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INTRODUÇÃO 
I""" 
\ 

Ao dar-se início à elaboração do presente traba 

lho, tinha-se por escopo registrar, em wn só texto e de forma bas- 

tante abrangedora, os sucessivos episódios que, somados, passaram 

r- 
a constituir a história do aproveitamento das jazidas de minério de 

manganês da Serra do Navio, no Território Federal do Amapá. 

Ã medida, entretanto, em que se coligiam dados e 

fatos, foi-se verificando que o roteiro previamente imaginado, que - 1 

lhes daria a minúcia desejável, teria forçosamente que ser modifi 

cado, sob pena de a tarefa, além de ter sua execução demasiadamen 

te prolongada, acabar por traduzir-se em extensa composição, dis 

tribuída por alguns volumes - trata-se, afinal, de uma história que 

r: 

r 
vem transcorrendo há quase 40 anos! -, de leitura certamente cansa- 

tiva e, mais do que isto, em desencontro com o que, ao avançar da 

pesquisa documental, se foi mostrando mais conveniente: uma disser 

tação tão sucinta quanto possível, sobre como uma pequena empresa r: 
de Minas Gerais, modesta em sua origem e tendo no trabalho a razão 

maior de sua existência, lograra transformar um bem inerte, incru~ 

tado no seio da terra e no meio da selva amazônica, em efetiva dá- 

r: diva da natureza, geradora de uma enorme soma de benefícios para o 

r: Brasil e para os brasileiros. 

Daí, o novo rumo que se deu ao trabalho, mais vol 

r tado para os alicerces do grande projeto e para a forma de total e 

absoluto respeito à lef com que o mesmo foi desenvolvido. 

As próprias pessoas, que deram, de uma forma ou 

outra, sua contribuição ao projeto, não foram propositadamente aqui 
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.2. 

arroladas, à exceção de um pequeno nümero, que não significará 

qualquer prioridade ou ascendência. Não houve, portanto, quan 

to a isto, uma omissão injusta; houve, sim, uma omissão neces 

sária, adotada por conveniência do trabalho e diante da certeza 

de que todos os que souberem como se originou e se implantou o 

projeto, saberão também presumir que muitos milhares de pessoas, 

de todas as categorias sociais e funcionais, formaram, no Amapá e 

fora dele, com impressionante harmonia, operosidade, dedicação e 

lealdade, um dos mais estupendos conjuntos de construtores do pr2 

gresso de que se tem tido notícia em nosso País. 

Mesmo com as limitações com que terminou sendo 

estruturado e não obstante suas deficiências, desde já reconheci 

das, não será difícil, para os que se inteirarem deste relato,im~ 

ginar a grandiosidade da história plena da admirável transforma 

ção de que se falou acima; uma história impregnada de coragem,de 

ousadia, de.otimismo e de perseverança, uma verdadeira epopéia, 

mais fácil de ser imaginada do que ser fielmente descrita! 



r- 

.3. 

1. A AMAZÔNIA 

r: 

r 

A Amazônia sempre representou urna grande incógni 

ta para os brasileiros. Houve mesmo quem dissesse que até aqui - e 

jã se aproxima do seu final o ano de 1983 - o que mais se aprendeu 

sobre ela é que muito pouco ainda se sabe a seu respeito. 

Sua imensa área territorial, de cerca de quatro 

milhões de quilômetros quadrados, fazendo fronteira com sete paises 

da América do Sul, manteve-se, excetuada a projeção que alcançou no 

final do século passado, com o chamado ciclo da borracha, pratica 

mente desconhecida atê as primeiras décadas do século em curso, ag~ 

çando a curiosidade geral em torno das riquezas que poderia e deve 

ria conter. 

r 

r- 

r: 

r- 
r: 

r 

r 

Assim, conquanto já houvessem decorrido quase 350 

anos desde que Francisco Orellana subira q Rio Amazonas, a verdade 

é que até há bem pouco eram esparsas as descobertas concretas de 

bens naturais contidos naquela vasta região, que, a par de abrigar 

a maior bacia fluvial do mundo (20.000 quilômetros de hidrovias, e~ 

tando o Rio Amazonas a despejar no Oceano Atlântico, a cada minuto, 

7.500.000 pés cúbicos de água), contém, ainda, florestas que contri 

buem com 50% da produção mundial de oxigênio. 

Somente a partir da década de quarenta é que a a~ 

ministração pública federal decidiu, de forma mais resoluta, aband~ 

nar a cômoda posição de mera expectadora do exuberante espetáculo 

visual propiciado pela grande Amazônia, passando a tomar medidas com 

vistas a um melhor conhecimento e consequente aproveitamento da po 

tencialidade econômica de uma área tão desconhecida quanto promisso- 

r: 

ra. 

r> 
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r: 

Com inegável acerto, foi então tomado o primeiro 

passo, certamente o decisivo e mais importante quanto ao alcance 

dos objetivos colimados: o da subdivisão de parte daquela imensa 

área em módulos administrativos de menores dimensões, a exemplo do 

que sucedera na região do Acre, tão logo seu território passara a 

plena posse do Pais pelo Tratado de Petrópolis, assinado em novem 

bro de 1903 e que pusera fim ao litígio entre o Brasil e a Bolívia. 

A fórmula encontrada foi justamente a da criação 

de novos territórios federais, inclusive o do Amapá, formalizadap~ 

lo decreto-lei n9 5.812, de 13 de setembro de 1943. 

Medidas ~omplementares, como a criação da Super 

intendência do Desenvolvimento da Amazônia-SUDAM (antes SPVEA), do 

Banco da Amazônia S.A. (antes Banco de Crédito da Amazônia S.A.) e 

do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, a extensão, ao ncr 

te, dos incentivos fiscais inicialmente estabelecidos para o nor- 

r: deste, o desdobramento do Ministério da Justiça e do Interior, a 

inclusão, nos orçamentos federais, de verbas mais expressivas para 

as regiões do norte e outros atos correlatos, é que viriam consoli 

r: 

dar as perspectivas de efetivo desenvolvimento para as unidades fe 

derativas situadas na Amazônia, inclusive para os novos territõ - 

rios federais, a ponto de gerar declarações ·altamente otimistas re 

!acionadas com o futuro da região, como a proferida na 184a. Reu 

nião do Conselho Deiiberativo da SUDAM, em julho de 1983, segundo 

a qual 

{', 

"a Amazônia, região onde não existem enchentes e 

muito menos secas, se oferecia, considerada a 

conjuntura nacional do momento, como uma das al 

ternativas confiáveis, de curto prazo, para a 

retomada do desenvolvimento do País." 

r: 
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A área do Amapá, então transformada em novo ter 

ritório, fora destacada do norte do Estado do Pará, situando-se, 

com seus 140.276 km2, quase que totalmente ao norte da linha do 

Equador (latitude lQ Sul e atê cerca de 59 de latitude Norte}. 

Possivelmente em virtude de sua localização es 

tratégica na embocadura do Rio Amazonas e por conter os depósitos 

auríferos de Lourenço e Cassiporé, já conhecidos em séculos passa 

dos, fora a região objeto de seguidas disputas com estrangeiros, 

inclusive armadas e ainda mesmo ao tempo do domínio português, ten 

do finalmente se incorporado ao território brasileiro, com suas 

fronteiras definidas por voto arbitral proferido pelo Presidente da 

República Helvética, em dezembro de 1900, dirimindo conflito entre 

o Brasil e a França. 

Como jã ocorrera com a questão do Acre, também se 

deveu, em tal pendência, o sucesso na defesa dos interesses pátrios 

à argúcia, cultura e persistência do notável diplomata brasileiro 

Barão do Rio Branco. 

Em seguida à criação do Territ5rio Federal do Ama 

pá e no mesmo ano de 1943, foi nomeado seu primeiro Governador o 

então Capitão do Exército Janary Gentil Nunes. 

