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Para Sempre:
A cadeia integrada como propulsor 
do desenvolvimento no Pará



Transformando ciência e recursos naturais em produtos 
que contribuem para uma sociedade mais viável

Fertilizantes, magnésio, petróleo e gás, polímeros, 
piscicultura, medicamentos, alumínio e reciclagem

Líder mundial na produção de alumínio

      111 anos de desenvolvimento industrial e sustentável
A Hydro lidera a industrialização e modernização da Noruega há mais de um século
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No.1
in

bauxita

No.1
in

alumina

No.1
in

alumínio

MRN

A Hydro é detentora de 5% da maior mina de bauxita 
do Brasil e 100% da segunda maior mina de bauxita 
do Brasil.

A Hydro é detentora de 92,13% da maior refinaria de 
alumina do Brasil e do mundo.

A Hydro é detentora de 51% da maior produtora de 
alumínio primário do Brasil e da América do Sul em 
operação.

A Hydro é responsável por 50% do comércio da 
bauxita brasileira e refina mais da metade da alumina 
do Brasil.

CAP

No Brasil, a Hydro é a empresa nº 1 de alumínio 
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Bauxita Alumina Energia
Aluminio 
Primário

Fundição Produtos

Laminação

Extrusão

Reciclagem

Reciclagem

MRN
Mina de Bauxita

Hydro Paragominas
Mina de Bauxita

Hydro Alunorte
Refinaria de Alumina

Albras
Fábrica de Alumínio

Projeto CAP 
Refinaria de Alumina

50% Acro
Planta de extrusão

via Sapa JV

   Companhia integrada de alumínio
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8.500
Empregados diretos e indiretos

Empregos

R$ 9.2 bilhões
Investidos nos últimos 12 anos

Investimentos

R$ 800 
milhões
em gastos anuais 

com bens e serviços locais

Compras Locais

A Hydro faz parte do crescimento econômico do Pará 
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6

 78% dos empregados da 
Hydro nasceram no Pará

 ,  :   !Nossa Gente nosso futuro Juntos somos Hydro
Compromisso com o povo paraense – Hydro no Pará



Compromisso com o 
desenvolvimento industrial, social e 
ambiental



Verticalização: Desenvolver a cadeia de valor do alumínio

Fornecimento contínuo de metal à Alubar

Estabelecer fundição primária de ligas especiais (PFA)

• A Albras continua o fornecimento de 50.000 tons/ano à Alubar, garantindo uma entrega pontual de 
fonte segura, de alta qualidade e a longo prazo, evitando custos e a perda do metal.

• A Alubar é uma das maiores produtoras de fio-máquina e cabos de alumínio do Brasil, gerando 
emprego e renda para cerca de 600 pessoas em Barcarena, direta ou indiretamente.

• A Hydro está, atualmente, em negociação com a Alloys Pará sobre o fornecimento de sucata e 
escória para a produção de alumínio secundário. Negociação de um fornecimento na primeira fase 
de até 3.600 tons/ano de metal líquido, para a produção de lingotes extrudados.

• No total, A Hydro do Brasil está preparada para fornecer até 84.000 tons/ano de metal líquido para 
apoiar ainda mais a verticalização no Pará.

• A Albras investirá na produção de Ligas de Fundição Primária (PFA) com uma capacidade de 40.000 
tons/ano.

• O PFA pode atuar como facilitador para que o Pará atraia e garanta o estabelecimento da indústria 
de transformação do alumínio no estado.

Disponibilizar alumínio para novas empresas
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Matriz Energética – do óleo para o gás
Benefícios para a Hydro, o Pará e para o clima (se industrialmente viável)

Opções de combustível baseada em gás – para substituir o óleo 

Longo prazo: 
Gás doméstico

A Hydro está comprometida em buscar 
proativamente opções de combustíveis 
baseados no gás
• Melhora a posição competitiva da 

Hydro Alunorte 
• Estimula o desenvolvimento do 

projeto CAP 
• Reduz a pegada de carbono e 

emissões

Esforço em conjunto com o governo do 
Pará

Diversas opções de combustíveis baseados no gás estão em avaliação

Médio prazo: 
Importação de gás

Mudança na matriz energética 
da Hydro Alunorte

Todos os esforços devem ser 
baseados em princípios 

comerciais viáveis

  

