas (IEC) vai 
divulgar o resultado da análise 
de amostras de águas e efluen-
tes coletados. Só a partir daí os 
ministérios públicos do Pará 
(MPPA) e Federal (MPF) pode-
rão confirmar o que ocorreu.

No sábado, choveu muito em 
Barcarena: foram 200 milíme-
tros em 12 horas. Moradores do 
município acreditam que isso 
provocou o transbordamento 
ou algum dano a depósitos de 
resíduos da refinaria. A empresa 
nega que tenha qualquer proble-
ma e atribuiu a cor avermelhada 
da água à cor do solo. Mas entre 
os rejeitos da produção de alu-
mínio há uma lama avermelha-
da; é um resíduo que moradores 
de Barcarena dizem que, quan-

do está seco, gera poeira averme-
lhada. Os efeitos da poeira são 
sentidos há tempos: irritações 
na pele, nas vias respiratórias, 
olhos e até problemas digesti-
vos. Há reclamações de metais 
pesados na água e animais.

O promotor de Justiça La-
ércio Guilhermino de Abreu 
disse que o MPPA continuará 
se reunindo com órgãos públi-
cos e comunidade. No entanto, 
quaisquer medidas só poderão 
ser tomadas a partir dos laudos 
do CPC e do IEC. 

Em nota, a prefeitura de Bar-
carena informa que “os técnicos 
da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente vistoriam no domin-
go (18), junto com integrantes de 
outros órgãos ambientais do es-
tado, a área das bacias da Hydro 
Alunorte e não constataram 
transbordamento de rejeitos 
para as comunidades do entor-
no. No entanto, a Secretaria de 
Meio Ambiente de Barcarena 
notificou a empresa por verifi-
car falhas no sistema de drena-
gem pluvial que precisam ser 
corrigidas para evitar possíveis 
problemas ambientais”.

A Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente e Sustentabili-
dade (Semas), que fez um sobre-

Barcarena aguarda laudos
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voo na área junto com o MPPA, 
informou que não detectou 
nenhum problema no sistema 
de barragens e contenção da 
refinaria. A comunidade e o ad-
vogado Ismael Moraes critica-
vam a construção de 20 bacias 
de retenção de rejeitos. Vários 
protestos já foram feitos e até 
uma sessão especial na Câmara 
Municipal de Barcarena sobre a 
presença da empresa e risco às 
comunidades próximas. A esti-
mativa é de que haja 5 mil famí-
lias ao longo das comunidades.

O advogado Murilo Araújo, 
especialista em Direito Am-

biental da Associação da Cadeia 
Produtiva Florestal da Amazô-
nia (UniFloresta), observa que 
a lama vermelha é um indício, 
uma evidência de algo no míni-
mo preocupante. Afinal, os re-

jeitos da produção de alumínio 
geram uma lama avermelhada. 
Mas reforçou o quão importan-
tes são os laudos do IEC e do 
CPC para qualquer tomada de 
providências.

Além de afirmar que não 
houve qualquer dano às barra-
gens ou transbordamento das 
bacias, a Hydro Alunorte expli-
ca, em nota, que “a água da chu-
va foi canalizada para as bacias 
de sedimentação e direcionada, 
posteriormente, para as esta-
ções de tratamento de efluentes 
industriais. Na Hydro Alunorte, 
toda precipitação pluviométrica 
é coletada e tratada antes de ser 
devolvida ao rio”. A nota segue 
dizendo que “conforme ates-
tado pelo monitoramento, não 
existe qualquer ligação entre as 
atividades da Hydro Alunorte e 
uma suposta contaminação da 
água na área de Barcarena”.

No último sábado a Hydro 
Alunorte recebeu representan-
tes da Promotoria de Justiça de 
Barcarena, Defesa Civil, Secre-
taria Municipal de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Eco-
nômico de Barcarena (Semade), 
Corpo de Bombeiros e da As-
sociação Caiquiama, represen-
tando comunidades locais. Ao 
fim da visita, as autoridades e o 
representante comunitário assi-

Hydro Alunorte nega qualquer dano às barragens
naram ata que atesta não terem 
sido identificados indícios ou 
risco de transbordo na área de 
resíduo DRS 1. 

No domingo passado, visita-
ram as instalações da empresa 
representantes da Semas, Insti-
tuto Evandro Chagas, Promoto-
ria Justiça de Barcarena, Defesa 
Civil, Semade, Bombeiros e Se-
cretaria Municipal de Meio Am-
biente de Abaetetuba (Semea). 
Os presentes assinaram a ata de 
reunião para finalizar a vistoria 
reafirmando, a exemplo das vi-
sitas anteriores, que não houve 
rompimento do Depósito de Re-
síduos da empresa.

Na visita, verificou-se a exis-
tência de uma tubulação com 

pequena vazão de água de co-
loração avermelhada na área da 
refinaria. Conforme solicitado 
pelas autoridades, neste mo-
mento a empresa está fazendo 
as investigações necessárias 
para identificar a origem e na-
tureza do material, bem como 
realizando a imediata vedação 
desta tubulação.

Neste mesmo dia a empresa 
foi visita pelo Ibama. Os técnicos 
percorreram o entorno dos de-
pósitos DRS1 e DRS2. A exemplo 
dos demais visitantes, compro-
varam que não houve transbor-
do ou vazamento. 
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