Originário da região e, :portanto, seu conhece_dor, 

bem como dotado, dentre outros elevados atributos, de extraordiná 

ria capacidade de trabalho, conscientizou-se o Governador de que, 

independentemente das medidas relacionadas com a necessária estru 

turação administrativa do Território, urgia conhecer-se, com a po~ 

sível. brevidade, o que realmente abrigava, em termos de recursos 

naturais passiveis de.aproveitamento econômico, a nova unidade fe 

derativa, região de tradição extrativista por excelência, ainda 

que em modestos níveis, tanto agrícola como animal e mineral, pr~ 
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duzindo castanhas e madeiras, peles de animais e pescados, ouro, 

cassiterita, coluro.bita e tantalita. 
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2. A DESCOBERTA' DO MANGANtS 

,-, 
' 

Sem descuidar-se de outros importantes itens da 

gama de possibilidades econômicas que os recursos naturais do Ter 

ritório poderiam oferecer, dedicou o Governador Janary Nunes uma 

r: atenção especial à área da extração mineral, face, sobretudo, aos 

promissores antecedentes que aquela tradicional atividade eviden- 
.r- 

ciara. 

Sabia-se, por exemplo, que o engenheiro Josalfre- 

do Borges, nos idos de 1934, percorrendo o vale do Rio Amaparí, a 

serviço do Departamento Nacional da Produção Mineral, constatara 

a existência de pequenas ocorrências de minério de manganês. Es- 

te episódio, entretanto (note-se que não se tem conhecimento dos 

termos em que aquele engenheiro registrara tal constatação), pos 

sivelmente por haver retratado a presunção de que se tratasse de 

manifestação geológica isolada, sem indícios· de sequência e sem 

qualquer valor econômico, ficara relegado ao esquecimento. 
r 

O fato que realmente suscitara o entusiasmo do 

Governador quanto a uma ampla investigação acerca dos recursos 

minerais de que aquela região seria depositária fora a descober- 

ta, pelo geólogo Fritz Ackerman, contratado pelo Governo do Ter 

ritório, das jazidas de itabirito e hematita compacta do Rio Vi- 

la Nova, cujas análises revelaram alto teor e obviamente coloca- 
,-.. 

ramo minério de ferro em grande evidência. 

Infelizmente, todavia, as prospecções ali reali- 

zadas indicaram que as jazidas conteriam, no máximo, cerca de 10 

milhões de toneladas, quantidade que as tornavam, como produto de 

exportação .,in natura", economicamente inviáveis. 
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Tal constatação, porém, antes de esmorecer o âni 

mo do Governador, redobrou-o, levando aquela autoridade a supor 

que a região do Rio Vila Nova ou, mesmo, outras áreas do Territó 

rio poderiam conter reservas maiores de minério de ferro,em quan 

tidades que justificassem os investimentos necessários ao seu 

aproveitamento. 

r: 

r- 

Partindo dessa premissa, expediu então o Governa 

dor, isto no ano de 1945, um edital, divulgado com toda a força 

dos meios de comunicação à época disponíveis, em que o Governo 

prometia uma recompensa em dinheiro a quem indicasse concretamen 

te local ou locais, em qualquer parte do Território, com evidên 

cias de presença de minério de ferro. 

O edital, como era esperado, teve grande reper 

cussao, tendo chegado, inclusive, ao conhecimento do caboclo Ma 

rio Cruz, que desde há muito ganhava a vida transportando, em sua 

canoa, gêneros alimentícios adquiridos em Macapá para revenda nos 

distantes locais de garimpas de ouro, dentre eles os situados ao 

longo do Rio Amapari. 

Lembrou-se então o caboclo, de pronto e com niti 

dez, da noite em que, passados já quatro anos, pernoitara à mar 

gem daquele rio, junto ao igarapé do Baixio, com receio de enfren 

tar uma correnteza que, em virtude de fortes chuvas, se mostrava 

pe~igosamente caudalosa. Na manhã seguinte, procurando·algo com 

que pudesse lastrear sua canoa, encontrara umas pedras, de cor e~ 

cura, bastante pesadas, que lhe deram, na descida do rio, segura~ 

ça de navegação até Porto Grande; ali chegando, em local onde ha 

bitualmente encostava seu barco, retirara as pedras e as jogara 

dentro d'água, na barranca do rio. 

r: 

r 

r: 
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Recordado o fato, apressou-se o caboclo em vol - 

tar ao mesmo local, ali reencontrando, após sôfrega busca, as pe 

sadas pedras, levadas de imediato ao Governador Janary Nunes, com 

indicação precisa do local, no Rio Amapari, em que haviam sido an 

teriorrnente apanhadas. 

sem a assistência, no momento, de geólogo, e ce~ 

tamente in~luenciado pelas descobertas do vale do Rio Vila Nova, 

supôs o Governador que tais pedras seriam minério de ferro e, co 

mo tal, prontamente as enviou ao Rio de Janeiro, para análise. 

Examinadas pelo geólogo Glycon de Paiva, no De 

partamente Nacional da Produção Mineral, que imediatamente as 

identificou como minério de manganês, foram a seguir levadas, pa 

ra análise, ao Instituto de Tecnologia Industrial de Minas Gerais, 

tendo o resultado indicado tratar-se de minério de manganês de 

elevado teor metálico, semelhante ao que de melhor existia em _·to 

do o mundo. 

r 

r- 

r: 

r: 

Estavam descobertas as jazidas de manganes da 

Serra do Navio, que iriam transformar radicalmente a economia do 

Território Federal do Amapá, fazendo originar, para este, como de 

resto para o próprio País, fontes de receitas que o levaram a uma 

impressionante metamorfose, alijando-o de uma quase obscuridade e 

projetando-o definitivamente co~o expressiva e progressista unid~ 

de federativa, já agora, decorridos menos de quarenta anos daque 

le eposódio, preparando-se para tornar-se, em tempo que deverá 

ser breve, em um novo Estado Brasileiro. 

Consideradas as reservas mundiais de minério de 

manganês então conhecidas, a nova descoberta revestiu-se de in - 

questionável importância. 

r 

r 

r- 

r 

r- 
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r-. 
Com efeito, afora as fartas ocorrências verifica 

das na Rússia e tndia, de minérios, porém, de teor metálico pouco 

elevado, os demais paises, à época identificados como possuidores 

de manganês - União Sul Africana, Ghana, Congo Belga, Marrocos, 

Angola, México, Cuba, etc.) não contavam com grandes reservas, o 

mesmo ocorrendo com o Brasil, onde, à exceção do Urucum, de precá 

rias condições de aproveitamento devido sua localização, as demais 

ocorrências conhecidas, notadamente em Minas Gerais e Bahia, apre 

sentavam volumes não exagerados. 

Justificada foi, portanto, a euforia com que a n~ 

ticia da descoberta do manganês da Serra do Navio foi recebida,ai~ 

da que já se antevissem sérias dificuldades quanto ao seu aprovei 

tamento pela indústria siderúrgica implantada na região centro-sul 

do Pais, face à localização daquelas minas e ao grande óbice que 

deveria estar representado pelos custos do frete da Serra do Navio 

às usinas consumidoras nacionais. 

r 
r 
r 
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3. MANGANtS DO AMAPÃ, RESERVA NACIONAL 

Dentro da sistemática do Código de Minas, a qual 

quer cidadão brasileiro ou a qualquer sociedade organizada no País, 

mesmo composta de sócios estrangeiros, seria lícito, em conhecendo 

r 

a existência e a localização das jazidas de manganês da Serra do 

Navio, requerer ao Departamento Nacional da Produção Mineral, ór 

gão à época subordinado ao Ministério da Agricultura, autorização 

para pesquisá-las com exclusividade e também com exclusividade au- 
r- 

r> 
ferir os lucros decorrentes de seu eventual futuro aproveitamento, 

r- 
a partir da data em que tal pedido de pesquisa fosse protocolizado 

naquela repartição. 

