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SÍNTESE
A empresa Indústria e Comércio de
Minérios de Ferro e Manganês S.A.
(Icomi) explorou uma jazida de
manganês do município de Serra do
Navio (AP) por 40 anos, entre 1957 e
1997. Além de imensas pilhas de rejeitos
e de finos, a Icomi deixou um passivo
ambiental, com contaminação de rios e
lençóis freáticos por arsênio.

pelo governo federal, em 1947, à Indústria e Comércio de
Minérios S.A. (Icomi), que lavrou, beneficiou e comercializou
minério de manganês até 1997 (SCARPELLI, 2003).

APRESENTAÇÃO DE CASO
Mais de uma década depois do encerramento das atividades
da exploração de manganês em Serra do Navio, no Amapá, o
passivo ambiental gerado pela atividade mineradora na região
ainda não foi completamente avaliado e liquidado (ALBANO,
2001).
Em 1999, um relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito
da Assembléia Legislativa do Amapá apontou que a Icomi
negligenciou cláusulas contratuais, poluindo o meio ambiente.
Além disso, a empresa não teria revertido parte de seus
lucros em benefícios sociais para a região (COSTA, 2008).
Com 7.756 km² e 4.409 habitantes (IBGE, 2010a), o município
de Serra do Navio é um dos mais afetados pelo fim da
exploração do manganês na região (COSTA, 2008). Criado
em 1954 como Vila Serra do Navio, o município, emancipado
de Santana em 1992, arca com as consequências de um
projeto de desenvolvimento marcado pela concentração de
renda e pela inexistência de preocupação com a saúde
coletiva ou ambiental (MAPA DA INJUSTIÇA AMBIENTAL E
SAÚDE NO BRASIL, 2009).
A exploração do manganês na Serra do Navio foi a primeira
experiência de mineração empresarial empreendida na
Amazônia brasileira (MONTEIRO, 2003). As jazidas foram
descobertas em 1945, e o direito de explorá-las foi concedido

A Icomi iniciou suas atividades em 1957, e sua produção
dirigiu-se predominantemente ao mercado externo,
respondendo por grande parte das exportações brasileiras de
manganês (FERNANDES, et al., 1982). Logo nos primeiros
anos de exploração, o Brasil passou a ser o quarto maior
produtor de minério de manganês, sendo superado apenas
pela então União Soviética, pela África do Sul e pela Índia
(OBSERVATÓRIO SOCIAL, 2003).
O empreendimento consistia em instalações industriais para
lavra e beneficiamento do minério (uma mina), na Serra do
Navio; na construção da Estrada de Ferro do Amapá – que
faz a ligação entre Serra do Navio e o Porto de Santana –;
num embarcadouro de minério (OCMAL, 2009; DRUMMOND,
1998), no rio Amazonas (CABRAL JUNIOR et al., 2004); e em
duas vilas residenciais: uma perto da mina, denominada Vila
Serra do Navio, e a outra, na proximidade do Porto de
Santana, denominada Vila Amazonas (OCMAL, 2009;
DRUMMOND, 1998).

jardins, e na construção de casas (PEREIRA et al., 2009).
Até meados dos anos de 1970, o minério de granulometria
mais fina não tinha aplicação no mercado, permanecendo
estocado na Serra do Navio. Modificações no mercado
mundial do manganês induziram mudanças na organização
industrial da Icomi, que, então, construiu uma usina de
pelotização, destinada a concentrar as frações finas do
minério (PEREIRA et al., 2009), na proximidades do porto da
Vila do Elesbão, na área industrial do município de Santana
(CASARA, 2003).

Nas comunidades ribeirinhas de Vila Elesbão, os moradores
relataram uma incidência incomum de problemas de saúde
(SAKAMOTO, 2001). A Pastoral da Criança da Diocese de
Macapá identificou sintomas de contaminação, como
manchas na pele, problemas respiratórios e dores de cabeça
(ALBANO, 2001).