Mudança na matriz energética 
da Hydro Alunorte

Todos os esforços devem ser 
baseados em princípios 

comerciais viáveis
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Responsabilidade não é um setor na Hydro, mas 
uma parte integrada de todas as atividades 
centrais das áreas de negócios:

− Estratégia climática 

− Carbono neutro em 2020

− Reciclagem

− Biodiversidade - ambição

− Zero de perdas

− Consórcio Brasil-Noruega para biodiversidade

− Segurança em primeiro lugar

− Conformidade

− Anticorrupção

− Direitos humanos

− Comprometimento com a comunidade

Pessoas Planeta

Possibilidades

Sustentabilidade na Hydro: Pessoas, Planeta, Possibilidades
A responsabilidade social corporativa é um investimento.
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Todas as áreas lavradas devem ser reabilitadas
Reflorestamento diversificado com base no conhecimento é a chave para uma rica biodiversidade

Mineração

Reflorestamento por «nucleação»

Remoção 
da Camada 

vegetal
Remoção e 
estocagem 
da camada 
superficial 

do solo

Remoção e 
estocagem 

do solo

Mineração

Fechamento 

da mina

Remodelar
a superfície 

da mina

Recuperaçã
o da 

camada 
superficial 

do solo

Reabilitação 
da floresta
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Novo sistema de 
planejamento,

monitoramento e 
avaliação dos projetos 

sociais no Brasil

O sistema atende os requisitos do Banco Mundial e da Corporação 
Financeira Internacional (IFC). Permite-nos agir de uma forma aberta e 
credível e recolher as opiniões das partes interessadas, visando um 
entendimento comum na tomada de decisões.

O sistema inclui diversos canais, incluindo um número de telefone 0800, 
e-mail, formulário no site da Hydro, e empregados especialmente 
treinados e dedicados.
Reclamações de terceiros poderão ser de qualquer tipo, incluindo 
questões sociais e ambientais.

Mecanismo de 
Reclamações

Estágio final da elaboração da Política de Voluntariado da Hydro. O 
programa de voluntariado tem por objetivo promover e apoiar atividades 
e projetos nas áreas de meio ambiente, educação, saúde, cidadania e 
geração de renda nas áreas onde a Hydro está presente, por meio da 
participação social dos empregados, contratados e familiares.

Política de 
Voluntariado

Apoiar programas educacionais como o Pacto pela Educação do Pará, 
Educação pra Gente, Caseca, Programa de Educação Ambiental, 
Programa de Educação para a Saúde, Programa de alfabetização e 
Programas educacionais na Área Quilombola. Apoio a programas 
agrícolas e de geração de renda.

Programas sociais

Responsabilidade Social – Compromisso com as sociedades onde 
estamos presentes
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Gestão Ambiental da 
Hydro Alunorte



Sistema de Gestão Integrado

A Hydro Alunorte investe para ter os melhores padrões e controles que garantam a segurança e a saúde 
das pessoas e a preservação do meio ambiente. 

O Sistema de Gestão Integrado da empresa é um dos poucos no Brasil certificados nas normas 
internacionais ISO 9001 (Qualidade), ISO 14001 (Meio Ambiente), OHSAS 18001 (Segurança) e SA 8000 
(Responsabilidade Social).
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ISO 14001 (2004)
Sistema de Gestão Ambiental

OHSAS 18001 (2007)
Saúde & Segurança no Trabalho

SA 8000 (2008)
Responsabilidade Social

ISO 9001 (2008)
Sistema de Gestão da Qualidade



Nossa intenção é crescer de forma responsável

Estratégia da Hydro até 2020:

• ZERO fatalidades;

• Reduzir os seus resíduos destinados em aterros industriais;

• Reduzir o consumo de água nova;

• Reduzir as suas emissões;

• Aumentar a sua quota de reciclagem no mercado;

• Eliminar a sua “pegada ecológica”.