O conhecimento de tal circunstância, o receio de 
r- 
r: 

que o fracionamento da área, por meio de pedidos de pesquisa de di- 

r: 

ferentes postulantes, tornasse inviável o aproveitamento das jazi 

das e o desejo de que o Território participasse, de forma direta e 

mais efetiva, dos resultados da eventual extração do minério, fi 

zeram com que o Governa~or Janary Nunes levasse o assunto à consi 

deração do Presidente da República, General Eurico Gaspar Dutra, 
r: 

que determinou imediatamente ao Conselho Nacional de Minas e Meta- 

lurgia, então presidido pelo General Edmundo Macedo Soares, o pre 

paro de minuta de decreto-lei (forma legislativa que a Constitui- 

ção do Pais, que acabara de ser promulgada, ainda autorizava) tor 

nando reserva nacional todas as jazidas de manganês acaso existen- 
. 

tes no Território do Amapá (e não apenas as da Serra do Navio) e 

r autorizando fossem procedidos pelo Governo Territorial, com a co 

laboração do referido Conselho, aos estudos para o seu aproveita- r- 

r- 



r- 
r-. 

r .12. 

mente. 

Determinou ainda o Presidente da República que, 

da minuta, constasse ficar assegurada ao Território participação 

direta nos lucros auferidos com o aproveitamento das jazidas,cujas 

bases deveriam ser propostas ao Governo Federal pelo próprio Con- 

r 
selho de Minas. 

Essa faculdade constitucional de expedição de de- 
r» 

eretos-leis, que cessaria poucos meses depois, quando o Congresso 

r- 
Nacional iniciasse suas funções legislativas normais, representou, 

sem dúvida, outra feliz circunstância ligada ao aproveitamento das 
r 

jazidas, pois dificilmente o Governo Federal teria obtido, em tem- 
r- 

po hábil, a proteção legal da declaração de reserva nacional em 
r 

apreço, caso a tramitação do assunto devesse obedecer ao roteiro 

usual da apreciação de projetos por parte do Poder Legislativo. 

A rapidez exigida para a solução do assunto fez 

com que o Conselho Nacional de Minas e Metalurgia aprovasse a ci 

tada minuta na sessão do dia 12 de setembro de 1946 e o Presiden- 

te da República assinasse, no dia seguinte, 13, o decreto-lei n9 

9.858, dispondo sobre as jazidas de manganês existentes no Terri- 

tório Federal do Amapá, por coincidência no mesmo dia em que este 

completava seu terceiro ano de criação. 

r- 
r- 

r 

r 

!'· 
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4. A CONCORR~NCIA - CONTRATO DE' 'ARRENDAMENTO 

r: 

Seguindo as diretrizes traçadas pelo Conselho Na 

cional de Minas e Metalurgia, expediu o Governador Janary Nunes, 

em data de 25 de setembro de 1946, um edital convidando os interes 

sados a visitar as jazidas da Serra do Navio, documento que teve 

ampla divulgação, tendo sido, inclusive, publicado em jornais do 

Rio de Janeiro, então Capital Federal .("Diário Oficial11 de 8/10/ 

46 e 11Diifio da Noite" de 19/4/471. 

A partir da divulgação do edital, numerosos geó 

logos e representantes de empresas de mineração visitaram as jazi 

das, mas o Governo do Território já se apercebia de que poucos se 

candidatariam à concorrência para o seu aproveitamento, quer por 

sua localização geogrâfica, em plena selva amazônica, a 200 quilô 

metros do lugar civilizado mais próximo, quer pelo vulto dos in 

vestimentos que seriam exigidos. 

No dia 8 de agosto de 1947, o Governador Janary 

Nunes enviou a diversos interessados, nacionais e estrangeiros , 

uma circular, acompanhada de um ligeiro histórico da situação das 

jazidas e de um questionário, este contendo diversos quesitos pre 

parados pelo Conselho de Minas, cuja resposta iria habilitar o ór 

gão a selecionar e indicar a organização que, por oferecer melho 

res condições, devesse ser a futura contratante do aproveitamento 

do minério. 

r 

r 

r 
r- 

r 
r- 
r: 

r 
r: 

r' 

Nessa documentação, bastante minuciosa,eram des 

tacados os fatos de que, conquanto divididas as etapas dos traba 

lhos a serem realizados em pesquisa e lavra, seriam estas indivi- 
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. r 
slveis em relação ao vencedor, e que as questões formuladas nao te 

riam o caráter de inalteráveis, podendo ser modificadas ou substi- 

tuidas. 

r 

Somente três empresas atenderam ao edital e circu 

lar, manifestando o propósito de contratar o aproveitamento das j~ 

zidas: a Companhia Meridiconal de Mineração, subsidiária da United 

States Steel, a Hanna Coal & Ore Corporation e a sociedade brasi 

leira Indústria e Comércio de Minérios Limitada. 

r: 

Contrastando com a opulência das duas empresas noE 

te-americanas, de larga projeção e vastíssimos recursos, tidascomo 

das maiores organizações siderúrgicas do mundo, apresentava-se a 

empresa bra5ileira como modestíssima firma constituída em Belo Ho- 

r: 

rizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, aos 8 de maio de 1942, 

autorizada a funcionar como empresa de mineração pelo decreto n9 

10.221, de 13 de agosto de 1942, e que se dedicava à extração, em 

pequena escala, de minérios de.ferro e manganês. 

Quando de sua constituição, seu capital social 

era de apenas quinhentos contos de réis, dividido em 100 quotas de 

5:000$000 (cinco contos de réisl cada uma e assim distribuidas: 

João Alfredo de Carvalho Braga 
Diretor-Gerente 

Augusto Trajano de Azevedo Antunes 
Diretor-Técnico 

Pedro Ribeiro Guaracy 
Diretor-Suplente 

400:000$000 

80:000$000 

. 20 :.000$000 

500:000$000 

A 22. de dgosto de 1944 ocorreria a primeira alte- 

ração do contrato social, decorrente de transferência de quotas, 

passando o capital social, já em cruzeiros (antigos), a ter a se 

guinte distribuição: 

- f 
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João Alfredo de Carvalho Braga 

Augusto Trajano de Azevedo Antunes 

Pedro Ribeiro Guaracy 

370.000,00 

80.000,00 

·so. ooo, oo 
500.000,00 

Naquele mesmo ano de 1944, a 19 de outubro, duas 

outras alterações, também para transferência de quotas, foram efe 

tivadas (na mesma data mas em instrumentos diferentes), deixando 

a sociedade o Sr. João Alfredo de Carvalho Braga: 

a) Augusto Trajano de ~zevedo Antunes 375.000,00 

João Alfredo de Carvalho Braga 75.000,00 

Pedro Ribeiro Guaracy · · '50. ooo·, 00 
500.000,00 

r: 

r: 

b) Augusto Trajano de Azevedo Antunes 450.000,00 

Pedro Ribeiro Guaracy · 50.-000,00 

500.000,00 

r: Por instrumento de 6 de outubro de 1947, foram al 

terados o número e o valor de cada quota, passando o capital so - 

r cial, distribuido pelos mesmos dois sócios acima, a dividir-se em 

2.500 quotas de cr$200,00 cada uma. 

Foi, portanto, com esse modesto capital de cr$ 

500.000,00, que, em moeda de.hoje, face à desvalorização do cruzei 

ro ocorrida em 1967, corresponderiam a cr$500,00, capital esse di~ 

tribuido por seus dois únicos ·sócios, que a Empresa se apresentou 

à referida concorrência. 

Designado relator da matéria, o Etlgenheiro Anta - 

nio José Alves de Souza, na sessão de 21 de novembro de 1947 do Con 

selho Nacional de Minas e Metalurgia, indicou preliminarmente vence 

dora a Hanna Corporation. 

Contra tal decisão, entretanto, interpôs recurso 
r- 
r: 

1 r-.' 
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a Indústria e Comércio de Minérios Ltda., que, em extenso cotejo, 

precedido de elucidação e reformulação de cláusulas, demonstrou 

serem mais vantajosas para o Território e para o País as condi- 

çoes que apresentara. 

A matéria foi revista nas sessões de 28 de no- 

vernbro e de 2 de dezembro de 1947, tendo nesta sido aprovado pa- 

recer definitivo do engenheiro Antonio José Alves de Souza, pro 

pondo fosse declarada vencedora da concorrência a firma brasilei- 

ra. 

t do citado parecer (processo 253/47 CNMM) o se- 

guinte trecho: 

"Ã vista das modificaçSes introduzidas pela In 

dústria e Comércio de Minérios Ltda. no primeiro pro 
jeto de contrato apresentado, à vista dos esclareci-· 
mentas sobre a exata interpretação de certas cláusu 

las constantes do projeto apresentado pela Hanna Coal 

& Ore Corporation e à vista dos esclarecimentos pres 
tados pelo engenheiro Augusto Trajano de Azevedo Antu 

nes, pessoalmente, a este Conselho, proponho seja ace! 

ta a última minuta do contrato apresentado pela Indús 

tria e Comércio de Minérios Ltda., companhia nacional 

e que se compromete a manter 51% de suas ações com di 

reito a voto em mãos de brasileiros." 

