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Assembléia Legislativa do Estado do Amapá 

Confere com os documen\os 
entregues à Mesa mretora 
da A$sembléia Legislativa 
do Estado do Amapá. 8:~~ 

Relatório Final da Comissão 

Parlamentar de Inquérito 

- 
Criada através do Requerimento n, º 8116/99-AL destinada a apurar e 

. . . 

acompanhar a paralisação das a~vidad~ de extração ·mineral conseqüente 

desmonte da ICOMI- Indústria e Comérâo de Minério S..A. 

Maca pá, 
09 de novembro de 1999 
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Assembléia Legislativa do Estado do Amapá 

Confere com os documentos 
entregues à Mesa Diretora 
da Assembléia Legislativa 
do Estado do Amapá. e:~~ 

Relatório Final da Comissão 

Parlamentar de Inquéri"to 

Criada através-.:do Requerimento n.0 811~.AL: destinada a apurar e 

acompanhar à paralisação· das a~vidad~·;~ Rfi'ação ·mineral conseqüente 

desmonte da ICOMI- Indústria e Comércio. de. Minério S.A .. 

-. 

Maca pá, 
09 de novembro de 1999 
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Confere com os doct:mFr;~os 
entregues à Mesa Dir:: · -:ra 
da Assembléia leg:sl: • .-.:i 
do Estado do Amapá E:~~ 

.uSó o conhecímento tra:z o~,.,, ( Freud) 

f Não há íntere::J:Je ~ quem qllBr que :Jeía que 
po-:J:Ja oe :10-brepor ao íntere66e ~ }wição-_ 

O 1,0,110 tem Wreíto à 11er~ ao povo, não se 

fala com evadÍVa:J/ nem com mentira.d. 

Ao povo l>íz-:1e a ve~ que é o conte®" j 
~a conveníêncía públíca '~ 

(Ministro Ribeiro da Costa) 
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Co:ifere com os docu~.?:;tcs 
entregues à Mesa D:r~:---ra 
da Assembléia Legi~i'.:·! ::i 
do Estado do Amapá. e, 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 

Criada através do requerimento O 116/99 - AL, destinada a apurar 

e acompanhar a paralisação das atividades de extração mineral e conseqüente 

desmonte da ICOMI- Indústria e Comércio de Minérios S.A. 

COMPOSIÇÃO 

MEi\,IBROS TITULARES 

Presidente: Deputado Manoel Brasi]- PL 
Vice- Presidente: Deputado Randolfe Rodrigues - PT 

Relator: Deputado Jorge Amanajás - PSD 

Membros: Deputado Alexandre Barcellos - PFL 

Deputada Judite Medeiros -PSB 

MEMBROS SillAPLENTES 

Deputado: Eury Farias - PSB 

Deputado: Jorge Salomão - PFL 

Deputado: Vital Andrade - PDT 

Deputado: Rosemiro Racha - PL 

Deputado: Roberto Goés - PSD 
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ESTAOO DO AMAPÁ 
ASSErvfBLÉIA LEGISLATIVA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE ASSEMBLÉIA .LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ. 

REQUERIMENTO Nº 0116/99-AL. 

Considerando o dispos.to no Art. 10 l, § 3º da 
Consriiuição, Estadual e em consonância com o que estabelece o Regimento Interno desta 
Assembléia Legislativa. MANOEL BRASIL, Deputado Estadual, , membro da bancada do 
Partido Liberal. juncamente com os deputados infra-assinados, com assento e representação 
nesta Casa de Leis. vem REQUERER, após ouvido o soberano Plenário, a aprovação de uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito, composta de 5 (cinco) membros, com a finalidade de 
acompanhar e apurar, no prazo de 120 dias, o processo paralisação das atividades de extração 
mineral e o conseqüente desmonte da ICOMI - Indústria Minérios e Comércio de S/ A, 
avaliando as justificativas técnicas, econômicas, administrativas e jurídicas para o 
encerramento da lavra e por conseguinte do contrato de concessão, bem como as condições do 
patrimônio a ser revertido ao Poder Público, além das conseqüências sócio-econômicas e 
ambientais que o encerramento das atividades industriais da empresa devem ocasionar para os 
municípios de Serra do Navio e Santana, como também para o restante do Estado. 

Em virtude do exposto, deve esta Egrégia Casa, foro de 
ressonância das aspirações da Sociedade Amapaense, interessar-se por assunto de tal 
relevância e tomar uma posição firme e justa, de maneira a esclarecer finalmente o mistério 
que envolve esta questão fundamental, que está afetando, diretamente, milhares de pessoas e 
indiretamente, toda a sociedade amapaense. 

Nestes Termos 
p. Deferimento, 

,_y 
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Confere com os docurr=ntos 
entregues a Mesa o::-. :.-~3 
d a Assem b I é ia Ler. : ... . . :-1 J 
do Estado do Amapá: 

Em.~ 
_,, 

ESTADO DO AMAPÁ 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

JUSTIFICATIVA 

(A ICOMI, durar-te mais de quatro décadas, foi a mais 
importante empresa no Estado do Amapá, tendo recebido do Poder Público. além da 
concessão mineral para lavrar minério de manganês em Serra do Navio, pelo longo período 

de 50 anos, muitos outros incentivos e estímulos fiscais creditícios. que permitiram não 
apenas a implantação do empreendimento como a sua viabil~dade técnica-econômicaj 

io .minério de Serra do Navio proporciono_u ". grupo 
CAEMI a acumulação da grande nqueza, que o fez tomar-se um dos mais sohdos e 
importantes grupos empresariais brasileiros, permitindo sua muhiplicação através de 
aplicações e reinvestimentos em outros empreendimentos tanto no Amapá como em outras 
unidades federativas do Território Nacional, além do exteriorj f O fim das atividades da ICOlYD, através da entrega ao 
DNPM de um relatório sobre o esgotamento das reservas de manganês, antecipando-se a uma 
obrigação contratual prevista para finalizar-se somente no ano de 2003, deixou perplexa a 
toda sociedade amapaense, não só pela demissão de centenas de veteranos e dedicados 
empregados, alguns com dezenas de anos de trabalhos prestados e já com avançada idade. 
como também pela incerteza sobre o futuro econômico dos municípios de Serra do Navio e 
Santana, por serem atingidos diretamente, com reflexos também sobre todo o Estado do 
Amapá, já mergulhado num quadro de recessão e desemprego muito gravej 

* * { O forte "fobby" montado pela empresa para aprovar o 
relatório que pedia a aprovação da exaustão das reservas, esbarrou, numa primeira avaliação, 
no posicionamento de uma Comissão Técnica de Avaliação, da qual fez parte o Distrito do 
Amapá, não tendo sido aprovado o referido relatório e ainda sofrendo 07 (sete) exigências 
sobre questões ambientais e recuperação das instalações industriais e residenciais, que fazem 
parte do patrimônio de ~erra Navio a ser revertido ao Poder Públi~ ~ ~ 
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Confere cr ., os docwr-:õ ·~tos 
entregues à Mesa [ ,·. · :1 
da Assembléia Le-:. . :1 
do Estado do Amap~!.· 

Acontece que o DNPM, em Brasília, por meio de sua 

1 •.......••• y.., 5 •..•••• , •.• m,,•vw ••••• a dessas exigências, exatamente a mais grave, que previa 
investigação sobre contaminação do homem e meio ambiente, substituindo-a por outra. 
nomeando · ainda uma Comissão de técnicos oriundos de Brasília e Belo Horizonte, 
exatamente onde a ICOMI mantém o seu quartel general e maior poder de influência. 

A luta que tem sido empreendida para que a ICOMI 
cumpra até o final seu contrato, pode ter sido comprometida pela participação de pessoas 
totalmente desvinculadas da história e do sofrimento do povo de Serra do Navio, os quais 
resolveram aprovar o que a empresa apresentou como recuperação do patrimônio, após 

passarem poucos dias naquele município. ~- ~r A empresa ao encerrar suas atividades, antecipadamente, 
não está deixando um saldo muito efetivo à sociedade amapaense, comparando-se ao tanto 
de riqueza que aqui obteve. As cifras especulativamente obtidas indicam uma receita entre 
07e 1 O bilhões de dólares , em valores corrigidos, pela venda dos 60 milhões de toneladas de 
minérios de manganês extraídos do sub-solo amapaense, deixando apenas entre 200 e 300 
milhões de dólares, em valores corrigidos, em impostos e royalues peJa extração do minério, 
sem nunca ter aplicado os 200/o sobre o lucro líquido previsto no contrato originalj ~ ~ 

fconsiderando-se que ao longo do tempo, o leonino 
contrato assinado pelo Território do Amapá com a ICOMI sofreu 39 alterações aditamentos 
desconhecidos da maior parte da sociedade amapaense permitindo, inexplicavelmente, a 
venda dos ativos da empresa e das suas coligadas (BRUMAS~ CODEP A. AMCEL e CF A), 
inclusive o porto, as instalações administrativas e operacionais, e vila residencial, em Santana, 
por aproximadamente U$15.000.000 (quinze milhões de dólares], e sobre a qual omite 

informações e esclarecimento~ 
Considerando-se que esta Casa aprovou a Emenda 

Constitucional nº 10 de 19 .12. 97, que acrescentou o Art. 56 ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, dispondo que "o acordo de negociação para desativação das 
empresas, qualquer que seja a nature-za e que envolva o Estado do Amapá, será objeto 
de apreciação e deliberação da Assembléia Legislativa", é que se justifica que esta 
Assembléia Legislativa, como legítima representante do povo, instale, uma CPI - Comissão 
Parlamentar de Inquérito para desvendar o mistério das cláusulas contratuais que sempre 
nortearam a nebulosa atuação da IC01vll no Estado do Amapá e a sua teimosa negativa em 
cumprir as obrigações contratuais, agora definitivamente encerradas por um laudo merecedor 
de desconfiança, sem que esta empresa tenha percebido que os tempos mudaram e que esta 
Casa de Leis detém poder de fiscalização das coisas públicas no Estado do Amapá, e que 
nunca se curvará diante do poderio econômico desse Grupo CAEM!. 
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Con: .ire com os cccumentos {~ K) 
entrea ues à Mesa Dir ;: ~ ;a l ~ 

0 d a As s ::: m b I é i ::: L e g i s i ~' : . : ; · 
do Estado do Amapá. 1 

Em, 23 ~ li J qc; / APRESENTAÇÃO ~ >1:z,~ 
omissão Parlamentar de Inquérito, instaurada por esta Casa 

Legislativa, traz a lume o resultado de seu profícuo e denotado trabalho 

investigatório, versando sobre as atividades exercidas pela ICOMI - Indústria e 
Comércio de Minérios S/ A., no Estado do Amapá, durante 50 anos ininterruptos, 

iniciadas no ano de l 94 7, quando venceu a concorrência pública promovida pelo 

Governo Federal para lavrar a estratégica jazida de minério de manganês de 

Serra do Navio . 

l_Foi indubitavelmente a riqueza obtida pela exploração do · 

manganês do Amapá que transformou a !COMI~ de modestíssima Empresa de 

capital limitado, no a]icerce de um dos mais bem sucedidos e poderosos grupos 

empresariais do País, gerando alguns bilhões de dólares ao longo dessas cinc<j 

décadas. 

A ICOMI, que já foi sinônimo de Amapá, durante muitos anos, 

não teve a sensibilidade para perceber que sua saída do Estado criaria um vazio 

econômico insuperável, a curto prazo, e que por isso tinha o dever ético e moral 

de recompensar a sociedade e a natureza que tanto a ajudaram a enriquecer. Pelo 

contrário, a empresa tentou deixar o Estado pela porta dos fundos, legando ao 

povo amapaense problemas sociais e danos ambientais. Mas os tempos 

mudaram no Amapá. Sem que a Empresa percebesse, a sociedade amapaense 
evoluiu, amadureceu. e transferiu a seus representantes a defesa de seus 

legítimos interesse- 

Embora nem sempre bem compreendidas, as Comissões 

Parlamentares de Inquéritos exercem funções que são classicamente inerentes à 

atividade do Poder Legislativo. Se denunciar é mister do Ministério Público, 

julgar, condenar, punir ou inocentar são inerentes ao Poder Judiciário, fugindo à 

competência de urna Comissão Parlamentar de Inquérito. 
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Portanto, a CPI é por excelência uma ferramenta investigativa. · 

a melhor doutrina reconhece que tantos negócios públicos quanto particulares 

podem s~r objetos de comissões de inquéritos. Quando determinada atividade 

privada produz repercussões danosas aos entes públicos ou à sociedade, toma-se 

legítima a investigação parlamentar, perante à necessidade de se sanar essas 

irregularidades . 

O caráter e o fim do inquérito parlamentar é, pois, essencialmente 

político, pelo fato de que os inquisitores são representantes legítimos do povo, 

que os escolheu .para agirem em defesa de seus interesses. Corno suas 

conclusões não tem natureza de sentença, nem se apresentam com características 

de deliberações, cabe à CPI o papel de investigar, informar e remeter suas 

conclusões ao Ministério Público, para que este, sim, promova, no foro 

competente, a responsabilização civil ou criminal dos infratores. 

Como as Comissões Parlamentares de Inquérito encerram suas 

atividades com a apresentação de um relatório circunstanciado, com suas 

respectivas conclusões, esta peça relatorial, aqui apresentada, passa a ser da 

maior importância para finalização do processo legislativo, porque é da essência 

e da razão de ser das Comissões Parlamentares de Inquérito investigarem e 

concluírem. 

Por esta razão é que os aguerridos membros desta CPI, que ora 

encerram a investigação sobre o desmonte da ICOMI, com muito brilhantismo, 

são parte significativa da representação popular que dignifica este Parlamento. 

O fruto do trabalho da CPI do Desmonte da ICOMI, sinaliza em 

definitivo, que no Amapá não existe mais espaço para a espoliação e o engodo. 

Confere com os docums :--~os 
entregues à Mesa Dir: :-~ 
da As::e,i1b!éia Legi:::~ va J Deputado Fran Júnior 
do Estado do Amapá. · Prqsidente da Assembléia Legislativa do Estado do Amapá E:,~ 
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Confere com os documentos 
entregues à Mesa Dir-:!ora 
da Assembléia Legisl~tiva 
do Estado do Amapá. 

Em, 311 y'lC, 
:;;~ MENSAGEM DO RELATOR 

Exmo. Senhor Presidente, Exmos. Senhores Deputados, Exmas. 

Senhoras Deputadas, Exmos. Senhores Membros da Comissão Parlamentar de 

Inquérito criada pelo Requerimento: 0116/19-AL/AP. 

Com este relatório encerra-se nos termos regimentais da 

Assembléia Legislativa do Estado do Amapá os trabalhos da Comissão 

Parlamentar de Inquérito instaurada para "apurar e acompanhar as atividades de 

extração mineral e conseqüente desmonte da ICOMI- Indústria e Comércio de 

Minérios S/A." 

Neste trabalho, · fruto de árduo , e coletivo esforço, será 

aproveitado todo o conjunto de informações obtidas no curso das investigações, 

de cuja análise permitindo-nos extrair conclusões e recomendações possíveis e 

necessárias. 

As muitas dificuldades financeiras vividas pelo parlamento 

amapaense, nestes últimos meses, criaram barreiras quase intransponíveis, que 

provocaram grandes óbices no transcorrer dos trabalhos investigatórios. 
' 

~Malgrado essa situação bastante problemática, que afetou 

diretamente o trabalho de investigação, a CPI logrou chegar ao seu final, 

recolhendo informações precisas que levaram à identificação de crimes em 

diversas esferasj 

A CPI, procurou cumprir seu dever. Investigou até onde foi 

possível investigar. Adentrou nas questões com profundidade. O trabalho foi 

ingente na medida que teve que buscar em fontes, muitas vezes impenetráveis, 

os fatos e os documentos. 

- . \. 
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A investigação conseguiu, aos poucos, desvendar a teia qu~ 

os fatos, os quais não podem ser ignorados, porque o povo tem direito de 

conhecê-los e a obrigação de seus representantes é expor a verdade nua e crua, 

doa a quem doer. E nessa busca incessante, louva-se o espírito público, a 

coragem e o despreendimento daqueles que, mesmo com riscos pessoais, vieram 

até à CPI e revelaram o que conheciam e que será levado ao conhecimento da 

sociedade amapaense e brasileira. Deve-se destacar a participação direta ou 

indireta dos demais pares desta casa, especialmente o Presidente Fran Júnior que 

não mediu esforços para que esta Comissão lograsse êxito, da mesma forma 

ressalta-se a participação dos membros da bancada amapaense em Brasília, que 

abraçaram essa causa, com o mesmo interesse altruísta dos membros dessa CPI. 

Diretamente, merece destacar que a colaboração dos Deputados Federais 
' 

Benedito Dias e Sérgio Barcellos, dos Senadores José Samey e Sebastião Rocha 

e, em especial, aos órgãos de comunicação que realizaram a ligação entre a 
comissão e a população. 

Consciente de que todos cresceram com este processo 

investigativo, urge que sejam tomadas decisões acertadas, posto que bem 

apuradas, dentro de rituais transparentes e de acordo com os anseios sociais. 

Ao ser aprovado este relatório esta válida uma página importante 

da história, não apenas para o Amapá, mas do futuro de toda mineração no país. 

Deputado Jorge Amanajás 
Relator r----------- ... 1 

Confere com os docum€ "tos f 
entregues à Mesa Dir·:· :-a 
da Assembléia Le~i::-.:. -Ó, .a 
do Estado do Amapá" 

Em "l3J/I °I ,_ e: 
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Confere com os docum::ir.tos 
entregues à Mesa Dí~·: .·ra 
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I -INTRODUÇÃO 

~- 

No primeiro ano da década de 194t enquanto as forças aliadas 
lutavam contra o nazi-facismo nos campos da Europa, no interior da selva 

amapaense, o caboclo Mário Cruz usava como lastro de sua canoa um grande 

bloco de pedra preta que havia ganho de Zé da Jovi e seu parceiro garimpeiro, 

que faiscavam ouro no rio Amaparí. 

Desconhecendo o valor do achado, abandonou o bloco de pedra ~ 
margem do rio Araguari, na localidade de Porto Grande. Quando a Hanna 

Mining Co. iniciou a pesquisa de minério de ferro na localidade de Santa Maria 

do Vila Nova, no ano de 1946, Mário Cruz levou o material ao Capitão Janarí 

Nunes. Governador do Território, pensando tratar-se de minério de ferro. 

As amostras foram remetidas ao DNPM, no Rio de Janeiro, e ao 

Instituto de Tecnologia Industrial, em Belo Horizonte, para serem analisadas. E 

o resultado acusou tratar-se de minério de manganês de excelente qualidade, 

t d ~~ º' M com eor e _ _ 'º . Il. 

Uma avaliação preliminar realiz.ada pelo geólogo do Território, 

Fritz Ackerman, demonstrou a importância do depósito. A seguir, vários 

geólogos visitaram a área, entre outros, os representantes da Hanna Minning 

Co., da United States Steel Co., da Union Carbon and Carbide Co. e da ICOMl ~ 

Indústria e comércio Ltda., de Minas Gerais. 

O Governo do Território, preocupado em preservar a animadora 

revelação do potencial mineral, motivou o Presidente Gaspar Outra a promulgar 

o Decreto - Lei n." 9.858, de 13 de setembro de 1946, conferindo ao jazimento o 

caráter de "Reserva Nacional", a ser imediatamente estudado pelo Governo do 

Território Federal. do Amapá, com a colaboração direta do DNPM - 

Departamento Nacional de Produção Mineral, quanto ao estudo das jazidas, e 
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dos órgãos competentes do Ministério de Avaliação de Obras Públicas, q~ 

aos serviços de transporte, saneamento e porto exigidos para o aproveitamento 

das mesmas. 

A criação da "Reserva Nacional" subordinava, num prnnerro 

instante, o aproveitamento do minério ao legítimo e superior interesse do Pais. 

pois as reservas mundiais de manganês, na época, concentravam-se em poucos 

países, principalmente na ex-União Soviética, enquanto que as reservas 

nacionais concentradas no Morro da Mina, em Lafaiete, Minas Gerais, 

exploradas pela United States Steel Co., estratégicas para as indústrias 

nacionais, encontravam-se praticamente esgotadas, restando pouco mais de 5 

milhões de toneladas. 

Os motivos que levaram a ado 

explícitos no preâmbulo do texto legal: 

Confere cçm os documentos j 
nttc19nsdidélwl e s\PclDr~m a 1 

da Assembléia Legisla;: ,J j 
do Estzdo do Amapá. . l 

! 

~~ .... 

2º) A relativa escassez desse minério no mundo e sua capital 

importância na indústria siderúrgica. 

O aproveitamento das jazidas poderia, se assim entendesse o 

Governo Federal, ser contratado com entidades particulares ou de economia 

mista, ficando assegurada ao Território Federal do Amapá uma participação 

direta nos proventos auferidos com o aproveitamento das jazidas.. 

Os estudos realizados levaram o Poder Público a decidir pelo 

aproveitamento das jazidas, por meio de um contrato de arrendamento, a partir 

de uma concorrência pública, à qual compareceram a Companhia Meridional de 

Mineração (US Steel Co.), a Hanna Minning Co. e a ICOMI Ltda . 

Por incrível que pareça, a firma nacional com um capital de 

apenas 2 milhões de cruzeiros da época, -venceu a concorrência contra a m~i(\r 

---------------- 
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empresa siderúrgica e a maior empresa de mineração norte-american~ 

determinação do Conselho de Minas e Metalurgia, ficando o Governo do 
Território Federal do Amapá autoriz.ado pelo Governo Federal, pelo Decreto n.º 

• 
34.156, de 04 de dezembro de 1947, a contratar com a ICOMI o arrendamento 

da lavra de manganês de Serra do Navio. 

O decreto trazia, como anexo, uma minuta de contrato, o qual foi 
assinado e registrado no Cartório do 5º Oficio de Notas do Rio de Janeiro (Livro 

1.066, folhas 72 e seguintes.), em 06 de dezembro de 1947. 

O evento seguinte ocorreu em 31 de maio de 1950, após trinta 

meses gastos em pesquisas geológicas e estudos para o aproveitamento das 

jazidas, transportes e embarque dos minérios. Para tal, a !COMI ampliou o 

acampamento construído pelo Governo e adquiriu o equipamento da Hanna 

Minning Co. utilizado na prospecção do Distrito Ferrifero de Santa Maria. 

Nessa data, o Decreto 28.162/50 autorizou o Governo Federal do Amapá a 

convencionar a revisão do contrato original para estudar o aproveitamento das 

jazidas de manganês, a pedido da empresa, com base nos termos constante na 

minuta aprovada pelo Conselho Nacional de Minas e Metalurgia, que alterava 

substancialmente as cláusulas do contrato original. 

A escritura pública da revisão de contrato, foi lavrado no 

Cartório 21 º Oficio de Notas do Rio de Janeiro, em 06 de junho de 1950 e 

publicada no Diário Oficial da União, em 13 de junho de 1950 (Pgs. 9.018 a 

9.020). 

O Contrato foi ratificado pelo Congresso Nacional, em nome da 

União Federal, pela Lei- nº. 1.235, de 14 de novembro de 1950, sendo que o 

Tribunal de Contas da União certificou o registro do Contrato de Arrendamento 

na sessão de 19 de maio de 1951. Confere com os documentas 
entregues â Mesa Diretora 
da Assembléia Legisi~tív:J 
do Estado do Amapá. 

Em,'i3!!J.JJ.q 
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Confere com os documentos 
enu ;-;gues à Mesa Dir::;: ra 
da Assembléia Legisiz-~1v3 
do Estado do Amapá . 

Em, ~q°J J '\.' AM,o.it- 
7~ A b~m da verdade, a revisão contratual preparada pela~ 

,,--.- . 

,-, - . . -':. •.. 

•'"':'°. 

vo eornraro com 50 cláusulas que negavam os considerandos do ato que 

instituiu. a Reserva Nacional, dentre as quais podem ser citadas: 

- Cláusula 12ª: Os investimento e despesas a serem feitos com a 

construção da via férrea, estavam condicionados à constatação de uma reserva 

mínima de 1 O milhões de toneladas de minério de manganês de alto teor, 

economicamente exportável; 

- Cláusula 29°: O prazo de arrendamento das jazidas foi fixado 

em 50 anos; 

- Cláusula 31 ª: Liberdade para a firma contratada exportar o 

mínimo de 500 mil toneladas anuais, mediante o compromisso de produzir 

quantidade adicional para atender o mercado interno; mas com a ressalva de que 

as demandas de minério só seriam atendidas se submetidos com a devida 

antecedência e respeitados os contratos assumidos com 'terceiros; 

- Cláusula 3fr1: Permitia qualquer forma ou tipo de associação 

legalmente admitida no país, mesmo que com sócios estrangeiros, desde que 

reservada a brasileiros a participação de 51% na composição acionária 

Essa revisão contratual mostrava claramente que imo se cogitava 
mais da importância __ do manganês do Amapá para a Indústria Siderúrgica - ---------------=-- 
Nacional, pois se a concentração econômica mínima era de 10 milhões de -------------·---· ·- ---- 
toneladas, com um volume de exportação mínimo de 500 mil toneladas/ano, o ------------------ 
prazo de esgotamento das jazidas seria de 20 anos, permitindo-se, de antemão, a 

- ··- --·-------~----~--- - --------~---~~- ---- ------ . 
lavra ambiciosa de um minério insubstituível, escasso, e vital ~ Indús~~ 

Siderúrgica, cuja a grande fonte de produção em larga escala desse minério era a 
. --- --·--------- ------·---- •. ------·---·- --- ----···---·- .. ----------· 

• o::,. 
ex-URSS, que já iniciava a histórica Guerra Fria com os EUA. 

-~. ------------------------------ 1 -·---·---- - •• 

Em 18 de janeiro de 1951, na 3ª Assembléia Geral Ordinária da 

ICOMI, então já transformada em sociedade anônima foi admitida formalmente 

------------ 
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entrequas .. Mesa Dir:·:-ra 
da f,,~':JGr oléia LegisL'..vJ 
do Estado cio Amapá. 

entre as duas empresas: como a ICOMI não dispunha de recursos técnicos e 
- finanéeirosp~-b~car a pesquise, aceitou-;-pam~ipaçã~-da-emp~ .americana"·-~ . . - . - . - ·- - -· - - - ,. - ·- . . . -- . ·- . - 
nos trabalhos de cubagem do depósito, nos quais despendeu a importância 

. --- - - - - - . -- -· . • • - - ..• -- . . - - •. - • .•••.. •.•• • -- 'I 

superior a I O milhões de dólares, transfonnada em crédito, que seria saldada 
. - -· -------~ 

com aquisição de ações da !COMI, aumentando ocapital social, de_20 p~a ~O _ .... - . - --- -- - -- ••... - -- - - . ... . . . .... -- . -- -·· ... . - ------ . . - 
milhões de cruzeiros da época A !COMI tomava-se assim sócia da segunda 

--, ... ,----,,.- ... ---- .• ·~-- .. -·-- ·--- 
maior siderúrgica americana e grande consumidora de minério de manganês. 

--- .., ... _ ... 

Em 28 de dezembro de 1951., a ICO:MI, com suporte técnico 

econômico da Bethlehem Steel Co., entregou finalmente ao Território Federal 

do Amapá o relatório final de pesquisa, demonstrando a cubagem de 1 O. milhões 

de toneladas de manganês, com o teor de 46% mm, em 750 hectares, dos 2.500 
concedidos para o arrendamento, realizando 8.328 melros de sondagem a 
diamante. 

Pouco depois, em 26 de junho de 1952, deu-se uma nova 

elevação do capital da ICOMI, 39 milhões de cruzeiros, cifra exatamente 
... . --••~--.-~------.-.,. •.... ~. 

_ necessária para que a Bethlehem Steel Co. pudesse atingir o limite máximo 49% 

do controle acionário. 

Decidido o escoamento do minério de manganês por via férrea, 

foi assinado, em 20 de março de 1953, o contrato de concessão da Estrada de 

Ferro do Amapá, devendo a sua reversão dar-se no final do contrato ao 
Território Federal do Amapá. 

Em 29 de abri] de 1953, foi lavrada a escritura pública de novo 

aditamento de contrato-de arrendamento assinado em 06 de junho de 1950, no 

21 ° Oficio de Notas do Rio de Janeiro (Livro n. º 270, fls 85), conforme 

autorização do Ministro da Fazenda, pela Portaria n.º 274, permitindo 

empréstimo do EXIMBANK, no valor de 67, 5 milhões de dólares, com juros de 
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entregu 5 à Mesa ~1:r~·~~:, 
d a As sem b I é i ~ L e- ,_ . . : a 
do Estado du A:":":;1;z, 

Em,"21 /_i_t I qq,,,dj 
4, ~0/n ao auo, para o financiamento das obras de aproveitamento das j~ 

/ 

manganês. 

Esse aditamento afirmava que o seu propósito era assegurar, além 

do empréstimo, o direito de exportar as quantidades de manganês necessárias ao 

pagamento integral das prestações devidas e que esse direito importava em 
. t 

poder exceder, até o ano de 1965, inclusive, e enquanto não tivesse 

integralmente quitado o empréstimo, ao mínimo estabelecido na cláusula 31 ª 

(500 mil toneladas anuais), com tanto que não ultrapassasse de 1 milhão de 

toneladas anuais, a partir do inicio regular das exportações. 

Desse modo, com aval da fazenda Nacional a ICOMI, contraiu 

empréstimo em um banco internacional,' o que pennitin montar a infra-estrutura 
' do projeto, envolvendo a construção da estrada de ferro que liga a SeITa do 

Navio ao Porto de Santana e ainda duas vilas residenciais e um porto de 

exportação de seus produtos. Como o custo real das obras só atingiu 48 milhões 

de dólares, a ICOtv11 poupou 20 milhões de dólares do empréstimo cedido pelo 

EXIMBANK. 

A aproximação da mineradora brasileira com exterior ficou bem 

evidente, inclusive criando forte vocação, ao longo dos anos entre o Amapá e 

diversos países do globo. especialmente os Estados Unidos, que chegou a firmar 

contratos excepc.cnuir :.=ara compra direta deste importante minério. 

~ C~n,·ém ~a~i:ntar _q_l!~--ª -~p~c~. da __ e?q)l~~~ .. ~ineraI,_~.9.j~cide 

com o período inicial da Guerra Fria, onde por essa época, a Ex-URSS já havia 
------------------~---~ 
decidido suspender as vendas de manganês para os Estados Unidos da América -- -- 
e limitá-las drasticamente para os outros países ocidentais. Virando o Amapá .. . .. ·-. - -- ------ ··--·-------- .. _..., _ 
desta forma, num ponto estratégico do planeta. t 

- .. . -.. ~. __ .....,__, .•. .. ~-..._,.. .. ~ ....• --~- .. :--:::..) 



( 
.,-... t ••• 

--·. ' 
r--"'-· •. 

,<'.' 1 _·;;i 
r ~·. ; --~ .. :· ,., i 
/-~4 

1 

~ • • • 
muitas vezes alterado, e que fixou como data de início da contagem do prazo de 

50 anos. o dia 02 de maio de 1953, obrigando a ICOMI a lavrar as jazidas de 

Serra do Navio até o ano de 2003 esteve sempre em permanente 

questionamento, pois, a bem da verdade, as alterações introduzidas modificaram 

muito as condições iniciais, levando inclusive o escritor Álvaro da Cunha, a 

publicar um livro que só por seu título já dá uma boa visão do que aconteceu: 

"Quem Explorou Quem no Contrato do Manganês" . 

i 

• • 
i 
i 

O contrato de concessão da área do Porto de Sa-itana prevendo a 

reversão contratual dos bens à União no final do mesmo foi assinado em 29 de 

setembro de 195.3. 

O início efetivo das obras de implantação do projeto deu-se em 

1954, incluindo porto e a estrada de ferro (200km). No ano seguinte, a ICOMI 

iniciou o projeto de urbanização e de duas vilas residenciais (Vila Amazonas e 

SeITa do Navio) com 663 casas residenciais, hospitais, restaurantes, centro de 

compras, e escolas de l º Grau e clubes sociais. Em 30 meses o projeto industrial 

e sua infra-estrutura foi implantada. 

Em 29 de outubro de 1956, foi finalmente realizado o primeiro 

carregamento de minério da Serra de Navio até Santana, inclusive com a 

presença então Presicente Juscelino Kubitschek, que delimitou, pelo Decreto n.º 

40.503, de l O de dezembro de 1956, a área destinada ao aproveitamento das 

jazidas de mang~nt . --.~~> !COMI (2 .500 hectares). 

As escritura de cessão das terras destinadas à construção das 

instalações industriais e vila residenciais em Serra do Navio {2.330 hectares) e 

daquelas destinadas as áreas de mineração (2.500 hectares) foi lavrada em 09 de 

julho de I 957. sendo o registro certificado pelo tribunal de Contas da União. 

Em· \ erdade, deve-se creditar a favor da Empresa o esforço 

tecnológico que a tez partir da lavra do minério rico dos primeiros anos (1 O 



Confere com os documentos 
entregues à Mesa Dir~'":ra 
da Assembléia Legi~ !:.::·.,a 
do Estado do Amapá. 

Em, t, 1Jlj ll°1 ~ 
), até os dias atuais, através de diversos melhoramentos --------------------' tecnológicos (Pelotízação, Sinterização, Metarlugia Fe-Mn), que tornaram viável 

a economicidade e o prolongamento do projeto. Das reservas que atingiram um 
total de 66.703.000 e toneladas de minérios de manganês, furam lavradas, atê 31 
de dezembro de 1997, 61.133.000 toneladas, restando in situ cerca de 5,5 
milhões de toneladas de óxidos e carbonatos de manganês. 