Melhor, Maior e Mais Verde
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Controles ambientais



Tratamento de água

Estação de Tratamento de Efluentes Industriais (ETEI)

• Trata 100% da água que passa na fábrica (chuvas, 
efluente sanitário tratado na ETE e DRS);

• Reutilização de 60% da água proveniente do Mineroduto;

• Água tratada no Rio Pará de acordo com a outorga 
emitida pela Agência Nacional das Águas (ANA);

• Controle online da qualidade do tratamento tais como: 
vazão, pH, temperatura e turbidez. 

• Parâmetros dentro dos limites legais estabelecidos pela 
Resolução Conama 430/2011.

• Monitoramento contínuo da água no Rio Pará.
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Estação de Tratamento de Efluente Industriais

Saída do efluente tratado no canal de lançamento



Controle de gases e emissões fugitivas na Refinaria
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Uso de tecnologia e boas práticas:

• Precipitadores eletrostáticos;

• Filtros de mangas;

• Controle com umectação das vias;

• Monitoramento contínuo das fontes de emissão da fábrica (calcinadores e caldeiras).

Umectação das vias não pavimentadasFiltros de manga nas caldeiras a carvãoPrecipitador Eletrostático nos 
calcinadores



Controle de emissões fugitivas no Porto

Uso de tecnologia e boas práticas:

• Empresa de engenharia contratada para desenvolver melhorias nos carregadores de alumina dos navios 
(CNs 02 e 03);

• Intervenção no Chute Cascade, que trouxe melhoria significativa para o controle de poeira durante o 
carregamento de alumina;

• Total do investimento: R$ 2.094.038,00
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Detalhes do Chute Cascade – instalação das melhoriasTeste no Chute Cascade do CN 03



Controle das emissões no DRS1
Ações para evitar emissões durante as operações do DRS1

20

Uso de tratores no revolvimento do resíduo de bauxita

Aplicação de supressores de produto 
no DRS 1

Membrana produzida sobre o resíduo após a 
aplicação

Umectação com caminhões pipa



Coleta seletiva
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Monitoramento Ambiental



Monitoramento da qualidade da água

• Monitoramento de água subterrânea e superficial é 
realizado bimestralmente;

• Água subterrânea é monitorada nos 13 poços instalados no 
entorno da Refinaria e DRS 1;

• Monitoramento de água superficial abrange o Rio Pará, Rio 
Murucupi e Igarapé Pramajozinho;

• Todas as bacias de drenagem são cobertas com 
geomembrana, que evitam potenciais contaminações do 
solo e água subterrânea.

• Resultados reportados para SEMAS/PA semestralmente.
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Poço de monitoramento

Monitoramento Hídrico no Rio Pará



RM - N

RM -EC

IP

ÁGUAS SUPERFICIAIS

RP - J

RP - M

EFLUENTES LÍQUIDOS

CALHA

CANAL

ETE

Localização dos pontos de monitoramento da água superficial e 
efluentes



Monitoramento da qualidade do ar
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DIREÇÃO NE

• Monitoramento mensal da qualidade do ar 
nas comunidades do entorno;

• Parâmetros analisados: Particulados Totais 
em Suspensão; e SO2  (Dióxido de Enxofre)

• Estações de monitoramento da qualidade do 
ar nas comunidades: Vila dos Cabanos; 
Fábrica (atrás da Albras); e Vila do Conde.

Estações de monitoramento da qualidade do ar



M6Localização das estações de monitoramento da qualidade do ar

VILA DOS CABANOS

ALBRÁS

ALUNORTE

VILA DO CONDE

PORTO

DRS1

M1
M4

M6



Monitoramento de ruído

• Existem 16 pontos de medição de ruídos;

• Medição anual no entorno da fábrica;

• Todos os resultados estão abaixo do nível 
permitido pelo Conama n°01/90.
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Ponto de monitoramento



Depósito de Resíduos Sólidos:
DRS 1 e DRS 2



Filtração do resíduo de bauxita

Filtro Tambor:

O resíduo de bauxita é filtrado para remoção 
de soda cáustica existente e, em forma de 
polpa, é transportado por caminhões até o 
DRS1. 