O resultado do julgamento procedido pelo Conselho 

de Minas foi transmitido ao Ministro da Viação e Obras Públicas, 

juntamente com minuta do decreto aprobatório do contrato de arren- 

damente das jazidas, no dia imediato ao do julgamento da concorrên 

cia, tendo nesse mesmo dia sido o expediente, capeado por exposição 

de motivos, encaminhado ao Presidente da República. 

No dia 4 de dezembro de 1947 foi então sancionado 

o decreto n9 24.156, através do qual aprovava o Presidente da Repú- 
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blica as condições sugeridas pelo Conselho Nacional de Minas e Me- 

talurgia para o contrato a ser celebrado entre o Governo do Terri 

tório, na qualidade de delegado da União, e a Indústria e Comércio 

de Minérios Ltda., que mais tarde, quando de sua transformação em 

sociedade anônima, alteraria ligeiramente sua razão social, a ela 

incorporando a sigla 11ICOMI". 

A formalização do contrato de arrendamento das j~ 

zidas, que será objeto de comentários ulteriores, se deu pores 

critura pública de 6 de dezembro de 1947. 

Em harmonia com a proposição apresentada pela ICO 

MI, constou do aludido contrato a seguinte cláusula, ãentre todas 

as outras certamente uma das mais importantes: 

"Cláusula 41a ..••.•••••••••••• 
a) o mínimo de cinquenta e um por cento (51%) das 

ações ordinárias da dita Companhia pertencerá a 
pessoas físicas brasileiras, ou pessoa jurídica 
constituida de s6cios brasileiros." 



r-. 

r- 

f'· 

r- 

r: 
r: 

r-, 

,-. 

r 
r: 

r, 

r 

r-. 

.18. 

s. O GRANDE DESAFIO 

Não espantava que tão poucos houvessem partici 

pado da concorrência dirigida pelo Conselho Nacional de Minas e 

Metalurgia e que ali estivessem presentes duas das maiores empre- 

sas siderúrgicas do mundo! 

O que espantava, isto sim, é que aquela modesta 

empresa brasileira, com um incipiente lastro de experiência e com 

um capital subscrito e realizado pouco expressivo, houvesse se iro 

buido de tamanha coragem para enfrentar tão grande desafio! 

O que a teria motivado e encorajado a dedicar- 

-se a um empreendimento de tal envergadura? 

Vaidade e ambição de riquezas não teriam sido, 

pois a ambas seu principal dirigente relegava. Por imutável pri~ 

cípio filosófico, defendido ao longo de toda sua vida, o Dr. Au- 

gusto Antunes sempre se mostrou infenso ao acúmulo de riquezas, 

razão pela qual nada o motivaria a erigir na selva um vasto com- 

plexo industrial a perspectiva dos lucros que para ele próprio p~ 

deriam advir dessa iniciativa. Esse desapego pelos bens materi- 

ais, essa elevada maneira de pensar, extravasar-se-iam dele mesmo, 

quando, a 9 de março de 1962, discursando, como paraninfo da tur 

ma daquele ano da Escola de Administração de Empresas de são Pau- 

lo, declarou: 

"Os bens materiais são o produto da poupança e 
da acumulação do trabalho humanc, da mesma forma que a 
capacidade profissional de um individuo encerra a soma 

de esforços e de experiência do passado. Ao empresá 

rio de nosso tempo incumbe a grande responsabilidade 
de conjugar o patrimônio material, de que se torna de 

positário, com as energias humanas e a técnica disponi 
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r-, 
veis, de forma a transformá-los, com a sua capacidade 
criadora de dirigente, em fator de bem estar social. 

A profissão que escolhestes vos reveste do papel de 

missionário e de educador, missão árdua que demanda e~ 

ragem e abnegação e envolve sacrifícios e decepções •. 

Aos depositários dos beris materiais tereis de dizer e 

convencer que tais bens - repito - são sociais na sua 

origem e que, portanto, o seu destino deve ser forço 

samente social- Cumpre-vos quebrar a resistência da 

queles que se julgam privilegiados detentores dos bens 

materiais, podendo usufrui-los segundo as leis de um. 

egoismo essencialmente anti-social. Há que mostrar 

-lhes suasoriamente que, na fragilidade da existência 

humana, cada um de nós não passa de mero e efêmero de 

tentor desses bens, cuja posse implica em deveres e 

r 

não em privilégios." 

- Afastadas a vaidade e a ambição, uma afoiteza de 

tal porte somente poderia encontrar guarida em outra justificati 

va: o principal dirigente daquela pequena empresa amava seu Pais, 

desejava vê-lo ombrear-se com as nações desenvolvidas, preocupav~ 

-se sobremaneira em propiciar, através da abertura de novas fren- 

tes de trabalho, meios de subsistência a um número sempre cresce~ 

te de famílias brasileiras e forjara seu espírito com a mesma in- 

trepidez e perseverança que, séculos antes, haviam marcado as jo~ 

nadas heróicas dos Bandeirantes! E a tais características poder- 

-se-ia acrescentar, sob outro ângulo, o fascínio que o minério de 

manganês exercia sobre o Dr. Augusto Antunes, fato que ele pró - 

prio iria mais tarde revelar. 

Será extremamente difícil, senão impossível, aquilatar- 

-se o grau das tensões, expectativas e até mesmo de incertezas que 

r: 



o 

r-. 
1 

r- 

r: 

.20. 

teriam dominado o pensamento dos dirigen~es da ICOMI, já àquela 

altura, no final de 1947, contando com a solidariedade e o apoio 

dos primeiros de seus muitos dedicados colaboradores, ao se cons 

cientizarem, findo o pleito, ganha a concorrência e assinado o 

contrato de arrendamento das jazidas, de que havia a empresa assu 

mido, perante as autoridades constituídas e perante o próprio 

País, responsabilidades cujas dimensões, naquele histórico e tal- 

vez angustiante momento, sequer poderiam ser mensuradas. 

O gigantismo das obras que deveriam ser realizadas e as 

dificuldades de toda ordem que podiam ser avaliadas e antevistas 

aconselhavam, entretanto, que a !COMI se abstivesse de conjetu - 

rase se lançasse de vez, de corpo e alma, à ingente tarefa que a 

esperava. 

Irrevogáveis que haviam sido os propósitos manifestados 

no contrato que assinara, somente restava à ICOMI, fossem quais 

fossem os obstáculos e sacrifícios vindouros, o caminho do traba- 

lho, único capaz de tornar realidade os sonhos que somente acame- 

tem os predestinados. 
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6. os· PRIMEIROS TRABALHOS 

Assinado o contrato e dele constando cláusula 

expressa, determinando que até o dia 15 de março de 1948 deveriam 

ser iniciados os estudos geológicos da região da Serra do Navio, 

entrou a Empresa em regime de estafante trabalho, esquematizando 

a forma como seriam desenvolvidas suas atividades, distribuídas 

por pontos geográficos tão distantes um do outro - Minas Gerais e 

Território do Amapá - e iniciando a criação de seus primeiros po 

los operacionais. 

r: 

Dentre outros problemas, haveria que ser enfren 

tada a questão de suprimentos de recursos para o andamento das 

obras, o que levou a Empresa a proceder, a 12 de janeiro de 1948, 

a nova alteração do contrato social, com a admissão de novos só 

cios e o aumento do capital de Cr$500.000,00 para Cr$2.000.000,00, 

passando este a ter a seguinte destribuição: 

Augusto Trajano de Azevedo Antunes 

Pedro Ribeiro Guaracy 

Nellie A. Sales Pascoli 

Gabriel Andrade Janot Pacheco 

1.480.000,00 

200.000,00 

200.000,00 

120.000,00 

2.000.000,00 

Mesmo com esse aporte, todavia, continuava sendo 

difícil a situação financeira da Empresa, que contava apenas com 

recursos que lhe vinham sendo assegurados, afora o faturamento dos 

n,inérios que produzia no sul ão Pais, por via de empréstimos que 

lhe fazia, desde mesmo o início de suas atividades, o Banco da La- 

voura de Minas Gerais S.A. (hoje Banco Real S.A.), cujo fundador e 

presidente, Dr. Clemente Faria, se tornara, de há muito, ardoroso 

r- admiradQr da seriedade, do arrojo, da capacidade de trabalho e do 

espírito empreendedor do seu principal responsável. 

r 
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Os primeiros trabalhos a serem executados, mor - 

mente no Amapá, deveriam, portanto, obedecer a um regime de abso 

luto controle e parcimônia de gastos. 