Portanto, desde 1953 a ICOMI vem crescendo através dos 
investimentos feitos nas jazidas de manganês do Amapá, onde mais de 60 
milhões de toneladas de manganês deixaram o Estado. 

Certamente, foi o manganês de Serra do Navio, no Amapá, que 
proporcionou a ICOMI, hoje parte do poderoso grupo CAEMI, a acumulação de 
grande riqueza, que fez desse complexo empresarial um dos mais sólidos e 
influentes do Brasil, permitindo a multiplicação do seu patrimônio com 

aplicações e investimentos em outros empreendimentos, tanto no Amapá como 
em outras unidades federativas do território brasileiro e até mesmo no exterior. 

Só para demonstrar a dimensão desse grupo, a ICOMI é gestora -- também de grandes empresas, como por exemplo a CADAM - maior produtor 
nacional de Caulim e a quarta em todo o mundo; a MBR - Mineração 

Brasileiras Reunidas, a segunda maior mineradora do Brasil e urna das gigantes 
do mercado internacional de ferro, e a Bulk Carrier no Canadá, um de seus 
braços internacionais. 

No fina1 do ano de 1997, esta Empresa apresentou wn relatório 
ao DNPM comunicando a exaustão do minério de aho teor de manganês e 

-- .. - ---- -~ - -- - -- - -- -------------------- ---· -- --,- .. --------·---- .•. -·----------- - ....••... 

pedindo o encerraÍnenJo -·~_m~ ante~ip--ª.nd~~ __ fa_ __ ºbtjg!!_ç_~_Q__~l!tra!~~!, 
provocando preocupação para as pessoas ~ue viviam direta ou indiretamente em 

- - -• • • • • - - • •• -- ',.., ••• • • • • - • - • • • ·-· • • •• ••o•• __ .,., ·--- ••. -·-----~---· ---------- ' -· ·• -• • ·- ._ •- 

função do projeto da ICOMI. Esses municípios contabilizaram a perda de suas 
-- ------ 

rendas, ficando hoje à mercê dos parcos recursos advindos do Fundo de 
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Participação dos Mu.icípios, geridos pelas prefeituras de Serra do 

Santana . 

A empresa solicitou aprovação de encerramento de lavra, 

conseguindo inicialmente a manifestação favorável. do então chefe do Distrito do 

DNPM, do Amapá, que atendia à orientação da Diretoria-Geral em Brasília . 

Com a substituição do chefe do Distrito, e a nomeação de uma primeira 

Comissão Técnica do DNPM, p(!fa avaliar o pedido da exaustão da Empresa, 

não foi dado provimento ao requerido pela !COMI, e ademais, obrigou-a ao 

cumprimento de 7 ~xigências sobre questões ambientais e de recuperação das 

instalações industriais e residenciais que fazem parte do patrimônio de Serra do 
...____,, r e-.,,.. •• -.___ .•• __ e: _ 

Navio e de Santana, que serão, por força de cláusula contratual, revertidas ao 

Poder Público. 

, Surpreendentemente, o DNPM, por meio de sua Diretoria Geral 
1 

em Brasília alterou uma dessas exigências, exatamente a sétima, que previa a 

apresentação de um inventário de contaminação do meio ambiente e da 

população por resíduos de metais pesados, A exigência foi substituída por uma 

outra em que a empresa deveria demonstrar a inviabilidade econômica da lavra." 

Não obstante a investigação iniciada pelo Ministério Público 

Federal, que requereu os relatórios e pareceres técnicos sobre a questão, a 

Diretoria Geral do D NPM, em Brasília, insistiu em manter a aprovação do 

encerramento da lavra, favorecendo aos interesses da Empresa, nomeando uma 

nova Comissão .:::::·:·:~.:.~~ por técnicos do Distrito de Belo Horizonte, onde o 

Grupo CAEMI mantém a sede de seu quartel general, e de Brasília, sem contar 

com a presença de nenhum técnico dos Distritos regionais. A Comissão, que 

veio incompleta ao Amapá, acabou aceitando pacificamente o cumprimento das 

exigências pela ICOiVTI, inclusive a da sétima exigência alterada em Brasília. O 

relatório apresentado foi aprovado sem questionamento pelo Diretor Geral, que 
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publicou uma declaração considerando exauridas as reservas de 

manganês de alto teor, o que era o desejo da Empresa desde o inicio. 

Assim, a ação dos tecnocratas de Brasília, que nem sequer 

conheciam o Amapá, imbuídos circurstancialmente do poder decisório. 

influíram e comprometeram a luta que a sociedade amapaense vinha travando 

para que a ICOMJ cumprisse suas obrigações cóntratuais e indenizasse 

principalmente os Municípios de Serra do Navio ede Santana, pelos prejuízos 

de sua saída antes do término do contrato, principalmente porque, hoje, ainda lá 

existem cerca de 5,5 milhões de toneladas de minério, que a Empresa quer 

abandonar, mas que possuem um valor intrínseco que pode variar entre 60 e 90 

milhões de dólares, o que pode ser revertido a Fundo de Desenvolvimento 

Universal daquela unidade administrada dessa maneira, como medida 

fundamental para reverter a decisão do Diretor Geral do DNPM, a CPI r~9.!:!_~reu 

pessoalmente, em Brasília, ao Sr. Ministro das Minas e Energia a anulação da 
·-- -- -------- - . ·- ·- .... - ---------· 

declaração daquele dirigente. Aquela alta autoridade ministerial, portadora de .. ··--- - .... - . - - . - . . - . - - 

arguta sensibilidade política, acatou o pedido da CPI suspendendo o efeito da 
- -- .. -· ---- ---·---·- -- --- -· ·---- .•. ,_ --·· -·- -- -- -- - -- 

de~laraÇ.â..Q_QQ p 1 re1 o í -Ger-ª1, __ _QQ_rneél!ldQ_J,nna __ !!..Q.Ya Ço~t~~9 J. écnica para 
avaliar a ques1tc processual da exaustão das reservas, a qual esteve 

______ .., ..,,.,. •..•... - ·-- ~ •..•• .., ..•• - __ ,._ .•.. ,. --- ~- •. --. - - - -~ •....... , •. J,.. 

recentemente em Serra do Navio e Santana, para avaliar in loco as informações -- ------- --------- -· - .... ----·- -· -- - -- -·-· . -··- .•. - --- . . ... 

existentes, a fim de prenunciar-se perante o Ministro de Minas e Energia. 

Desse novo Grupo de Trabalho, toma parte, como membro 

efetivo, o Presi:::::"~: -:'.l CPI, Deputado Manoel Brasil, razão pela qual o 

resultado obtidcr ~- ,,r 
r' >'? esta CPI é de fundamental importância para a causa 

amapaense. 
-----, 
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METODOLOGIA 

Com vistas ~- ordenação da CPI dos trabalhos seguiram o rítn.c 

prescrito no plano de trabalho proposto por este relatório. 

Pela complexidade do objeto investigado procurou-se aplicar 

métodos bastante conhecidos de investigação. 

Tomada de depoimentos em plenário, quando necessário para 

aprofundamento de temas áridos, sugeriu-se a realização de diligências com 

minuciosas análises para os casos de investigação documental. 

Quanto as investigações que dizem respeito a objetos tangíveis 

em suas diversas esferas técnicas e científicas, aplicou-se com rigor a utilização 

de métodos conhecidos cientificamente para se apurar o fato investigado. 
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1 ª Reunião: 19 de abril de 1999 
2:i Reunião: 26 de abril de 1999 

T1 Reunião: 03 de maio de 1999 

4ª Reunião: 04 de maio de 1999 

5ª Reunião: 1 O de maio de 1999 
6ª Reunião: 17 de maio de 1999 

7·1 Reunião: 20 de maio de 1999 
S" Reunião: 21 de maio de 1999 

9u Reunião: 24 de maio de 1999 

I Oª Reunião: 24 de maio de 1999 

11 a Reunião: 31 de maio de 1999 

11;) Reunião: 14 de junho de 1999 

13;.J Reunião: 18 de junho de 1999 

14·1 Reunião: 14 de junho de 1999 

J 5:i Reunião: 18 de junho de 1999 

l 6'1 Reunião: 21 de junho de 1999 

1 7'1 Reunião: 23 de junho de 1999 

18ª Reunião: 25 de junho de 1999 

I 9'1 Reunião: 20 de agosto de 1999 

20"' Reunião: 27 de setembro de 1999 

2 I u Reunião: 15 de outubro de I 999 
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A CPI ao longo de suas investigações, autuou e relacionou 
ínúmeros documentos de procedência diversas, os quais constam nos anexos que 

são partes integrantes do presente relatório. 
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RELATORIO FINAL CONTENDO RECOMENDAÇOES DE 
, ' - ORDEM TECNICA A COMISSAO PARLAMEN1'AR DE 

INQUÉRITO QUE APURA O PROCESSO DE PARALIZAÇÃO 
DAS ATIVIDADES DE EXTRAÇÃO MINERAL E O 

CONSEQUENTE DESMONTE DA ICOMI 

Autor: 

Clélio Monteiro 
Engenheiro Sanitarista 
CREA-6230/AP. 

MACAPÁ, 
05 DE NOVEMBRO DE 1999. 
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1 , • 
'TOfl.OSltO imediato deste Relatório Ambiental 

essencialme11te investigatório , busca desvelar a verdadeira face dos 

problemas ambientais ocorridos com a exploração de manganês 110 

Estado do .4maoá que datam de quase meio século, tem o escopo 

mediato de orientar a discussão ampla dos atores sociais envoividos no 

processo. Neste sentir adotamos ações técnicas pautadas em bases 

científicas sem as · quai» invalidam os resu/Jados alcançados. Não 

podemos olvidar que as oitivas colhidas em plenário> associadas às 

consultas a trabalhos científicos elaborados e pesquisados por Empresas 

Ambientais contratadas pela própria investigada, além de acesso a 

documentos contidos nos arquivos de órgãos Governamentais pertinentes 

a área ambiental, visitas in loco no fronte das contaminações, seguido de 

coletas e anáí ises laboratoriais> obedecendo rigoroso critério 

metodológico, foram determinantes para o sucesso alcançado em que pese 

as limitações de ordem financeira, para aprofundamento das pesquisas 

investigatórias em um universo ideal. No entanto reputamos que os dados 

levantados foram s:.,fl~ientes para a formação da culpa da investigada 

entabulando o D&S'.1iVO ambiental correspondente. Indubitavelmente os 

procedimentos memoráveis em defesa do meio ambiente adotados pela 

CPI I ICClW~ ~: :: .ncorporados à perfeição aos princípios da 

AGENDA 21 onue r, Brasil é signatário, via de conseqüência o Estado 

do Amapá, portanto, devendo cumprir fielmente os anseios da Assembléia 

Geral da ONU, que (oram delineados na ECO-RIO 92 ou seja elaborar 

estratégias e medida: oara deter e inverter os efeitos da degradação do 

Ate10 Antbiente ni. • c.uexto da intensificação dos esforços nacionais e 
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Emtlf_1fi"'~;Y' ~ 
sustcntáve internacionai: desenvolvimento para promover um 

ambientalmente saudável. 

Este relatório apresenta a versão investigatória dos 

trabalhos de. Pesquisa Ambiental, não trata-se de algo acabado, mas um 

norte a seguir, posto que os estudos implementados precisam ser 

ampliados, pois a escassez de recursos financeiros destinados a CPI 

ICOMI para fazer face às despesas com a Engenharia Ambiental, gue em 

regra exige exames sofisticados foi um fator presente ao longo da 

pesquisa, razão porque elegemos prioridades nas investigações 

cenremplande menor custo, sem perder de vista a quali~ade e a 

confiabilidade técnica , direcionando as investigações Hidrogeológicas e 

Hidrogeoquímicas para análise do potencial de Arsênio nas águas 

provenientes dos resíduos industriais, alcançando as drenagens superficiais 

e subterrâneas, na área de abrangência do projeto, quer seja em Serra do 

Navio ou na Área Industrial de Santana, onde aportou a Usina de 

Pelotizaçào e Sinterízação. Foi dispensado uma interpretação singela à 

poluição do ar fruto da usinagem do manganês na Área Industrial de 

Santana. 

Especial atenção foi dada às Estações de Tratamento de Amw 
dos Municípios de Macapá, Santana e Serra do Navio, além dos cuidados 

dispensados às considerações ambientais difusas, envolvendo o Ecossistema 

como um todo. A iustificativa desta escolha técnica voltada para análises das 
ámias encontra guarida em uma lógica universal da própria cadeia alimentar. 

pois uma vez confirmado a contaminação da água superficial ou 

subterrânea é lógico quem dela faz uso também se contamina, neste 

universo está inserido o homem, os animais e as plantas, daí ser 

desnecessário nesta primeira etapa investigatória aprofundarmos os 

estudos iá que podemos fazê-lo, em fase posterior, quando das 

recomendações ·finais aos Ór2ãos competentes desvelando possíveis 

irregularidades. 

E.nge,,hfwo Sannsnsta C/é/10 Monteiro 
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Todas as coletas de 

técnicos da Secretaria de Estado do Meio Ambíente-SEMA, garantindo 

assim a consistência legal das mesmas. A metodologia científica utilizada 

para determinação das análises laboratoriais encontram-se descritas e 

caracterizadas nos anexos que, é parte integrante deste instrumento, de 

certo que obedeceram padrões de primeiro mundo, com a utilização de 

espectrofotômetro com, o princípio da absorção atômica, é de bom alvitre 

destacarmos que os principais dados que comprovam as contaminações 

foram extraídos de documentos e pesquisas pertencentes à própria empresa 

investigada à;-if serem inquestionáveis, pois produziram prova contra ela 

mesma. ;1~.m nome da lacuna de leis, o empreendedor polui..Jiar nãc.pode 
~sfraldar qualquer bandeira alegando que quando da implantação do 

projeto, inexistiam Leis Ambientais que regessem a matéria,, daí o descuid,o 

com o meio ambiente_ pois o próurio Código da Mineração elaborado na -- 

po foram acompanhadas por 

década de quarenta. prevê o trato com a poluição das águas, de igual modo -- º Código de Águas. baixado pelo Decreto n.º 24.643, de 10 de julho de 
1934, modificado pelo Decreto-Lei n.º 852, de 11 de novembro de 1938 e ~~--~-__:_---~-~~-...:--~~-~~~~----. 
por Leis subsequentes. dentro _do_ entendimento da época, previu em vários -- ...•...•.. ..__., •.. _._,.._ ... ,_, ...__'""' 

dispositivos, a proteção dos recursos hídricos com vistas à salubridade _________________ .. •.... -- 
pública e da proteção à flora e fauna aquáticas. Acredítamos Ter cumruido 

com zelo e dedicaçJu u encargo a nós confiado por esta Cas~ ~ Le~.:- - - 
Todos os atos investigatórios - ambientais, constantes no 

bojo deste instr~i:·::-: ro, deverão ser encaminhados aos Órgãos 

competentes para conhecimento e adoção das providências legais 

cabíveis, quais sejam: Ministérie Público Federal, Advocacia Geral da 

União, Ministério Público Estadual, Governo do Estado do Amapá, 

Unifap, Prefeitura e Câmaras dos Munieípies de Santana e Serra do 

Navio, SEJ\ilA, Procuradoria Geral do Estado, Ministério do Meio 
,..... Ambiente e i\-linistério das Minas e Energia, Mínistéríe dos 
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Transportes; entre outros órgãos afins e correlatos em especial 

ser encaminhado para o 16° Distrito do DNPM/AP para ser anexado 

ao parecertécnico n." OI - DIROP, referente ao processo. DNPlH - n." 

3.264/53 'q ue versa sobre a "Apreciação do Relatório Demonstrativo da 

Exaustão das Jazidas de Serra do Navio". 

·-~ Confere com os documentas 
entregues à lviE;sa Dir€: tora 
da Asserrt;léia Legislativ?t 
do Estado C"} J.i11ap.i 1 
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INTRODUÇÃO 

.Senheres Deputados, as RECOMENDAÇÕES DE 

ORDEM TÉCNICA, posteriormente aduzidas, refletem a opinião singular 

do Técnico que as subscreve, e têm como propósito ba/izJlr e advertir as 
decisões politicas, advêm da necessidade inadiável da adoção de 

providências urgentes, dentre outras já auferidas pela CPI-ICOMI, para 

salvaguardar a saúde pública, em face dos resultados obtidos com as 

pesquisas de campo e laboratoriais desenvolvidas por esta assessoria ao 

longo dos últimos meses. Indubitavelmente, revelam contaminações do 

ecossistema sem precedentes na história da mineração do Estado do 

Amapá, com ênfase para os mananciais superficiais que abastecem o 

sistema público de água da Capital e do Município de Santana. ·. 

Vale ressaltar, em alto e bom som, que a gravidade do 

problema foi comunicada de público, com a presença da imprensa, ao 

Senhor Ministro de Estado de Meio Ambiente, que se fazia 

acompanhar da Senhora Presidente do IBAMA-BSB, SENADORES 

da República entre outras Autoridades, quando da visita à principal 

fonte de contaminação de arsênio caracterizada pelo depósito tóxico, 

há mais de uma década, contido na bacia de rejeito da Usina de 

SINTERIZAÇÃO/ PELOTIZAÇÃO DE MANGANÊS pertencente a 

ICOMI/CFA localizada na Área Industrial de Santana, portanto foi 

dado conhecimento público às autoridades sobre a questão.(ver foto 
anexo). 
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Analisa~--;-~teúdo J dos relatórios das 

ambientais contratadas pela ICOMI,CFA - JAAKKO POYRY 

ENGEN~ARIA : a) Anteprojeto nº 12-940-Ejpe-1801 de maio/98 - 

Disposição Final dos Resíduos da Usina de Pelotização/Sinterização 

estocados na área Industrial de Santana-AP; 

b) Relatórios Parcial e Final Atendimento à solicitação 

de Informações da SEJ\-IA/AP( Ofício nº 021/GAB/SEMA) de nº 12- 

940-Ej JJe-1800 F ev .98 e 12-940-Ejpe 1800 Maio/98, respectivamente. 

este último. objeti\·ando aourar denúncia feita no Disk Verde de doaçàq 

pela investi 1.1:ada. de material contaminado por arsênio à Prefeitura de 

Santana-AP. As amostras foram coletadas pela consultoria acima citada e 

as análises laboratoriais foram realizadas e concluídas em 24 de Março de 

1998 em São Pau1o através da CEIMIC ANÁLISES AMBIENTAIS SIC 

L TDA , tendo como resoonsável técnico a Dra. Adriana D'Agostinho CRO 

nº 04?33242. As análises documentais tomaram corpo desta vez 

alcançando os relatórios da consultora--AMPLA- ENGENHARIA 

Al\!IBIENTAL : a l Proieto de Controle Ambiental da Companhia Fen-o 

Liga do Amapá CFA :2ontemplando: ( emissões gasosas, efluentes líquidos 
e resíduos sólidos L b J Relatório de Monitoramento Ambiental- Março/99. 

- REVECON- COI\1É~CIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS - PRAD 

fey/99-ICOi\tll S.A .. que trata da recuperação das Áreas degradadas pela 

exploração mineral . Além das análises dos Relatórios Ambientais 

elaborados pelas C";L:iuirorias da ICOMVCFA, procedeu-se a oitiva dos 

atores envolvidos no processo que regem o histórico ambiental da 

ICOMI/CFA cuios anais estão compilados e tombados na SEMA-AP. sob 

os nºs. 32002.000588 '91 de fls.O 1 a 235 que versa sobre a Indústria e 

Comércio de Minérios S/A-ICOMI e 2125/87 CFA-GRUPO CAEMI 

(FERRO LIGAS 1 de fls. O 1 a 360, respectivamente. A análise 

interrelacionada do conjunto nos permite ter uma visão documental, geral , 
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precisa e conpsa acrcomptexg proce~~e p 

que envolve o objeto desta CPI. A interpretação documental alcança ainda 

as autorizações ambientais concedidas à investigada pelos Órgãos 

investidos' legalmente da fiscalização do uso e da conservação dos bens 

públicos. Finalmente o conteúdo do relatório ambiental nos confere a 

oportunidade de "auferir os prejuízos de natureza gravíssima causados 

pelo empreendedor- poluidor ao meio ambiente no solo Amapaense, 

sob os olhares desatentos da SEMA-AP- Secretaria Estadual do Meio 

Ambiente" de forma particular aos recursos hídricos, impondo condições 

adversas à sadja oualidade de vida de grande parte da populaçàG que dele 

faz uso. Infrações ambientais desta natureza colocam em questionamento a 
afirmação tão decantada de que o Estado do Amapá é o fflllis preservado 

do Brasil, a prova cabal é a seqüência lógica da cadeia alimmtar pois as 

árvores precisam de água para viverem e se a mesmas estiverem 

"doente" quem dela fizer uso também ficara infermo. No caso da 
investigada, ressalta-se a falta de atenção do empreendedor 

ICOMI/CFA, em não dispensar aos efluentes fruto de saas atividades 

industriais, a atenção e o cuidado sanitário que o caso exigia. Devemos ter 

a prudência de afirmar que a garimpagem desordenada a exemplo de 

outras mineradoras organizadas colaboraram decisivamente para macular a 

preservação ambiental no Estado, que seria motivo de glórias para os 

Amapaenses, uma vez que experimentam um modelo Governamental de 

Desenvolvimento sustentável exigindo das Autoridades ambientais mais 

rigor na aplicação das Leis para que o arrojado projeto goeernamental 

tenha êxito. Este fato pode ser comprovado recentemente por pesquisa 

encomendada pelo IBAMA/ AP a consultores ambientais do Exterior, cujo 

resultado demonstra a poluição dos rios. 

No bojo do histórico ambiental da Investigada, consta ainda 

as atitudes governamentais adotadas diante de cada situação, cujo trajeto 

,- 

E~s-... Clllio Monteiro 
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~ente no tJêBfX::~ º 23 030 lcie 30 de outubro deB 1973 com a 

criação, no âmbito do Ministério do Interior, da Secretaria Especial do 

Meio Ambiente, sediada em Brasília, posteriormente transferindo suas . 
atribuições· ao IBAMA/MINTER, que por sua vez a partir de 1991 

repassou tais atribuições à Coordenadoria Estadual de Meio Ambiente ( 

CEMA-AP), atual Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA-AP). 

Por último consagrando a segunda vertente da pesquisa 

desenvolvida, porém com a mesma importância, não poderíamos 

deixar de abordar os problemas ambientais causados com o 

?.~rcveitamento econômico das reservas minenis de ouro na região de 

Santa Maria do Vila Nova, no Município de Mazagão, Estado do 

Amapá, pelo grupo CAEI\ill/lCOMI, através da Empresa Mineração 

Amapari Ltda. que utilizou-se, para lavrar diretamente a mina, de um 

contrato de arrendamento mineral com a Empresa Paulo Abib Engenharia 

S .A que posteriormente firmou consórcio com a CCO Mineração, catista 

da Empresa Mineração Água Boa Ltda. da qual a Empresa Paulo Abib S/ A 
é sócia com 50% de seu capital social. Com o consórcio as atividades da 

fase de operação passaram a ser executadas pela Mineração Água Boa 

Ltda., ficando aquela com a responsabilidade técnica, sendo que a 

responsabilidade civil, inclusive por danos ambientais provenientes das 

atividades minerárias passou a ser solidária às duas Empresas de acordo 
com doe. acostado nos autos do processo arquivado na SEMA/AP. De certo 

que os artifícios jurídicos arquitetados pela CAEMI/ICOMI através da 

Mineração Amapari Ltda., não pararam por ai, uma vez que em 22/07 /97 a 

Empresa Amapari firmou contrato de arrendamento da mina, desta vez com 

a Empresa Mineração Santa Maria Ltda. que em 30/10/97 firmou contrato 

de prestação de serviços com a Mineração Água Boa Ltda. para operar a 

mesma mma que anteriormente tinha desistido argüindo inviabilidade 

econômica. 
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Ã: cu1csl!f~cum tal de todo o histórico ambiental da 

exploração de ouro pelo e:rupo CAEMI incluindo o alvará de pesquisa 

DNPM-MME n·' 850.048/80 em nome da Mineração Amapari Ltda., 

objeto da concessão de lavra correspondente que foi autorizada pela 

Portaria nº 145 de 16/07 /91, do Ministério de Infra-estn1tura, bem como os 

atos praticados pelos Órgãos Governamentais encontram-se registrados no 

GEA/SEMA. processos: 32002-160/90 contendo ? volumes de pg. 01 a 

354. em nome da Empresa Amapari Ltda. e o Processo 32.000-153/96 em 

nome da Minerncào Água Boa Ltda. de fls. 390 a 505 e seguintes não 

rmmeradas. 

Antecedendo o cerne da questão a ser abordada, 

consagrando as recomendações técnicas aos Senhores Deputados 

membros da CP!-ICOMI que têm como propósito investigatório, entre 

outros, o de proceder a apuração dos fatos que motivaram a CPI 

ICOMI, reunindo um mínimo de elementos probatórios que indiquem 

ou não a ocorrência de uma infração ambiental e sua respectiva 

autoria, torna-se necessário termos uma visão do direito 

Administrativo que contorna a matéria Neste sentido é de bom alvitre 

trazermos a lume ensinamentos do emérito Professor Cid Tomanik 
Pompeu, profuncio o; dedicado estudioso do direito das águas, certos de que 

tais ensinarnemc; servirão de orientação na escolha da decisão mais 

acertada e a quanro, estejam envolvidos na problemática do controle da 

qualidade de nc,::-.· ... · -=-·.:ss públicas especialistas ou não, senão vejamos: 

- .-~ :::olícia administrativa ambiental deve ser focalizada 

sob seus mais variados aspectos, analisando seus limites, finalidades e 

campos de atuação a fim de que possamos ter perfeita visão do seu 

exercício em re lacàc à qualidade das águas públicas, com o objetivo de 

mantê-las isentas ce contaminação, logo, a autotutela é o poder que tem a 

administração de "eliminar os próprios atos que se tomem viciados, ou 

., .. 



~ ,.. 
. ,, 
jiii 
jii 
jiii 

r: jii 

r: ii 
r ii 

r· • 
r ii .. 
r • 
r i 
,,-- ; 

- 

MEIO AMBIENTE 

dos institutos da anulação, da correção ou da revogação" . 

- O segundo sentido da expressão está na "prerrogativa 

pública que permite a administração agir de modo direto, por si mesmo. 

sem a necessidade de recorrer à via judicial, a fim de efetuar a defesa do 

bem público. ameaçado ou violado em sua íntegridade pelo particular". A 

autotutela sob o domínio público, pode ser definida como "faculdade que a 

Administração tem de impedir a destruição e o mau uso da coisa pública, 

bem como de reaver com a própria força policial de que dispõe, os bens do 

domínio público que tenham passado ilegalmente para as mãos do 

particular" . Neste sentir, também nos ensina o mestre Cretella Júnior "o 

instituto da autotutela visa proteger, não apenas a constituição física do 

bem público, impedindo-lhe a degradação", mas, também, impedir a prática 

de atos, por terceiros que possam estragá-los, logo, em matéria de saúde 

pública.ambiental a competência da União, dos Estados e dos Municípios é 

concorrente, podendo haver lei estadual ou municipal de caráter supletivo, 

respeitada a lei federal. 

- Comníetando a mesma idéia, Cretella Júnicr assinala 

que "as pessoas jur ídicas públicas têm o poder-dever de conservar a 

propriedade pú biicn " e que a "omissão do Estado, no tocante a tutela 

da dominialidadc. caoca-se com o princípio do interesse coletivo, com o 

direito que todos tê~1 :w uso do bem público", "se o direito privado 

caracteriza pela Yi.,~ ·--~--=· o princípio dominante do direito público é a 

finalidade". A "proteção do domínio público irá", portanto "permitir 

que o bem dominial, servindo a todos preenche a finalidade que tem em 

mira. Sua proteção é a proteção do fim ao qual se dirige o bem. A omissão 

da entidade pública teria conseqüências imprevisíveis". De certo. os 

fottes indícios que conauzem aos crimes ambientais praticados pela 

[ndústria e Comércio de Minérios S/A-ICOML associado à sua subsidiárrn 

-------- 
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CFA-GRUPO 

no espaço e no tempo e encontram-se uerfeitamente provados e 

identificados como veremos a sezuir: - A leitura atenta neste Relatório 

Final permitirá ao leitor quantitativamente e qualitativamente auferir este 

impacto no ecossistema, para que os órgãos competentes possam adotar de 

fonna se!!ura as providências legais correspondentes, punindo o ato e 

exü!indo a reparacão do dano ambiental causado como reue a norma 

agendi. 

- Finalizando este preâmbulo, nos ensina Rivero "num 

regime exclusivamente repressivo, mesmo que o ato praticado pelo 

poluidor acarrete rigorosa sanção penal e administrativa ao seu autor, 

o efeito dele decorrente permanece. A destroicão de um espaço verde 

pelo seu proprietário ou o lançamento de produtos tóxicos no ecossistema 

vilimando a flora e a fauna aquática e até mesmo sentenciando e 

comprometendo a saúde pública poderá trazer-lhe uma condenacão. mas 

não permitirá aos atores afetados voltar ao estado de saúde anterior. A 

poluição de um curso de água subsiste. não obstante a repressão que atinia 

seu autor. e as mais duras penas não devolvem a vida saudável às víl imas 

de um produto tóxico'~ 

Pelas razões acima expostas, concito os Senhores 

Deputados a terem toda prudência quando na tomada de decisões 

,-- políticas necessárias para a garantia do bem estar público e, que as 

mesmas não sejam divorciadas das recomendações técnicas que têm sua 

sustentação alicerçada em base científica e esposada na Lei que rege a 

matéria em questão . 
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Confere com os do amentos 
entregues à Mesa Diretora 
da Assembléia Legislativa 1 do Estado cio Amapá. _ · 

Em,~ 

PRINCIPAIS PROBLEMAS AMBIENTAIS IDENTIFICADOS EI 
' - , r RESPECTIVAS RECOMENDAÇOES DE ORDEM TECNICA QlJEj 

BALIZARÃO AS DECISÕES POLÍTICAS A SEREJ\tl ADOTADAS! 
! - ' PELOS PARLAMENTARES QUE COMPOEM A CPI/ICOI\ilI! 
1 

.EXPLORAÇÃO E BENEFICIAl\lENTO DO l\'IANG . .\NES-1 
1 
1 

ICOMI/CFA. ! 

!. CONTA/ti/NAÇÃO DA ÁGUA BRUTA (ETA) - 

SJSTEAJA PÚBLICO, INCLUINDO ÁGUA SUBTERRÂNEA 

Contaminação da água bruta proveniente do manancial 

superficial (Rio Amazonas) que abastece as estações de tratamento de 

água tipo convencional da CAESA em Vda Maia, Vila Amazonas e 

Macapá, em conseqüência do lançamento de resíduos acondicionados 

na bacia de sinterizado/pelotizado. O fluxo da contaminação está 

localizado na área industrial de Santana, que lança efluentes ricos em 

arsênio através de um vertedouro no sentido do Igarapé E1esbão II e III 

rerristrando concentrações de arsênio no córrego de até 170, 7mm'L valor 
este superior a 3 .414 vezes ao máximo admissível para água de consumo 

humano estabelecido pela OMS/CONAMA gue é de 0.05m!?/L Esses 

decrescem consideravelmente valores decrescem graças a intervenção da 

mãe natureza representada pelo rio Amazonas cujo volume de áuua dilui 

esta concentração fatal de arsênio. É de bom alvitre lembrar que o rio 

amazonas é o maior rio em comprimento( cerca de 6500km) e o mais 

caudaloso do mundo tendo na foz a vazão de 200.000 rn/s. As suas águas 

são visíveis no atlântico a 200 km da foz. Nasce nos andes peruanos e terá 

7.025 km se considerar o Apurimac como seu ramo principal. Chega a 

atingir 30 km de largura na foz, possui 200 afluentes não esquecendo que a 
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amazônica. 

Ao considerarmos, o igarapé Elesbão como corpo receptor 

ainda assim· está recebendo uma carga poluidora de arsênio 341,4 vezes 

maior do que o máximo admissível pelo CONAMA que é de O,Smg/1 . 

Posteriormente esta carga tóxica vem a desaguar à jusante no Rio 

Amazonas, que serve de fonte de abastecimento público de água, 

inclusive para as embarcações procedentes das ilhas que utilizam-se da 

água do rio Amazonas de forma in natura sem qaalcner tratamento, 

para d.sccdentacão e preparo de alimentos. 

Os valores das análises laboratoriais realizadas na água 

bruta das ET AS {Estações de Tratamento de Águas) registram a 

presença de arsênio na concentração seguintes: .1,9mg/l na ETA- 

1 COMI VILA AiVIAZONAS correspondendo a 38 vezes maior do que o 

valor máximo oermitido pela OMS/CONAMA, para consumo 

humano; já na ~TA-CAESA-VILA MAIA apresentou um teor de 2,0 

mg/1 corresnond~ndo uma concentração de arsênio 40 vezes maior do 

que o admissíve! nela hoa norma e finalmente 1,2 mg/1 ETA CAESA 
MACAP Á reg!srr~~do um valor 22 vezes superior ao máximo tolerável 

para consumo humano pelos Órgãos que regulamentam a questão, 

quer seja a Organização Mundial da Saúde/ CONAMA ou a Portaria n.º 

36/90 do Ministério do. Saúde que é de 0,05 mg/l. 