Filtro Prensa:

O resíduo de bauxita fica mais seco que o atual, 
permitindo ser transportado por correias para o 
novo depósito (DRS 2), onde será disposto em 
forma de aterro compactado.
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Depósito de Resíduos Sólidos 2

•Redução da pegada ecológica da Hydro Alunorte;

•Aumento da capacidade de armazenamento de 290.000 t/ha para 

1.194.000 t/ha com melhor uso dos solos;

•Maior recuperação de filtrado (soda cáustica), reduzindo os riscos 

ambientais,  o custo operacional e o risco de acidente por contato;

•Menor utilização de produtos químicos na etapa de neutralização;

•Depósito de resíduo mais seguro, uma vez que o resíduo é 

praticamente seco;

•As características do resíduo o tornam atrativo para outras 

aplicações industriais;

•Menor emissão de poluentes de CO e CO2, devido a redução no 

uso de caminhões basculantes;

•Maior sustentabilidade global na produção de alumina.
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Sistema de operação do Filtro Prensa e DRS2

31

Filtro Prensa Correia tubular Pilha do resíduo

Disposição

Carregamento

Espalhamento

Compactação

Transporte com caminhõesTratamento do solo



Gestão de Risco



Brigada de emergência ambiental no Porto

Principais conquistas:

• Contratada empresa especializada no 
atendimento de emergências ambientais 
envolvendo grandes vazamentos de óleo na água;

• Brigada de emergência ambiental opera 24 horas;

• Realização do cercamento preventivo com 
barreiras flutuantes (360o) dos navios.

Principais expectativas:

• Manter a Brigada de emergência ambiental sempre 
preparada;

• Dividir as melhores práticas e experiências;

• Melhoria continua nestas operações de alto risco;

• Participação da liderança das comunidades e órgãos 
fiscalizadores nos simulados.
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Simulados de emergência
Cenários de emergência simulados:

• Vazamento de soda cáustica no rio Pará durante as 
operações portuárias;

• Transbordo de efluente do DRS1;

• Vazamento de óleo no rio Pará durante as operações 
portuárias com a partipação dos órgãos:

Instituições que participam dos simulados:

• SEMADE, SEMAS, Defesa Civil de Barcarena, Corpo de 
Bombeiros Militar, Liderança das comunidades, Polícia Civil, 
Instituto Renato Chaves e Polícia Militar.

Principais expectativas:

• Manter a Brigada de emergência ambiental da Hydro 
Alunorte sempre preparada;

• Dividir experiências e melhores práticas;

• Melhoria continua destas operações de alto risco.

34

Simulado no Terminal de Granéis Líquidos - TGL

Simulado de transbordo no DRS1 



Vistorias ambientais

Órgãos fiscalizadores:

• Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(IBAMA);

• Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS);

• Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico 
(SEMADE);

• Ministério Público do Estado do Pará;

• Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará;

• Instituto de Criminalística Renato Chaves.

Não foram identificadas quaisquer não-conformidades e/ou recomendações.
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Inspeção da SEMAS na Refinaria 
(de 21 a 24/03/16)

Inspeção da SEMADE no DRS1 e 
ETEI (26/10/16)

Inspeção do Instituto de Criminalística 
Renato Chaves no DRS1 (18 e 25/05/16)



Brasil - um líder mundial na 
produção e consumo de alumínio
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Embalagem e transporte lideram a demanda
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29.5%

20.4%

16.2%

10.4% 10.1%

Embalagens Transportes Construção 
Civil

Elétrico Bens de consumo
 duráveis

O Brasil é o 7º maior consumidor de alumínio do mundo
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+4,7% 
Taxa média 

de crescimento 
1973-2015

+4,7% 
Taxa média 

de crescimento 
1973-2015



Eficiência 
energética/Edifícios

Embalagem

Conserva os alimentos por 
mais tempo,

reduzindo desperdício

Automotivo

Carros mais leves, menos 
combustível, emissões 

reduzidas

Edifícios consomem 40% da 
energia mundial para refrigeração 

e aquecimento
Edifícios com eficiência energética 
podem produzir toda a energia que 

necessitam

O alumínio pode melhorar a eficiência energética no Brasil
Um metal leve, flexível e infinitamente reciclável - e uma parte da solução
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Energia limpa/fornecimento
previsível e de longo prazo

…e o Brasil possui tudo o que é necessário; cadeia de valor integrada e energia limpa

Bauxita de
 excelente qualidade

Refino rentável

O Pará possui as melhores condições do mundo para produzir 
alumínio
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