Na conjuntura que então se apresentava, nada po- 

deria ter sido mais oportuno que a possibilidade surgida de a 

!COMI adquirir, a preços bastante vantajosos, da Hanna Ore & 

Mining Corporation, todo o equipamento, (sondas, materiais, ferra 

mentas, etc) que esta utilizara nas pesquisas de minério de ferro 

do Rio Vila Nova, empreendimento de que acabara de desistir, após 

constatar a inviabilidade econômica da jazida. 

Feita a aquisição do acervo, providenciou a Em - 

presa a arregimentação dos primeiros 100 homens a serem transferi 

dos ou contratados para o Amapá, o que se efetivou naquele mesmo 

mês de janeiro de 1948~ 

Sendo em Belo Horizonte a sede da Empresa - na 

Avenida Amazonas n9 266 - 139 andar-, ali concentrou-se a admi 

nistração do projeto, que logo de início passara a contar com o 

apoio técnico do Instituto de Tecnologia Industrial do Estado de 

Minas Gerais, à época dirigido pelo engenheiro José Moreira dos 

Santos Pena. 

Essa assistência técnica, que abrangia as pros- 

pecçoes geológicas e acompanhamento dos trabalhos de topografia, 

petrografia e análises de minérios, recebeu, também nos primeiros 

momentos, a preciosa colaboração do professor Iphigênio Soares 

Coelho, que já despontava como uma das maiores autoridades brasi- 

leiras em geologia, ao qual se juntariam, mais tarde, os engenhei 

ros Orlando Caldeira, admitido em agosto de 1948 para trabalhar no 

Escritório de Belo Horizonte, e Luiz Marzano Filho, admitido em fe 

vereiro de 1949 para os trabalhos de pesquisa na Serra do Navio, 
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além de outros técnicos. 

r: 
Um eficiente sistema de acompanhamento dos tra 

balhos no Arnapâ foi organizado no Escritório de Belo Horizonte, 

mediante a compilação mensal dos denominados '1Relatórios de Pro 

gresso", com textos e fotografias, cuja redação final era cuidado 

sarnente revista pelo próprio Dr. Augustó Antunes. 

No Amapá, a estruturação dos serviços deveria ser 

obviamente mais complexa. 

Mais de 200 quilômetros separavam os afloramentos 

de minério da Serra do Navio da cidade de Macapá, sendo a metade 

em ârida região de savana e o restante em plena selva tropical, 

com densa vegetação, em que predominavam árvores frondosas, algu- 

mas com mais de 40 metros de altura. 

,---. Para chegar-se ao local das jazidas, partindo-se 

de Macapá, somente uma forma se oferecia: por via terrestre, em 

precária estrada de terra já existente, até um ponto (Porto Gran- 

de) na margem direita no Rio Araguarí e, dali, em canoa, por este 

até a embocadura do Rio Arnapari, em cujo leito se prosseguia, cor 

rente acima, atê o local das minas. 

Cumulando as dificuldades de acesso à Serra do 

Navio, surgiam, de um lado, o temor da malária, sabidamente endê- 

r: mica naquela região e, de outro, a total impossibilidade de se 

adquirir no modesto comércio de Macapá as ferramentas, materiais, 

etc. necessários aos primeiros trabalhos. E, agravando tudo isto, 

a certeza de que se teria que importar praticamente toda a mão de 

obra que estes exigiriam, salvo para os serviços rudimentares, de 

natureza braçal. 

Dentro ãe tal conjuntura e examinada as poucas 

alternativas que se ofereciam, optou a Empresa pela instalação de 
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três principais polos de atividades. 

Em Macapá, foram criados um escritório e um depó 

sito, para recebimento e reembarque de materiais, compra de merc~ 

darias no comércio da cidade, etc., tendo para ali sido transfe 

rido o Sr. Bento Sales Pascoli, que trabalhava na Empresa de Mi - 

nas Gerais~ a quem mais tarde, em novembro de 1948, iria juntar - 

-se Claudio de Azevedo Antunes. são também dessa época pioneira 

Henry Lucien, originário da Hanna (projeto Vila Nova), e Newton 

Aleixo. 

r 

Em Porto Grande, principal área de apoio, foram 

também construidos escritórios e depósitos, bem como alojamentos 

e um pier de carga e descarga, obra executada por empreitada pelo 

Sr. Homero Platon, que viria depois a integrar o quadro de funcio 

nãrios da Empresa e a quem se homenagearia, mais tarde, dando-se 

ao local a denominação de PORTO PLATON, hoje definitivamente in 

corporada à nomenclatura oficial de localidades do Território. O 

Escritório de Porto .~rande supervisionava, inclusive, uma frota 

de 10 ubãs, que fazia a ligação Porto Grande-Serra do Navio e na 

qual passara a trabalhar o caboclo Maria Cruz, que conhecia como 

poucos os leitos dos rios da região, 

Na Serra do Navio construiram-se os acampamentos 

provisórios, com os respectivos serviços complementares (abasteci 

mente, posto médico, etc), tudo integrando o complexo das pros - 

pecçoes geológicas. 

Para a coordenação geral ãos trabalhos no Amapá, 

foi designado o Sr. Paul Bremer, homem extremamente formal, que 

implantou em todas as frentes de trabalho um severo regime disci 

plinar. Obsessivamente voltado para o trabalho, a que:.se entreg~ 

vapor inteiro, deu o Sr. Bremer à Empresa, sem dúvida, excelente 

r: 
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r: 

r: 

r: 

r 

r: 

r 
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contribuição. 

r: 

A 14 de julho de 1948, no curso daqueles traba - 

lhos e em função dos esquemas jurídicos delineados para a execu - 

ção do projeto, foi a Empresa transformada em sociedade anônima, 

mantendo-se o valor de seu capital.social nos mesmos Cr$ .••.••.•• 

2.000.000,00, mas admitindo-se novos acionistas e alterando-se li 
r 

geiramente a razão social, inclusive com a adoção da sigla ICOMI, 

que tanta difusão teria no futuro. 

Com a mencionada transformação societária e sob 

a denominação de IND0STRIA E CO~RCIO DE MINtRIOS s.a. - ICOMI, 

r: 

r> 

r 

r: 

passou a Empresa a ter os seguintes acionistas e corpo diretivo, 

este refletindo justa homenagem ao seu grande colaborador, Dr. 

Clemente Faria: 
r: 

r: 

Capital 

Augusto Trajano de Azevedo Antunes 

Clemente Faria 

Pedro Ribeiro Guaracy 

Nellie A. Sales Pascoli 

Gabriel Andrade Janot Pacheco 

José Heilbuth Gonçalves 

Walter Schmidt 

Esmeralda Gonçalves Ramos 

1.220.000,00 

200.000,00 

200.000,00 

160.000,00 

120.000,00 

80.000,00 

50.000,00 

10.000,00 

r: 

r: 

,.. 

r: 2.000.000,00 

D'iretoria 
r: 

r. 

Clemente Faria 

Augusto Trajano de Azevedo Antunes 

Walter Schmidt 

Pedro Ribeiro Guaracy 

Nellie A. Sales Pascoli 

Gabriel Andrade Janot Pacheco 

Diretor- Presidente 

Diretor-Superintendente 

Diretor 

Diretor 

Diretora 

Diretor 

r: 

r: 
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Pouco tempo, entretanto, permaneceria o Dr. Cle 

mente Faria na Presidência da ICOMI, vindo a falecer antes do fi 

nal daquele ano de 1948. 