Durante o processo de pelotização, usando temperaturas da
ordem de 900 a 1000ºC, aglomeravam-se os finos em pelotas
endurecidas de cerca de 1 cm, o que permitia sua
comercialização (PEREIRA et al., 2009). Entretanto, o
aquecimento a altas temperaturas tornou o arsênio, contido
no minério, solubilizável em condições ambientais
(SCARPELLI, 2003).
O processo de pelotização deixou uma grande quantidade de
rejeitos, compostos de resíduos finos e algumas pelotas mal
formadas, mal compactas ou pequenas, que foi depositada
em uma barragem artificial situada ao lado da usina de
pelotização (PEREIRA et al., 2009; FIQUEIREDO; BORBA;
ANGÉLICA, 2006). Esses resíduos continham alto grau de
concentração de arsênio e outras substâncias tóxicas
(CASARA, 2003).
Em Santana, município com 1580 km² e 101.203 habitantes
(IBGE, 2010b), a população, em especial os moradores da
Vila do Elesbão, ainda sofre com os efeitos da contaminação
por arsênio. A intoxicação causa distúrbios gástricos,
intestinais, renais, problemas no sistema nervoso central,
dentre outros. Os rejeitos abandonados em Santana são
perigosos porque a estrutura do manganês foi alterada pelas
altas temperaturas do processo de pelotização, que elimina o
minério de baixo teor (CASARA, 2003).
O arsênio contaminou a água da barragem e as águas do
subsolo em suas imediações. Como na época das chuvas a
barragem transbordava, os igarapés Elesbão I e II, usados
pela população local para diversas finalidades, foram
contaminados por arsênio, conforme constatação da
Secretaria de Meio Ambiente do Amapá (Sema-AP)
(PEREIRA et al., 2009; FIQUEIREDO; BORBA; ANGÉLICA,
2006).
Após constatada a contaminação dos riachos, a Icomi sugeriu
que os rejeitos fossem armazenados em um aterro que seria
construído nas proximidades da comunidade do Quilombo do
Curiaú e de outras vilas vizinhas à Serra do Navio.
Contrariadas, as comunidades se uniram e conseguiram
impedir que a empresa despejasse o material nesse local
(MENCONI; SILVA, 2002).
A Icomi, então, retirou o rejeito da barragem
(aproximadamente 150 mil toneladas) e o depositou no solo,
na área Industrial da empresa, sem proteção, apenas coberto
por plástico. Parte dele foi distribuído na cidade de Santana
para ser usado em concreto asfáltico, aterro em quintais e

Duas multas foram aplicadas à Icomi pelo governo do Amapá,
em 21 de julho de 2000. Uma, de R$ 40 milhões, pela
contaminação do meio ambiente e outra, de R$ 12 milhões,
pelo fato de a empresa ter tentado esconder o material
contaminado. Isso ocorreu, segundo o governo, através da
transferência do depósito de rejeitos localizado ao lado do
cais para a área da mina de exploração de manganês, na
Serra do Navio. A Sema descobriu a intenção da empresa e
impediu a transferência do material (CASARA, 2003).
Uma proposta alternativa para a requalificação econômica da
região da Serra do Navio foi apresentada pela Divisão de
Geologia do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado
de São Paulo. A proposta tem por base a implementação de
um projeto de organização e dinamização do turismo local,
com a construção de um parque multitemático, centrado no
resgate histórico-cultural da mineração no local, bem como no
seu funcionamento como portal de atração e recepção
turística ao Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque
(CABRAL JUNIOR et al., 2004).
A solução proposta caracteriza-se, também, como uma
alternativa para minimizar a exclusão social, oferecendo
oportunidades de ocupação para uma massa crescente de
desempregados que o mercado regional se mostra incapaz
de absorver (CABRAL JUNIOR et al., 2004).
Quanto à Icomi, alguns processos envolvendo a empresa
correm na Justiça, incluindo um imbróglio entre a companhia,
a União, os municípios em questão e o estado do Amapá,
pela posse de uma série de terras e bens a ela pertencentes.
De acordo com o contrato de concessão, firmado em 1947,
estas propriedades deveriam passar para as mãos da União
após um período de 50 anos (COSTA, 2008).

Quando encerrou suas atividades, em 1997, a Icomi,
conforme o Código de Mineração em vigor, seria obrigada a
entregar toda a infraestrutura e o minério restante ao Estado
brasileiro. Mas a empresa não o fez, resultando em intensa
batalha judicial que só teve fim quando o Tribunal Regional
Federal da 1ª Região (TRF1) decidiu favoravelmente ao
direito de a União reaver o que lhe cabia (MAPA DA
INJUSTIÇA AMBIENTAL E SAÚDE NO BRASIL, 2009).
Em maio de 2009, o Ministério Público Estadual do Amapá
moveu uma ação contra a Icomi, pedindo a indenização dos
moradores com problemas de saúde e a realização de um
plano de recuperação das áreas degradadas (O ESTADAO
DE S. PAULO, 2010). Até os dias atuais prevalecem na
Justiça discussões relativas ao ônus que a empresa deixou
na região.

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
O município de Serra do Navio contém uma mina de
manganês de mesmo nome que está localizada próximo ao
rio Amapari, na latitude 0°54’1”N e longitude 51°58’14”W,
fazendo parte da bacia do rio Araguari, que deságua no mar.
Para o transporte desse minério foi construído uma ferrovia
ligando o município de Serra do Navio ao município de
Santana, onde se localiza o embarcadouro do minério,
denominado Porto de Santana, na latitude 0°3’43”S e
longitude 51°11’28”W, situado na bacia do Rio Amazonas.
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