~"::: ·.- ::.'::sive indicação colhida junto a relatórios da 

empresa do Jato (Í{! população circunvizinha á área induslriol ter sofrido 

as seqüelas da contaminação como consta 110 relatório nº 12-940-Ejpe 

1801 mai.98 da JA,.AXKO POYRY, empresa contratada pela ICOMI. no 

"Anteprojeto DisDosicào Flnal de Resíduos da Usina", tis. 32 que trazemos 
a colação in verbis "devido a existência de aglomerados pop11lacio1Zais 

que foram surgindo nos Limites da área, que evenálalme11te podem ter 
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rsênio acima dos tido contato 

Portaria do Müiistério da Saúde n. • 36 (Dadrão de potabilidade da água, 

com a possibilidade dos sedimentos· de (11náo da fauna aquática e do 

igarapé · Elesbão II estare,n comprometidos, consta ainda no citado 

documento: Os resultados do monitoramento específico, executados 

pela própria ICOMI, através de sua consultoria JAAKKO POYRY 

ENGENHARIA - Anteprojeto nº 12940-EJPE1801 de maio de 1998, 

em sua Quarta Campanha das águas, sedimentos e ictiofauna 

revelando in verbis: 

-"apesar da paralisação da Usit;u de Sinterização 

co11seq11e11teme11te, da emissão de efluentes. os teores de manganês e 

arsê11io 11as ág11as superficiais no entorno da bacia de finos ainda estão 

acima dos deseiáveis. em razão da solubilização provocadas pelas 

i11te1Zsas cl,11vas ... 

A Consultoria Ambiental da ICOMI, constatou ainda no 

citado instrumento, no campo que versa sobre sua terceira campanha 

de amostragem a contaminação das águas superficiais por arsênio e 

manganês . De igual modo nas fls. 31 do mesmo anteproieto citado alhures 
a JAAKKO POYRY consagra a contaminação da fonte de subterrânea 

asseverando in verbis: "os estudos desenvolvidos indicam a 

contaminação das águas subterrâneas por arsênio está relacionada ao 

sistema de disposição de resíduos e efluentes da pelotização I 

sinterização", restando assim provada a presença dos materiais tóxicos 

provenientes da Usina do empreendedor - poluidor utilizando seus 

próprios laudos técnicos. Já nas fls. 24 e 25 do citado doe. elaborado pela 

própria empresa ICOMI item 3.2.2 alínea ºd" - Área com anomalia de 

Arsênio - a mesma reconhece ter encontrado na água subterrânea no poco 

de monitoramento nº 18 o teor de 17 ,8 mg/1 de arsênio, teor este acima do 

limite de 0.05 mg/1 detenninado pela portaria do Ministério da Saúde nº 36. 
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valendo-se de s podemos afumar oue o valor 

encontrado pela ICOMI ESTÁ 356 VEZES MAIOR DO QUE O 

MÁXIMO PERMITIDO PARA CONSUMO HUMANO .. neste mesmo . 
ponto de observação a CPI em suas analises laboratoriais registrou o valor 

de ] 'J .4 mi!ll ou seja 748 vezes maior do que o pennitido legalmente. este 

ligeiro decréscimo deu-se pelo fato da estiagem. Não precisa ser 

especialista para concluir que, se na água subterrânea que iá foi filtrada 
pelo solo deu este valor, certamente nas águas superficiais será bem maior. 

como de fato ocorreu no igarapé Elesbào que registrou uma concentração 

de arsênio 3.414 vezes maior do que o máximo permitido para consumo 

humano e 34 l ,4vezes maior se o Ü!arapé funcionasse como corpo receptor.. 

Não restando assim a menor dúvida que o rio Amazonas é o Lrrande 

protetor da população ao diluir esta carga poluidora ao lon!!o desses anos 

em que pese as análises feitas anteriores as recomendações da CPI 

registrarem valores elevadíssimos na água bruta gue abastece as ETAS. 

Um fato preocupante além do arsêni.o que registra 

concentração na massa bruta valores superior a 1. OOOmg/kg segundo a 

própria ICOMI , revela-se no bojo do relatório final de n" 12-940-Ejpe- 

1800 mai/98 elaborado pela JAAKKO POYR Y ENGENHARIA 

CONSUL TORA DA ICOMI/CFA.QUE TRATA DO MATERIAL 

DOADO PELA ICOMI PARA ATERRAR BAIXADAS EM SANTANA 

no campo que versa sobre os laudos laboratoriais objetivando caracterizar 

os resíduos segundo a norma NBR 10004 e NBR 10009 referente a 12 

amostras de resíduos coletados da área industrial de Santana encaminhados 

para análises químicas realizadas pela CE!lv!IC Análises Ambientais S C · 

Lida .. devidamente assinado pela química Dra. Adriana D' Agostinho CR(_J 

nu 0-12332-12 é a presença do BÁRIO( bário) em mg/kg com valores 

elevados se considerarmos que este material serviu para aterrar 

baixadas onde o lençol de água subterrâneo é aflorante ,por exp.: 974 ; 
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1950; 203Q; J 8Tff;- J 7QQ; J 190; Jl550; 845; 1420; 2130; 

Considerando as análises químicas realizadas pela CEIMIC, para 

classificação de resíduos sólidos os valores encontrados estão dentro dos 

padrões,· no entanto. se considerarmos o seu lançamento nas baixadas. este 

agente ofensivo à saúde são solubiliz.ados e 1ixiviados fisicamente 

/quimicamente alcançando além da água subterrânea via drenagem 

naturais o rio Amazonas gue serve de fonte de abastecimento público. 

Note-se que a entrada do bário no corpo humano é feita principalmente 

através do ar e da água, pois nenhum alimento contém bário em 

quantidades apreciáveis. A ingesrão rio bário através da água, ainda em 

concentrações reduzidas, pode causar sérios efeitos tóxicos sobre o 

coração, vasos sangüíneos e nervos. O bário, em doses pequenas ou 

moderadas, produz o aumento transitório da pressão sangüínea por 

vasoconstricão. A Agência de Proteção do Meio Ambiente dos Estados 

Unidos ( EPA-l 971) recomenda-segue. no manancial de sistemas públicos 

de abastecimento. o teor de bário não exceda a 1,0 mg/1. Em relação a 

toxidez do arsênio destacamos que tanto o trivalente como o pentavalente 

são facilmente absorviveis pelo trato gastro intestinal, pelo pulmão. 

distributndo-se em todos os tecidos do organismo. A concentração do 

arsênio nos rtns . .fiRado e paredes do intestino pode. conduzir a graves 
conseqüênctas. a ingestão de 100 mg pode provocar envenenamento grave, 

enquanto que a tngestão de 130 mg é fatal. :Ainda em relação ao material 

doado ou vend;c;:- ·::::1'1 lCOMI para at:rrar baixadas, um fato curioso 

observado e!'!cJcr:·:.-:;:e registrado no RELATÓRIO DE ENSAIO nº 

6.885/E.S DA CONSULTORA DA ICOMI JAAKKO POYRY incluso 

no doc.Nº 12-940-1800-EJPE. em suas últimas fls , precisamente a 6:i 

vindo do final par2. o começo, entitulado "ensaios em amostras de 

manganês" encaminhado pela JAAKKO PARA CEIMIC ANÁLISES 

AMBIENTAIS oara ensaio laboratorial assim descritos e 

Engenherro Satután.sta Clélio MontemJ 
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Em,Z:31~~~ 
dos, Materiais: A - RijSÍDUO FINO: B - RESÍDUO 

GROSSO e C - coni a advertência:" NÃO ENSAIAR" Pergunta-se qual 

a razão do não procedimento do ensaio no material tipo C ? porque não 

foi especificada sua granulometria a exemplo dos demais 'l Considerando o 

doe JAAKKO nº 12.940-Ejpe-1800(Relatório Final) tls. 16 . diz-se tratar 

da amostra ARC 3( ponto de controle e constitui-se na verdade segundo 

aquela de uma duplicata da amostra AR IX (2) coletada com o objetivo de 

controle de qualidade do laboratório-Pergunta-se, uma vez que o 

material tipo "C" não foi ensaiado por determinação expressa da 

Investigada através de sua consultoria porque produzir duplicata? O 

controle de qualidade não deveria ocorrer individualmente por amostra a 

título de contraprova _? .Neste sentido recomendo ler o conteúdo do item 

nºl do " Relatório de Ensaio nº 6.885/E.S in verbis "··-··· minério de 

manganês, coletadas e encaminhadas pelo interressado a este laboratório, 

em 16·02· 1998. As amostras foram separadas em três grupos conforme 
orientação do i11terressado através do fax de 27/02/98. Se_estabelecennos 

um cotejo das indagações formuladas com os três grupos de amostras 

decJarado para análises nas fls 15e 16 do citado relatório 

Leva a crer, salvo mel/1or iuízg, que o material tipo "C " 
trata-se do material do ponto de controle ( Pátio dos fundos) onde 
encontra-se a bacia contendo material allamente contaminado 
proveniente da Usina ; A dedução é lógica, pois no Pátio de estocagem/ 

encontra-se os finos ( Pilha 11) material tipo A. e a pilha de grosso 3 O 

trata-se da pilha 22, material tipo B, restando apenas o material do pátio 

dos fundos. Os resultados e comentários das análises para 

caracterização tisico-química dos materiais tipo A e B fls. 15 à 18, 

indicam valores de arsênio acima do valor máximo permissível 

segundo a norma 10004 ver fls 16,17 do doe nº 12-940-Ejpe-1800 ( 

Relatório Final) vindo a sofrer a seguinte classificação: 

e--'---~-.:.--•- r1tl.tJ- ••--•-·-- 
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MEIO AMBIENTE 

Confere com os do: .• mentas \ 
enlregues ã. Mesa Diretora; 
d a As s e m b ! e Ia L e g Is I a t .v .: 1 
do Estado co Amapá ' 

1Mak1 ial f A , ,po - ftHo§-pllha li cl . fi ,_.1 M AV i • assi icado pela p . . --.:- ropna 

empresa investigada como classe I OU SEJA RESÍDUO PERfGOSO que 

apresenia periculosidade ao meio ambiente. conforme definição contida na 

nonna ou possui uma das seguintes características: inflamabilidade . 

corrosívidade, reat]vidade, toxidade, patogenicidade, de igual modo 

Material tipo B pilha de grosso 30( PILHA 22) que foi classificado como 

CLASSE II ou seja material não inerte, aqueles que podem apresentar 

propriedades como combustibilidade. biodegrabilidade ou solubiJidade em 

água levando a CEIMIC ANALISES AA-IBIENTAIS C'ONC!J T/R NA\' 

FLS. l R OUE: EAf TODAS AS AMOSTRAS tipo A e B ANALISADA.\' O 

ARSfNIO ESTA ACIMA DO VALOR /v!Á)([A40 PERAl/SSÍJ;El, . ORA N,-1 

A,fASSA BRUTA • ORA NO SOLUBILIZADO. OU ENTÃO Elvl AA4R( JS . 

Pergunta-se e o material tipo C. que foi encaminhado ao laboratório 

com a recomendação expressa "não ensaiar'' ver as últimas 06 folhas 

do Relatório 12- 940-eipe-1800, que trata do relatório de ensaios nº 

6.885/E.S qual seria sua classificação tóxicológica ?. Não resta dúvida 

que o volume de material contaminado doado e ou vendido a 

prefeitura de Santana para aterrar baixada em um montante de 

16600 toneladas, (ver fls 26) representa um grave risco à saúde pública 

merecendo todo cuidado sanitário por parte das autoridades 

associadas a uma auditoria ambiental com bastante profundidade 

incluindo inquérito epidemiológico. No entanto temos o dever de 

informar que existe uma discrepância considerável entre a concentração do 

arsênio puro presente nos resíduos contidos no interior da bacia de rejeites 

que passaram pela estulacão e não sofreram processo de mistura com · 

outro materialb recistrando valores de até I 95.2 m!!II resultado da 

Usinagem e aqueles contidos no material que vínha sendo distribuído e ou 

vendido a prefeitura de Santana . pois tem poder ofensivo distintos em 
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MEIO AMBIENTE 

função de suas concentrações díspares pois as concentrações de 

neste último c.rnc foi usado para aterrar baixadas é bastante reduzida no 

entanto ambos estào contaminados. . ver declarações da própria 

consultora da investigada fls. 26 in verbis u O material analisado é um 

produto da mistura de minério fino com material residual do 

beneficiamento oue sofreu processo térmico ( ustulação) durante a 

Pelotização/ S, que favoreceu a liberação e disponibilização do arsênio 

contido ''. , Confere com os docu~ê:.1~r 

f 
entregues à Mesa C,:. 

- ~ r r. h l Õ · ~ ,., i - da l\.;;.:.::m,,,~ra L,.:, .. 
, 00 Esiaco CJ ,'\ma;):\ 

RECOJ\,IENDAÇÕES TÉCNICAS: 