Em reunião formal realizada no dia 8 de novem - 

bro, a Diretoria, face ao passamento daquele Diretor, resolveu 

designar para exercer interinamente a Presidência o Dr. Augusto 

Antunes (.que seria efetivado no cargo na assembléia geral extraor 

dinária de 30 de abril de 1949} e eleger, como Diretor, o Dr. Gil 

berto de Andrade Faria. 

Pouco depois do falecimento do Dr. Clemente, re 

solveu a Diretoria do Banco da Lavoura enviar ao Amapá seu Dire - 

tor Vice-Presidente, Dr. Nelson Soares Faria, para que, verifica~ 

do "in locum" os trabalhos até então realizados e tomando melhor 

conhecimento das perspectivas do empreendimento, pudesse opinar 

acerca da continuação dos financiamentos do Banco em favor da 

ICOMI. Foram excelentes as impressões colhidas por aquele emis 

sário, que, retornando a Belo Horizonte, opinou pela manutenção 

do apoio financeiro do Banco ao grandioso projeto, em parecer aca 

tado por seus companheiros de Diretoria. 

Os trabalhos preliminares executados pela ICOMI 

durante o ano de 1948, diretamente relacionados com as pesquisas, 

extração de amostras e análises químicas, comprovaram que o miné 

rio de manganês da Serra do Navio apresentava, de um modo geral, 

um alto teor metálico corroborando, de outra parte, a expectativa 

de que os depósitos ali contidos devessem somar muitos milhões de 

toneladas. 
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7. ASSOCIAÇÃO COM A BETHLEHEM STEEL 

r: 

Foi o desenrolar dos primeiros trabalhos da 

ICOMI no Amapá que deu à mesma a segura idéia de que seriam real 

mente vultosos, muito superiores aos que de inicio se imaginava, 

os recursos necessários à execução do projeto, cuja complexidade 

iria também tornar imprescindivel a busca, alhures, de 11know-how11 

altamente especializado. 

As demarches levadas a efeito ainda no ano de 

1948, com vistas à obtenção, junto aos estabelecimentos de crédi 

to brasileiros, do financiamento para o projeto não lograram qual 

quer êxito. 

r: 

r- 

O volume dos recursos que seriam exigidos e o 

evidente risco que o empreendimento envolvia, próprio de qualquer 

projeto de mineração, tornaram simplesmente impossível a obtenção, 

no País, de tal financiamento, tendo participado das negativas re 

cebidas pela ICOMI até mesmo o Banco do Brasil. 

Independentemente do fracasso dessas negociações, 

havia a considerar-se, também, dois sérios inconvenientes quanto à 

utilização de um financiamento brasileiro, quais fossem, os altos 

encargos financeiros internos e a necessidade de desembolso imedia 

to de um elevado montante de divisas, para aquisição de equipamen 

tos etc. no estrangeiro, com pr~juízo das disponibilidades do País, 

precárias à época. 

Já estava a !COMI conscientizada, de outra parte, 

de que deveria certamente buscar no estrangeiro o mencionado· 11know 

+how'", uma vez que as_ características do projeto, notadamente quan 

to à sua localização e complexidade, além dos aspectos pioneirísti 

cos que envolvia, já a haviam deixado antever que seria irnpraticá- 

r: 

r: 
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vel, naquele momento, encontrar no País apoio técnico à altura de 

suas necessidades. 

Entendeu a ICOMI por bem dar então conhecimento, 

tanto ao Governador do Amapá quanto a outras altas autoridades go 

vernamentais brasileiras, das negativas e Ôbices acima referidos, 

tendo sido, em consequência, liberada para obter no estrangeiro 

tanto o sócio para a execução do projeto corno o financiamento que 

o mesmo iria exigir. 

No dia 25 de janeiro de 1949, em reunião formal, 

a Diretoria e o Conselho Fiscal da ICOMI, deste fazendo parte o 

brilhante advogado e professor de Direito Dr. Dimas de Oliveira 

Cesar, um dos principais artífices da estrutura jurídica do proj~ 

to, autorizaram o Diretor-Presidente, Dr. Augusto Antunes, a via 

jar aos Estados Unidos da América do Norte, com amplos e ilimita 

dos poderes de representação da sociedade, para ali tentar obter 

a associação e o financiamento desejados. 

Este terá sido, talvez, um dos mais.difíceis e re 

levantes momentos de toda a história do projeto que a ICOMI iria 

desenvolver no Amapá. 

A diversidade de língua, um inegável e generaliz~ 

do sentimento de desconfiànça por parte dos norte-americanos rela 

tivamente aos brasileiros, a nenhuma notoriedade da Empresa a ní - 

vel internacional, a localização geográfica das jazidas e, sobre - 

tudo, a exigência contratual de que o eventual sócio estrangeiro 

deveria guardar a inarredável condição de acionista minoritário, 

consideradas as ações com direito a voto, tudo isto fazia antecipar 

os obstáculos e as dificuldades que aguardavam tais negociações, 

sendo natural que não se conseguisse, mesmo em meio ao otimismo que 

o momento exigia e que era, aliás, muito próprio do emissário, 
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afastar, nas divagações então ocorridas, a hipótese do malogro. 

Pelo interesse que haviam demonstrado quanto ao 

aproveitamento das jazidas da Serra do Navio, inclusive partici- 

r: pando da respectiva concorrência, deveriam ser obviamente procu 

radas, em primeiro lugar, como de fato o foram,a United States 

Steel, controladora da Companhia Meridional de Mineração, e a (' 

r: 

Hanna Ore & Mining Corporation, esta ainda mais por haver estado 

presente no Território do Amapá, pesquisando o minério de ferro 

de Vila Nova. 
r: 

As negociações com as duas empresas iniciadas em 

fevereiro de 1949, foram, entretanto, levadas ao fracasso, notad~ 

mente pela incontornável negativa de seus dirigentes quanto à acei 

r 
tação de um posicionamento minoritário na sociedade, condição da 

qual a ICOMI, independentemente das obrigações contratuais que 

r: 
assumira, jamais abriria mão. 

Como última alternativa, após a qual, se também 

fracassada, iria a ICOMI deslocar suas negociações para a Europa 

Ocidental, fez o Dr. Augusto Antunes a mesma oferta de associacão ~ 

a outra empresa siderúrgica norte-americana, a BETHLEHEM STEEL 

COMPANY, então posicionada como a segunda grande companhia produ 

tora de aço do mundo. 

r 

,-., 

Foram alviçareiros os resultados dos primeiros 

contatos havidos. 
r: 

Mesmo conhecendo a condição imperiosa de que, se 

viesse a concordar com a associação, o deveria fazer na posição de 

acionista minoritãria, dispôs-se aquela empresa a estudar a propo~ 

ta recebida, reservando-se para um pronunciamento definitivo ares 

r- 
peito após conhecer, através dos técnicos que mandaria ao Amapá, as 

características, ainda que de forma superficial, dos depósitos man- 

r: 

r- 
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r 
r- ganesíferos da Serra do Navio. 

Constatada, a seguir, a pujança das jazidas, se~ 

taram-se novamente à mesa, não poucas vezes, os representantes da 
r> 

Bethlehem e o Dr. Augusto Antunes, formalizando-se finalmente, em 

documento de 9 de junho de 1949, em que aquela empresa foi repre- 

r: 
sentada por seu Diretor-Presidente, Arthur B. Homer, a associação 

que viria a constituir-se no principal fator de sucesso do rnages- 
r 

toso empreendimento. 

Juntaram-se então, já agora formalmente, !COMI e 
,<"" 

r: 
BETHLEHEM, ambas imbuídas dos melhores propósitos, para o que o 

próprio Dr. Augusto Antunes iria mais tarde descrever como "a 

grande aventura!" 