l. Em relação aos resíduos contaminados provenientes 

da Usina de Sinterização acondicionados na bacia de rejeito foi 

recomendado ao gerente da IC0:1\-11, na presença do Sr. Ministro do 

Meio Ambiente. demais autoridades e da imprensa, previdências para 

a imediata retenção deste material poluente, confinando-o à bacia de 

rejeito, alerranuo dos perigos de danos a serem causados ante a 

continuidade d;> iancamento da carga tóxica pelo vertedouro. O 

confinamento ua carga tóxica na bacia de rejeito diminuirá 

consideravelmente ., concentração de arsênio no igarapé Elesbão e via 

de conseqüência nu rio Amazonas como de fato ocorreu; 

~~~-,.; ;er rejterado documento notificando à l!erência da 

ICOMI. atrm·e:; .:~: ::,.)der de Polícia da SEMA, para que o empreendedor - 

poluidor procedé1 2::; medidas necessárias para retenção do produto tóxlco 

até que ocona r:;;rnocào total desse material para um local adequado com 

toda serruranca cJ Uç e- caso requer, pois a remoção sem critérios técnicos 

importará em um acidente ainda maior: 

•• C> 

------ 
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1.,oniêíe rom os aocumentos · 
entregues à 'Aesa Dir,3\::-ra 
da Assembeia Legif.'. ... :: 
do Estãdo da Amapá. 

MEIOAMBIE, 

1 de Meio Ambiente. e à Cornnanhia 

de Água e Ese:oto do Amapá devem proceder. em caráter de uraência. a 

aquisição do equipamento "Espectrofotômetro de absorção atômica", no 

intuito ae inserir no elenco de suas análises rotineiras de controle e 

qualidade. observações para minerais pesados, em particular o arsênio e o 

bário . Sugerimos que tais equipamentos indispensáveis para análises da 

água que abastece a população seia doado. como pa11e da reparacão de 

dano. pelo empreendedor- poluidor (!COMI CFA) sem preizd:::os das 

penalidades legais cahiveis. 

4. Determinar ao empreendedor - poluidor que proceda 

o monitoramento por um período indeterminado da área afeta ao 

problema de contaminação sob estreita supervisão da SEMA-AP, e as 

expensas daquele, até que não baia mais registro de níveis de arsênio e 

bário. quer seia nos sedimentos residuais, agüífero freático e artesiano . 

bem como nos mananciais superficiais, independente da remoção do 

material contaminado, garantindo a preservação da área, onde 

continha os depósitos tóxicos, como instrumento de estudo; igual 

procedimento deverá alcançar as baixadas aterradas em Santana com 

material contaminado; 

5. Que seja estabelecida parceria entre a Prefeitura 

Municipal de Santana e o empreendedor - poluidor ICOMI/CF A. no 

sentido do empreendedor poluidor, a título de reparacão de danos venha a 
garantir, às suas expensas. mini - sistemas coletivos de abastecimento de 

água utilizando como fonte o aqüífero artesiano para prover à população 

mais carente, circunvizinha a área industrial de Santana. que ficou exposta 

à contaminação. além de fazer uma pesquisa médica ( Inquérito 

epidemiológico) naquela população objetivando ldentificar seqüelas por 

metais pesados em sua saúde; 

~-- 
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MEIO AMBIENTE 

6. Que seja recomendado à SEMA-AP a aplicação da 

multa correspondente às infrações ambientais cometidas, tendo como 

base a lei de crime ambiental, sem prejuízo das demais cominações que 

o caso requer- O montante da multa a ser aplicada pela SEMA advirá 

de um trabalho conjunto com a equipe técnica-jurídica da SEMA/ 

Organismos Civis Organizados e Ministério Público Federal eâi>1fi11e;ã1 os dccumc 
entregues à Mesa Oi~· 

da variedade e gradação dos atos cometidos. da Assembléia Legi: '. · 
do Estado oo Amapá. 

II- MATERIAL CONTAMINADO pftltSkN 1 ~ NA 

BACIA DE REJEITO DA SINTERIZAÇÃO/PELOTIZAÇÃO NA 
ÁREA INDUSTRIAL DE SANTANA 

No universo de pesquisas realizadas podemos constatar ser 

esse o ponto mais ofensivo em relação a presença de material 

contaminante, arsênio, chegando a registrar valores de 1952 mg/1 nas 
águas superficiais retidas nas bacias. Outra grave conseqüência advinda 

dessa área contaminada deve-se ao fato de que esse material serve de 

fonte contínua de irradiação de poluição para o rio Amazonas e para o 

lençol freático, este fato encontra-se comprovado pela ICOMI no 

Anteprojeto da JAAKKO POYRY ENGENHARIA, de nº 12-940-Ejpe- 

1801. As recomendações técnicas constantes no Anteprojeto de 

Disposição Final de Resíduos, elaborado por JAAKKO POYRY não são 

conclusivas e permitem interpretações dúbias. 

Os indícios da contaminação levantados pela CPI estão 

também respaldados no parecer técnico do Instituto de Pesquisa 

Científica e Tecnológica do Estado do Amapá - IEP A, Unidade 

executora: gerenciamento costeiro. Ao analisar tecnicamente o 

anteprojeto, n" 12 .. 940-Ejpe-1801 mai/98 encomendado pela ICOML 
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seguintes), destacamos do texto os seguintes aspectos : 

Considerações sobre a Área Industrial ICOMI I SANf ANA: 

- Segundo o IEPA, o que concordamos de plano, as 

coletas da consultoria da !COMI não obedeceram o controle dos extremos 

sazonais, das condições de maré e de pluviosidade no momento de sua 

realização, que podem modificar os resultados obtidos nas análises; 

- Não existe no relatório. apresentado à SEMA-AP, pelo 

empreendedor - poluidor, a demonst,·u-cãu da composição quimica do 

minério anterior e nosu.:normente ao processamento da usina, que podem 

definir outros elementos 1c5x1cos que deveriam ser analisados; 

- Destaca-se ainda a análise técnica, que a área da bacia 

de resíduos finos segundo declarações contidas no mesmo anteprojeto 

JAAKKO POYRY nºI2940-ZJPE1801, maio de 1998 (fls. 36, mm IV), 
foi locada sob região com lençol freático subaflorante, a qual nzemos 

a colação para caracterizar a gravidade da situação: barreira 

física/hidráulica in siru.>- na avaliação: descartou-se o emprego dessa 

alternativa devido a situacão subaâorante do lençol freático na área da 

bacia de resíduos, comproraerendo as obras de implantação em termos 

técnicos e de custos. 

- A movimenracão subsuperficial da água dá-se de forma 

radial a partir do centre :_··_ ·--·-: .. poços de monitoramento 16 e 21 - fig. 05) 

demonstrando que esse ceve ser também o movimento da dispersão dos 

elementos enquanto que a pluma de contaminação com mais de 05 

metros de espessura flui em direção ao rio Amazonas. O item 3.3.3 do 

mesmo anteprojeto (fls. 32. fig. 06) mostra que a qualidade do lençol 

freático foi comprornerida além da área industrial da ICOI\.11, 

alcançando o Igarapé Elesbão II, onde foram detectados, segundo o 

relatório da ICOl\tlI através de sua Consultoria, teores de arsênio 23 
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MEIO AMBIENTE 

vezes maior que o teor permitido (fls. 24 - fig. 26), mostrando que a 

curva de ocorrência do comprometimento é bem mais extensa do que a 

curva apresentada. 

A conclusão do IEPA em seu parecer ao analisar o 

anteproieto da !COMI de nºP-940-Ejpe-1801 mai/98 fortalece de plano os 

aspetos da contmninacão auferidos nas pesquisas pelos técnicos da CPI 

revelam gue 8 Emnresa reconhece a poluição uma vez que encontra-se 

presentes em seus próprios relatórios ambientais. Lmro são provas 

incontestes._ afimia ainda o Relatório da JAAKKO. contratada pela 

ICOMI 

··o local estava também comprometido para sedimentos de 

fundo e peixes" destaca o IEPA com muita propriedade que esses 

resultados não foram apresentados no relatório, bem como não foram 

citadas .em que espécies as análises foram realizadas causando estranheza 

ao observador 

Atendo-nos ao exposto afirmamos que urge a adoção de 

investigações complementares que devam ser encaminhadas pelo MP, para 

assegurar que a Empresa elucide a questão. 
Confere com os documentos 

entregues à Mesa Dirs ! · ~:; 
da As s emblé!a t.e cis lat.. ~ 
do fa:.iGD do Amapá.w 

RZ:::. Oi\·IENDAÇÕES TÉCNICAS: 

:. , .reendedor - poluidor sob supervisão da SEMA-AP 

e COETvlA·AP de. era realizar a aferição precisa do volume de rejeito da 

usina de sinterizaçào.pelotização contido nas bacias e pátio de Estocagern 

da Área lndusmal de Santana devendo também precisar o volume de 

material tóxico l1llc iá foi removido para Serra do Navio. sem a devida 

autorizacào dn SC:\íA-AP ver. Fotografia anexas, além de se tomar 
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MEIO AMBIENTE 

conhecimento da extensão da área necessária para a construção da bacia de 

recepção desse material.; 

2. Tal aferição devera alcançar o volume de todo material e 

contido 'na área industrial de Santana, inclusive da pilha 11 e pilha 22 

objeto de estudo do relatório JAAKKO POYR Y nº 11-940-Ejpe- l 800 

maí/98; 

3. Remoção da totalidade de material tóxico e não tóxico 

estocados na área industrial de Santana para uma área de destino final 

ambientalmente segura, obedecendo as normas técnicas contempladas na 
NBR-l.0004"Resíduos Sólidos - Classificação" e :NBR-8.418 

"Apresentação de Projetos de Aterros"; NBR-10157 - Aterros de Resíduos 

Perigosos - Critérios para projetos, construção e operação; PNL603.06.001 
- Transporte de resíduos; NBR 9.690 - Mantas de Polímeros (PVC) para 
impermeabilização; Ll030 (CETESB) - Membranas impenneabilizantes e 

de Resíduos - Determinação da compatibilidade; P420 (CETESB) - 

Apresentação de Projetos de Aterros Industriais; 

4. Reiteramos que o empreendedor- poluidor ( ICOMI) 

deverá proceder inquéritos epidemiológicos> desenvolvendo estudos de 
contaminação da população vizinha à área industrial, voltadas para 

identificar qualquer indício de contaminação humana por metais pesados 

em particular arsênio e bário.este estudo deverá contemplar ex-funcionários 

do setor operacional da Empresa poluidora. 

5. Requerer do empreendedor - poluidor definição de 

alternativas concretas para a recuperação da área impactada após a retirada 

do material contaminante. O projeto deverá ser apresentado de forma 

precisa destacando seus objetivos de forma clara. Confere com os documentos 1· 

entregues à Mesa Diretora , 
da Assembléía LegislativJ; 
do Estado do Amapá. 1 

~~ 
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III-TRANSPORTE DO MATERIAL CONTAMINADO 

E DOS RESÍDUOS DE MANGANÊS 

O transporte do material contaminado sem critérios 

técnicos. traz no seu cerne uma série de problemas que poderão ser 

compartilhados em nm halo de contaminação ao longo de todos os 

Municípios que estão localizados na extensão da via férrea. diluindo, 

porém não minimizando o problema de contaminação. ao contrário 

pulverizando ç maximizando-o ao longo da estrada de ferro. Este fato já 

ocorreu com o transporte de parte do material tóxico de Santana para 

Serra do Navio. 

RECOI\-IENDAÇÕES TÉCNICAS: 

Confere com os documentos . 
entregues à Mesa Diretor::. l 
da As~ embléia Legisl z t: ·:: '. 
do Estado do Amapá. . ! 

j 

Em,~ 1 

j IV- ÁREA DE DESTINO FINAL QUE ACONDICIONARÁ Oi 
1 ! , 
i ~IA TERL-\L CONTAi\tllNADO PROVENIENTE DA AREA 
i 
1 INDUSTRIAL DE SANTANA 

,\°(10 n:.\lll dúvida que a decisão final de qual destino seria o 

mais adel[lwdu · · ., : ·: ... n 17arc1 receher os resíduos produ=idos ao lomzo dos 

anos pelo c:m:,rce;h/edor - poluidor não é tarefa técnica das mais fáceis. no 

emamo clen'mm· narUr para estabelecer a escolha definitiva de duas 

verrentes hasrcmtes di.winras que se agasalham no próprio anteproieto n" 

I ?-9~n-r:;re-JSOJ .._,fahorado pela empresa JAAKKO PORY ENG., quais 

sejam, primeira - aterro controlado (aterro industrial) com a remoção e 

disposição final do material contaminante em Serra do Navio por ser área 
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MEIO AMBIENTE 

já impactada e cujos solos, segundo a mesma empresa, reúnem condições j ' 

pois no entender da consultoria encomendada pela ICOMI, aquela 

localidade apresenta menores danos se considerarmos os aspectos 

alencados: ' 

"a - área e diversidade de condições geológicas e 

geotécnicas favoráveis à implantação de um aterro Classe 1 ~ 

b - a área apresenta-se já impactada pela atividade de 

mineração ao longo de 50 anos; 

cl- em ... razao da ferrovia_ oJfclnsporte do material residuário comere com os cccumemcs 
se processará s~rfi ntal~i~o~ oQi~tw;Ütar os riscos sobre o sistema 

d a AS Se mor~ iâ""Teg1stâiitta 
rodoviário: -- 1 oo Estado do Amapá. 

concordamos ~om a consultora da ICOMI em função das condições de 

trafegabilidade duvidosa que apresenta atualmente a ferrovia, grifo do 

autor). 

d - a consultoria, cita ainda que a opção tecnicamente 

selecionada vai de encontro a um procedimento proposto pela própria 

ICOMl aos Órgãos de controle através de documento, que estabelece o 

retorno de resíduos de processo para a área da mina. 

: I'·.a; ~:rto no nosso entender a última posicão é 

eg uivocada. o ois o lixo tóxico foi gerado em função do sistema de 

usinagem em Santana responsável pelo aumento abrupto do teor de 

arsênio constante no minério originário, logo não foi gerado em Serra 

do Navio, o que não imoede de ser transportado para este município, 

observado as re~omendacões de ordem técnica). Não resta dúvida que 
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MEIO AMBIENTE 

essa primeira opção é mais economicamente viável para a 

poluidora pois importa em menores custos, no entanto em relação aos 

aspectos ambientais necessitam de complementação para que importem em 

menores riscos aos ecossiste11Ja~;-~á a segunda alternativa consta na pg. 

36 do citado anteprojeto JAAKKO POYRY nº18940-EJPE1801, ou 

seja, a solidificação/estabilização in sito, tratando-se de alternativa ------ --- ----------·--- - - -- 

envolvendo o tratamento do Resíduo Sólido contaminado com 

substâncias que alteram suas propriedades físicas, quanto a 

permeabilidade e reatividade. Desta forma os resíduos seriam 

imobilizados, encapsulando-se es ~ontaminantes dentro de uma matriz. 

Através de reações químicas com a matriz os contaminantes poderiam 

ser estabilizados. Na avaliação do consultor da ICOML esta altemativa foi 

descartada por envolver custos financeiros muito elevados em termo das 

substâncias de solidificação e estabilização, do sistema de mistura e por se 

tratar de processo que incrementa substancialmente os volumes dos 

resíduos a serem diSJ)Ostos. De certo é relevante do ponto de vista de 

ganhos ecológicos e salvaguarda o interesse público. daí r que 
Li ere ~om os documente 

ser melhor trabalhada pelo empreendedor - poluidor descri ;Q.H~Wt'fl8uêb ~~esa Diret;-:- 
, á" 'Assem leia Legis!Qt,-. 

produtos seriam utilizados para se obter tal neutralizaç~ do Estado do Amapá. 

Fazendo um coteio.emre as duas altemativ: 

final, concluímos gue a junção das duas opções seria o melhor caminho a 

seguir.no entanto a estabilização e a solidificação não deverá ser realizado 

na área portuária de Santana posteriormente evidenciaremos com mais 

detalhes os motivos Os resíduos devem ser removidos para uma área mais 

ambientalmente segura a critério da SEMA!COEMA, no entanto, o 

empreendedor - poluidor, deverá antes porém apresentar em carater da 

mais extrema urgência os planos de Engenharia e controle ambiental 

correspondentes contemplando e adequando as duas alternativas para que 

·------ 
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MEIO AMBIENTE 

a SEA·IA COhtdA possa decidir com maior segurança, observado o 

chequelist. e auferindo os pomos positivos e negativos dos procedimentos 

posteriores a serem tomados, no entanto nos permitimos sugerir que o 

materiai' não deva ser movimentado para qualquer locaJ sem antes 

apresentar os planos alternativos e EINRIMA. inclui 
, . , •. . Confere com os.documentos fi 

caso contrario a enas havera a transferencta do rob t9IIB . . o. ire ter a 
. . . da Assembleia Legisla ti,·, 

1- para outra podendo os nscos serem amda maiores. do Estado do Amapá. 

4 
.. 

Em,ll_t//1 ;f'f ~ / 
O processo de remoção do material <fa áre2 industrial de 

1 

Santana culminará com o d~pósito, desse material, em um local que 

deverá passar nor prévio tratamento técnico a fim de evitar que os 

danos ambientais ocorridos em Santana se perpetuem em outra 

localidade. Portanto a remoção deverá ocorrer provida de todas as 

cautélas e procedimentos legais que o caso requer, tendo como 

pressuposto a aceitação fundamentada pela SEMA-AP do Estudo de 

Impacto Ambiental( EIA), seguido do Relatório de Impacto do Meio 

Ambiente{ Rll\rlA). 

O processo de envelopamento ou enclausuramento do 

material a ser removido deverá ser claramente definido e descrito, com 

todas as consequências e os riscos ambientais que tais atividades possam 

conter em sua realização. Em nenhum momento podemos sequer imaginar 

que estão sendo ~r;:nsl2.dados os problemas da Santana para mna outra 

localidade. nem muito menos deixar escapar as especificidades técnicas 

que deverão ser monitoradas, igual entendimento consta no parecer do 

fEPA. Lembramos que especial atenção deverá ser dispensada ao 

abastecimento de água da população ribeirinha e de Serra do Navio 

incluindo testes laboratoriais para metais pesados sugerimos que 

.,.-. sistemas isolados de abastecimento de água sejam dispostos ao longo 
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MEIO AltfBIENTE 

do Rio Amapari, . caso o destino final escolhido pelo COEMA/Ap 

continue sendo Serra do Navio, após interpretação do EIA/RIMA a 
1 

ser apresentado pelo empreendedor Poluidor. Confere com os documentos 
entregues à Mesa Diretora 
da Assembléia Legislztl·n 
do Estado e:: Amapá. 

Em,tJ flij_j'J' -:-~ 
RECOMENDAÇÕES TECNICAS A SE~M ADOTADAS--PELO 

EMPREENDEDOR - POLUIDOR ICOMI/CFA: 

l. Definir a área de impacto direto e indireto em função 

da disposição do material contaminado; a ser disposto em Serra do Navio . 

2. Proceder um estudo prévio da área que possivelmente 

servirá como destino final do material tóxico, abrangendo todos 

aspectos de segurança ambiental como: a topografia, análises laboratoriais 
de solo para a determinação do background,_ anális~da. ágµa dos 

mananciais superficiais e subterrâneos em caráter permanente sistema de 

drenagem superficial alimentador dos cursos d'água da r'!_gião objetivando 

coletar o fluxo pluvial, garantindo a integridade dos taludes e evitando-se 

a infiltração nos aterros e pilhas~ Este fato é de grande relevância pois nas 

áreas mineradas de Serra do Navio pois, o fenômeno da voçoroca com 

deslizamento é uma constante em função da não revegetação com plantas 
- ·---- - 

nativas da região. Deverá ser construído nível de contenção no local de 

estocagem com impermeabilização, objetivando impedir a infiltração de ~~~~~~~__,;=--~~~--.::~~--=-~- -~~~ ) 
elementos contaminantes. Igual tratamento deverá ser dispensado à bacia 
---- --·----- --,------ ---------- 
de rejeito de Santana, principalmente após a remoção do material 

contaminado para Serra do Navio, a área deve ser transformada em ponto 

de observação e estudo permanente, não podendo ser utilizada para outros 
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MEIO AMBIENTE 

fins, pois o interesse público ocula este espaço pois a carga poluidora 

percolou ao longo desses anos , daí ser necessário a SEMA-AP proceder 

análise do perfil do solo correlacionando o teor de contaminação 

correspondente, até uma profundidade de 20 metros, pontuando metro à 

metro, os custos deverão ser bancados pela investigada. 

3 - Que o empreendedor - poluidor apresente estudo da 

caracterização físico-química do solo que servira como disposição final 

a fim de determinar o grau de compactação, permeabilidade e 

porosidade entre outros ensaios labo,ateFials pcdioe•;tJ?s à mat~r1a, os 
Confere com os docume.DJos 

procedimentos obrigatoriamente se~OlfSl!!'fMi~~flOêi,9'15~ 
e da As~emble,a Legislatjva 

API OEMA. do Estado do Amapá. . 

4 - Qualquer que I seja a altereati:w adotada, o 

envelopamento do material contaminante deverá seguir os mais 

rigorosos critérios técnicos pertinentes, envolvendo as fases de 

manipulação, transporte e destino fmal, inclusive com utilização de 

mantas impermeabilizantes, para revestir os vagões, o material 

transportado e a bacia que receberá esse material tóxico; 

5 - O material a ser utilizado para tornar estanque o 

transporte nos vagões e na bacia de disposição final deverá ser vistoriado e 
ter o devido aprovo da SEMA e COEMA/ AP 

6 - Recomendamos que todas as fases e etapas de estudo, 

implantação e monitoramento da coleta, transporte e destino final desse 

material tóxico deverá ter acompanhamento da SEMA e COEMAIAP, caso 

contrário a segurança técnica da realização estará comprometida; 

co 
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MEIO AMBIENTE 

7- O ideal seria agrupar as duas propostas apresentadas pelo 

empreendedor - poluidor: a remoção do material com a devida 

neutralização do mesmo no deµósito fmal, em que pese e processo de 

neutralização haver divere:ência técnica em relação a sua eficiência 

quando trata-se de grande volume. . No entanto chamamos à atenção das 

autoridades que caso a neutralização do elemento tóxico venha a ocorrer 

advertimos, que a mesma não se processe em escala na área da bacia de 

rejeitos finos, pois segundo o anteprojeto da consultoria JAAKKO 

POYRY n," 12940-EJPElSOl (pg. 36-- item 4), foi locada sobre região 

com lençol freático aflorante portanto a Mtf)Vimentação subsuperficial 

da água contendo o produto neutralizante e o tóxico fluirá em direção 

ao rio amazonas com uma plsma de mais de 5 metros de espessura, é 

oportuno lembrar que o rio amazonas dista poucos metros da bacia de 

rejeitos e é fonte do sistema público de á~ logo as reações químicas 

de neutralização deverão ocorrer bem distante do mesmo, em local 

seguro, por exemplo o destino final' des8~bdd•utmi5 ~s regras 
entregues à Mesa Diretora 

de proteção ambiental. da Assembléia Legisfahva 
do Estado do Amapá. 

Em:;4lff 
EMISSÃO GASOSA - POL UZINA 

DE SINTERIZAÇÃO INDUSTRIAL CFA.- ÁREA INDUSfRIAL DE 

SANTANA. 

O processo produtivo da Empresa, além de contaminar o 

meio ambiente com resíduos sólidos ricos em arsênio causou impactos na 

qualidade do ar em gue pese as providencias preventivas adotadas pela 

empresa. A avaliação foi obtida através de uma análise documental -{ 3- 

CF A- Grupo CAEMI ferro ligas vol.01 pg. 264 e seguintes)que 

demonstram a simulação matemática que leva em consideração as 

~s.n... Clálio Monteiro 
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MEIO AMB1Elf[E 

fonte de emissão do poluente atmosférico, que fornece a localização dos 

pontos onde ocorreram as concentrações máximas dos poluentes gerados 

pela empresa. Segundo o documento .a unidade de Sinterização do minério. 

utilizava-se de queimadores a óleo para dar a ignição. Com a pressão 

negativa provocada pelo exaustor, os gases (ar) atravessavam a mistura 

permeável no sentido vertical, proporcionando a queima do carbono e 

gerando o calor necessário para a formação do sinter, Este material é 

resfriado por outro exaustor. Posteriormente o material era quebrado e 

peneirado. Já na unidade de redução o processo consistia na redução de 

óxido de rnan!.!anes e ferro para formacão da liga A enerma elétrica era 

fornecida através de três eletrodos no sentido de fornecer calor para as - 

reações químicas de redução. Após a reação ocorria o vazamento do forno 

que dava origem à Jiga de ferro-manganês e à escoria. que é composta 

basicamente de óxido orimnários dos minérios. Duas hipóteses foram 

estabelecidas: condição 1- emissão do sistema de despoeiramento: 

condição 1- emissão oriunda das chaminés da sinteriz.ação e do forno de 

redução( sem despoeiramento ). As concentrações ao nível do solo foram 

também calculadas os códigos 100 para chaminé de sinterização e 200 

para chaminé do sistema de despoeiramento do forno de redução. A maior 

concentração registrada ao nível do solo ocorreu a uma distância em 

linha reta de 565 m a sudoeste da unidade de Sinterização. O fato dos 
maiores índice-: . ; ~ ccncentraçãc ocorrerem a .sudoeste da planta 

operacional é previsivel, dada a grande predominância de ventos de 

nordeste, nesta área de concentração máxima existe aglomerados 

urbanos.. Cabe ressaltar que os níveis , de concentração da condição L 

resultam basicamente das emissões provenientes da sinterizaçào. Sem a 

operação do sisrema de despoeiramento verificou-se as emissões da 

chaminés dos fornos àe reducão representam uma contribuição de cerca de 

,. .. 
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MEIO AMBIENTE 

60% no valor máximo de concentração de particulados detectados ao nível 

do solo, sendo que os 40% remanescentes gerados pela contribuição das 

emissões da Sinterização Não é dificil concluirmos que o volume de 

arsênio· lançado pelas chaminés da fábrica , transportados pelas nuvens, 

voltando ao solo pelas chuvas foi considerável, em que pese as 

providências tomadas pela empresa , ressaltamos que existem populações 

ao redor da unidade industrial de Santana, ver foto comparativa nos anexos 

antes da implantação da fabrica e depois. Sugerimos um rigoroso estudo 

epidemiológico neste sen ido âal~ecia•salrmDJB.doo ex-funcionários da 
entregues à Mesa Diretora 

operação da Usina. da Assembléia legislativa 
do Estado do Amapá. . 

V- AREAS DEG O NAVIO PELA 

ATIVIDADE DE EXPLORAÇÃO DE MANGANÊS- INCLUINDO 

ESTREIT.M1ENTO DO RIO AMAPARI ( 1,flNA F-12) ACIDENTE 

ECOLÓGICO. 

Tendo em vista que o processo de exploração de 

manganês adotado pelo empreendimento em tela foi desenvolvido no 

sistema de céu aberto, com a retirada da floresta primária e a 

conspícua remoção de florestas seculares com a finalidade de explorar 

o minério, criando áreas de tensões ambientais com reflexo direto no 

solo, composição faunística e florística, envolvendo todo sistema de 

biodiversidade de uma região e interferindo na bacia hidrográfica da 

região. 

A exigência de recuperação das áreas impactadas pela 

ICOMI remonta ao acidente ecológico de 21 de abril de 1987,( ver fotos 

em anexo) após denúncia do Presidente da Comissão de Defesa do 



entregues à Mesa Diretora 
da Assembléia Legislativa 
do Estado do Amapá. 

MEIO AMBIE/l1E I Em,.tJ f /1J!}!_~ 

· "ativa do Estado de São 

através do ofício CDMA 0987 de 10 de iulho de 1987 à SEMA-Brasília 

(constante na fls. 30 do processo 32002J)00588J9ft- SEM.A:~AP) quando 

é exigido o Plano de Recuperação Ambiental - PRAD como requisito 

para o enquadramento no sistema de licenciamento ambiental 

condição imposta pela SEMA-BSB. O histórico do processo 

SEMA/nºI204/87 que trata do crime ambiental praticado pela JCO!v/1 
poluindo os rios Amapari e Araguari com resíduos provenientes da bacia 

de rejeito de Serra do Navio encontra-se descrito nas fls. 60 do processo 

/COMI n" 32002.000588/9 J, note-se que a multa aplicada foi de apenas 
100 otn 's. Outra exigência feita a !COMI na pessoa do seu diretor Dr. 
Israel Hirch Coslovsk no dia 14. 03.88 pelo Secretário de Tecnologia e 

Controle Ambiental da SEMAIBSB Dr. Severino Soares Agra Filho foi que 

além do P RAD, a empresa apresentasse um proit!lo de at:ompan/1amento 

das ba"agens de reieitos( PABR> e até a daJa presente n11nca foi 
apresentado, devendo seu c11mprimento ser exigido pela SEMA-AP. 

Note-se que a ausência deste proieto represellla um perigo potencial 

para o ecossistema pois a carga poluidora rl!!Sllltado de 50 anos de 
operação representa um perigo potencial que precisa e dne ser resolvido. 

Posteriormente a recuperação de áreas degradadas pelas 

atividades de mineração (PRAD) passou, na década de 90, a ser exigido 

por Lei Federal, estabelecendo que todos os empreendimentos de 

mineração passassem obrigatoriamente a adotar o Plano de Recuperação 
Ambiental -PRAD. 

Com o término das atividades de exploração a área do 

empreendimento veste-se de uma nova roupagem que por certo não é a 

flora original existente antes da exploração, passando assim a ser alvo de 

todas as atenções de ambientalistas. Há grandes áreas onde se observam 

63 a_.,_,. s-tânstir Clélio Monteiro 
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MEIO AMBIENTE 

ração não foram devidamente 

implementados ou não foram se quer implantados devendo passar por 

um intenso e extenso processo de recuperação ambiental. Com um 

rigoroso . acompanhamento das execuções físicas feitas pela 
SEJ\IA/COE:\IA. 

As áreas que possuem voçorocas 01, afeitas a esse processo 

erosivo pela retirada da cobertura vegetal primária deverão receber 

tratamento técnico ambiental para sua recomposição primordial, 

evitando dess e modo, o carreamento de sólidos para o sistema de 
drenagem da região. Neste particular destacamos acidente ecológico 

próximo a mina Farias 12 ( F-12) que estreitou consideravelmente o 

curso do rio Amapari em 1988, recomendamos que seja aplicado a 

sancão correspondente pela SEMA/AP . 

No solo da Serra do Navio deverá resplandecer o verde. a 

biodiversidade incoroorando todos os segmentos faunísticos. florísticos e 

demais asoectos ambientais. deverão ser levados, o mais próximo possível. 

para a exuberância e diversidade do tempo anterior ao projeto ser instalado . 

Todo universo dos componentes técnicos ambientais 

deverão formar um só corpo sadio e amazônico devidamente aprovado pela 

SEMA/COEMA;IB.li.J\1A para então o empreendedor poluidor ter 

cumprido com suas ob1igacões contratuais. por conseguinte com seus 

deveres legais/contratuais. 

() temvo urge para as tomadas de decisões políticas. 
técnicm 1.: le'.!clls. emretamo o passo de uma tartan,ga ainda é considerado 

velo- para a /( 'OA/1. se esta iulga que será liberada de todas 

,=~ ç,.",4.,..._, ..• rtóli,.. AA,.. •• ~ •.• ,- 
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MEIO AMBIENTE 

ecossistema serrano volt iárdios anteriores a 
u 

da Assernbtêi a Legislativa 
do Estado do Amapá. 

Em, 23 1 /t'Í~f 
~ ,.. 

esse empreendimento. 

O CODIGO DE MINERAÇÃO PREVE A RECUPERAÇÃO DA 

FLORA COM A UNIFORMIZAÇÃO E NIVELAMENTO 

TÓPOGRÁFICO DA ÁREA LAVRADA NO ENTANTO O QUE SE j 

CONSTATA NA SERRA SÃO BOLSÕES COMO EXE1\1PLO 
i 
, PODEMOS CITAR A MINA T-6. 

RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS VOLTADAS PARA O 

PLANO DE RECUPERAÇÃO .AfvffiIENTAL: 

1 . O empreendedor deverá dinamizar o Pla110 de 

Recuperação Ambiental; retirar os bota-fora e estéril das margens do rio 

Amapari e das encostas, ver foto anexo ,efetuando o reflorestamento 

principalmente onde acentuam-se o fenômeno da voçoroca até que 

todas as áreas degradadas pela exploração mineral. estejam recobertas 

por um manto de florestas nativas, independente do tempo que perdurar 

a recomposição da floresta cumprindo fielmente as exigê11cias do DNPM 

contidas 110 processo 11º 3264/53, preconizadas na sétima clausula do 

parecer n" 01 DIROP/DNPM sob pena de responsabilidades legais; neste 

particular o empreendedor deverá assinar termo de compromisso j1111to a 

SEJl,JA-AP e Ministério Público Federal 

2 - O empreendedor deverá utilizar no primeiro 

momento de proteção do solo, espécies que tenham desenvolvimento 
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do Esta d J do Amapá. . 

MEIO AMBIENTE Em,21 /-,r?/7:T -~ 
rápido e roduzam g1 ande massa I foliar, que mais tarde 

incorporadas para a formação e recuperação de solos naiurais no caso 

as espécieis utilizadas são as acácia mangium no entanto chamamos a . 
atenção que tais espécie morrem num período médio de 8 anos daí ser 

necessário plantar as culturas permanentes e neste particular 

sugerimos árvores frutíferas que poderá ter como mio de obra os 

colonos locais membros da cooperativa Agroextrativista dos 

produtores das comunidades do Cachaço e Água Branca em Serra do 

Navio, gerando emnrego e diminuindo a pressão social; 

3 - Nos casos de taludes íngremes, a empresa poluidora 

deverá utilizar gramíneas e/ou leguminosas rasteiras visando proteger o 

carreamento de sólidos pelo processo pluvial, evitando entre outras 

conseqüências, o desmoronamento dos taludes; 

4 - Aoós a recomposição do solo deverão ser implantadas 

espécieis nativas_ como alternativa, o empreendedor - poluidor poderá 

adotar os Sistemas Agro-Florestais, levando-se em conta a biodiversidade 

floristica da rezião. O empreendedor - poluidor poderá firmar convênio 

com a EMBRAP A no sentido de viabilizar as expensas dagnele campo de 

experimentação de culturas regionais à serem desenvolvidas nas áreas 

degradadas: 

5 - Nas áreas de talude, onde a inclinação da vertente 

permitir, o empreendedor- poluidor deverá plantar espécies arbustivas, de 

pequeno a médio porte: 

6 - Todas voçorocas deverão ser enrocadas e 

preenchidas com. galhos secos, e sistemas de anteparos para diminuir a 

-s.n.tiimla C/é/io Marite,m 
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MEIOAMBIENTE I Em, 23 ,/?' //[~ 
energia cin;tica da água, 'l;Y;fãuuu udsa 
em suspensão para o rio, acabando-se assim com esse tipo de erosão, 

ou como alternativa pode ser realizada obras de engenharia para 

aduzir águas pluviais; 

7 - Deverá ser exigido do empreendedor - poluidor que o 

processo de monitoramento dos parâmetros físico-químicos deverão 

prosseguir enquanto perdurar as atividades de recuperação ambiental, 

incluindo as bacias de rejeito resultante da lavagem de minério; 

8 - A JCOMJ, enquanto empreendedor <poiuidor; só será 

liberada do ônus ambiental após não haver mais voçorocas e áreas 

desnudas e somente quando a última muda de árvore de espécie nativa 

plantada na área houver florescido e encontrar-se apta para perpetuar a 

espécie; isto posto, sem prejuízo da recuperação das bacias de rejeitos 
contaminados resultado da lavagem do minério britadJJ cuio volume 
líquido de produção por cada hora de serviço, até 1966 era de 
1. 000. OOOL, posteriormente foi aumemado a capacidllde máxima 
instalada de adução para 1. 600. OOOL 

9 - As áreas onde encontram-se árvores mortas devem 

passar por um processo de corte raso .As providências devem ser 

tomadas no sentido de recompor a área afetada. Este fato ocorre 

principalmente nas bacias de rejeitos que circundam as bacias 

contendo o material poluente vindo do britador. Os rejeitos fluidos, 

tinham uma percentagem de sólidos, em volume, de aproximadamente 
10%. A fração sólida tem um teor de manganês da ordem de 10%. e 

granulometria inferior a 20 malhas USS ( US Standart). Recomendamos 

que estas áreas contendo rejeito não devam ser reflorestadas, em suas 
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mais podre por dentró o que se deve fazer e tratar estes resíduos que 

representam perigo potencial só a título de ilustração é de bom alvitre 

lembrár o acidente ocorrido em 21 de abril de 1987, na bacia do 

baixinho, que por certo poderá vir a ocorrer novamente se uma 

providencia rigorosa não for adotada aliás há uma exipncia expressa 

neste sentido contida no processo .nº32002.000588/91 pertencente à 

ICOMI que esta de posse da SEMA-AP como veremos à seguir. 