As inegáveis qualidades da empresa norte-america 
r 

na, a compreensão e o desprendimento com que sempre encarou as 
r- 

iniciativas da !COMI com vistas à defesa dos interesses brasilei- 
r 

ros em tor?o da execução do projeto, e uma série incontável de 

outros fatores positivos, foram estreitando e aperfeiçoando um 
r- 

excelente, respeitoso e cordial relacionamento, que mais de três 
r: 

r 
décadas somente fizeram consolidar e do qual o grupo brasileiro 

só tem por que se orgulhar~ 

r- 
A 31 de maio de 1950 o Sr. Arthur B. Homer, ante 

vendo a fidalguia e seriedade que iriam marcar a nova associação 

r e revelando os sadios objetivos que seriam uma constante da 

Bethlehem na condúção do projeto, enviou ao Governador do Amapá 

r carta de expressivo teor, da qual é destacado o seguinte trecho: 

r: 

110 acordo entre a Bethlehem Steel Company e a 

Indústria ·e Comércio de Minérios S.A.-ICOMI, estabele 

cendo colaboração ~tiva e efetiva das duas companhias 

para o aproveitamento do minério de manganês do Amapá, 

representa um esforço sério e excepcional da .parte de 
r 

r, 
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r: 

duas conceituadas organizações industriais para desen 

volver recursos minerais brasileiros na base de uma 

participação ativa e majoritária dos interesses brasi 

leiros. 

Não é do nosso conhecimento que tal esforço tenha 
sido feito anteriormente. 

A Bethlehem esta extremamente interessada no em 

preendimento, não só pelo minério mas, principalmente, 

como uma experiência de colaboração internacional para 

realizar objetivos desejáveis por todos os interessa - 

dos, sem dar motivos aos descontentamentos que inutili 

zaram alguns esforços semelhantes no passado. 

Esperamos e acreditamos que a ICOMI e a BETHLEHEM 

possam juntas~ realizar esse empreendimento com suces 

so, mas ambas as nossas companhias necessitarãó da sim 

patia e compreensiva colaboração das autoridades gover 

namentais brasileiras, para traçar estes novos rumos de 

progressos, da forma desejada para o Brasil." 

Hã ainda que serem ressaltados outros ângulos posi 

tivos dessa feliz associação. 

Preocupada apenas em executar um projeto mas sem 

r- 
qualquer resquício de desejo de monopolizar o controle dos servi - 

ços na fase de operação, fez a Bethlehem ocupar, com homens de sua 

imediata confiança, todos eles norte-americanos, os postos-chave 

do organograma da ICOMI no Amapá, mas treinou desprendidamente té~ 

nices brasileiros para o exercício daquelas funções, aos mesmos 

totalmente transferidas em curto espaço de tempo, após o início re 

gular das exportações. 

r 
A própriü gerência geral, sobre a qual se falará 

a seguir, que o acordo assinado dava como de indicação direta da 
,,-.,. 

Bethlehem, viria a ser tranquilamente transferida a brasileiros, 

sem qualquer imposição por parte daquela empresa. 
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A Bethlehem, por outro lado, nunca exerceu qual- 

quer tipo de pressão relacionada com a remessa de lucros, tendo 

concordado, ao contrário e seguidamente, com a aplicação de parce- 

las que lhe cabiam nos resultados da ICOMI em outros empreendimen- 

tos no Brasil, como, por exemplo, os levados a efeito através da 

BRUMASA MADEIRAS S.A., AÇOS ANHANGUERA S.A •. , AMAPÃ FLORESTAL E CE 

LULOSES.A.- AMCEL, COMPANHIA DENDt DO AMAPÃ - CODEPA e EMPREEND! 

MENTOS BRASILEIROS DE MINERAÇÃO S .• A. - EBM, (controladora das Mine- 

r- 

raçoes Brasileiras Reunidas S.A.-MBRl, subsidiárias ou coligadas 

da ICOMI, cujos patrimônios líquidos sornavam, em 30 de setembro de 

r 1983, a expressiva parcela de Cr$53.804.670.000,00. 

Acresça-se a tudo isto o momento extremamente 

gratificante, que emocionou aos brasileiros que o presenciaram ou 

dele tiveram conhecimento, quando a alta direção da Bethlehem 

Steel, vindo ao Rio de Janeiro especialmente com essa finalidade, 

comunicou ao Dr. Augusto Antunes, pouco depois do décimo ano da 

r: 
associação havida, que, pelo alto conceito em que tinha o grupo 

brasileiro e pela total confiança que este lhe inspirava, abria mão 

da prerrogativa de manter prepostos seus na Diretoria da !COMI, da~ 

do-lhe plena autonomia para, quando o desejasse, passar a dirigir 

os destinos da empresa somente com seus companheiros brasileiros! 

Entende a ICOMI, transcorridos 34 anos desde a 
r 

assinatura do memorável acordo, que dificilmente terá testemunhado 

o Brasil urna associação de capitais nacionais e estrangeiros mais 

feliz, saudável e construtiva que a formalizada entre ela e a 

Bethlehem Steel. 

Em rienhum momento, durante tão prolongado conví 
r: 

vio, arrependeu-se a !COMI de haver procurado tal associ~ção; ao 

contrário, os elevados princípios e uma ética fora do comum, irre- 
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preensivelmente guardados através dos tempos pelos diversos qua - 

dros administrativos que se sucederam na responsabilidade pela di 

reção da empresa norte-americana, foram gradativamente consolidan 

do, no grupo brasileiro, a certeza de q~e optara pela escolha me - 

lhor. 

r- 

Afora esse estofo moral, para o qual, diga-se de 

passagem, o grupo brasileiro sempre constituiu uma recíproca de 

igual nível, tornou-se desmedida a colaboração recebida da Bethlehern, 

que procedeuy financiando-os, aos estudos e pesquisas das jazidas, 

coordenou de forma irretocável toda a execução do projeto concebido 

e facilitou, com o respeito de sua presença, a obtenção do volumoso 

financiamento para a execução das obras, de quase setenta milhões de 

dólares, sem qualquer aval do Governo Brasileiro. 

No capítulo que trata da concorrência para o apro 

veitamento do manganês da Serra do Navio foi destacada a parte da 

proposta apresentada pela ICOMI, segundo a qual estaria sempre asse 

gurado a acionistas brasileiros o controle da Empresa. 

Quando dos entendimentos preliminares havidos com 

a Bethlehem Steel, com vistas à associação de interesses, foi ames 

ma cientificada da existência de tal imposição contratual. 

Em 1949, ao assinar-se o acordo com aquela empre 

sa, nao somente reiterou-se o mencionado dispositivo como acertou-se 

que: 

r- 

r- 

r: 

r: 
al a garantia da manutenção do controle ãa 

ICOMI em mao de brasileiros seria refletida em cláusula especlfica 

do estatuto social da Empresa: 

b) o grupo brasileiro promoveria a criação 

de uma nova sociedade, que deteria no mínimo 51% das ações da !COMI 

e cujo estatuto social, por sua vez, determinaria que suas açoes 
r 

r> 



r: 
r- 

r 

r 

Í' 

r: 

Í' 

r 
r: 

r: 
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somente poderiam pertencer a brasileiros. 

Dentro da sistemática assim fixada, foi então 

constituida, por escritura pública de 31 de maio de 1950, a COMPA 

NHIA AUXILIAR DE EMPRESAS DE MINERAÇÃO - CAEMI, com o capital ini- 

cial de Cr$10.000,00, assim distribuído: 

Augusto Trajano de Azevedo Antunes 

Jenny de· Andrade Faria 

Walter schmidt 

Pedro Ribeiro Guaracy 

Nellie A. Sales Pascoli 

Gabriel Andrade Janot Pacheco 

Aloysio de Andrade Faria 

Gilberto de Andrade Faria 

José Heilbuth Gonçalves 

Esmeralda Gonçalves Ramos 

7.510,00 

200,00 

300,00 

480,00 

480,00 

360,00 

200,00 

200,00 

240,00 

30,00 

10.000,00 

Para a Diretoria da nova sociedade, que se torna 

ria, cerca de duas décadas depois, a controladora de um diversifica 

do número de empresas, constituindo, sob o absoluto comando de bra 

sileiros, um dos mais expressivos e respeitados grupos empresari - 

ais do País, foram eleitos, como Diretor-Presidente, Augusto Traj~ 

no de Azevedo Antunes, como Diretor-Tesoureiro, Walter Schmidt e 

como Diretor-Secretário, Dimas de Oliveira Cesar. 