VI PLANO DE RECUPERAÇÃO DAS BACIAS D.E REJEITOS DE 
''\. 

SERRA DO NAVIO/ RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS· 

A Empresa poluidora, deverá apresentar um projeto de 

engenharia ambiental arrojado de recuperação e mOJlitoramento do 

material contido nas bacias de rejeitos, que representam milhões de 

metros cúbicos, contendo enxofre, ferro, manganês, arsênio etc •. , 

resultado de 50 anos de exploração de manganês, uma vez que 

encontram-se ativos, .Logo deverá cessar o procedimento equivocado 

de tentar fazer a cobertura vegetal da face da bacia como podemos 

comprovar nas fotos anexo dando a falsa sensação de equilíbrio 

ecológico operando como um sepulcro . Vale ressaltar que os vetores 
responsáveis pelas endemias presentes na região principalmente a 

malária e a leishmaniose tem nestas bacias desativadas mt criadouro 

favorável à sua proliferação . contrariando o modelo originário quando da 

implantação do pro;eto pois a saúde pública era modelo a ser seguido por 

todos. Entendemos que um plano de saneamento básico a ser desenvo/v;do 

pela empresa. incluindo limpeza de canais, dessombreamento das margens 

dos igarapés . entomologia. epidemiologia e operação de campo entre 

LO 
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-Recomendamo.,· que a Empresa fim1e convênio com O GEA· FUNASA. 
inclusive alertamo:-; da existência do curso técnico de saneamento básico 

do GE4 4ue poderá representar uma mão de obra especializada a baixo 

custo. O documento elaborado pela própria Industria e Comércio de 

1v!inério S.A e11111u/ado " Comentários sobre a Operação de lavra . 

Beneficiamento. transporte e Estocagem de minério de Manganês com 

destaque para seu Impacto no Meio Ambiente (ver Doc11me11tos 

Diversos). Em sua [Is. 70, afirma in verbis "BARRAGEM DE 

REJEJTOS: EJj1 !976 - FOI CONSTRUIDA UMA BARRAGL"'itf DE 

TERRA PARA OPERAR COMO BACIA DE DECANTAÇÃO, CO!J,/ 

CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE UM ANO DE 

PRODUÇÃO. A alter11ativa testada consistia na manutenção de volumes 

livres para a deca11tação da parcela soüda dos reil!itos, no interior da 

barragem, pela remoção intermitente e estocagen, em pilhas • do material 

retirado.Esta alter11ativa se mostrou inviavel, pois não funcionou de11tro 

da concepção prei'ista.Além disso, a remoção do material deca11tado, e 
com os equioame11tos disp011iveis na época apresentou in11meras 

dificuldades de ordem prática. O objetivo segundo o autDr foi eliminar 
instantaneame11te a lJO!uição do Rio Amapari e se testar umn alter11ativa 

de longo prazo vara o oroblema dos reieitos'~ O primeiro embarque de 

manga11ês deu-se em ia11eiro de 1957, portanto até 1976 os resíduos eram 

lançados i11 natura 110 Rio Amapari, salvo o melhor i11ízo Com a 

inviabilização da alternativa de se estocar em pilhas os resíduos 

decantados, e na falta de outra alternativa fez-se a opção pelo sistema de 

barragens de decantação para o tratamento primário dos efluentes das 

usinas em Serra do Navio. Foi desenvolvido um estudo para construção, 

em etapas sucessivas, de uma Barragem de terra com capacidade para 

annazemagem por um período de 1 O anos, a jusante da existente, o que 
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facilitaria a 
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primeira etapadeste projeto foi iniciada em 1978 e encerrada em 1981, ao 

se constatar a impossibilidade de se construir uma barragem naquele local, 

com a altura. necessária. A última etapa da elevação foi feita em 1981, 

ficando a sua capacidade de retenção de rejeitos esgotada no final de 1983. 

A primeira e Segunda barragens são identificadas como: barragens de 

rejeitos do Km-191.A opção para uma nova bacia de decantação 

demonstrou-se bastante complexa pelas condições topográficas da região e 

localização da usina de tratamento de minério .A escolha caiu sobre a bacia 

do igar aoé Baixinho, iniciando-se imediatamente a constracão da barragem 

e do sistema de bombeamento e condução dos rejeites, já que não seria 

mais possível seu escoamento por gravidade. 

Foi construída uma vala aberta para condução dos rejeitos 

ao leito do Igarapé Baixinho, em seu ponto mais próximo à estrada de 

ferro, e duas estações elevatórias: uma para os rejeitos da UBM e a outra 

para os rejeitos da UCMF. 

No final do período chuvoso de 1984 foi construída uma 

barragem de terra na bacia do Igarapé baixinho, sendo que, para se ganhar 

tempo e eliminar o problema premente, deixou de ser construido o sistema 

de filtros. 

A primeira etapa da barragem do baixinho foi concluída 

no início de agosto, sendo feita a primeira ampliação um ano depois 

(setembro de 1985), quando foi elevada em 5 metros. 
Em abril de 1987 foi feita nova elevação de 1,0 metros, 

ocorrendo 15 dias após o término dos trabalhos a falha das bases e o 

rompimento do paramento da barragem.Não é difícil concluir que a 
falta do filtro motivou o saturamento do corpo do aterro causando o 

acidente. 

,. 
70 ~S.-ín:,t,, CMlio Monteiro 
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MEIO AMBIENTE 

Para evitar a repetição do problema, a harra2em foi 

toda refeita em sua parte frontaL com a construção de filtros verticais 

e horizontais. A Barragem, após o acidente (ver. Foto anexo), voltou a 

entrar ém operação após os devidos reparos ,no dia 13 de maio de 

1987 ( ver. Foto anexo) .Atualmente encontra-se m SWnffl~ d!tHo6Umentos 
r entregues à Mesa Diretora 

armazenagem de resíduo totalmente saturado. da Assembléia Legislativa 
do Estac!o do Amapá . 

PRINCIPAIS PROBLEMAS AMBIENTAIS IDENTWleABOS COl\t I ' 
A EXPLORAÇÃO DO OURQ EM SANTA MARIA DO VILA NOVA 
PELO GRUPO CAEMI - ATRAVÉS DA. l\llNERAÇÃO .AMAPARÍ 
LTDÁ I PAULO ABIB ENGENHARiÂ···=s:A/MINERÀÇÃO ÁGUA - . " BOA LTDA. I MINERAÇAO·SANTA·MARIA··oo VILA NOVA E 
RESPECT!"~.:~ECOJ\l!~~~ÇÕE_~/]!E O~E~;.~C:A .Q~E 
BALIZARAO AS DECISOES POLITICAS A SEREM TOMADAS 
PELos ·PARLAMENTARis QUE co.MPõÊM ·A amcoMI 

Problemas de ordens legais e ambientais identificados 11a 

extração do ouro em Santa Maria do Jlila Nova, pelo grupo 

CAEMI/ICOMI mineração Amapari Ltda/Paulo Abib Engen/1aria S.AI 

mineração Água Boa Ltda. 

Não resta a menor dúvida de que a detentora do direito de 

pesquisa e lavra na região citada é a Mineração Amapari Ltda., pertencente 

ao grupo CAEMI/ICOMI, as áreas são cobertas pelo alvará de pesquisa 
DNPM-MME nº 850.048/80, sendo que a concessão de lavra 

correspondente foi autorizada pela portaria nº 145 de 16 de julho de 1991, 
. - 

do Ministério da Infra Estrutura. Toda a documentação pertinente sobre o 

assunto estão arquivadas na SEMA-AP nos processos: 32002-160/90 ( 02 

volumes) de fls. 001 a 203 e 204 a 354, respectivamente, em nome da 

71 
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seguintes que não encontram-se numeradas. 

A licença prévia (LP) que antecede a licença de instalação . 
não consta .nos arquivos pesquisados, no entanto supõe-se ter sido liberado 

pelo IBAMA . De certo que a licença de instalação (LI) em nome da 

Mineração Amapari Ltda., foi concedida em 10 de setembro de 1990, 

conforme faz prova licença nº 001, emitida pela Coordenadoria Estadual de 

Meio Ambiente- CEMNAP, Departamento Técnico, Divisão de Registro e 

Licenciamento, com a recomendação para que esta, apresentasse um 

adendo ao RIMA, confirmando e . especificando a alternativa de 

beneficiamento que seria adotada para implantação da instalação do projeto 

de mineração e beneficiamento de ouro. A rota do processo para 

exploração do ouro, foi : lavra a céu aberto e beneficiamento adequado ao 

tipo argiloso e fino do minério intemperiz.ado ,lixiviação estática com 

cianetação direta sobre o minério britado e empilhado, porém o 

empilhamento ao invés de ocorrer dentro dos reservatórios escavados e 

impermeabilizados, era feito dentro de uma base plana de terreno, 

igualmente impermeabilizados com manta de PVC. Ao redor da base plana 

foram construídos ressaltos para manter confinadas as soluções cianetadas 

drenantes das pilhas, com altura variável de 0,50 cm a 1 m. O sistema de 

empilhamento era mecanizado e contínuo com uso de módulos de 

transportadores de correias e empilhadeira radial, o ouro solubilizado na 

solução cianetada era extraído pelo carvão ativado contido em colunas. Um 

potencial problema era o rompimento da manta de PVC nas pilhas de 

lixiviação , canaletas de escoamento e tanques, a garantia da segurança 

estava na mão do funcionário que fiscalizava o processo de alto risco, esta 

possibilidade de vazamento estava prevista no projeto ambiental da própria 

empresa. Em que pese o sistema de drenagem pluvial ter sido projetado 

para a máxima chuva histórica na região não podemos descartar a 

.., ..• 
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pilhas que receberam cianeto encontram-se descobertas às intemperes, o 

perigo maior está com a liberação de gás cianídrico, pois nossos rios são 

bastantes ácidos e o curso do cianeto de sódio ainda que de forma residual 

presente no solo é este manancial. Havia previsão no RIMA apresentado 

pela empresa Amapari de se efetivar monitoramento quali-quantitativo de 

plancton no rio Vila Nova em rotina trimestral, no entanto inexiste 

documento no processo de licenciamento, neste sentido de igual modo o 

monitoramento mensal para determinação da qualidade da água do 

manancial, principalmente em relação ao cianeto de sódía, O que se pode 

comprovar foram ocorrências esparsas após cobrança insistente do órgão 

ambiental condicionando a apresentação dos laudos para h"berar a licença 

requerida , no entanto é bom lembrar que era dever legal apresentar como 

análise de rotina ( ver fluxograma de processo). A reserva considerada na 

época foi de 1.153.428 toneladas de minérios, foi escolhida para lavrar na 

1 a e 2ª fases iniciais do projeto o corpo Vicente Sul. que dista cerca de 

5.000m do Santa Maria. A tonelagem cubada no corpo Vicente norte/sul foi 

de 841.800 , teor de 2,28 g/t consagrando uma totalidade de metal contido 

de 1.922 Kg de ouro, em Vicente - Sul ainda cubou-se 2.272.390 t a 0,38 

g/t com 848 Kg de ouro de minério marginal, no entanto a reserva de 

lavra mínima estimada pela empresa foi 200.000 t com 2,66g/t e 522 kg de 

ouro contido. A lavra apresentou na etapa inicial uma relação estéril/ 

minério de 3: 1, segundo os relatórios da Paulo Abib Engenharia a remoção 

de estéril por mês foi de 25.500 t, assim composto: cobertura laterítica; 

rochas circundantes do corpo mineral não mineralizadas e rochas 

mineralizadas com teor inferior a 0,80 g/t. Este material segundo o mesmo 

relatório era depositado o mais próximo possível das cavas de exaustão , 

em pilhas e o seu método construtivo atendia dentro da medida do possível, 

a restrição básica de segurança razão porque ocasionou um grande acidente 
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advertido a empresa AMAPARI no processo nº 32002-160/90 FLS.61 

como veremos mais adiante. Posteriormente já de posse da licença de 

implantaCão a Mineracão Amapari Ltda. decidiu pela entrega da operacào 
da mina e planta a uma empresa denominada Paulo Abib Engenharia S.A , 

firmando assim o contrato de promessa de arrendamento da mina que 

encontra-se arquivado no Registro de Títulos e Documentos do Cartório 

Jucá, neste contrato fls. 15 a 25 do processo n°32002-160/90 em sua 

cláusula oitava que trata das responsabilidades itens 8.2 e 83 a Paulo Abib 

obriga-se a observar todas as normas regulamentadoras emanadas do poder 

público, aí incluídas as licenças ambientais, bem como assume recuperar as 

áreas mineradas de posição de estéril e construção de barragens de rejeitas 

e de proteção ecológica , visando a manutenção da qualidade das águas 
dentro dos padrões estabelecidos pelos órgãos competentes, inclusive no 

item 8.4 afirrna textualmente que após o término do contrato, responderá 

por qualquer dano que houver causado ao meio ambiente, indenizando 

terceiros por perdas e danos conseqüentes de sua atividade no presente 

contrato. Já na clausula Segunda item 2.7 prevê que a arrendatária Paulo 

Abib, poderá consorciar com terceiros como de fato ocorreu com a empresa 

CCO Mineração corista da Mineração Água Boa LIDA, de quem a 

empresa Paulo Abio se tornou catista posteriormente em sua Quinta 

alteração contratual, inclusive a empresa mudou sua sede para Vila Santa 

Maria, s/n, Dismrc ·::~ Vila Nova, Município de Mazagão, Fls. 42 a 54 do 

mesmo processe. ~\o dia 20/03/92 o IBAMAIDIRCOF/DREL/DIAP/nº 

019 através dos técnicos Míriam Leal e Carlos Romero Martins 

encaminharam a SEi\1A-AP a análise do RIMA e PRAD da Mineração 

Amapari, referente a pesquisa, lavra e beneficiamento de ouro nas 

margens do rio Vila Nova. Em suas considerações os técnicos de 

Brasília nas fls. 60 a 73 do referido processo afirmam que tanto o 

~ s.n,tãnsta Clé/io Monre,ro 
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_ ... ~•" vUIII OS QQCUmentOS 
,. ~,,t,egues à Mesa Diret·~ra 
;a Assembléia Legislat, Jâ 
do Estado do Amapá. 

Em,.?~ 

o Pl~cupetação Ambiental- PRAD RIMA qua 

Mineração. Ama pari são completamente teóricos sem consistência, 

inclusive cita que não foi apresentado inventário faunístico da área de 

influência .direta, apenas foi citado algumas informações de ordens 

gerais da Amazônia, continua seu parecer afirmando que o RIMA é 

cópia do PRAD e o que é mais grave o mesmo não menciona a 

localização do Depósito de estéril resultante da lavra/ beneficiamento, 

o método que seria empregado, a extensão da área a ser utilizada, 

cuidados com as drenagens, ou seja, falta detalbamento do projeto 

técnico, monitoramento para garantír sua segurança e o cronograma 

de monitoramento dos efluentes. De certo toda razão assistia o parecer 

técnico do IBAMA/BSB uma vez que graves aeidestes ecológicos 

aconteceram na mina Vicente Sul por inobservância destas 

recomendações feitas no pretérito como veremos posteriormente. Nas 

fls. 76 do processo em tela de nº 32002-160/90- Mineração Amapari Ltda. 

a empresa arrendatária Paulo Abib Engenharia S .A que por sua vez é Sócia 
da Empresa Água Boa é multada por esta transportando carga perigosa 

"cianeto de sódio" , sem a autorização do órgão Ambiental Estadual. Em 

sua defesa nas fls. 79 a 83 alega através de sua assessoria jurídica gue não 
poderia ser multada, pois não atua no Estado do Amapá_ No mínimo é 

cômico a afirmação leviana que foi contestada pela SEMA-AP de forma 

competente nas fls.87 a 89, optando o Sr. Ademir Coutinho, então chefe da 

Divisão de Registro e Licenciamento, pela suspensão imediata da Licença 

de Operação. Nas fls. 204 a 20S consta correspondência da empresa Paulo 

Abib a SEMA-AP e a CAEMI/JvffiR, participando a formalização do 

consórcio com a CCO Mineração Ltda., dirimindo qualquer dúvida das 

inter-relações inclusive firma declaração nas fls. 21 O que é detentora de 

50% do capital social da Mineração Água Boa e diz ser responsável civil 
inclusive por danos ambientais , provenientes das atividades minerárias 

r------'--·-· ... . •.. -·~- •.• 
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160/90 ~ - Mineração Amapari; ( conforme pro 

32.002.000.732/91 -Mineração Água Boa ), sendo solidárias as duas 

empresas, daí porque a Licença de Operação nº 008/92 foi emitida em 

nome da Mineração Água Boa, com validade até 26/09/94 que não cumpriu 

com as exigências da SEMA-AP exaradas no oficio 289/94-DFC/CEMA, 

por isso teve dificuldade na renovação de sua licença operacional, note-se 
que a exigência da CEMA tratava-se de deslocamento de massa 

proveniente das minas para o Rio Vila Nova. Por último, nos autos do 

processo 32.000-153/96 consta novo contrato de arrendamento da mina 
• 

pertencente ao grupo CAffi .• WICOMI através da Mineradora Amapari, 

desta vez firmado com a Mineração Santa Maria Ltda .. no dia 22 de julho 

de 1997, com a interveniência da CCO Mineração LIDA que é sócia 

cotista da Mineração Água Boa L TDA e da Paulo Abib Engenharia. A 
' 

nova arrendatária Santa Maria LIDA no dia 30 de setembro de 1997 ou 

seja dois meses depois firma contrato de prestação de serviços com a 

Mineração Água Boa para operar a Mina pertencente a Amapari ligada ao 

grupo CAEMI/ICOMI. 

Segundo o que consta nas fls. 419 e seguintes do processo 

32.000-153/96, 3º V. em nome da Mineração Água Boa relatório elaborado 

pela SEMNAP, anexo ao Oficio nº 655/96-DFC-SEMA em meados de 

setembro de 1993, parte da área da Mineração Água Boa, arrendatária da 

Mineradora Amapari Ltda., via de acesso à noroeste da mina Vicente Sul, 

começou a apresentar trincamentos no solo afetando o bota-fora sobreposto 

ou seja o estéril anteriormente abordado. Em fevereiro de 1994 verificou-se 

o deslocamento nos pilares da ponte recém construída no rio Vila Nova, em 

maio do mesmo ano, devido o auto índice pluviométrico, o movimento de 

massa( estéril) intensificou afetando a via de acesso e a ponte. Em julho de 

1994 foi realizada a primeira vistoria por técnicos da então SEMA-AP 
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nº 080/94-MAB, como se 

mesma nada tivesse a ver com o assunto não esqueçamos o que consta 

nas fls.23 do adendo ao relatório de impacto ambiental - RIMA, 

elaborado pela Empresa Paulo Abib, antecessora e sócia da Mineração 

Água Boa in verbis "Os estéreis da mina serão depositados o mais 

próximo possível das cavas de exaustão , em pilhas e O SEU MÉTODO 

CONSTRUTIVO ATENDERÁ, NA MEDIDA DO POSSÍVEL , A 

RESTRIÇÃO BÁSICA DE SEGURANÇA ... ". Não é difícil 

visualizarmos a negligência da empresa diante do acidente ecológico que 

modificou o curso do .i íu Vila Nova, atingindo o homem que dele faz uso 

para o seu sustento . bem como utiliza-o como via de .acesso e fonte de 

abastecimento de água a flora e fauna da biota aquática. Após a vistoria 

dos técnicos da SEl\tIA-AP foi enviado à Empresa o Oficio nº 289/94- 

DFC/CEl\tIA contendo várias exigências, entre as mesmas constava a 

apresentação de um plano de engenharia ambiental contemplando as 

ações mitigadoras a serem executadas pela empresa poluidora, 

informava ainda que o ônus com a recuperação ambiental caberia a mesma. 

O fato mais cunu.w aue configura o descaso com a coisa pública está nas 

colocações da consultoria contratada pela Mineração Água Boa -AA!PLA 

ENGENHARIA oo unresentar o plano de engenharia ambiental constante 

nas fls.328 a 35~ . \'OI. 2 do processo nº 32000-160190 , conceituando o 

grave acideme !!co/6grco como incidente ambiental tls.3../2, de certo como 
consta nas ti:. ~ · .. ':./:.! PEA só foi apresentado obietivando a renovação 

da Licenc:a de r ir1eraciio nº 008 ·92, que tinha validade até 26 09 9../. uma 

ve.: que a Sl:.1\/A-AP condicionou a renovação da mesma a apresentacào 

do proieto de enrzenharia ambiental. Não devemos esquecer que esta 

consultoria é a mesma que afirmou que os resíduos provenientes da 

Usina de Pelotizacão/ Sinterização do manganês nenhum mal fazia à 

saúde, no entanto a dita Usina localizada na área industrial de Santana 
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foi a grande 

colocou em .riscn a saúde da população e os sistemas públicos de água e 

em sua análise técnica na emissão de gases e resíduos tóxicos sequer 

mencionou .a produção do ofensivo arsênio que é cancerígeno, daí porque 

entendemos que o Ministério Público Federal deva ser comunicado para as 

providências legais que o caso requer, sem prejuízo dos demais 

procedimentos. A maior prova de que as recomendações da AMPLA 

ENGENHARIA estavam desencontradas ou não surtiram o efeito 

deseiado, é que no dia 19/03/96 através do oficio n9 008/96 a Associação 

dos Produtures Rurais do Vila Nova, apresenta deoilncia de 

assoreamento no rio Vila Nova causado por deslocamento de terra 

provocado pela atividade mineral. Corrobora neste sentido o ofício nº 

24/96 de 12/07/96, fls. 414 do processo nº 32.000-153/96 3º vol., 

encaminhado pela Deputada Janete Capiberib~ a então Secretaria da 

SEMA-AP ,Dra. Mary Alegretti que cita o problema do assoreamento 

ocorrido e pede providências, pois o fato acarreta segundo a deputada , 

o que concordamos, sérios problemas sócio-ambientais para as 

populações tradicionais que ali residem. Diante da gravidade do 

problema em 23 /07/96 ,fls. 415 e 416 do processo retrocitado a 

deputada Janete Capiberibe encaminha expediente ao Exmº. Sr. 

Governador do Estado solicitando providências urgentes, inclusive 

requer à sua Excelência que condicione a renovação da Licença de 

Operação da Mineração Água Boa para exploração de ouro, mediante 

solução dos problemas sócios-ambientais causados pela mesma. A 

prova do crime ambiental praticado pela MAB, arrendatária da 

Mineração Amapari LUia., até a data presente ainda não reparados em 

sua plenitude pode ser comprovado pelas fotografias anexas. A 

SEMA/AP, podemos observar que agiu muito a nível educativo não 

cumpriu seu papel de polícia ambiental .Recomendamos que a SEMA-AP 
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MEIO AMBIENTE 

entregues ~ Mesa DiretrJra 
da Assembl .ra Legislali1Ja 
do Estado ct-, Amapá. 

Em, lj_1./fd(L 
aplique a Sanção coudpOizd<1r:1t~ !'lafe,,na da Lei Ambiental. Sem prejuízo 
das demais. providencias.do Ministério Público Federal e Estadual. As 

fotografias anexas comprovam os acidemes ecológicos. 

Outro aspecto relevante , observado foi a denúncia à 

SEMA-AP sobre degradação ambiental feita pela Cooperativa dos 

Garimpeiros do Vila Nova( COOPGA VINO) no dia 16/07/98 em desfavor 

da Mineração Amapari Ltda., subsidiária do grupo CAEM!. Dentre as 

alegações constam: desmatamento ilegal, sem projeto de reflorestamento ; 

descampeamento do solo, sem armazenagem do horizonte A ; abertura de 

uma grande cava, sem projeto de aproveitamento econômico-sócio 

ambiental; lagoa de efluentes líguidos perigosos "cianeto" em locais 

inadequados; vazamento dos efluentes líquidos perigosos da lagoa para o 
rio Vila Nova, causando a morte de inúmeros peixes: empilhamento de 

rejeitos no vale, com drenagem voltada para o ·no Vila Nova, causando 
assoreamento do mesmo , inclusive cita no documento que está enviando 
uma fita de vídeo recém gravada mostrando as agressões ao ecossistema. 

Dos tópicos alegados pela cooperativa dos garimpeiros, 

podemos comprovar através da oitiva do garimpeiro Sérgio que exibiu fita 

de vídeo como prova da poluição do rio Vila Nova à CPI , no plenário da 

Assembléia Legislativa do Estado do Amapá confirmando que realmente o 

empilhamento do estéril contido no vale resultante da exploração da Mina 

Vicente Sul sofreu deslizamento assoreando a calha do rio Vila Nova, fato 

este ocorrido repetidas vezes por falta de uma posição enérgica das 

autoridades da SEMA/AP, que buscaram resolver as questões muito de 

forma educativa esquecendo os rigores da lei . Por outro lado podemos 

visualizar que havia recipiente de Cianeto de Sódio enterrados às margens 

do rio Vila Nova( tambores), caracterizando perigo de risco, outros 

encontravam-se despejando sua carga diretamente do rio, prova suficiente 

'70 
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MEIO AMBIENTE 

legais aplicando a sanção para tomada 

correspondente . Em relação à construção das bacias receptoras de re 

circulação do Cianeto de Sódio, lixiviado nas pilhas de operação próximo 

ao rio Vila Nova, apresentavam risco potencial principalmente por estarem 

abandonadas sem manutenção nos elementos impermeabilizantes de fundo 

que protegem a aqüífero freático e artesiano. O palco da exploração 

representado por escavações de grandes proporções ficam como 

testemunho da história, pois sua recuperação é quase impossível quando 

não se aplica uma política rigorosa na recuperação, de fato existe o 

problema. Todas as alegações contidas na dun'.mcia e confirmadas no 

vídeo puderam ser constatadas quando da visita técnica feita no local da 

área minerada em Santa Maria do Vila Nova tendo a participação do 

presidente da CPI e demais membros. Foram coletadas amostras de átma do 

manancial superficial e subterrâneo inclusive dO Garimpo do Gaivota no 

entanto as análises ainda não foram concluídas por falta de recursos 

financeiros que experimenta a Assembléia Legislativa do Estado do 

Amapá. No que tange a denúncia de desmatamento ilegal, sem projeto de 

reflorestamento até a presente data não possuímos informações conclusivas 

dos setores competentes; Chamo a atenção da necessidade de se 

estabelecer uma política ambiental que alcance os garimpeiros tendo a 

participação decisiva do DNPM, afim de que os impactos ambientais 

gerados pela expioraçâo do ouro sejam mitigados. Sugerimos que a 

SEMA-AP ap!iq;..:::' -:~ sanções correspondentes às infrações ambientais 

praticadas, sem prejuízo das demais providências na reparação do 

dano, bem como exija da empresa a manutenção rigorosa dos 

equipamentos que representam perigo de risco à saúde humana e 

ambiental, não esquecendo de conferir um tratamento especial para as 

pilhas de minérios que receberam cianetação, caso contrário as chuvas 

ao lixiviarem este material conduzirão residual tórico para as 

Qll 
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drenagens naturais. A renovação da licença operacional deverá 
bastante criteriosa. Há notícias atuais que o Ministério Público Federal vem 
atuando no feito no sentido de punir os culpados pelos crimes ambientais 
praticados no rio Vila Nova. 
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Confere com os documentos 
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CONCLUSÃO 

O juízo de valor auferido na conclusão dos trabalhos 

ambientais da CPI-ICOMI, emerge da Análise criteriosa dos termos de 

declarações dos atores envolvidos no processo; das diligências efetivadas 

nos setores operacionais em Serra do Navio e Santana e do conteúdo dos 

fartos documentos encaminhados à CPI, pelos Órgãos Públicos pertinentes 

à Empresa poluidora, de forma especial os processos nºs. 32002.000588/91; 

2125/87; anteprojeto elaborado pela empresa ambiental consultora da 

ICOMI " JAAKKO POYRY ENGENHARIA" que versa sobre a 

disposição final dos resíduos tóxicos da Usina de Pelotização/Sinterizaçào 

estocados na área industrial da !COMI em Santana-AP de nº 12-940-Ejpe- 

1801; bem como do Relatório Parcial entregue a SEMA em 20/02/98 e 

Final de nº 12-940-Ejpe-1800 também elaborado pela mesma consultoria 

alhures citada no sentido de atender exigência do ofício n" 

021/GAB/SEMA, de 20/01/98, uma vez que esta recebeu denúncia, via 

Disk Verde, que a empresa ICOMI estava doando ou vendendo à 

Prefeitura de Santana resíduos contaminados por arsênio, posto à 

disposição da Prefeitura através do ofício 087 /97 assinado pelo gerente 

geral da ICOMI/CFA Sr. RUBEM PASCUAL PUCAOSSANDON 

devidamente recebido no protocolo da PMS em 21/07/97, note-se que as 

provas dos autos indicam a solicitação da PMS feita pelo Secretário de 
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cúbicos de material bitolado e 2_006 metros cúbicos de miúdo,. 

composição de concreto asfáltico, desconhecendo o perfo:o da 

contaminação ofensiva a saúde pública, que segundo a denúncia vinham 

sendo utilizados para aterrar baixadas, este fato, da utilização diversa 

do solicitado pela PMS encontra-se provado pela própria consultoria 

JAAKKO POYRY contratada pela ICOMI nas Ds. 03 do seu Relatório 

Final nº 12-940-Ejpe-1800 ao afirmar "posteriormente, constatando 

que o material vinha sendo utilizado pela Prefeitura de forma diversa 

da prevista ... ", reforçando a tese e tirando qualquer dúvida em relação 

à utilização deste material para aterro da baixadas em Santana, 

corrobora neste sentido ofício nº008/98-GAB-PMS, datado de 09/1/98 

assinado pelo prefeito Judas Tadeu em anexo,, tecnicamente, este fato 

já foi exaustivamente comprovado alhures, apenas reforçando a tese, 

consta nos autos da SEMA-AP assinada pelo agente de defesa 

ambiental Roberto da Silva Costa duas notificações, a primeira 

enderecada ao Pref~ito de Santana notificando que o aterro de ressaca 

às margens dn rodovia JK, sem autorização, datada de 19/12/97 e a 

sepnda ender~caàa a ICOMI in verbis "Está peremptoriamente 

suspensa as doacõ~ de minérios de manganês datada de 29 de 

dezembro de ]997.-0 que mais chamou a atenção com o descaso com a 

saúde pública foi a afirmação de uma das consultorias da ICOMI 

denominada :~_r::7;~:'. ~ngenharia, responsável pelo proieto de controle 

ambientai e!uzwraclo em maio/88 da principal poluidora do grupo 

CAEMI~ ou se~a a Companhia Ferro Liga do Amapá- CFA ao analisar 

os projetos de controle das emissões gasosas, efluentes líquidos e resíduos 
sólidos em nenhum momento mencionou a presença do arsênio, ao 

contrário, nas fls. í9 do Projeto do Controle Ambiental da CFA que trata 

dos resíduos sôiidos afirma ca"tegoricamente "estes resíduos não trazem 
------- -- ~--- - - ... - -· - ---- 
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11e11/111m transtorno ao meio ambiente •.. " , esta afirmação colide com os 

prognósticos constantes nas jls.46 a 48 do mesmo projeJo quando previu 
para a qualidade ambiental futura, in verbis "· degradação da 

qualidade do ar, tendo como conseqüência, imediatos reflexos sobre a 

população residente e a comunidade que trabalha em Porto de 

Santana"; "degradação da qualidade das águas com reflexos imediatos 

nas atividades da pesca, principalmente a artesanal"; " .•.. por ocasião 

da mudança dos ventos predominantes, este material particulado 

presente na atmosfera poderá permanecer por longos períodos sobre 

as residênc.ias ... aumentará o nível de doenças bronco- puh1onares da 

população ali residente .. ". Diante destas afinnacões acima, no mínimo 

inconseqüente, vindo de uma empresa especialista associado ao conteúdo 

do Plano de Engenharia Ambiental apresentando Pela Mineração Água 

Boa guando do acidente ecológico com o estreitamento do rio Vila Nova 

classificado por esta apenas como um " incidente " diminuindo a 

verdadeira grandeza de suas proporções , sugerimos que seja ouvida pelo 

Ministério Público Federal , solidariamente com a empresa poluidora. 

uma vez que a falta de informação no Projeto de Controle Ambiental da 

Companhia Ferro Liga do Amapá elaborado pela AA,JPLA 

ENGENHARIA foi fundamental para disseminação da contaminação por 

arsênio que atingiu os bens públicos. 1r 
_../ Confere com os documentos 

entregues à Mesa :: · ·:: · r a 
da Assembléia L:: · . 3 
do Estado do Amzr:.: .- . \ 

Em.< 1~/~ r-: \ A 1 
Do exposto concluímos que: 

1. O empreendedor - poluidor (INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO S.A -ICOMI, /COMPANHIA FERRO LIGA DO 

AMAP Á-CFA, pertencentes ao mesmo grupo CAEMI), segundo as 

Er,genne,,o Sarulãmta C/é/io Monteiro 

--· ~~~~~~- 
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MEIO AlfBIENnq Em, sJ 1.!..~ 
provas colhidas nõs pê~tqu1vados na SEI\-WAP, nas pesquisas - 
de campo .e laboratoriais realizadas pela equipe técnica da CPI, bem 

como aquelas levantadas junto aos relatórios de SU3S consultorias, 

amplamente descritas, caracterizadas e permeadas neste instrumento, 

podemos asseverar que as empresas poluidoras dispunham de todos os 

elementos técnicos para conhecer da alta potencialidade de 

contaminação do material estocado na área industrial de Santana e 

que parte foi transportado para Serra do Navio, sem qualquer 

autorização legal, portanto as responsabilidades devam ser apuradas 

pelo Ministério Público Estadual e Federal, sem prejuízos das demais 

providências por parte do Órgão Ambiental do Estado .. _ 

2. O empreendedor poluidor transladou material 

contaminado para a Serra do Navio sem a devida autorização 

ambiental e sem adotar as medidas técnicas de proteção ambientais 

recomendaveis para o carregamento, descarregamento e estocagem 

desse material contaminante na Serra do Navio uma vez que pertence 

a classe especial . 

3. A empresa poluidora não poderá iniciar a remoção e 

transporte do material tóxico da área industrial de Santana sem a 

apresentação de EIA/RIMA seguido de um Plano de Controle 

Ambiental permanente garantido sua realização até o final do contrato 

ICOMI/ UNIÃO contemplando todas as faces da realidade da área de 

destino final; além de adotar as medidas recomendadas por este 

instrumento, caso contrário, incidiria em Infração Ambiental; . Este 

plano deverá ser aprovado pelo COEMA/AP, em relação a segurança 

dos trabalhadores deverá ter o parecer do Ministério do Trabalho. 

n,. 
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entreguM à Mesa o,~emra 
d a As~ . mbl éia LeJi ~:~;··;a 
do Esteco do Amapá. 

Em 1 '3 1 l l ,°1 °J ·-- 

empreendedor- poluidor deverá ser precedido por um Termo de 

Referência, proposto pela SEMA-AP e COEMA. 

5. O prazo máximo para elaboração do Termo de 

Referência é de 03 dias a contar do recebimento de documento oficial 

do COEl\ílA/Ap .Já o lapso temporal para apresentação do Plano de 

controle Ambiental/ EIA/RIMA, ficará à cargo da Equipe técnica da 

SEI\!IA/AP .. O Plano de recuperação Ambiental/ EIA/RIMA deverão 

alcançar as áreas de ressacas de Santana, úüde foram disposto os 

materiais doados e ou vendidos pela Investi2ada Observar o gue dispõe 

a Lei nº 0455 de 22 julho de 1999- Que dispõe sobre delimitacão e 

tombamento das "áreas de ressacas localizadas no Estado do Amapá e 

dá outras providênciasb 

6. O empreendedor- poluidor, deverá a suas espensas 

promover a amplitude das pesquisas ambientais já realizadas tendo 

como epicentro a Área Industrial de Santana e as baixadas onde foram 

dispostos os produtos contaminados. 
7. T od o ma teria) tóxico por arsênio e bário deverá ser 

retirado da área Industrial de Santana e levado para a área de destino · 

final, em Serra rio :rnvio observado rigorosamente as recomendações 

Técnicas Ambientais. 

8. :- .;Los os vagões e a área onde será depositado o 

material advindo da usina de pelotização/sinterização deverão ser 

impermeabilizados e cobertas com manta PVC. 

9. Todas as etapas concernentes à adoção de medidas 

mitigadoras para efetuar a coleta, acondicionamento, transporte e 

OE 
e' __ .,. •• _ -- - _,rr• •• 
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s deverão ser acompanhadas da '----~~~---~~~~· 

equipe composta por "téeniees: da Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente SEMA/AP, COEMA/AP, Comissão de Transição ( CT) 

,Ministério _público Federal e Estadual, entre outros. 

10. As penalidades a serem aplicadas ao Empreendedor 

Poluidor resultaria de uma composição de todos os atos infracionais 

levantados e descritos neste Relatório Final, associado a outros 

contidos em Relatórios técnicos pertinentes ao mesmo objeto, se por 

ventura existir. Sugerimos que parte do montante pecuniário 

atribuído na penalidade imposta pelo Órgão competente deva ser 

utilizado para a reeuperaeão ambiental ou outras atividades que 

mitiguem os danos ambientais e sociais causados em Santana e Serra 

do Navio ao longo de meio Século, de forma particular destinados a 

recuperação das bacias de rejeitos de Serra do Navio e Santana, sem 

prejuízo das demais providências legais cabíveis de competência do 

MP Federal e Estadual . 

11. O acidente ecológico de 21 de Abril de 1987 na 

barragem do Baixinho ver fotos anexos é fator agravante para a 

aplicação das penalidades resultantes das infrações ambientais 

provadas nos autos;. O acidente ecológico de 1987, encontra-se 

comprovado documentalmente ver processo nº32002.000588/91 fls. 02 

à 87. O Empreendedor-poluidor foi apenado com a multa de 100 

OTNs, sendo necessáríe a reparação do dano causado o que até a data 

presente não aconteceu. . Outro acidente de grandes proporções, 
ocorreu com o deslizamento do bota fora da mina F-12., provocando 
estreitamento do Rio Amapari a jusante da RIMAP: inexiste aplicação 
de multa por parte do Órgão ambiental responsável na época no caso o 
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raeão do d_apo _causado_ao 
ecossistema, sugerimos que o MP apure cem rigor o ocorrido .• 

Especial atenção no plano de recuperação amhienta/1 

deverd se,: dispensada as bacias de re;eitos de Se"a do Navio As mesmas 

representam um perigo potencial para o ecossistema pois acumulam 
milhões de metros cúbicos de resíduos poluentes. 

U. Os materiais contaminados que foram distribuídos 

e ou vendidos pela ICOMI à Prefeitura Municipal de Santana para 

aterro de bahadas í!m um total de 15.600 toneladas efetivamentE· 

doadas, segundo informações preliminares da própria consultoria 

ambiental contratada pela ICOMI-JAAKKO POYRY-Relatório ( 

emissão preliminar) nº 12-0000940Ejpe-1800 fls. 15 , posteriormente 

retificado pela mesma empresa desta vez no relatório final que trata do 

{Oficio nº 021/GAB/SEMA , fls.26 como sendo 16600 toneladas . Como 

providência imediatamente devem ser removidos e ou substituídos 

pela empresa Poluidora ou, ainda, neutralizados pela mesma no local, 

pois contém arsênio acima dos valores máximos permitidos como 

restou provado pela análises da CEIMIC análises ambientais S/C 

L TDA, ver doe. JAAKKO POYRY ( Relatório Final) 12-940-Eipe- 

1800- segundo as análises laboratoriais da própria empresa, chamamos 

à atenção que o padrão de comparação utllirndo foi para solo, o utili7.ado 
J}ara água de consumo público é bem menor a tolerância., logo a 

contaminação toma--se mais acen~ no entanto bem mais aquém do 

que aquela registrada nos resíduos da bacia de rejeito que passaram 

pela estulação da Usina de sinterização. Sugerimos a aplicação pela 

SEMA-AP da penalidade cabível que o caso requer na forma da lei de 

crimes ambientais, oois encontra-se provado no Relatório parcial da 

JAAKKO POYRY ENGENHARIA nº 12-940-EJPE-1800 fev.98, fls. 

88 
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inério fino( pilha 11 

grosso "30" de manganês (pilha 22) existe o elemento tóxico arsênio e 

ainda assim vinham sendo distribuídos pela ICOMI para aterrar 

baixadas,_ atendendo solicitação do Sr. Prefeito de Santana, através do 

Ofício nº 008/98-GAB.PMS de 09/01/98 uma vez que o Conselho de 

Associações e l\tlovimentos Populares de Santana Oficio 004/98- 

COAMPS de 30/01/98 tinha requerido. Exceto a ICOMI, os dois 

requerentes desconheciam o problema, sendo a distribuição embargada pela 

SEMA-AP ,que até aquela data desconhecia oficialmente o problema, só 

vindo a Ter conhecimento oficial no dia 22/05/98, por doe. enviado neki 

própria Empresa (ver.anexo). Após a denúncia no disk verde a lª 

notificação no sentido de paralisar a distribuição foi endereçada ao 

Prefeito no dia 19/12/97 e a 2ª à ICOMI ambas assinadas pelo agente 

ambiental Roberto da Silva Costa, f1s. 160 do Processo 

32002.000582/91 . Não se pode negar que a ICOMI reunia todos os 

elementos para conhecer o problema antes mesmo das análises da 

JAAKKO POYRY serem concluídas em março/98, pois a presença do 

agente tóxico arsênio em uma concentração de 0,174 mg/) dados estes 

citados nas fls, úó do Relatório parcial, elaborado pela Consultoria da 

ICOl\ill, foram retirados das especificações comerciais da ICOMI, 

portanto datam de época remota. Ainda que inertes servem como 

orientador oar~ ~doção de cuidados sanitários . O ponto contundente 
da prova mt~ -'1 :'mnresa tinha conhecimento. encontra-se no processo 
11º32002.0005.'!,').-·: ~ arrmivado na SEMA-AP Os. 212 à 114 quando de 

tOrma exvressa a CHAlvfPJON PAPEL E CELULOSE LIDA em 20/ 11/96 

ao efetuar a comnra do domínio útil da área industrial de Santana 

pertence111e a !COAJI, exigiu no item 3 alinea "e" fls 213 que a !COMI 

por um perfodr: de 05 anos respondesse pelos passivos inclusive exigiu 

serviços de auditoria ambiental na àrea industrial que foram 

89 ~-ta Clé/io Montelfo 
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MEIO AMBIENTE 

dese11volvido,s ao !011@'1lê 1997 e iníçio 'tlel998 .caios resultados acusam 
a presença de arsênio ver ANTEPROJETO DE RESÍDUOS relatório 

JAAKKO POYRY n" º 12~940-Ejpe-1801. Só a dtulo de esclarecimemo 
foi o mesmo documento encaminhado pela ICOMI à SEMA-AP 110 dia 

20/05/98, devidamente recebido pela mesma em 22/05/98 . A 
anresenlacão pela empresa de um plano de recuperação e monitoramento 

permanente das ressacas que receberam este produto tóxico é 

indispensável até porque o Estado possui a Lei 1455 d~ 12 de iulllo tle 

1999 de autoria do oróprio presidente da CPI, DqJUtadq Manoel Brasil 

que djj 1JiíP !;Obre a delimitação e tombamento dat árl!tlS de ressacas . 
Sugerimos aue o fórum permanente de recursos hídricos instituído pela 

Sf.MA-AP unreseme alíernativas viáveis para recuperação das baixadas. 

13. A Assembléia Legislativa do Estado do Amapá, 

deverá manter um rigoroso acompanhamento na concessão do 

Licenciamento Ambiental de empreendimentos de médio e grande 

porte relativo à mineração, através da formação de uma Comissão 

Permanente para análises dos requerimentos e demais documentos 

pertinentes ao Licenciamento Ambiental A SEMAIAP, deverá assumir 

sua posição lnstitudonal na defesa do interresse público exercendo o 

poder de policia umbiental que lhe é conferido por lei, aplicando as 
multas corresJJondentes as infrações ambientais-amplamente 

comprovadas n~!:~ --~::. uma vez que, diante das infrações cometidas 

pela investigada !~dornu orovidências educativas quando deveriam, ser 

punitivas dado a f!!°nvidade das mesmas , . Por outro lado, note-se que 

a JCOArl/, 11ão identificou a contaminação de (Orma expontânea , ao 

contrário ce11s11, foi fruto de uma exigência da CHAMPION PAPEL E 

CELULOSE LTDA. ao adq11irir o domínio útil da área industrial de ,. 

Santana em 20111/96 ver. Processo 32002.000588/91 [Is. 213. item 3 
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alinea " C" 

ambiental 110 área h1d11strial da /COMI no Porto de Santana. Um 
rigoroso acomva11llame11to técnico ambiental observado EIA/RIMA, 

deverá 'ser procedido i1111to a ANGLO GOLD, empresa mineradora de que 
inicia s11as atividades em serra do navio com a extração do ouro, 

utilizando 110 seu processo industrial, o cianeto de sódio. que é um metal 
pesado, portanto, deve,ido ser dispensado pelas autoridades ambientais, 
e,n particular a SEMA/AP, para que dispense todos os c11idados 

necessário para que a 11e(asta história ambiental, qae teve como 

protagonista a hwestigada. não volte a se· repetir, para o bem estar da 
saúde pública, pois prevenir é mais iusto, mais humano. mais econômico 
do que ter que curar. 

14. Os deputados que compõem a CPI-ICOMI, deverão 

encaminhar pro ieto de lei no sentido de que dos montantes cobrados 

pela SEMA para o Licenciamento Ambiental dos empreendimentos de 

mineracão de médio e grande porte um determinado percentual deverá 

ser investido obrigatoriamente em treinamento e equipamentos dos 

servidores de fiscaiizacão e laboratório, bem como seja firmado 

convênio com a Escola Técnica Estadual GRAZIELA REIS DE SOUZA 

para que estazicrios. principalmente da área de saneamento e meio 

ambiente, possam amar conjuntamente com os profissionais da SEMA-AP, 

garantindo assün 2 1:~1alidade da mão de obra que entra no mercado 

ambiental: 

15. Recomendamos que seia instituído um grupo de 

trabalho para acomnanhar a transição do término contratual em todas 

as suas esferas de adio. O grupo deverá ter composição paritaria com 

membros do Governo do Estado, Prefeitura de Serra do Navio e 
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MEIO AMBIENTE 

Federal, Estadual e Procuradoria Geral do Estado de Amapá entre 

outros 

16. Os Deputados Estaduais, juntamente com o 

COEMA/AP, deverão conclamar técnicos ambientalist2s do Estado do 

Amapá, que atuem nas diversas áreas, para participarem de um 

fórum sobre o preenchimento da lacuna das leis ambientais estaduais, 

ostensivo posteriormente à sociedade civil organizada para ao final dos 

encontros elaborarem um docum ente que subsidiari e norteará a 

elaboração de normas ambientais em acordo com os anseios sociais; 

. r'"' 

17- A utilização do produto químico KARMEX 500 SC, 

fabricado pela DU PONT DO BRASIL e utilizado pe1a ICOMI desde a 

década de 60 para controle da vegetação que infesta a via permanente 

,principalmente na época das chuvas fato este reconhecido pelo 

Superintendente da empresa através de Oficio encaminhado a CPI em 30 

de agosto de 1999, ( ver anexo - pasta de Documentos diversos) trata-se de 

um herbicida seletivo a base de diclorofenil, que para sua correta 

ir- 
,,,..... 

,,.... utilização, exige alguns cuidados como exemplo podemos citar: 

,,-. 

manter crianças ,animais domésticos e pessoas desprotegidas 

afastados por um período de 7 dias após a aplicação de produto. Neste 

sentido não é difícil concluir~mos ser impossível a empresa ter seguido as 

recomendações do fabricante pois é humanamente inviável manter 

vigilância em guase 200 quilômetros de ferrovia. Eiiste divergência 

técnica quanto ao grau de seu efeito tóxico, para o fabricante é 

medianamente tóxico ( classe II) , mais segundo outros padrões 

nacionais pertence a classe especial, daí ser necessário aprofundar a 

questão no entanto em sua composição apresenta o diclorofenil que 

()2 ~Sanilnla Cl6/io Monteiro 
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impacto que oferece ao meio ambiente, em especial ao homem. O 

empreendedor poluidor, por ter descumprido as regras de cuidados quando 
da aplicac~o. deverá. desenvolver sob observação da SEMA-AP um 

inquérito epidemio1ómco da população que margeia a estrada de ferro para 

se ter um parecer mais conclusivo sobre a questão. 

~ 18. A Assembléia, deverá realizar audiência pública no 

Município de Serra do Navio, com a participação da Câmara local, 
para discutir os aspectos relativos ao processo de remoção e 

acondicionamento do material contaminado, destacando os 

procedimentos de recuperação a se.rem implementados nas áreas 

degradadas pela extração de minério de Manganês além de prestar 

informações dos resultados alcançados pela CPI-ICOMI, de forma 

particular deverá evidenciar o controle e a recuperação destinada às 

bacias de rejeito existentes naquele eeessístema, portanto a elaboração 

e execução de um Projeto de Educação Ambiental sob as expensas da 

Investigada, objetivando dar conhecimento prévio à população 

residente em Serra do Navio, sobre os efeitos e riscos do material a ser 

alé depositado. 

19. Deverão ser criados mecanismos para instituição de 

áreas de proteção ambiental,( APA), sem contudo inviabilizar o 

desenvolvimento econômico da região em especial as reservas de 

manganês disponíveis para exploração, observado as recomendações 

ecológicas. A emnresa poluidora deverá manter por wn prazo de 03 anos 

os servicos de saneamento básico com controle de endemias. Note-se que 

deverá ser substituída integralmente as tubulações que compõem o 

93 Ell(JtJ{lhe,(o Santlânsta C/élio Monteiro 
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deverá ser dispensado rigoroso eantrele técnico na estação de 

tratamento de água, inclusive com a contratação de pessoal 

especializado, além da aquisição de Equipamentos laboratoriais para 

controle de qualidade. 

20. Considerar-se-á o presente relatório como final 

podendo ser alterado a critério da Relatoria no entanto chamamos à 

atenção para os asoectos legais do seu conteúdo; 

21. No presente relatório sugerimos · que deva ser 

encaminhado ao Ministério Público Federal e Estadual além de 

recomendar ao DNPM/AP e SEMA maior rigor na fisc:alização dos 

empreendimentos de mineração para que fatos como estes não voltem 

a ocorrer. Em tempo, recomendamos o encaminhamento do mesmo à 
equipe do DNPM/BSB denominada " GT " que analisam os impactos 

ambientais causados pela exploração mineral de Manganês no Amapá, 

110 senüdo de aprovar ou não as providencias que foram llllotadas pela 
empresa, até a data presente. 

De todo o exposto, diante da farta, rica e escorreita 

documentação investigada não deixa qualquer dúvida quanto a 

contaminação ambiental pois, reúne e.lem~nt'!L...J!robatórios 

suficientes, indicando a ocorrência de um elenco de infrações 

ambientais cometida pela investigada.as quais exigem providências das 

autoridades legais Não podemos olvidar que o controle ambiental revela 

se como um dos maiores desafios da sociedade moderna, os conhecimentos 

científicos e a aplicação das ciências sociais. no entanto, precisam unir-se 

n., 
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míblicá. 
im asse sem erder de vista a ncdência e ares. onsabilidade com a coisa 

Estes são os termos da investigação ambiental 
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AREA INDUSTRIAL DE SANTANA- BACIA DE REJEITO PROVENIENTE DA USINA 
DE SIN1ERIZAÇÃO I PELOTIZAÇÃO -APÓS .ESTULAÇÃO. COM POÇOaNTRAL DE 
MONITORAMENTO LOCALIZADO NA ÁREA CEN'IRAL. A 'CONrnNTRAÇÃO 
MÁXIMA DE ARSÊNIO IDENTIFICADA NA ÁGUA SUPERFICIAL NO INTERIO DA 
BACIA FOI NA ORDEM DE 195.2 MglL. VALOR ESTE. 3.904 VEZEZ MAIOR DO QUE 
O MÁXIMO PERMITIDO POR LEL PARA CONSUMO HUMANO QUE É DE 0.05Mg/L. 
CASO O PADRÃO ANALISADO FOSSE PARA LANÇAMENTO NO CORPO RECEPfOR 
(RlO AMAZÔNAS. E IGARAPÉ ELESBÃO), AINDA ASSIM, ESTARIA 390A VEZES 
MAIOR DO QUE O MÁXIMO PERMITIDO PELO CONAMA/OMS. QUE E DE 0,5 Mg/L. 
O LENÇOL DE ÁGUA SUBTERRÂNEO TAMBÉM FOI CONTAMINADO. OS DADOS 
LABORATORIAIS LEVANTADOS PELA JAAKK.0- POYRY CONTRATADA PELA 
ICOMI. APONTAM CONCENTRAÇÃO DE ARSÊNIO NO ORDEM DE 17.8 Mg/L. OU 
SEJA 356 VEZES MAIOR QUE O MÁXIMO PERMITIDO PARA CONSUMO HUMANO 
ESTABELECIDO-PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS -OMSICONAMA QUE É DE 0,05 MglL. AS 
ANÁLISES LABORATORIAIS DA CPI NO MESMO PONTO DE MONITORAMENTO 
FEITO PELA ICOMI REVELAM CONCENTRAÇÕES DE 12.4 Mg/L. OU SEJA 248 
VEZES MAIOR DO QUE O PERMITIDO. A PEQUENA REDUÇÃO OCORREU EM 
FUNÇÃO DA ESTIAGEM-QUE DIMINUIU A PER.COLAÇÃO VIA DE CONSEQUÊNCIA 
A CONCENIRAÇÃO DO METAL NO AQUÍFERO. CONFORME CONSTATAMOS NA 
FOTO. A DIFERENÇA DE PISO .· OBS.ERV ADO NO POÇO DE MONITORAMENTO 
ENTRE O BLOCO DE CONCRETO QUE PROTEGE A BOCA DO POÇO~ E ONDE 
ESTA PISANDO O OBSERVADOR E A LAMINA DE ÁGUA CONTAMINADA. É A 
PROVA CABAL QUE PARTE DO MATERIAL ORIGINÁRIAMENTE ALI CONTIDO 
FOI RETIRADO, PARA OUTRO LOCAL 9 COMO DE FATO OCORREU POIS 
ENCONTRA-SE EM SERRA DO NAVIO. 
<ESTA FOTO FOI TIRADA EM JUNHO DE 1999) 

98 
Eno«i1-., ~ Clélio Monteiro 
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SERRA DO NAVIO MATERIAL CONTAMINADO POR ARSENIO- RESIDUO DA USINAGEM 
NA ÁREA INDUSTRIAL DE SANTANA. ESTE MATERIAL FOI TRANSPORTADO DE 
SANTANA PARA SERRA DO NAVIO SEM AUTORIZAÇÃO OFlCIAL DOS ARGÃOS 
AMBIENTAIS E SEl\1 OS CUIDADOS E CRITÉRIOS TÉCNICOS EXIGIDOS POR LEI PARA 
RESÍDUOS DE CLASSE ESPECIAL OUTRA PROVA NESTE SENTIDO É O TESTEMUNHO 
DO POÇO Nº 18 (PROTEÇÃO DE CONCRETO) EXISTENTE NO CENTRO DA BACIA DE 
REJEITO EM SANTANA EM RELAÇÃO AO NIVÉL DE ÁGUA EXISTENTE NO LOCAL. VER 
FOTO DA BACIA DE REJEITO DESANTANA-REVELAOVOLUMETRANSPORTADO. 

103 Eho&nlre,,r, Sanitar,sta Clélio Monteiro 
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CAÇAMBA TRANSPORTANOO MATERIAL PARA ATERRAR BAIXADA EM SANTANA 

104 
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SERRA DO NAVIO ÁREA INDUSTRIAL - PROVA DA EXISTENOA DO MATERIAL 
CONTAMINADO PROVENIENTE DA BACIA DE REJEITO SIN"DRIZADO DA ÁREA 
INDUSTRIAL DE SANTANA. A ANAUSE LABORATORIAL NESrA PILHA REGISTROU 
CONCENTRAÇÃO DE ARSÊNIO DE 187,3 Mg/L OU SEJA 3746 VEZIS MAIOR DO QUE O 
ESTABELECIDO PELA OMS/ CONAMA/ PORTARIA Nº ló DO MIN:ISÚRJO DA SAÚDE QUE 
ESTABELECEM INVARIAVELMENTE PARA CONSUMO HUMANO UM TEOR MÁXIMO 
PRESENTE NAS ÁGUAS DE o.os Mg/L A REFERENCIA PRENDE-SE AO FATO DE QUE A 
POPULAÇÃO RIBE~ SITUADA AO LONGO. DAS DRENAGENS NATURAIS QUE 
FICAM A JUSANTE DESTE MATERIAL CONTAMINADO, É DESPllOVIDA DE SISTEMA 
PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E O MATERIAL CONTAMINADO É LIXIVIADO 
PELAS AÇÃO DAS CHUVAS. E CARREADO PELO GRADIENTE HIDRÁULICO. 
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115 EntMi,-.:, Sandansta C/41/o Monteiro 
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SERRA DO NA\i]O--(BOTA FORA DA MINA- F-12) - O REJEITO ESTA COLOCADO 
PRÓXIMO AO RIO AMAPARl- A LIXIVIAÇÃO FÍSICA E QUlMICA PROVOCADA PELA 
CHUVAS CONSAGRAM UMA INFRAÇÃO DE NATUREZA GRAVE. O ESTRE1T AMENTO 
DO RIO AMAPARI POR DESLISAMENTO DESSES REJEITOS ESTA SITIJADO A JUSANTE 
DESTE PONTO REGlSTROU-SE OlITRO ACIDENTE ECOLÓGICO DE GRANDE 
PROPORÇÃO. MOTI\'.!DO POR DESLIZAl\1ENTO. MUDANDO ABRUPTAMENTE O 
CURSO DO RIO A~!APARL 

118 
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a) Antecedentes: O manganês no Amapá, foi descoberto em 

1. 946. na SeITa do Navio. O Governo Federal após constatar a importância das 

jazidas declarou-a Reserva Nacional através do Decreto Lei n.º 9858 de 13 de 

setembro de l. 946 ( três anos após a criação do Território Federal do Amapá. 

Ficou a admmistraçào territorial incumbida de providenciar o imediato estudo de 

seu aproveitamento e autorizada a contratar entidades particulares ou de 

economia mista para a exploração baseado no decreto supramencionada. O 

Conselho Nacional de Minas e Metalurgia, procedeu concorrência pública para a 

exploração do minério. Disputaram a concorrência as empresas seguintes: 

l. CIA. Meridional de Mineração. (Subsidiária da V. S. Steel); 

Industria de Comércio e Minérios (ICOMI) - de Belo 

Horizonte: 

e. Hanna Exploretion Company, de Pittisburgh, E. U. A. 

,\ ;COMI, tornou-se a vencedora. Esta empresa de mineração 

dirigida por um ~rupo de brasileiros funcionava desde 1.942 e tornou-se a maior 

produtora de mmeric para exportação e a maior fornecedora de Volta Redonda e 

outras siderúrgicas nacionais . 

.A.s ciausulas desse I º contrato de arrendamento foram aprovados 

pelo Decreto .::.-. _ .~ de 04-12-1.947, e lavrado antes de se ter completo 

conhecimento da qualidade do minério, volume das jazidas e as condições 

econômicas da exploração, a !COMI chegou a conclusão de que iria necessitar 

de 750 milhões de cruzeiros a fim de construir uma estrada de ferro de 200 Km, 

metade em pleno coração da Mata Amazônica, as instalações das minas e um 

porto de embarque de navios de grande calado. Não sendo viável levantar essa 

importância \ uirosa no Brasil: a ICOMI consultou o Governo sobre a 
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possibilidade de obte-la no estrangeiro - pelo Decreto n.º 28)62 de 31-05- 

Ficou o Governo do Território autorizado a convencionar a revisão do I o 

contrato com a ICOMI. O contrato revisto foi celebrado no dia 06 de janeiro de 
• 

1.950. em síntese estabelecia no seu parágrafo segundo. 

4'Se forem encontradas mais de 1 O milhões de toneladas de 

minérios de alto teor, economicamente exportável, a ICOMI construirá uma 
estrada de ferro a sua custa, sendo de quatro anos o prazo de construção da 

mesma, a contar de 31 de dezembro de 1.951". 

Em janeiro de 1.954, iniciou-se a construção da estrada de ferro, 

inaugurando-a em janeiro de 1.957. 

b) Inicia a Construção: Em janeiro de 1.954, a !COMI deu . 
início a construção da estrada de ferro do Amapá, através de técnicos norte 

americanos, e engenheiros do Rio de Janeiro, São Paulo, e de outras capitais 

brasileiras especialistas em ferrovias. Ao seu término a ferrovia apresentava 

193,732 Km. 

e) Nascimento de Comunidades: A partir das construção da 

ferrovia, várias comunidades foram surgindo através da linha, como o 

Cachorrinho, Porto Platon, D. Maria, etc. Passando a ser o trem o grande 
gerador da economia da região. 

d) Estações, Paradas e Desvios: (ORIGINAIS) 

d.l) Percurso Santana- Serra do Navio Confere com os documF~~s. 
entregues à Mesa Dii·: :1 \ 
da Assembléia Legl:.l. ·:. 1 

do Estado do Amapá. . \ 

Em 1. 1 111 /1 C, \ 
-~~. 
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----~-- - -- - ---- Estação, Parada e Desvio Km 

Estação de Santana 0,0 
. 

. Parada Km li 11,0 

Desvio de Y ost 16,7 

Desvio de Peleira 18,4 

Desvio do Irandir 17,9 

Estação do Porto Platon 108,8 

Parada D. Maria 130,0 
•. 

Desvio do Floresta 136,T 

Parada do Cupixi 150,0 

Desvio do Munguba 162,0 

Parada do Cachorrinho 167,0 

Parada do Pedra Branca 179,0 

Desvio Km 190 190 

Estação da Serra do Navio 193,5 
d m0'1t~:.l - confere com os oci. --:r.~~ \ . Mesa ire\,• \ 

entregues i,,=,i" Legislati·1a: da Assem ... º . 1 

do Estado do Amapa. . \ 

~-;~·~:_.'. ÇAOATUALDAFERROVIA Em.1)~1S,f(, j 
~ - ::,, - 

1 

a) A ferrovia após a finalização dos serviços da ICOMI em Serra 

do Navio, baseia as suas atividades, no transporte de cromita do Vila Nova 

através da empresa ELKEN, e no transporte de passageiros. 

·------------------ 
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b) Encontra-se atualmente com seus serviços "intotum~ 

terceirizados com a firma do Sr. Half Medellin, que foi um dos técnicos que 

partici~ararr, da sua construção, coma supervisão técnica do Eng.º Paulo 

Roberto, funcionário da ICOfvfl. Estão terceirizados entre outros os seguintes 

serviços: 

Operação; 

Controle de Trafego; 

Manutenção Geral; 

Atividades Gerais. 

No que diz respeito ao serviço acima descrito, temos a observar: 

1 ) Operação - Os serviços de operação funcionam a contento no 

que diz respeito ao material humano, não podemos dizer o mesmo. Em relação 

aos apoios logísticos que se encontram necessitados de melhorias. 

2 ~ i\:lanutenção - Eis aí o maior problema da ferrovia. 

2. l - Trilhos Desgastados, Plastificados; Cor.fere com os dccument-s / 
en/!regues à Mesa Diretar a 
d a Assem b I é ia L e g is J a ti v a f 
do Estado do Amapá. . i 

Em, l 1 I f / ! 0 1 1 

: -· - .3.,. V. P - (Acampamento Móvel); 1 -~ ! 

2.: - Dormentes Podres; 

.., '"' 0 T "Ih .:.. . .:; - '- ontra - n os; 

2.5 - Sinalizações; 

2. 6 - Excesso de Vegetações sobre a Linha férrea; 

2. 7 - Faixa - Domínio da Estrada; 

2. 3 - Passagens de Níveis; 
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Confere com os documentos 
entregues à Mesa Diretora 
da Assembléia Legisl,üwa 
do Estado do Amapá. 

Em c.3 tl l (192.9-Ilontes sobre Rios e Viadutos. 
~~ 

2. I - Trilhos Desgastados: É obvio que após quase 50 anos de 
utilização constante, os trilhos apresentar-se fadigados em alguns trechos, como 

pode ser comprovados no quadros em apenso. 

A estrada singela, construída com a bitola universal de 1.435 

mm, já teve vários trilhos tangenciais, pervertidos, e que precisam ser trocados. 

A empresa vem uti1iz.ando nesses trechos redução de velocidade dos trens de 

Km/h atingindo até ~O Km/h, em alguns trechos compreendidos entre a Serra do 

Navio e Porto de Platon (floresta, Km 172, Cachorrinho, etc.) o que não é 

recomendáveL Demonstrativo colido na linha, 15% dos trilhos precisam ser 

trocados. 

2.2 - Dormentes Podres: existem 2.200 dormentes ao longo da 

Ferro via com placa de fixação e parafusos, que recebem os trilhos. Cerca de 

60% dos mesmos necessitam de serem trocados. As extremidades que seguram 

os trilhos apresentam-se em boas condições, mas podem ser afetados pelas 

condições péssimas do restante ( corpo do dormente) podendo criar sérios riscos 

de desencarrelhamento agastados uma condições desgastantes dos trilhos . 

Trechos como sobre a ponte do Km 55 - ponte do flexal deverão ser trocados 

todos os dormentes e trilhos. Além do assoalho e passarela de passeio e guarda 

corpo. 

2.3 - Contra - Trilhos: apresentam-se em bons estados, 

necessitando a ferrovia de maior número deles, precisamente no Km 60, onde 

foi realizado um aterro com taludes acentuados, que precisam de colocação de 

contra - trilhos, visando evitar acidentes, de difíceis proporções. 
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Confere com os docurr .. .uos . M .:: ::i :- . - 3 entregues a e~~ •.. · -· 
da Assembléia Le:. - · ;:1 
do Estado do Amapc 

Em,(. 1 1JlJº=t 
~? . . 

., ' --~:4-="""A. V. P.: Vagão estático, no momento, que serve de 

alojamento para o pessoal que trabalha na linha permanente. Podendo ser móvel, 

possue mecanismo para isso e essa é a sua finalidade, pois é de extrema 

utilidade para a manutenção da via permanente em toda a sua extensão, está 

locado atualmente em frente a estação de Porto Platon, e não possue as mínimas 

condições de deslocamentos, sem freios, com vazamento de óleo lubrificante, e 

sem lubrificação alguma. Nos aspectos ambientais dos vagão, as condições não 

são melhores, sem gerador de energia, que nem se encontra no local, sem 

telamento, problemas nas portas, pinturas, etc. Enfim em total desrespeito por 

parte da empresa e arrendatários com o ser humano. 

2.5 - Sinalizações: existem falta de sinalização em várias 

passagens de níveis o que é contra as normas técnicas. 

2. 6 - Excesso de vegetação sobre a linha férrea: o excesso de 

vegetação sobre ri linha férrea, prejudica fundamentalmente a drenagem, 

acumulando águc, deteriorizando dormente e criando crosta sobre os trilhos e 

prejudicando sobre maneira a operacionalidade dos trens. 

:2 ~ - ?:.1ixa de Domínio da Estrada: a Faixa de Domínio da 

Estrada apresenta sérios problemas, como veremos: 

l - Excesso de vegetação; 

2 - Areiais ao longo da via férrea, que chegam inclusive a cobrir 

a linha como no Km 98, onde a ferrovia divide o areal em duas partes, onde 

operam equipamentos pesados como pá mecânica e tratores, que podem 

inclusive romper as linhas . Do ponto de vista de obediência as normas técnicas 



r: 

da ABNT, este procedimento estão fora dos padrões podendo com isso 

acrescentar acidentes. O entulhamento da ferrovia com areia e paus e outros 

materiais, é arriscado, cabendo providências a Prefeitura de Porto Grande e 

firmas particulares que exploram as jazidas de areia; 

2.8- Passagem de Níveis: necessitando de sinalizações e contra - 

trilhos, visando atender as normas técnicas. 

2.9 - Pontes sobre Rios e Viadutos: durante o trajeto que vai de 

pontes. 

Anomalias Encontradas: 

1 - Todas as pontes apresentam-se sem pinturas sinalizantes; 

2 - A ponte sobre o Rio Flexal necessita de reparo no tabuleiro, 

trilhos e dormentes, e guarda corpo, Km 55. 

3 - No Km 48, o perfil da viga de sustentação, tem de ser trocado 

pois encontra-se parcialmente danificado. 

ACM-8,60Cm 

.. ~J3A - 25, 7Cm 

3 - Instalações Físicas: (Abrigo de Passageira) 

- Estão em condições regulares de conservação, necessitando de 

pinturas e reparo pequenos. 

4 - Locomotivas e Vagões: 
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- Apresentam-se as locomotivas em bom estado. Em relação~ 

vagões, não podemos dizer a mesma coisa encontrando-se os mesmos em 

péssimas condições de utilizações, como falta de freios, peças de sustentação • 
das hastes 'de segurança das rodas amarradas, guias soltas como podem ser 

comprovadas detalhadamente no relatório fotográfico anexo a este documento, 

parte integrante deste relatório no qual fica clara a negligencia da empresa e do 

seus arrendatários (terceírização) com a segurança ~s estiaios m 05 documento~\ 
Confere co Diretora 

entregues :,éraes~egislati'J a \ 
da Assem d Ãmapá. . 
do Estado o 

0 
Esn.13~'2.J. 
~-' -;?V 

Conclusão: 

a) A estrada de ferro do Amapá, encontra-se com a sua segurança 

comprometida podendo ser considerada de extrema . relewncia a tomada das 

seguintes providências evitando acidentes de proporções imensuráveis. 

1 - Troca de trilhos desgastados vide quadro em apenso, que já 

foram revertidos .• no Km 147, Km 55, etc. 

2 - Recuperação dos dormentes ( 60%) principalmente no Km 5 5 

e no trecho compreendido entre Porto Platon e Serra do Navio. 

3 - Recuperação completa dos A. V. P. 

4 - Colocação de contra - trilhos no Km 60. 

5 - Sinalização completa da estrada e limpeza da faixa de 

domínio com a confecção de cercas de arame farpado. 

6 - Retirada da vegetação sobre a linha férrea e faixa de domínio. 

7- Sinalização e contra - trilhos nas passagens de níveis oficiais e 

não oficiais. 

8 - Troca de perfil da viga de sustentação Km 48. 
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.'" ,t~ilt)... 9 - Providências junta a P. M. de Porto Grande e firmas · ~ 
exploram o areal de Km 98. 

1 O ...,.. Troca dos vagões de passageiros que encontram-se em 
péssimo estado, vide material fotográfico. 

Confere com os documentos 
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COMISSÃO_PARLAMENTAR DE INQUÉRITO- CPu,,._.v~·orvere com os docu_mentos 
entregu&s à Mesa ~:~:-·:ra 

PARECER JURÍDICO. 1 da Assembléia l~~, :: ·· .a 
do Estado do Ama;a . 

Em,<-?, ii::'"l :>A 

• 
ASSUNTO:-ESTRADA DE FERRO DO AMAPÁ 

Pelo Decreto Federal nº 28.162 de 31 de maio de 1950 ficou o Governo do 
Território Federa) do Amapá, autorizado a convencionar com a ICOMJ - Indústria e Comércio 
de Minério SI A a revisão do contrato para estudo e aproveitamemo de jazidas de minério de 
manganês existentes na região do rio Amapari, contrato esse ceJeiRacio em 6 de dezembro de 
1947, na conformidade do previsto no Decreto nº 24.156., de 4 de dezembro de 1947 cujo 
texto substituiu integmlmente o contrato primitivo, ratificado e retificado entre panes 
contratantes. 

Em decorrência do novo ajuste, ficou a ICOMl- S/A obrigada a solicitar ao 
Governo Federal, concessão para construir e operar a uma via Ji:m:a (cláusula 13 ), correndo 
as despesas de construçjo da estnlda de ferro. aguísição de material rodante e gualguer outro 
equipamento indipru;ável à operação da dita via férrea, por conta da empresa ( cláusula 14). 

De acordo com o novo contrato, o objeto da ferrovia seria para atender Q 
transporte de minério e ao uso público (cláusula 15), tanto que na cláusula 17, encontra-se 
convencionado que "a empresa reservará para o uso público uma qpacidade de tráfego até 
200.000 toneladas anuais, distnDuídas metade no sentido das jazidas e metade no sentido 
porto, mediante tarifas fixadas de acordo com a legislação basilen·~ 

Obrigou-se a ICOMI, pelo Termo de concessão (cláusula Décima Quarta) a 
observar o Regulamento para Segurança Pública e Tráfego das Esmdas de Ferro, aprovado 
pelo Decreto 15.673, de 7 de setembro de 1922 do Reydamenu> Geral de Transporte 
aprovado pela Portaria 575~ de 23 de novembro de 1939, do Ministro da Viação e Obras 
Públicas, bem como quaisquer atos de igual naturez.a que se ppedirem na vigência da 
concessão. 

Na cláusula Décima-Terceira do Termo de contc:ssio da estrada de ferro, 
encontra-se consignada que a vigência do aludido contrato terminará simultaneamente com a 
exploração das jazidas de manganês, esta prevista para 2 de maio de 2003 e, que expirada a 
concessão, todo o acervo da estrada de ferro reverterá para o Território. 

A ICOMI com o fito de obter a renúncia da portaria de concessão da lavra, 
antecipando-se ao encerramento do contrato de exploração do manganês previsto para 2003, 
protocolizou requerimento no J 6° DNPM/AP, sem atender pelo menos 3 exigências impostas 
pelas autoridades locais, obtendo declaração de exaustão da J~ porém, tal decisão foi 
posteriormente suspensa por determinação do Ministro das Minas e Energias, por provocação 
destaCPI. 

Indaga-se: 



Confere com os documentos 
entregues à Mesa Dir e ' · ·;:; 
da Assembleia Leg:si..: 1 
do Estado do Amapá. 

Em,r( > I l l (r_ = 
~ --i - Qual d data final do contrato de Concessão da estrada de ferro? 

;:>" 

De acordo com o próprio Termo de concessão da estrada de ferro (cláusula 
Décima-Terceira), a vigência do discutido contrato terminará simultaneamente com a 
exploração das jazidas de manganês, esta prevista para 2 de maio de 2003. Atente-se para o 
interesse da ICOMI em obter a renúncia da portaria de lavra, pois, efetivada esta. 
simultaneamente rescinde-se o contrato da via férrea, ficando a partir daí a ICOMI isenta de 
qualquer obrigação contratual. 

2 - A quem caberá o acervo da via férrea? 

Dispõe o art. 14 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias que "Os 
Territórios de Roraima e do Amapá são transformados em Estado Federados, mantidos seus 
atuais limites geográficos. 

~ lº - omisso 

~ 2° - Aplicam-se à transformação e instalação dos Estados de Roraima 
e Amapá as normas e critérios seguidos na criação do Estado· de Rondôniª' respeitado o 
disposto na Constituição e nesse ato". 

A Lei Complementar 41, de 22 de dezembro de 1981, criou o Estado de 
Rondônia por sua vez estabelece: 

"Art. 15 - Ficam transferidos ao Estado de Rondônia o domínio, a posse 
e a administracão dos seuuintes bens móveis e imóveis: 

I - os que atualmente pertencem ao Território Federal de Rondônia; 
II - os efetivamente utilizados pela administração do Território Federal 

de Rondônia: 
III - rendas, direitos e obrigações decorrentes dos bens especificados no 

inciso I e II. bem como os relativos aos convênios, contratos e ajustes firmados pela União. no 
interesse do Território Federal de Rondônia. 

A estrada de ferro e todos os seus componentes pelo que reza a cláusula 
Décima-Terceira, do referido contrato, expirada a concessão, reverterá para o Território todo 
o seu acervo. incieoendentemente de qualquer indenização. 

:,~ão resta dúvida, face ao embasamento legal alhures, de que com a ascenção 
do Ex-Território do Amapá a condição de Estado-Membro, expirada a concessão, o titular do 
acervo da via férrea passará a ser o novo Estado do Amapá, sem nenhuma indenização à 
ICOMJ. 

3 - Er.1 que estado o acervo reverterá ao patrimônio Público? 

A equipe técnica da CPI que constitui o grupo de estudo responsável pela 
análise das condições de uso e exploração da estrada de ferro do Amapá, em inspeção 
efetivada no dia 1 O de julho de 1999 constatou que em alguns trechos a ferrovia encontra-se 
em estado sofrivel de operação e outros, em estado critico, assim como os componentes 
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-------h---...e-a-c-ordo com o próprio Termo de concessão da estrada de ferro (cláusula 
Décima-Terceira), a vigência do discutido contrato terminará simultaneamente com a 
exploração das jazidas de manganês, esta prevista para 2 de maio de 2003. Atente-se para o 
interesse da JCOMI em obter a renúncia da portaria de lavra, pois, efetivada esta. 
simultaneamente rescinde-se o contrato da via férrea, ficando a partir dai a ICOMI isenta de 
qualquer obrigação contratual. 

2 - A quem caberá o acervo da via férrea? 

Dispõe o art. 14 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias que "Os 
Territórios de Roraima e do Amapá são transfonnados em Estado Federados, mantidos seus 
atuais limites geográficos. 

§ 1° - omisso 

§ 2º - Aplicam-se à transformação e instalação dos Estados de Roraima 
e Amapá as nonnas e critérios seguidos na criação do Estado de Rondànii!, respeitado o 
disposto na Constituição e nesse ato". 

,,...,, 
A Lei Complementar 41, de 22 de dezembro de 1981, criou o Estado de 

Rondônia por sua vez estabelece: 

"Art. 15 - Ficam transferidos ao Estado de Rondônia o domínio, a posse 
e a administração dos seguintes bens móveis e imóveis: 

I - os que atualmente pertencem ao Território Federal de Rondônia; 
II - os efetivamente utilizados pela administração do Território Federal 

de Rondônia; 
III - rendas, direitos e obrigações decorrentes dos bens especificados no 

inciso I e II, bem como os relativos aos convênios, contratos e ajustes firmados pela União, no 
interesse do Tenitório Federal de Rondônia. 

,,. . 
A estrada de ferro e todos os seus componentes pelo que reza a cláusula 

Décima-Terceira, do referido contrato, expirada a concessão, reverterá para o Território todo 
o seu acervo, independentemente de gualguer indenização. 

Não resta dúvida, face ao embasamento legal alhures, de que com a ascenção 
do Ex-Território do Amapá a condição de Estado-Membro, expirada a concessão, o titular do 
acervo da via férrea passará a ser o novo Estado do Amapá, sem nenhuma indenização à 
ICOMI. 

3 - Em que estado o acervo reverterá ao patrimônio Público? 

A equipe técnica da CPI que constitui o grupo de estudo responsável pela 
análise das condições de uso e exploração da estrada de ferro do Amapá, em inspeção 
efetivada no dia 1 O de julho de 1999 constatou que em alguns trechos a ferrovia encontra-se 
em estado sofrível de operação e outros, em estado crítico, assim como os componentes 

...... 
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Muito embora o Termo de concessão da estrada de ferro seja omisso quanto ao 
estado em que se reverterá o acervo da via férrea ao patrimônio público, fato que é de se 
estranhar, pois é sabido que a extinção normal do contrato de gestão de serviços públicos se 
produz pelo cumprimento do prazo previsto no mesmo, transcorrido, o serviço reverterá à 
administração devendo o empresário entregar as obras e instalações a que esteja obrigado 
conforme o contrato, e ainda, no estado de conservação e funcionamemo adequados, o que 
não está sendo o caso da ICO:MI, que quer rescindir o contrato deixando totalmente sucateado 
os bens a serem revertidos para o Estado. Contudo, o referido Termo, em sua cláusula 
segunda, assegura que o contrato celebrado entre a !COMI e o EX-TERRITÓRIO, aprovado 
pelo Decreto nº 28.162, de 31 de maio de 1950, faz parte integrante do contrato de concessão 

Pois bem, a cláusula 1~ do aludido contrato preceitua que "TODAS AS 
DESPESAS DE CONSTRUÇÃO DA ESTRADA, AQIBSIÇÃO DE MATERIAL 
RODANTE E QUALQUER OUTRO EQUIPAMENTO INDISPENSÁVEL À OPERAÇÃO 
DA MESMA, CORRERÃO POR CONTADA EMPRESA". 

Ora, se no contrato de concessão de exploração da lavra está previsto o seu 
encerramento para 2 de maio de 2003 e se o objeto da via férrea é o transporte de minério e o 
uso público. Na hipótese da ICOMI ter que paralisar ou já estiver paralisado o transporte de 
minério, deve ainda, por força do contrato, continuar o funcionamento da mesma até 2003 ou 
até o momento da renúncia do contrato de lavra, no atendimento ao público, correndo por sua 
conta todas as despesas na cláusula 14 do dito contrato, especificadas, 

Ademais, na cláusula Décima Quarta do Termo de concessão da estrada de 
ferro, obrigou-se a ICOMI a observar o Rçgulamento para Segurança Polícia e Tráfego das 
Estradas de Ferro, bem como quaisquer atos de igual natureza que se expedirem na vüzência 
da concessão. 

O Regulamento hoje em vigor é o dos Transportes Ferroviários, aprovado pelo 
Decreto N° 1. 832, de 4 de março de 1996. O Art. 13 deste Decreto, giza que a empresa 
privada é obrigada a manter a via permanente, o material rodante, os equipamentos e as 
instalações em adequadas condições de operação e de segurança, e e:saar aparelhada para atuar 
em situações de emergência, decorrente da prestação do serviço de transporte ferroviário. O 
Art. 58 do mesmo Decreto, prevê aplicação de penalidade por violação do art. 13, multa do 
tipo II, estabelecida pelo art. 59, do aludido Decreto, em quinhentas vezes o valor básico. este 
fixado em R$-100,00 (cem reais). A fiscalização do cumprimento deste Regulamento, 
consoante Art. 65, será exercida pelo Ministério dos Transportes. 

Desta feita, deve o Estado do Amapá como sucessor dos direitos e obrigações 
do contrato e ajustes firmados pela União, no interesse do Extinto Território Federal do 
Amapá, exigir de imediato, nos termos do mencionado contrato e do Termo de Concessão da 
Estrada de Ferro, que a ICOMI S/A, recupere a linha férrea, fazendo a aquisição de material 
rodante e outro qualquer equipamento indispensável ao funcionamento da via férrea. em 
atendimento ao uso público até 2003. Entendemos que só assim, a via férrea poderá ser 
revertida ao poder público em estado de conservação e funcionamento adequado. 

Isto posto: 
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- considerando a situação precária em que se encontra a estrada de ferro do 
Amapá, assim como a situação critica dos seus componentes ( vagões) que comprometem 
seriamente a segurança e a integridade fisica dos usuários do transporte ferroviário em nosso 
Estado, fato esses, constatados pela equipe técnica desta CPI; 

- considerando que a continuidade da exploração dos serviços oferecidos pela 
ICOMl, com os equipamentos nas condições em que se encontram, expõe a vida a perigo 
direto e iminente. daqueles que do transporte ferroviário utilizam, . incorrendo os 
administradores da concessionária em crime tipificado no art. 132 do Código Penal Brasileiro 
(Perigo para a vida ou saúde de outrem), onde a pena de detenção varia de 3 (três) meses a 1 
(um) ano, se o fato não constitui crime mais grave; 

- considerando que o Ministério dos Transporte é o órgão competente para 
fiscalizar o cumprimento do Regulamento dos Transportes Ferroviários, cabendo entre outras 
atribuições exigir a manutenção do serviço adequado objeto da concessão e, 

- considerando que a CPI não é parte legítima para acionar a ICOMI na Justiça 
com o fito de fazê-la cumprir as obrigações contratuais, mas é parte legítima para comunicar 
as irregularidades constatadas perante os Órgãos competentes. 

OPINAMOS: 

a) Determinar o encaminhamento de cópias dos Relatórios circunstanciados e 
explicativos do estado da estrada de ferro e de seus componentes, ao Ministério Público 
Estadual e F ederaL para que dentro de suas competências. tomem as providências de estilo, no 
sentido de apurar e ao final denunciar os diretores da ICOMI - Indústria e Comércio de 
Minério S/ A, pela prática do crime capitulado no art. 132 do Código Penal Brasileiro (Expor a 
vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente). 

b t Determinar o encaminhamento de oficio ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado, para que, através da Procuradoria do Estado do Amapá, intervenha 
junto a ICOML administrativamente ou judicialmente. no sentido de fazê-la cumprir o 
contrato convencionaco em 29.04.53 entre o Governo do Ex-Território Federal do Amapá e a 
Indústria e Comércio de Minério S/ A - ICOMI, e, assim dar continuidade ao funcionamento 
da via férrea, com reda a segurança que o caso requer. 

E O PARECER 
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. - considerando a situação precária em que se encontra a estrada de ferro do 
Amapá, assim como a situação critica dos seus componentes ( vagões) que comprometem 
seriamente a segurança e a integridade física dos usuários do transporte ferroviário em nosso 
Estado, f;lto esses, constatados pela equipe técnica desta CP!; 

- considerando que a continuidade da exploração dos serviços oferecidos pela 
ICOMI, com os equipamentos nas condições em que se encontram, expõe a vicia a perigo 
direto e iminente, daqueles que do transporte ferroviário Ulilizam, incorrendo os 
administradores da concessionária em crime tipificado no art. 132 do Código Penal Brasileiro 
(Perigo para a vida ou saúde de outrem}, onde a pena de detenção wria. de 3 (três) meses a 1 
(um) ano, se o fato não constitui crime mais grave; 

- considerando que o Ministério dos Transporte é o órgão competente para 
fiscalizar o cumprimento do Regulamento dos Transportes Ferroviársas, cabendo entre outras 
atribuições exigir a manutenção do serviço adequado objeto da concessão e, 

- considerando que a CPI não é parte legítima para acionar a ICOMI na Justiça 
com o fito de fazê-la cumprir as obrigações contratuais, mas é parteiegítima para comunicar 
as irregularidades constatadas perante os órgãos competentes . 

OPINAMOS: 

a) Determinar o encaminhamento de cópias dos Relamrios circunstanciados e 
explicativos do estado da estrada de ferro e de seus componentes, ao Ministério Público 
Estadual e Federal, para que dentro de suas competências, tomem as :,mvidências de estilo, no 
sentido de apurar e ao final denunciar os diretores da ICOMI - Ialústria e Comércio de 
Minério S/A, pela prática do crime capitulado no art. 132 do Código Paial Brasileiro (Expor a 
vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente). 

b) Determinar o encaminhamento de oficio ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado, para que, através da Procuradoria do Estado do Amapá, intervenha 
junto a ICOMI, administrativamente ou judicialmente, no sentido de fazê-la cumprir o 
contrato convencionado em 29.04.53 entre o Governo do Ex-Território Federal do Amapá e a 
Indústria e Comércio de Minério S/A - !COMI, e, assim dar continuidade ao funcionamento 
da via férrea, com toda a segurança que o caso requer. 

É O PARECER. 
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O 1 - Todos os relatórios provenientes das subcomissões 
investigatórias pertinentes às assessorias: jurídica; mineral, tnbutária-fiscal e 
edificações de estrutura urbana/equipamentos industriais, inclnindo a ferrovia e 
de meio ambiente invariavelmente serão encaminhados aos éqãos competentes 
para conhecimento e adoção das providências legais cabí'VC!Ís, quais sejam: 
Ministério Público Federal, Advocacia Geral da União. Ministério Público 
Estadual, Governo do Estado do Amapá, UNIF AP, Prefeitura e Câmaras dos 
Municípios de Santana e Serra do Navio, SEMA, Procuradoria Geral do Estado, 
Ministério do Meio Ambiente e Ministério das Minas e Energia, Ministro dos 
Transportes; entre outros órgãos afins e correlatos. 

02 - O contrato original que rege a opesacicnalízação e 
manutenção da Estrada de Ferro do Amapá (EFA), firmado entre a ICOMI e a 
União Federal deverá ser cumprido a termo incluindo todas as obrigações dele 
decorrente, devendo ser encaminhado para o Ministério Públim e a Procuradoria 
Geral do Estado, para as providências de estilo. Levando cm consideração a 
importância deste meio de transporte, em especial para os colOBOS, uma vez que 
movimenta a economia da região a quase meio século, sugerimos ao Governo do 
Estado ou a quem de direito que ao receber esse bem, arrende para a iniciativa 
privada garantindo nos termos desse arrendamento no mínimo a continuidade do 
trabalho social hoje desempenhado pela mesma. 

03 - O contrato original que rege a operacionalização e 
manutenção do Porto de Santana., firmado entre a ICOMI e a União Federal 
deverá ser cumprido a termo, incluindo todas as obrigações dele decorrente, 
devendo ser encaminhado para o Ministério Público Federal para as 
providências de estilo no· sentido de esclarecer a legalidade do processo de 
arrendamento firmado entre a !COMI e a CHAMPION/ AMCEL. Dado, a 
singularidade que envolve a matéria, o parecer jurídico que versa sobre a 
alienação do Porto de Santana será autuado em apartado no entanto é parte 
integrante e indissociável deste instrumento, estando sujeito a providência de 
estilo pelos ·Órgãos competentes. 

,,.._ 
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c:,,a1oqr 04 - D~verá ser encaminhada a assentada da diligência real~ 
com o senhor Raimundo Cunha Lopes, ex-gerente de Comércio Exterior da 
ICOMI, ao Ministério Público Federal, para que apure com profundidade as 
denúncias ali contidas em desfavor da Investigada, e este, se achar pertinente 
encaminhe a peça da denuncia à Receita Federal para os devidos procedimentos 
legais. As demais diligências que contornam o corpo das investigações 
Tributária Fiscal, serão autuadas em apartado por questões de procedimento, 
observado o disposto no item nº O 1 retrocitado. 

O 5 - Deverão ser criados mecanismos governamentais para 
instituição de áreas de proteção ambiental, (APA), em Serra do Navio, sem 
e »uudo inviabilizar o desenvolvimento econômico da região em especial as 
reservas de manganês disponíveis para exploração, que subsistem na concessão 
de lavra da ICOMI, observado as recomendações ecológicas pertinentes. Os 
equipamentos patrimoniais de infra-estrutura existentes em Vila de Serra do 
Navio deverão ser tombados por ato governamental competente salvaguardando 
o interesse público dado a sua peculiaridade histórica. 

06 - Requerer junto ao Ministério Público Federal para que o 
mesmo exija da empresa investigada esclarecimentos com detalharnento técnico 
sobre os minérios transportados na estrada de ferro no período compreendido 
entre janeiro de 1997 a 31 de junho de 1999, com destaque para o minério 
transportado em 28 de dezembro 1998, ocasião do acidente ferroviário que 
ocasionou vitima fatal. 

07 - Encaminhar integralmente o Relatório Técnico Ambiental 
contendo todas as impressões investigatórias, para as providências legais 
cabíveis junto ao Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, 
Advocacia Geral da União, Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Ministro do 
Meio Ambiente ~ .viinistro das Minas e Energia dentre outros órgãos afins e 
correlatos. 

08 - Oficiar ao Ministério Público Federal no sentido de 
determinar a empresa investigada para que proceda, as suas expensas, uma 
auditoria ambiental realizada por um laboratório especializado indicado pelo 
Ministério Público Federal com a oitiva da SEMA-AP 

oo - Oficiar ao Ministério Público Federal e Estadual 
esclarecimento ~10 Governo do Estado .do Amapá, através da Secretaria de 
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stado do Meio Ambiente, sobre a ausência de providências efetiva por parte 

deste órgão quando, do recebimento do relatório sobre a contaminação 
ambiental da área portuária de Santana, em maio de 1998. 

l O - Oficiar ao Ministério Público Federal e Estadual, quanto ao 
uso por parte da investigada ao longo de sua linha férrea, o uso da substância 
Kannex SC 500 para controle da vegetação rasteira, fato esse reconhecido pela 
empresa, em seus relatórios, em manifesto dano ao meio ambiente, exigindo por 
conta disso um inquérito epidemiológico para saber o impacto a saúde humana a 
ser realizado pela SEMA as expensas da Empresa Investigada. 

l I - Deverá ser exigido da empresa a completa restauração do 
patrimônio de infraestrutura, incluindo as residências, área administrativa e 
industrial, além de máquinas e equipamentos, especialmente na manutenção dos 
serviços de saneamento básico, incluindo água, rede de energia elétrica, esgoto e 
controle de endemias. Note-se que deverá ser substituída integralmente as 
tubulações que compõem o sistema de abastecimento de água de Serra do 
Navio. Deverá ser dispensado rigoroso controle na estação de abastecimento de 
água, com a contratação de pessoal especializado, alem da aquisição de 
equipamento laboratorial para controle de qualidade. As ações deverão perdurar 
até que o contrato da investigada com a União chegue à termo. 

1::2 - No sentido de resgatar o bem estar da região devolvendo 
uma parcela que 111~ é de direito, uma vez que oportunizou a empresa econômica 
e financeiramente com a exploração mineral, nada mais justo que esta venha 
atender o reclamo ca sociedade local, oportunízando a sobrevivência econômica, 
através das sezui.nec acões: - ' 

a - Construção do Museu da Mineração, nos municípios de 
Santana e Serra ·~í: Navio, ambos polarizando um espaço que merece estudo, 
resgatando a his~::,r;~· da mineração do manganês no Estado do Amapá. 

b - Construção de um Pólo Científico e Tecnológico, através de 
uma Universidade, em Serra do Navio e Santana, sede no município serrano e 
extensão, na cidade portuária de Santana. Com essa iniciativa que deve fazer 
parte não apenas os municípios, mas a iniciativa privada., como uma das formas 
de contribuir pars o desenvolvimento das populações envolvidas no projeto. Por 
outro lado, também devem participar como um grande pool, Governo do Estado, 
instituições de pesquisas, que passariam a. gerenciar a instalação do pólo, que 
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, uçxç x""" •ou n 11111ueza existente no ecossistema com destaque para a 

biodiversidade .O gerenciamento do Polo Ciêntífi.co e Tecnológico, terá a 
interveniência da Assembléia Legislativa do Estado que indicará os seus 

• 
representantes.A região é rica para a realização de estudos de seus rios, relevo, 
solo, especialmente a riqueza mineral. A medicina tropical é outro destaque, 
com ênfase para o controle da malária e Ieshímaaiose, entre outras endemias que 
assolam a Amazônia, tão rica até mesmo no aspecto de vírus. Tanto Santana, 
como Serra do Navio, possuem amplas condições de instalação de um centro de 
pesquisa, 

e - Criação de um Polo Agrícola as expensas da Investigada, 
com o propósito de fomentar a produção da região, resgatando a qualidade de 
vida da população rural alcançando via de consequência a população Urbana. 

' Em particular, o Polo Agrícola deverá beneficiar a Cooperativa Agroextrativista 
dos Produtores das Comunidades de Cachaço e Água Branca do Amapari 
através do fornecimento dos meios adequados e necessários para que este, venha 
a lograr o êxito esperado ,logo , o fornecimento de Insumos , Máquinas e 
Equipamentos agrícola, entre outros quesitos são indispensáveis para o sucesso 
à alcançar. Os serviços de extensão rural ficarão a cargo dos Órgãos 
governamentais .Objetivando quantificar as necessidades , para instituição do 
Polo Agrícola, a Cooperativa Agroextrativista dos produtores das comunidades 
do Cachaço e Água Branca deverão encaminhar ao Ministério público Federal , 
documento contendo a relação quantitativa de suas necessidades, que passam a 
ser parte integrante desta recomendação. 

d - Destinação do minério beneficiado, estocado em Serra do 
Navio e Santana, considerado de baixo teor, ao município de Serra do Navio, 
para que este promova a comercialização do mesmo, com assessoramento da 
!COMI, e o acompanhamento de uma comissão a ser criada com a seguinte 
composição: representante da Assembléia Legislativa do Amapá, representante 
do Poder executivo do Estado, representantes das Prefeituras de Serra do Navio 
e Santana, representante · da Câmaras de Vereadores de Serra do Navio e 
Santana. Os recursos oriundos da comercialização do produto serão destinados 
ao Fundo de Desenvolvimento de Santana e Serra do Navio. 
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CONCLUSÃO 

A Comissão Parlamentar de Inquérito, montada para avaliar o 

desmonte da Mineradora ICOMI, encerra suas atividades, após exaustivas 

investigações, em aproximadamente 160 dias. Durante esse período, foi 

possível investigar de forma cristalina, o desmonte da Empresa ICOMI no 

Amapá, onde o Relatório Final dos trabalhos, coroa o papel dos parlamentares, 

que de forma investigativa e transparente, estão credenciados a discutir, 

apresentar soluções, bem como representar os interesses sociais, já que a 

questão envolve uma comunidade que possui anseios e deposita a confiança 

de que eles serão alcançados através de seus representantes. 

O Poder Legislativo faz jus a esse papel, com a votação e 

aprovação do Relatório Final, eivado de conteúdos isentos, obtidos dentro da 

legalidade, a partir do esforço dos membros que compõem esta Comissão. O 

grande vitorioso de todo esse trabalho, é o próprio povo, já que mais uma 

prova essa Digna Casa apresentou que não foge a luta, quando convocada. 

r> 

Como enfoque final, observando o trato transparente e o zelo 

com a coisa Pública, -.:~-~ seja conjugado esforços dos Poderes constituídos, no 

sentido de instituir um grupo de trabalho, para acompanhar a transição do 

término contratual da ICOMI, em todas as suas esferas de ação de forma 

irrestritacom poderes para gerir o fundo de desenvolvimento de Santana e 

Serra do Navio, a ser criado, além de opinar na administração do acervo 

151 
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patrimonial que será repassado pela empresa .para quem de direito. O grupo 

deverá ter composição parietária com membros do Governo -. do Estado, 

Prefeitura· de .Serra do Navio e Santana, Assembléia Legislativa do Estado, 

Ministério Público Federal, Câmara Municipal de Serra do Navio e Santana. 
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SUBCOMISSÃO DE MEIO AMBIENTE 

RELATÓRIO FINAL INVESTIGAÇÃO.AMBIENTAL. 

{ANEXOS). 

Tendo em vista que o Relatório Final Ambiental. foi esposado integralmente 

pelo Relator da CPI. no corpo orincipal deste instrumento ,toma-se desnecessário e redundante 

reeditá-lo neste esoaco, no entanto, Considerando o grande volume de folhas que compõe os 

anexos do Relatório Ambiental CPI/ICOMI, inviabilizando assim didaticamente a juntada dos 

mesmos no corpo do Relatório Final, esta subcomissão entendeu por bem, mantê_-Jos 

apartado do bojo do Relatório principal, no entanto, constitui parte inter,ante e indissociável do 

mesmo, seguindo o príncipai. 

---------------- 
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Setores abordad•s: Confere com os do~entos 
entregues à Mesa ~tret~ra 
da Assembléia L~grslat1va 
do Estado do Amapa. 

C}l? I - O Industrial: 1 Em~ 3 À~ /~ 

Com abordagem no processe produtivo, o 
equipamento, parque operacional e sua paralisação. 

2 - Institucional: 

Com abordagem sobre prédios habitacionais, 
locacionais, hospitais, escolas e estrutura urbana, seu apogeu seu 
abandono e sua conseqüente decadência. 
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Defrontam-nos com um equipamento em péssimas condições 

de conservação, totalmente abandonado, dando impressão de que a empresa 

não dispensou a atenção devida para as causas contratuais pelas quais 

obrigava-se a deixá-los em bom estado de funcionamento, já que em 2 003, 

terminaria o contrato de exploração do minério, mas sua preservação razia-se 

imperiosa para uso em outras tarefas congêneris sem perda se seu valor 

econômico e sua capacidade produtiva. 

Fica claro Sr. Presidente, que a empresa renunciou tacitamente 

a o contrato, com a certeza que não seria importunada. As Usinas, um 

conjunto gigantesco, envelhecido e inerte, que apesar da admiração do seu 

porte, penaliza pelo abandono a que está relegado. Os componentes do 

complexo induzem afirmar que, em breve, estarão comprometidos pela· 

oxidação e deterioração irreversíveis, razão da exposição às intempéries, 

vandalismo e inércia operacional, fatores decisivos na falência de qualquer 

equipamento. 

Existem, ainda, condições de recomposição dos equipamentos, 

como britador, escavadeira, tratores e caçambas, que se encontram na área 

industrial, ao relento, num criminoso prejuízo ao patrimônio público, pois 

urgem providências junto as autoridades Estadual e Federal, para que a 

empresa coloque uma equipe de manutenção mínima, já que a mesma 

terceirizou, somente o serviço de vigilância na área, parecendo esperar que o 



,,,...... 

Coniere com os aocumemu:, 
entregues à Mesa Diretora 
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Emllf u 
L 1!stádo de ~apá venha receber os equipamentos, nessas condições face a sua 

RENÚNCIA ao contrato. 

· Os prédios administrativos que compõem a área industrial 

apresentam-se em condições de recuperação. A Usina de Energia Elétrica 

encontra-se desativada pois a região encontra-se ligada a do Paredão. 

A rede de alta e baixa tensão e a subestação apresentam um 

bom estado operacional, tanto em relação a rede como apostamente e 
segurança. 

O PROCESSO PRODUTIVO E EQUIPAMENTOS 

O manganês extraído da Serra do 'Navio, pela ICOMI, 

passava por um processo de beneficiamento nas USINAS (UBM), após sofria 

uma concentração. Depois desse processo o mesmo era enviado para 

SANTANA, onde o minério grosso era vendido e o fino concentrado, passava 

por uma transformação na usina de pelotização naquele município, sendo 

respeitadas as questões de Glanulometria, peso Específico, densidade, e teor 

que mais se adequavam as condições mercadológicas. 

O minério classificado como fino, passava primeiramente 

por uma ustulação, indo depois para moagem, seguindo para uma separação 

magnética a fim de separar o metal. 

Depois de separado magneticamente, seguia o material, 

para o espessador, e posteriormente para a filtragem. Após seguia para a 

formação de pelotas, através do disco pelot:izador, que após serem formadas 



Confere com os doei ·entes 
entregues à Mesa r .retora 
da Assembléia Legisl:t1va 
do Estado do Amapá. 

Ar;, 

\ c11ui:lvc:1m wz> "·",.. ,, aí fimde serem queimadas em alta temperatura, e por 

seguintes prontas para a comercialização. 

O transporte do minério de Serra do Navio para Santana era 

feito através de FERROVIA, com extensão de duzentos quilômetros. 

OPERAÇÕES REALIZADAS PELAS USINAS DE 
BENEFICIAMENTO DE MANGANÊS 

,,..... O minério bruto era transportado das minas de obtenção, 

em caçambas basculantes com capacidade média de 27 a 30 ton de minério, 

para a chamada "Beca de Alimento". Próximo a mesa 'havia um pré 

annazeriamento do minério, a fim de abastecer rapidamente a alimentação do 

BRITADOR de MAJ-IDÍBULA, nas entradas das Usinas. 

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO 

O mesmo era composto dos seguintes equipamentos. 

a) Batente para rodas traseiras dos caminhões que 

transportam o minério, tanto das minas como o que ficava armazenando na 

entrada de alimentação: 

b '1 ?:ctetores laterais da descarga, que serviam para que o 

material descarreg..co -;:ç ecpalhasse; 

e) Estrutura em concreto, que nada mais era do que o 

suporte do sistema de alimentação; 



r- 

e ,,-- 
r: 

r: 

,.., - ,....... •• 
r-- "' ,,.... - r"> •• ,. 
r> •• ,.-.. - r> •• 
r- - 
,--, .• 
r-- •• 

,- - 
r- •• 

,.._ li 
,- . 
/". . 
,....... . 
r- • 

,-_ . 
r- 1 
,- . 
r- i 
~ t 
r 1 
~ . 
r- l 
r- ~ - ; 
- . 
~ ~ 

»: ' 

--- ~ 
,-. l 
~- ' 
,-- 1 
r- 

,-, 
,.-.. 

r> 

r< 

-- 
r: 

r- 

,--. 
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Em,l) Jl l I --.,,.---~ L ~ d) tJimentador de esteiras (PAN-FEEDER), de velocidade 
vanavel, com oito escalas de velocidade masca ORO-FEEDER de 60" x 240'' 

acinado por 1!JOtor elétrico de 22 KW e redutor F ALK 2100 x 2; 

e) Cortina de proteção, composta de uma parte de esteira do 

próprio alimentador. 

t) Chute do descarga do alimentador, 

g) Alimentador vibratório (grelha vi"bratória). É também 

chamado de GRIZZY, marca deister de 5'' x 20", tipo VFG 6020 de um 

DECK, possuindo barras com duas secções, sendo uma de 48" e outra de 24". 

Possuindo movimento oscilatório livre sobre L6 moJas espirais. Seu 

acionamento era feito por correias e motor elétrico tipo CHUNT com 11 

velocidades e potências de 40 HP. 

A distância entre barras de alimentador, era ajustáveis entre 

6 e 8 polegadas. 

Essas banas, fabricadas em AÇO-HANDFILD com 14% 

de manganês. O alimentador , possue capacidade para 800 ton/h trabalhando 

com uma rotação máxima de 720 rpm no vibrador de dois eixos, e uma 

amplitude de 3/8,, a 5/8". 

BRITADOR PRIMÁRIO 

É do tipo BLAKE, 48,, x 66'', excêntrico de 23/4", 

possuindo motor de 300 HP, sendo acionado por 17 correias em V GORNE-E- 



540. Sua capacidade de britagem é de 1200 ton/h, quando de sua instalação. 

,ve asorao soFR aaaos 001etaaos, terminou em 1997 britando 400 ton/h. 

Ir 
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PENEIRAS 

, tipo F 900 de 6,, x 14''. Possue 3 telas em cada 

DECK, sendo que no J 3 DECK, telas de 6,, e no 21 DECK telas de 33/4 de 

abertura, o tamanho do material (LUMPSIZE) é de 10 ton. r- 

PENEIRA 2 É de marca FACO, tipo SHTD, 7'' x 14" de três DECK, sendo 

oito telas por DECK, o movimento vibratório de peneira é suportado por 

molas. 

PENEIRA 3 Marca Tyler, ripe F 900 5" x 14'' de dois DECK. Possue 3 telas 

por DECK. O movimento vibratório é suportado por COXINS de Borracha. 

PENEIRA 4 É de iv1ARCA BARBER GREENE, tipo vibro king, de 6 x 16" 

de dois DECK. 1 a DEC:<. telas de 3/8" de abertura. No segundo DECK telas 

,.--. de L,25mm de abertura /3. 

TROMMEL LAVADOR 

,--.. 



É de marca MAC LANAHHAM STONE tipo 

Possue terminal tipo peneira rotativa dupla com um cilindro externo composto 

de 4 telas de 1/4", cilindro inteiro composto de 4 telas curvas de 11/4''. 

Apresenta capacidade de processar 1,000 ton/h, com um consumo de água da 

ordem de 600 metros cúbicos/ horas, fornecida por uma bomba d' água marca 

FAIR BANKS-MORSE 5811- de 8". 

CLASSIFIDOR DE ANCINHOS RAKE 

É de marca DORR-OLIVER, tipo HX de 8 x 32". Possue 

capacidade para 140 ton/h é carregado para o ciclone de 36". Através de 

calhas. O material acima de 20 :rvt:ESH é arrastado pelos ancinhos até as 
correias reversíveis, existentes na saída de cada classific;.adot (cofí"~J~.ffiLli.a ••.. 1 
6A). 

ESPESSADOR 

,.-. 

Marca DORR-OLIVER, modelo AXXX tendo o diâmetro 

de 100 polegadas, sendo acionado por um motor redutor elétrico de 7 ,5HP. 

Sua função é a de receber e classificar águas servidas das usinas provenientes 

da BOMBA SW 15, ciassificado e da bomba de água recuperada da U.C.G.B. 

fornece uma qua~-r:iG'.:!·==·;:; de água limpa (OVERFLOW), depenando da 

qualidade dos sólidos emulsionados de sua velocidade de decantação, 

atualmente trabalhando com cerca de 200b M3/H. O UNDERFLOW, com 

cerca de 500 M3/H é descarregado por uma sistema de bueiros que os levam 

ao tanque de decantação geral das usinas. (bacia de rejeitos). 

,..... . 
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CORREIAS 

Existem várias correias, de diferentes marcas e bitolas, que 

tinham por finalidade levar o minério até as peneiras, sendo importante na 

USINAGEM. 

As marcas mais usadas eram LlNK BELT, e as bitolas 

variavam de 24 a 30'', e o seus comprimentos variam ei.&;c dez e cem metros. 

SILOS 

SILOS E MIÚDOS: O material vem até ele através de correias com bitolas 

de 1/4" até 20 MSH. É empilhado de acordo com o teor e realimentado para a 

USINA DE CONCETRAÇÃO DE MINÉRIO FINO. 

SILO DE BITOLADO: Recebe o material entre 3/S"e 5/16"da correia de 8B. 

É estocado ou carregado diretamente nos vagões de carga por comporta 

acionada a ar comprimido por cilindro HANNA modelo 1 OM de 1 O de 
diâmetro. Tem capacidade para 240 ton. 

SILOS DE GROSSO: Recebia o material da correia entre 31/2,, e 1/2", 

possue capacidade de armazenamento de 1800 ton. Existem na U.B.M. 3 silos. 

As comportas de embarque acionadas por uma cilindro de ar comprimido 

marca HANNA, modelo M de 10', de diâmetro. 



r- 
Confere com os documentos 

entregues à Mesa Qi·:;,tcra 
da Assembléia Lê'' .. ~~1va 
do Estado do Arr-~;./i~ 

Em,/'1<.J I I I e ,, - 
SILOS DE REGEITO DA U.C.M.F. : Recebia material abaixo de 3/16, com 

teor inferior ao do concentrado (-20% de MN). Possue comporta a ar 

comprimido através de cilindro de ar SCHARADER de 10". O rejeito era 

estocado guardado um possível reaproveitamento ou venda. 

',...--. 

·,,-. 

Existe somente um silo de rejeito com capacidade de 240 ton. 

~ILO DE RE.JEITO DA U.C.G.B.: Recebia material entre 1/4 e 31/2" de 

teor aproximado de 30o/o de 1v1N. Recebia a denominação genérica de grosso 

30 (rejeito) e a capacidade do silo é de 180 

USINA DE CONCENTRAÇÃO FINO-U.C.M.F. 

ALIMENTADOR. DE ESTEIRAS: Marca NICCO, possuindo variável que 

determina a alimentação entre 600 e 1600 ton/h, com variador continuo tipo 

reostato. Trabalha cem dois redutores em série sendo um F ALK 2528 e o 
outro NICO RDB para rransmissão de potências às rodas matrizes. 

Recebe o material entre 3/16 e 20 MESH (miúdo) do silo de 

regulagem da alimentação. Possue potência de acionamento de 30 HP. 

PENEIRA DESr'.:::::~_;.-~DOURA: De marca ALLIS CHALMERS, 6x6", tipo 

LOW READ de dois DECK, sendo 4 telas de aço no 1 º DECK, e quatro 

painéis de poliuretano de 1,25M, no 2° DECK. Recebia material do 

alimentador de esteiras e fazia a seguir distribuição: 

,..... 
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A) OVERSIS ZE DO 1º DECK: Calha e pilha de miúdo (acima de 1/4"). 
• 

b) UNDERSI ZE DO 1º DECK OVERSI ZE DO 2° DECK: Direto para 

DINAWIPOOL. 

C) UNDERSI ZE DO 2º DECK: Ao classificador de espiral de 36" ou 

espirais de HUNHREY ( como diluidor de polpa do ciclone de 30"). 

Esta peneira é acionada por um mecânico vibratório ALLIS 

CHNvfERS de modelo 3-3E duplo, e motor elétrico de 20 HP. A potência é 

transmitida por quatro correias em EM V, C-105. Esta peneira é montada 
·- 

sobre molas espirais, com anglo de proteção de minério de 55% com 

amplitude de 6mm e inclinação de O grau. 

A USINA de CONCENTRAÇÃO de !vfiNÉRIO FlNO-UCMF, 

possue ainda na sua estrutura de funcionamento: 

• BERIAS ESPIRAIS DE HUMPHREY; ~--~--~~---~1 
• DINA WHIRPOOL; 

Confere com os documentos 
entregues à Mesa Dir~t: r a 
da Assembléia Legi~l:ti .ia 
do Estado do Amapá. 
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• PENE!}J\....A DE CONCENTRADO; 

• PEN:C:IRA DE REJEITO; 

e . - ·- - -T r,ADOR ESPIRAL • ....._ '-~~.1.--1~ ; 

• SEPARADORES MAGNÉTICO;CICLONE DE 24"; 

• CICLONE DE 36''. 
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BOMBAS 

l. BOMBAS INFERIOR DE :tvfEIO DENSO; 

2. BOMBA DE MEIO DENSO; 

3. BOMBA DE CICLONE DE 36',; 

4. BOMBADECICLONEDE24"; 

5. BOMBA DE OVERFLOW DO ESPESSADOR; 

6. BOMBA DE ÁQUA RECUPERADA; 

7. BO:tvfBA DE ESPESSADOR DE 40". 

Confere com os documentos 
entregues à Mesa Diret.;,ra 
da Assembléia Legisi-tiva 
do Estado do Amapá. 

Em c.3 ,rr ,0,9 
-·~ A) TAMQUEDE SUMP; 

B) CALHA LATERAL PARA O EXCESSO DE ÁGUA; 

C) ARRASTADORES OU ANCINHOS; 

D) GIRO DE ARRASTADORES; 

E) MACANISMO DE CONTROLE DE TOQUE; 

F) MECANISMO DE ELEVAÇÃO E ABAIXAMENTO DA 

ESTRUTURA VARREDOURA. 

USINA DE CONCENTRAÇÃO DE GROSSO E BITOLADO 

A finalidade dessa Usina é de concentrar minério grosso 

31/2,,a 1/2". A concentração é feita em tambores rotativos que continham 
,- 
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meio denso (FE-SI) mais a água e sua densidade atingia 3~5, compondo-se 

dos seguintes sistemas: 

Confere com os documentos 
entregues à Mesa Dir~:0ra 
da Assembléia Legisl~,:va 
do Estado do Amapá. 
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. A) ALIMENTAÇÃO; 

B) CONCENTRAÇÃO; 

C) RECUPERAÇÃO; 

D) MEIO DENSO; 

E) SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÁGUA; 

F) SISTElvf.tft,. DE INJEÇÃO DE ÁGUA SERVIDA; 

G) SISTEMA ELÉTRlCO E CONTROLE DE DENSIDADE. 

BOMBAS 

A) BOMBA DE MEIO DENSO: Marca WENCO tipo W, de 6 x 6'', com 

rotor e carcaça em ferro fundido é acionada por um motor elétrico de 150 HP, 

trabalhando 850 R.Pivf. Coleta o meio denso do SUMP do meio bombeado 

para dentro do tambor concentrado. 

B) BOMBAS DAS PENEIRAS DE REJEITO E CONCENTRADO: 

Marca WENCO tipo W de 6 x 4", apresenta as mesmas características 

mecânica da bomba de meio denso. É acionada por um motor de 20 HP, 

recebem o material que vem das três ultimas peneiras de concentrado e rejeito, 

coletadas em SlTh1P, bombeado para os separadores magnéticos. 
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acionado por um motor elétrico de 30 HP, com transmissão feita por um jogo 

de correias em V, B-98, recebendo a água dos separadores magnéticos e do 

OVEFLOW dos densificadores, bombeado para o lavador da U.B.M. assim 

como para os passador da UBM . 

D) BOMBA DE ALIMENTAÇÃO DE FE-SI: Man:aASH, BG-6-5 de 8 x 

6" com rotor de carcaça revertidos, com selo hidrálico, acionada por uma 

motor elétrico de 60 HP, bombeada a mistura prévia de FE-SI para um ciclone 

de 12" cujo UNDERFLOW cai no SUMP da bomba de-meio denso com 

densidade de 3 ,5. 

2- INSTITUCIONAL 

Confere com os documentos 
entregues à Mesa Diretora 

, , da Assembléia Legislativa 
ão Estado do Amapá. 
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EQUIPAMENTOS SOCIAIS E URBANOS 

O conjunto de prédios em um projeto ousado e bem 

planejado urbanisticamente, possuem unidades para várias funções e classes 

sociais, além de prédios unifamiliares e alojamento de trânsito assim como 

hotel, restaurante e complexo de sócio-lazer-desportivo, oferece condições 
adequada de moradias e trânsito, havendo no entanto um agravante, quase 

todos os prédios, com raras exceções habitados ou não, apresentam processo 

de deterioração, falta de zelo e manutenção acelerando sua completa 

degradação. Casas de cupins e de abelhas, as esquadrias danificadas, as 

instalações de água e esgoto sem inspeções acentuam visivelmente as 
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faz-se necessária a elaboração de um projeto de recupoce:ra!ça~:~o~t~ota9!_1Je~~~~;;l 
:_ os documentos 

para uso e-valorização desse patrimônio. Confere iº'Mesa Diretora 
entregues b\éia Legis\a\i'1íl 
da Assem . 
d Estado do Amapa. · 
o ~ °l 

TRATAMENTO DE ÁGUA! Em~ 
,. 

Visitamos a Estação de Tratamento de Água, na qual 

observamos a execução formal e clássica do tratamento e produção de água 

para o uso da população - captação, adição de sulfato, turbilhonamento, 

floculação, decantação, filtração e adição de bactericida .. Esse é o modelo 

usual, porém, notamos a agravantes naturais de quando desapareceu a rigidez 

fiscal - administrativa e a demanda consumidora não tem o mesmo peso da 

elite quando do auge da produção, como: 

- Falta de cuidado na análise da água bruta; 

- Adição de coagulante (sulfato de alumínio) com taxa 

constante de l 8PPM, como se a água fosse igual o tempo todo; 

-Turbilhonamento, aeração, fl.oculação e decantação abaixo da 
normalidade; 

- A Filtragem tem restrições em razão da aparente falta de 

limpeza nos filtros e placas de areias; 

- Armazenagem de água pronta deixa muito a desejar em razão 

da falta de trato, limpeza do tanque subterrâneo e proteção da visita, 

aparentando risco de contaminação; 

- Notamos também, boa aparência, os hidrantes da rede 

pública de combate ao incêndio; 



- Os registros de controle de saída e entrada de água, as 

bombas de dutos carecem de limpeza, manutenção e trato para possibilitar 

maior tempo.de vida e segurança na operação; 

- O reservatório elevado apesar da falta de trato externo - 

pintura etc, e o pouco tempo no qual permanece a água, induz a pensar - com 

reservas que está em condições normais. 

- A rede de distnbuição é de boa qualidade, porém existem 

vazamento em vários pontos, necessitando de manutenção urgente; 

- O que preocupa e exige providências urgentes, é que e 

empresa (!COMI) terceirizou o serviço de abastecimento de água da SERRA 

DO NAVIO, que segundo informações dos próprios trabalhadores desta ação, 

não possue responsável técnico no local, e nem a notória especialização para 

realizar os serviços de TAMANHA ENVERGADURA. 
r· 

TRATAMENTO DE ESGOTO: É um sistema robusto e técnico que 

apresenta aceitável confiança, razão de que seus estágios como tubulação 

capta a emissora e caixas de inspeção se apresentam em coadíções excelentes. 
Dejetos chegando sem anormalidades na câmara de permanência, aspersão e 
filtragem. 

Apenas temos dúvidas quanto disposição final da água do 

esgoto, no manancial próximo, se esse despejo não contamina a água a 

WSANTE. 
Confere com os documentos 

entregues à Mesa Dire1.:-ra 
da Assembléia Legis!i::.t.-1a 
do Estado do Amapá. 

Em~tj/Jj 
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UTILIZAÇÃO DOS IMÓVEIS: É o notório a utilização sem precedente~ 

realizada pelos poderes públicos, Municipais, Estaduais e Federais, nos 

prédios dos cm?juntos, conforme a identificação a seguir: 

Poder Público Municipal - A Sede da Prefeitura, residência dos prefeitos e 

órgão mumcrpais. 

Pode Público Estadual - IEP A, O Hospital, o fornecimento de energia elétrica. 

Poder Público Federal - A Fundação Nacional de Saúde. 

Poder Legislativo Municipal - A maioria dos vereadores residem nas casas do 

projeto. 

PROVIDÊNCIAS URGENTES A SEREM TOMADAS 

1 - Evitar todos os esforços necessários a impedir e RENÚNCIA da empresa 

ao contrato de exploração; devendo o contrato origina ser cumprido até sua 

data final; 

2 - Obrigar a empresa manter equipe de manutenção dos equipamentos de 

USINAGEM, transportes, colocando-os em condições de operacionalidade, 

para para serem revertidos a quem de direito, no final do contrato; 

3 - Proibir e apurar ::1. ,··.:sponsabilidade sobre a invasão branca nos prédios do 

projeto; 

4 - Produzir melhores condições de funcionamento, segurança, eficácia no 

serviço de tratamento de água; 

5 - Recuperação total dos equipamentos de transporte r~oviãtilftre com os documentos 
entregues à Mesa Diretora 
da Assembléia Leg is/ativa 
do Estado do Amapá. . 
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imperiosa, razão da importância a responsabilidade de que tem esse 

patrimônio sócio-industrial como centro de desenvolvimento da região onde 

situa-se e que, sua falência, sem sombra de dúvidas, será também a falência de 
seu entorno, inclusive a do Município de Pedra Branca do Amapari, dos 

assentamentos do INCRA e dos lucros rurais existentes na faixa dom.inial da ,.... 

estrada de ferro. É uma dívida social que acumulou - razão da paralisação - e 
que tem que ser paga sem dúvida alguma. A britagem de pedra para outros 

fins tem que ser idealizada e a. transformação do empreendimento e prédios 

em complexo de infra-estrutura para o eco-turismo. A estrada de ferro também 

será usada em apoio ao turismo e à produção dos núcleos rurais existentes em 

sua diretriz. O complexo habitacional-institucional, com seus equipamentos 

sociais e urbanos tem de continuar o seu papel de. centro aglutinador e 
redentor da área. 

Há também a necessidade da intervenção imediata nesse 

patrimônio, por qualquer que seja a forma, para impedir o caos possibilitar o 

trabalho de recuperação e preparo para suas novas e importantes funções, 

.-. 
Por essas razões, faz-se imperiosa a criação de um 

dispositivo legal de pulso e vontade fortes, capazes de proteger esse 

patrimônio e a importância que ele tem no geral para o estado e no particular 

para aquela região do Amapari. O valor desse empreendimento e do complexo 

sócio-habitacional tem de ser tratado com a responsabilidade sobre algo que 

tem a função de reter seu munícipes no seu local nativo evitando a quebra do 

contato coloquial deles com seu "modus-vivendi" e que não venha a ser 

implodido abrindo caminhos para o êxodo inexorável dessa população em 

direção a periferia da cidade grande. 
Confere com os documentos 

entregues à Mesa Diretora 
da Assembléia Legislativa 
do Estado do Amapá. 
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~ste relatório encaminhado ao Ministério Público p 
devidas providências. A precariedade desse patrimônio pode ser constatada 
nos anexos. 
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r>. Confere com os documentos 
entregues à Mesa Diretora 
da Assembléia Legisl2l: i~ 
do Estado do Amapá. 
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CONCLUSÃO 
r>. 

(• 

INFRA - ESTRUTURA 

,r' 

Esta assessoria de infra-estrutura, após os exaustivos trabalhos 

de investigação ~- in loco" pesquisa documental e auditiva, chega a conclusão 
contendente que o tripé de sustentação desse patrimônio composto da Estrada 

de Ferro, Urbano sócio residencial e industrial, encontra-se comprometido, 

razão do abandono a que tenham recebido, ao desvio de funções, ao uso 

indevido e empírico com visíveis atos de remendos comprometedores aos bens 

de toda ordem. 

Dessa forma faz-se mister a ação drástica e responsabilizadora 

aos que negligenciaram no comprimento do contrato, e na dílapidação do bem 

público. 
r: 
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CARREGADEIRAS DE RODAS 988a 

CAT 988A N" 1307, SÉRIE 87A, PNEUS CARECAS, SEM LUZ, CHASSI 
SOLDADO, EM PESSIMO ESTADO 
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T~TOR COM ESTEJAS MODELOS D8H; D8D 

TRATOR 08K SUCATEADO AUTO EXPLICATIVO 
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. MINA F-12 OU MINA DO FARIAS 
A balsa da travessia do rio está inoperante devido a quebra de ma cabo de aço 
de tração da mesma balsa, deve ser colocado, entem:do,. feito a 
vistoriaJmanutenção de seus compartimentos vistoriados pela Marinha Este 
serviço não é realizado a mais de 5 anos. 
A estrutura de aço de suporte da correia se encontra em bom estado, porém 
faltando roletes de carga, por baixo da correia transportadora. 

A bomba de água para recalque esta embaixo da correia no meio do rio, 
aprentemente opercional, esta fidtando a carcaça posterior do motor, e o 
sistema de lubrificar esta exposto ao tempo e sem lubrificante. Anexo 
fotografia autoexnlicativa, 

/ 

Confere com os docum:-ntos 
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MINA F 12 OU FARIAS 

A linha aéreas da mina se encontram em péssimo estado, postes, cruzetas, 
corroídos pela ação do tempo, cupins, mato etc. anexo fotografias de armários 
elétricos depenados, 



MINA F12 OU FARIAS 

,,.-. 

Na relação de equipamentos do relatório entregue a esta CPI estão faltando 
euiparnentos valiosos que operaram nos anos anteriores. 
l - motor cat D 13000 acoplados a um compressor chicago pneumático anexo 
fotografia autoexplicativa. 

~ ,...~. . . . •):• • ~--·w~, ,-~~ .. 

_,,... . 

Confere com os dccumen'cs 
entregues à Mesa D1r2. ·. - 

·.- .. :~,. :Âda Assembléia l:Ji:o 
-·~~do Estado de Ama; 3.. 
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' 
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Na casa de força da Mina do Farias estão faltando: mn gerador auxiliar modelo 
D 13000 com gerador cat. 2400 volts/120kv.,dois grupos geradores completos 
catepillar modelo D398n80kv, tanques de óleo de 25000 litros (anexo 
fotografias dos suportes) 



- 

MINA F12 OU FARIAS 

4 - O manto do britador assim como seu cone estão nwito gmos além de 
maior tolerância 250mm, tendo que trocar placas de revestimenm, esta tarefa é 
cara. O 'britador tal como está não tem serventia nenhuma (anexo fotogragfia 
autoexnlicativa 

---------------·- - 
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ASSEMBLÉIA LEGISL.AJ~A-.:.7:_..=,;. _, 
CQMISSÃO PARµMfN;t"AR DE, INQUERITO • C~-~COMI 

TÊRMO DE DILIGÊNCIA 

- ' Aos vinte e sete dias do mês de setembro de 1.999, 'as 17:05 minutos, 
reunidos na Assembléia Legislativa do Estado do Amapá, sala da l"PI-ICOMI. os 
Técnicos JOSÉ PAULO l>A SILVA RAMOS e CLAl'DIO CLA YER 
OLIVEmA l\'IONTEIRO • Termo de Designação de 13.07.99. mmpareceu o Snr. 
JOSÉ RAIMUNDO CUNHA LOPES. brasileiro. casado> POll3dor da Cédula de 
Identidade nc-.1.456.365 - PA CPP: 048.575.932 - 20> natmal de 8clcm - PA~ com 44 
anos de idade. Professor o Cemercíante, residente em VíJa Amamau, Rua D - J ., - 
164. que INQUIRIDO respondeu: QUE trabalhou na ICOMI duuote cinco ( 5) 
anos. sempre na Curteim do Exportaçâo; QUE Exportação e lrnf)Olta?O de Minérios 
e Peças de Reposição e COQt.:'E; Ql:[ receber navios e eumiaiâr os contratos 
feitos no exterior, e ChaneR-Panies, emitir instruções de embmqae.. acompanhar 
pesos e análises de minérios, acompanhar tempo de carregamento - prancl1a de 
earregamente - emitir as REs - Registro de Exportação, junto ao SISCOMEX ( 
Documentos interligados a Receita Federal. DECEX, e Banco Ccnml do Brasil): 
Qt:t: os contratos eram feitos em língua INGLESA: QUE os amtlalOS eram feitos 
ora FOB. ora Clf e raramenee se C & F ( custo seguro e frete); QUE os contratos já 
estipu favam o preço e modalidade de pagamento dos embarques~ QUE FOB é preço 
de custo livre de outras despesas. a. bordo do navio • embarcado- e o CIF é o custo 
seguro e frete: QL' E a C.AEMI INTERNATI01' AL L TO. atuava como Trading • ora 
como agente de alguns embarques; QUE trabalhou C01D a CAf.MI 
INTERNA.CIO~AL DE LO~DRES, CAEMl INTER:'.'IACIONAL EM THF. HAGUE 
~A HOI.LAN1)A E CAEMI INTERNACIONAL DE ~1MvlxFORD e 
esporadicamente l>RAGA. BéJING NA CHINA~ QUE e:ãstem três fases de 
faturamenio que são: FATURA PRO FORMA, antes do embmque. que permite 
retirar em bancos autorizados adiantamentos de cambio -ACC; FATt:RA 
PROVISÓRIA no momento da saida do navio, após o emban,ue com teores de 
minérios, umidade e peso declarados pela Empresa a serem confinnados após 
desembarque no Porto de destino, quando então se emite a FATURA FINAL; Qt.;E a. 
FATURA FINAL deduzida das despesas de desembarque lais como: análises, 
arquíação e pesagem, conforme combinado em contrato e granolometria e umidade e 
ainda os valores declarados cm futma provisória demonstmm um saldo contra ou 
favor que se chama conta final no exterior: Qt:E sempre existia saldo positivo. no 
caso da ICO:MI e, C.F.A. que era pago pelo cliente e recolhido cm um banco 
designado na faturu final: QUE os depósrtcs eram feitos em uma conta corrente, 
designada pelo Exportador !COMI ou CFA, em Banco do Exterior; QUE 
desconhece a remessa desses valores para o Brasil em contas conenies normais. 
geralmente no Banco Mecspierson N. V. ROTERD~ HOUA1'"DA: QUE 
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preço FOR resultasse naquele valor que tinha que dar entrada no Banco que adiantou 
o cambio: Ql:I~ 1,.\1.trn os seguintes bancos: MORGA.~. BA.~K DE B0ST01', 
CITY HANK. JU.i\CO DO BRASIL S/A e BANCO REAL, BANESPA. BA'.'.CO 
MF.RCAl\"TII. DE S . .\O PAt:Lo E OUTROS.; QUE não precisavem dos laudos 
laboraroriars. Ql T ~:::.~a::. operações tinham aval das Gerencias Comerem! e de 
Cambio, em \.<lac:ip:'1 e no Rio de Janeiro: QUt: encerrou a C AEMl DE LONDRES. 
trazendo todas a docurnentaçâo das exportações, até então feitas para o Escritório de 
Samana-Af': Qt:E o Gereute Geral em Santana eia o SERGIO PAC'LO PEl'RY 
)lARQt:ES. que se dedicava a pane operacional; QUE a parte de fawrnmento. 
comabilidade e a i1111111~tr~1c;áo das contas dos CLIENTES,.em Santana.ficava.• carxo 
da CONTl~OL.\DORL\ na pessoa do Senhor CELIO SOL"ZA E SILVA: QL:E a 
CONTROLADOR!:\ respondia diretamente ao DIRETOR COMERCJAI. que 
pruucrramcme era o S1 l\:lARClO KRIGER. e posteriormente o 'Sr. MARCOS 
DOMl~GOS D:\ COSTA: Qta: existiam duas (2) CFAs, sendo duas pessoas 
jurídicas diferentes. ;\ i\:IINERADORA. esta estabelecida em Vila NoYa. 'Ma~gão. e 
a CFA Mctalurgra. estava estabelecida dentro do área industrial da ICOML com 
atividades rotalmcnre duerente. a ML~ERADORA produzw e e,q,onava Cr203 
eremita. e n CF...\ METALÚRGICA. produzia o Sifl.ffER. DE MANGANES - e a 
fcrroliga de m~111lm11é::, Í't:'M'.\10:?. como prestadora de serviços para a JCOMJ que 
fazia as exportuções: Q l J l'~ os escritórios de LONDRES foram fechados. apenas as 
EXPORTAÇÕES; Ql lE esses escritórios cuidavam dos negócios da MBR. 
Mineradoras Brasileiras Reunidas, minéno de ferro. MINERAÇ..iO SA.VI'A 
LIX:RÊDIA. que e bauxua refratária. C.4.DA.:.~~ Al\t(.,"EL, CODEPA; QUE em 
Londres amda ücou ümcionnndo as AGENCIAS :\IIARITJMAS~ fretadoras de 
l\avios. que nào certeza se amda continua funcionando;QUE o endCRÇO da C AEMl 
LONDRES. fica cm \\"l::ST ~11NSTER, cm STAMÇORD STREEST 100 - 
LONDRES. Ql:E acc:.:Ho que- haja grandes possibilidades: QUJc~ como se justifica 
a existência dessas lirm:i.'i iars como: U\,fEAC~ CTL e ICOMI OVE.RSAES: QUE 
essas empresas Jum.:.1i::-. exnortaram ou importaram qualquer produto da ICOl\.U ou da 
C'FA, somente recebiam. ~ jumais viu um documento em que uma dessas empresas 
tivessem remetido uua.quer valor cm favor das empresas no Brasil: QU.E a'> contas 
do exterior dessas empresas eram chamadas de CREDIT DESPA TCH 
A(~COt:'.'.TS. controlada pela CAEMf DA UOI.LANDA. através do 
MEESJ>IERS01' i\ \' !'(HTFRDA\'1 · HOLLANDA: QUEelaéabenacoma RF. 
Regtstro de Exportaçào. documentos de embarque. documentos de análise e peso 
locais. inclumdo unudude, contrato de venda. peso e análise no desembarque. farums 
provisória e final e um DF - Despacho de Exportação: QUE a futura final. tem que 
constar as análises tinais no Exterior. ( peso. umidade. analise): QUE no 
encerramento das Iaturas finais, deveriam constar os seguintes. que o OA;'!CO X~' _1 
deveriam comun.car :1 lCO\·JI. que estava recebendo saldos de pesos e analise 
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confecções de faturus. pruceduuenros de anâlises etc. e a CAEMI cb HOLLANDA 
cuidava da parte bancaria ( financeiras ). independentemente do Pm de destino da 
exponação; QLJE as empresas JAPON •• :SAS compram a pl!CÇ() Clf. mais 
cunosamenie que srgn 1fica o CLSTO DE PRODUÇÃO. colocado a bordo do navio, 
adieronando-sc o seguro da rnercadona e o preço do frete incluídos. por unidade 
metálica contida em tonelada métrica, descontando-se a umidade, easpcitando-se as 
faixas de teores pré estabelecida cm contrato; QUE esses embarques eram na ordem 
de 40.000 TON. 1 o~·o (dez por cento) mais ou menos de margem&eillh•el no peso, 
porém o registro destas ex ponações para o JAPÃO, declaravam apmas o valor FOB 
( livre de outras despesa .a bordo), automaticamente a obrigi,toricmde de mtemação 
de moedas caem pela metade. já que este tipo de embarque gcAlll $4.000.000,00 
(quatro milhões de dólares) (CU:). e considerando-se que o preço dofn:te equivale ao 
valor do minério embarcado (~ Japão), somando-se ao seguro dà ~ exemplo - 
NAVIO J\IA Y ST.\R de pro1,l"iedade da NIPPON Y~Ol'\ empresa 
provavelmcnrc pertencentes ao grupo ~ffrSUBICHI do Japão: QU.Jt: havia uma 
recomendação da Gerencia local e um cuidado muito grande da Diretoria no Rio de 
Janeiro, que os conuaros paro o Japão fossem cuidadosamente !lllfdado.s; QllJt: a 
Sfi:FAZ. man:ad,t dntas parn checar m tnibalbos de f"15oalêzapo, QUE toda a 
documentação relauvo a exportação e importação. ficavam cm poder do declarante: 
QUE os documentos ímernacíonaís, não eram obrigatoriamemc apresentados a 
fiscalizaçâc do Estado: QUE os minérios exportados pela CF'A..aam CROMITAS 
- Cr20J - e pela JCO\·IJ ferroliga dt- 111aqa11ês ( FeA1n02). A ganês I\IN 46o/u. 
42o/o~ 41 %. 36°/i.a e 26%, de teores. e Carbonato ( CIIE) 33%.;;QlJE um ACC. é 
um adiantamento de Cambio por coma de uma exportação quemia vai acontecer, 
que tem se íeuo uma Iru urn pro forme, especificando preço, peso. amidude. teores. de 
acordo com o estabelecido no Contrato, ficava estabelecido o lliCOMTERM a ser 
usado qual seja. FOB ou CIF. e os banco autorizados adiaalaw os valores que 
constavam nestas faturas. esses adiantamentos eram declarados sempre como FOB. 
mesmo que eventuuimente se tratasse de Wl18 exportação ClF lá fora. quando 
chegava o momento ao ACE - CONTRATO QUE FECHA A TRA.t"SAÇÃO Ili:-: 
ADIANTAivlENTO DE C;\\.·IIllO - que srria a LIQUJDAÇÃO .. não existia uma 
fatura FOB. por nao de uma transação FOB, neste caso o DEPARTAMENTO DE 
EXPORTAÇ)\.O nnh.: que emitir uma FATURA FINAL FOB~ como se ela tivesse 
sido mandada cobrar o cliente como uma operação normal. sendo que esta era para 
üns de liquidaçI'tü de Cambio. neste caso o DEPARTAMENTO era informado do 
valor final a constar nesta FATURA e ela era montada de BAIXO para CIMA: 
QUE esse tipo de operação era determinado pelo DEPARTAMENTO DE CA~ffilO, 
que se estabelecia 110 l .:!.('I andar do Edificio CAEM!. em BOT AFOGO, 300 • Rio de 
Janeiro. QLTE. a::. autorizações eram dadas por via TELEFONE; QlJE linha-se wn 
vulor fina 1. que dai ia-se calculando-se peso. teor e umidade que multiplicado_~\ 
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relativo a exportação, documentos estes que chegavam em suas mio,. mai., nunca 
\·iu a remessa desses valores em qualquer conta • Brasil, apenas recebia um 
comunicado do Banco, onde mantinha contato dirdO, que II tal pagamento f'oi 
realizado no dia tal, t, , no entanto havia uma pressão da Diretoria sobre a liquidação 
do saldo, que deveria ser informado imediatamente a estes; QUE o CONTROLE das 
faturas provisórios eram da !COMI. mas os saldo finais de desembarque e as 
margens não sacadas eram feitas no exterior: (llJE. sa,pre que a /COMI, ela 
solicitava de 11111a Cen1ral Financeira no Rio de Jandro. q11e a CÀ/JAM.. a /COMI 
emprestava para o CADAM, com afina/idade de CU111pOr'conlroJOde CIUllbio: QUE 
o responsável por estes tipos de transaçõc,~ em o CONTROLADOR. Sm CELIO 
SOUZA E SILVA; QUE esses procedimentos sempre ocorriam regulannente. e 
financiamento entre as Empresa do Grupo; QUE como Chefe de Depànarncnto, 
assinava os Mapas de ROYAL TIES, destinados a participaçio do Escado - e do 
Município, que já vinham prontos da CONTABILIDADE: QUE a documentação 
relativo a exportação, ficavam em Santana - AP, em mquivo próprio: QUE a 
documentação, tinha como. titulo de " Paslas dos Navios• ., sendo os doc:mnentos 
mais importantes a· serem avaliados. são: FATURA PROVl$ÓRl~~TURA 
FINAL e C01''TRATOS DE VENDA AO EXTERIOR e is REC O DE 
EXPOR1"\(:ÃO - RE. E oada mais disse-íiea lhe ti 

o o/presente TER~D!J!!MGÊNC!A.• 2fl, 

\ 
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VIAGENS E DILIGÊNCIAS 

Esta CPI, no intuito de apurar de forma mais completa, 

recolhendo documentos, realizou várias viagens, percorrendo os fóruns por onde 
tramitaram os processos de contratos envolvendo a Mineradora ICOMI e a 

exploração de manganês, no Amapá. Para tanto, além da Comissão realizar 

várias diligências à Serra do Navio e Santana, também se deslocou a Brasília, 

São Paulo, Belém, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. 

Nessas viagens, foram realizadas audiências importantes, em que 

se discutiu um caminho para a exploração mineral não apenas no Amapá, mas 

em toda a Amazônia, além de se obter documentos importantes para o 

andamento cristalino e coerente dos traballtos da CPl 

RESUMO DAS PRINCIPAIS VIAGENS E DILIGÊNCIAS 

Após uma visita às instalações da Empresa ICOMI, no município 

de Santana, na Sexta-feira (30/04), os membros da CPI qne apuram o desmonte 

da Empresa que desde 1953, explora manganês, estiveram no município de 

Serra do Navio, nos dias 1 e 2 de maio de 1999. A Transnacional há um ano não 

retira manganês das minas, mesmo existindo uma reserva de quase cinco 

milhões de toneladas, naquele município, suficiente para gerar recursos e 

empregos por mais um ano. Ela criou vários braços, no Amapá gerando novos 

projetos, alguns malfadados como a extinta CODEP A que explorava dendê; 

BRUMASA, madeira e AMCEL, celulose que hoje pertence a CHAMFLOAA 

1,: .. 
1 •,• 
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adquirida por RS 100 DHIÃ~8S o que pat ,sso roesrom 
~ 

de impacto ámbiental sobre o espaço da !COMI, cm Santana, também 

negociado, resultando na descoberta de minério contuninado, resultado este que 
• 

fora encaminhado a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, que somente 

pronunciou-se a partir da nova administração, inclusive com a proibição do 

envio de rejeitos para Serra do Navio, que vinha sendo feito até meados de abril. 

A visita a Serra do Navio foi muito produtiva para a CPI, 

especialmente pelo fato de que na ida, os cinco membros Deputados Manoel 

Brasil (PL ), Randolfe Rodrigues (Pl1 Jorge Amanajás (PSD), Alexandre 

Barcellos (PFL) e Judith Medeiros (Sem partido) constataram diversas 

irregularidades na estrada de ferro de 192 quilômetros, qne. pelo contrato da 
empresa com a União, será revertida para o Edado. Durante a viagem, 

acompanhada pelo Diretor da Empresa, Engenheiro José ()rtiz, ele garantiu aos 

parlamentares que a manutenção vem sendo feita regDtannente, o que não foi 

constatado pelos membros da CPI que exigiram reparos imediatos para que haja 
segurança no transporte ferroviário do Amapá, em alguns trechos da estrada, os 

dormentes, base de madeira embaixo dos trilhos estão em péssimo estado em 

vários lugares, os pinos de ferro da estiada puderam ser anancados com a mão, 

sugeriram a instalação de dormentes de concreto, que podem até possuir em sua 

composição, o próprio manganês abandonado, no município Serrano. 

Na velha terra do manganês, Serra do Navio, que já foi a maior 

produtora do mundo desse minério, as piores aberrações foram constatadas 

como o abandono das minas, muitas ameaçando desmoronar pela ausência de 

um trabalho de reflorestamento eficaz, rios provavelmente contaminados como o 

caso do Amapari, importante para várias localidades e que estaria recebendo 

rejeitos direto em seus leitos, o que foi verificado por técnicos que 

acompanhavam os deputados. O Deputado Jorge Amanajás, relator da CPI 

acredita que a população daquela região desconhece os fatos graves verificados 

1 
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como a terceirização do abastecimento de água, que é realizado -- empresa que pertence a um dos vereadores da cidade, sendo que apenas duas 

pessoas realizam manutenção na rede e nenhum possui habilitação para o 
• 

serviço, a água tratada. 

Para a CPI, contaminação da água é visível ou em função dos 

lençóis freáticos ou a partir do tratamento ineficaz e feito de forma 

irresponsável, pois a empresa é conhecedora de que a comunidade não vem 

sendo assistida como deveria. O funcionário que traia a água, curiosamente 

recusou-se a tomá-la na frente dos parlamentares. O índice de coliformes fecais 

deve estar altíssimo, causando doenças como dianéia, dores de cabeça, mal 

estar, até hepatite. Constatação dos téaricos que 'àco~panharam os 

parlamentares e em vários pontos dentro da área da !COMI, verifica-se um 

potencial para a proliferação de doenças tropicais como malária e lesbimaniose. 

A região não possui saneamento básico, com o hospital daquela localidade tendo 

sido repassado para o Estado, não oferecendo também os serviços a que lhe são 

obrigatórios, ocorrendo de forma incompleta, uma verdadeira caixa de: primeiro 

socorros. Confere com os doeu!flentos l 
entregues à Mf~a ~1ret~ra. 
da A.ssemblá:r- L :g1slat1va 
do Estado de :. : : ,.a. 

COMENTANDO A VIAGEM A BRASb.IA ~/ q "l 

r: 

Os deputados estaduais que integram a Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI) da Assembléia Legislativa do Amapá,. que apura o processo de 

desmonte da Indústria e Comércio de Minérios S.~ estiveram em Brasília e São 

Paulo, no mês de maio. Em Brasília, foram recebidos em audiência pelo 

Ministro Rodolfo Tourinho, do Ministério das Minas e Energia (:MrvfE), onde 

solicitaram a revogação do ato administrativo do Departamento Nacional de 

Produção Mineral (DNPM), em Brasília, permitindo a saída da ICOMI do 

Estado. Dessa forma, a CPI procurou impedir a saída imediata da mineradora, 



vurn~, t: cem os aocumemo-s 1 
entregues à .esa Diretora 
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que aconteceu atra~1ja 51íspeosão de at1 
nomeou uma Comissão de Técnicos para que realizasse nm estudo; no Amapá 

sobre o problema, o que fora feito, no final do mês de outubro . 
• 

Os deputados estaduais mantiveram ainda naquela oportunidade, 

contato com o geoquímica da Universidade de Brasília (UNB), Geraldo 
.Boaventura, tratando a respeito da possibilidade de ser feito um estudo paralelo 

sobre a contaminação do ar e dos efluentes de Serra do Navio por arsênico, 

minério pesado. A intenção era obter um estudo técnico que pudesse confrontar 
c~m o apresentado pela ICOf\11. Boaventura colocoo toda a infra-estrutura da 

universidade à disposição da CPI. 
'- 

Foi realizado uma reunião no gabinete do senador José Samey 

com a participação de todos os parlamentares amapaenses, que também se 

colocaram a disposição para contribuir, um esf~ divido entre o Deputado 
Benedito Dias e os senadores Samey e Sebastião Rocha O ministro do Meio 

Ambiente, Sarney Filho, colocou à disposição da Comissão Parlamentar de 

Inquérito todo seu aparato técnico, além de confirmar uma visita ao Amapá, que 

aconteceu neste segundo semestre, inclusive sendo recepcionado pela CPI. 

Depois mantiveram contatos com a representantes da Secretaria da Amazônia, 

que também colaborou com a CPI, inclusive a Presidente do IB.AMA, que veio 

em visita ao Amapá com Samey Filho. 

r: 

No último dia de visita a Brasília, estiveram com o ministro das 

Minas e Energia, Rodolpho Tourinho Neto, colocando-o a par dos problemas 

ocasionados pela ICOMI. O diretor do DNPM no Amapá, Armindo Pinto, fez 

um breve relato sobre a questão e posterionnente entregaram-lhe um documento 

assinado por todos os parlamentares amapaenses solicitando a revogação do ato 

administrativo que autorizava a ICOMI a sair do Estado. "Esse ato foi feito de 

forma altamente capciosa", acusava o presidente da CPL deputado Manoel 

Brasil. Tendo ele que ser anulada. 

.--- 
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reitoria, tratando sobre ~ possibilidade de receber assessoramento, levando ainda 

uma primeira discussão ..sobre um plano futuro a respeito da questiio da 
• 

sobrevivência de Serra do Navio, mediante a instalação de um grande pólo 
universitário. Vale lembrar que um representante da USP esteve em Serra do 

Navio em 1992 a convite da ICO:MI, e fez inclusive um relatório sobre como 

utiliz.ar aquela estrutura. F.sse relatório ficou de ser encaminhado aos membros 

. da CPI. 

"Se conseguirmos fazer com que a empiesa deixe para o Amapá 

dividendos em termos de recursos, nós poderemos transformar isso num fundo 

de pesquisa e esse dinheiro seria repassado para essa instituição (pólo 

universitário) que já está sendo fomentada. A CPI sempre buscou esse duplo 

papel de não visar exclusivamente levar a moa punição e a criticar7 estamo~ .. 
' . 

trazendo também .soluções para que Sem. do Navio· fflA~~. 0WA en regu. s a'g'ê'sl"'«r?iHtt~'t~ 
ter essa instituição" concluiu Manoel Brasil da Assembléia L~g1slat1va 

' • do Estado do Am:;.; ~- 

Em, '2. S 1_!j._,J 

Os membros da CPI realizaram várias viagens importantes, uma 

delas aconteceu a Belém do Pará, onde se fomentou a criação de uma grande 

frente de discussão sobre a Amazônia, junto com os parlamentares paraenses 

que também estavam realizaado uma CPI, mas para apurar a Vale do Rio Doce. 

Na oportunidade, além de receber o apoio dos deputados do Pará, também o 

tiveram do Prefeito de Belém, Edm.ílson Rodrigues e até palestraram na 
' 

Universidade Federal do Pará, diante de uma platéia interessada de alunos do 

curso de Geografia daquela instituição. No Rio de Janeiro, obtiveram 

informações sobre documentos que se julgavam perdidos, os pnmeiros 

relacionados.a assinatura do contrato de exploração e em Belo Horizonte (MG) 
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Paulo Maciel Junior, que estranhou a implantação de projetos minerais no 

Amapá, sem que a secretaria de cuide da questão ambiental dê a palavra final de 
• 

instalação. Na 'Secretaria, os deputados obtiveram informações importantes 

sobre a MBR (Minerações Brasileiras Reunidas) da qual a ICOMI é acionista. 

Entre elas, a de que a MBR vem tentando receber o selo ISO 14000, que é dado 

a empresas que respeitam o meio ambiente. 
r 

Em Minas ~, a CPI tomou conhecimento através de 

informações do Dr. Sérgio Towz, especiàlista em Meio Ambiente da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte, que atualmente 9()0/o dos 
', 

empreendimentos públicos em Belo Horizonte são mantidos por empresas de 

grande porte como a :MBR que já ~ou parques, construiu praças, e 

mantém ONG's como a AMDA - Associação Mineira de Defesa do Meio 

Ambiente, que já criou um curso de educação ambiental. 

Segundo o deputado Jorge Arnaoajás relator da CPI, os técnicos 

ambientais de Belo Horizonte ficaram perplexos com o relato dos parlamentares, 

bem como com as fotografias tiradas em Serra do Navio e do relatório da 

JAAKKO PÕYRY que trata da contaminação de rejeito de manganês por 

arsênio em Santana A deputada Judith Medeiros disse que a viagem foi bastante 

proveitosa, pois está se verificando o tratamento de uma empresa que lida com 

extração mineral, mas que pelo que se observou, respeita o meio ambiente, ao 

contrário do que a ICOMI fez no Amapá. Em Belo Horizonte, diz a deputada, o 

meio ambiente é respeitado, com as mineradoras pagando multas quando 

danificam o espaço natural. E o que é mais ínteressaate é que a MBR, criada 
' 

,-- com recursos oriundos do rico manganês de .Serra do Navio, sabe agora cuidar e 
r- 

r- até criar programas de educação ambiental, uma atitude bem diferente da que a 
r: ICOMI teve no Amapá. 
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Enquanto Judith Medeiros e Jorge Amanajás estavam e~ 
Horizonte, o· Deputado Randolfe Rodrigues estava em Brasília, onde obteve 
informações importantes. 'Conseguiu cópia do relatório da CPl que ocorreu na 
década de 10·, no Congresso Nacional para apurar inegularidades no· processo de 
extração mineral e que chegou a investigar a ICOMI e suas atividades no 
Amapá. 

O deputado Randolfe Rodrigues também esteve na Secretaria de 
Patrimônio da União e no Departamento Ferroviário Nacional, buscando mais 
documentos sobre o contrato da estrada de ferro. 
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