Como membros do Conselho Técnico de Administra - 

çao, que o estatuto social exigia fossem recrutados "dentre cida· 

dãos de reconhecido destaque social, alta competência técnica e no 

tória probidade profissional", foram eleitos Nelson Soares Faria, 

Frederico de Azevedo Antunes, Fernando Jorge Larrabure, Aldemar da 

Silva Guimaries e Paulo Pinheiro Chagas. Para o Conselho Fiscal 

foram eleitos, dentre outros, José Heilbuth Gonçalves, Francisco 

Rodrigues de Oliveira, Orlando Caldeira e Iphigênio Soares Coelho. 
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Ao artigo 59 do estatuto social da nova empresa 

foi dada a seguinte redação, consubstanciando os compromissos re- 

ferentes ao seu controle: 

"Artigo 59 - As ações somente poderão pertencer 

a brasileiros ou a sociedades organizadas no Pais, cons 

tituidas de s5cios brasileiros." 

Poucos dias depois da criação da CAEMir cu seja, 

a 5 de junho de 1950, uma assembléia geral extraordinária dos acio 

nistas da ICOMI aprovava o aumento do capital social de Cr$ ••••••• 

2.000.000,00 para Cr$20.000.000,00, mediante subscrição em dinhei- 

ro, a ser integralizada dentro do prazo máximo de 30 dias, bem co 

mo alterava diversos dispositivos estatutários, tendo sido dada ao 

artigo 39 a seguinte redação: 

r 

11Artigo 39 - O capital social é de Cr$ .••.•••••.• 
20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros}, integralmen 

te realizado, dividido em 100.000 (cem mil) ações ordin! 

rias, nominativas ou ao portador, do valor de Cr$200,00 

(duzentos cruzeiros} cada uma. 

Parágrafo 19 - As ações ao portador não poderão exceder, 

em seu conjunto, a 49% (quarenta e nove por cento) doca 

pital social. 

Parágrafo 29 - As ações nominativas somente poderão per 

tencer a brasileiros ou a sociedade organizada no Pais, 

constituida por sócios brasileiros; quando tal sociedade 

formar seu capital com ações ao portador, total ou parcl 

almente, os respectivos estatuto·s - deverão estipular: a) 

que tal sociedade não admitirá nem reconhecerá para quai~ 

quer efeitos, inclusive na formação de suas assembléias 

gerais e para percepção de dividendos, que suas ações per 

tençam a estrangeiros; b) que dos títulos representativos 

dessas ações conste expressamente que elas não poderão 

transferir-se a estrangeiros." 

r 

r: 

r» 
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A verificação da subscrição, totalmente atençida, 

ocorreu na assembléia geral extraordinária de 21 de junho de 1950, 

r- 

quando a CAEMI, pela primeira vez, participou do capital da ICOMI, 

subscrevendo, do total de Cr$18.000.000,00 do aumento, ações que 

somavam Cr$9.180.000,00: as restantes, num total de Cr$ •••••••••••• 

8.820.000,00, foram subscritas por Augusto Trajano de Azevedo ~.ntu- 

nes, este mantendo ainda, com as ações que anteriormente possuia, a 

condição de acionista majoritário.da ICOMI. 

Na assembléia geral extraordinária de 18 de janei 

rode 1951, que aprovou o aumento do capital social de Cr$ ••••••••• 

20.000.000,00 para Cr$30.000.000,00, é que se registraram dois fatos 
r: 

de grande importância: um, oficializando o ingresso da Bethlehern 

Steel no capital da !COMI, mediante a subscrição de todo o aumento, 

e outro, consignando ter a CAEMI passado a deter o controle acioná- 

r 

r: 
rio da Empresa, cujo capital, naquela data, passou a ter a seguinte 

distribuição: 

r 

CAEM! 

Bethlehem Steel Company 

Augusto Trajano de Azevedo Antunes 

Walter Schmidt 

Pedro Ribeiro Guaracy 

Nellie Sales Pascoli 

Gabriel Andrade Janot Pacheco 

José Heilbuth Gonçalves 

19.998.800,00 

10.000.000,00 

200,00 

200,00 

200,00 

200,00 

200,00 

200,00 

r. 

r: 30.000.000,00 

r: 
A assembléia geral de 26 de junho de 1952 é que 

aprovou, além de uma subscrição adicional da Bethlehem (Cr$ ••••••••• r: 
- 

9.200.000,00), um novo estatuto social, refletindo pontos acertados 
r- 
r: com a empresa norte-americana relativamente à representação ativa e 

r: passiva da sociedade. 

r- 



r: 

r: 

r 

r 

r: 

r 

r 

r: 

r 

r 

r 
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De acordo com os entendimentos havidos, foi fixa- 

do em 4 o número dos membros da Diretoria, com mandato de 6 anos e 

com as designações de Diretor-Presidente, Diretor Vice-Presidente, 

Diretor-Secretário e Diretor-Gerente, os dois primeiros cargos a 

serem preenchidos por pessoas indicadas pela CAEMI e os dois últi 

mos por pessoas de indicação da Bethlehem, devendo a sociedade ser 

representada, inclusive na assunção de obrigações, mediante a assi- 

natura de dois Diretores, sendo um dos indicados pela CAEMI e outro 

dos designados pela Bethlehem, 

Assim, foram os cargos de Diretor-Presidente e 

Diretor-Vice-Presidente ocupados, respectivamente, por Augusto Tra- 

jano de Azevedo Antunes e Fernando Viriato de Miranda Carvalho e os 

de Diretor-Secretário·e Diretor-Gerente, respectivamente, por Fran- 

cisco de Paula Rodrigues Alves da Costa Carvalho e Robert Dexter 

Butler. 

O Dr. Francisco Carvalho era, à época,· um dos 

advogados do Escritório do Dr. José Nabuco, que cuidava dos interes 

ses da Bethlehem no Brasil, tendo sido recomendado à empresa ameri- 

cana, para integrar a Diretoria da ICOMI, pelo próprio Dr. Nabuco. 

Vale abrir-se aqui um parêntesis para lembrar-se 

que com tal seriedade, competência, dedicação e lealdade serviu o 

Dr. Francisco Carvalho à ICOMI que acabou por merecer, em curto es- 

paç~ de tempo, tanto a total confiança da Bethlehem corno da própria 

CAEM!, a cujos quadros administrativos iria mais tarde também per- 

tencer, exercendo com uma dignidade fora do comum as altas funções 

que lhe foram atribuidas. 

A mencionada assembléia geral de 26 de junho de 

1952 aprovou a seguinte composição do capital da ICOMI: 



r- 

r: 

r- 

r: 

r: 

r 

r- 

r- 

r- 
r: 

r- 

r- 

r: 

r> 

r: 

r: 
r: 

r 
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CAEMI 

Bethlehem Steel Company 

Warren M. Driver (ll 
Francisco de Paula da Costa Carvalho 
Bethlehem Steel Export Corporation 

Bethlehem Brazilian Corporation 

Bethlehem Mines Corporation 

Bethlehem Transportation Corporation 

Bethlehem Supply Company 

20.000.000,00 

19.178.000,00 

20.000,00 

200,00 

200,00 

200,00 

200,00 

200,00 

200,00 

39.200.000,00 

O acerto das participações exatas da CAEM! em 

51% e da Bethlehem em 49% no capital da ICOMI, que seriam rigoro- 

sarnente mantidas de então para a frente, ocorreu na oportunidade 

do primeiro aumento de capital havido mediante incorporação de 

reservas, na assembléia geral extraordinária de 17 de dezembro de 

1957, que o elevou de Cr$39.200.000,00 para Cr$200.000.000,00 assim 

afinal distruibuidos: 

CAEM! 

Bethlehem Steel Cornpany e subsidiárias 

102.000.000,00 

98·. 000. 000, 00 

200.000.000,00 

tll O Sr. Warren M. Driver foi o primeiro advo 
gado da Bethlehern mandado ao Brasil para participar, com 
os advogados brasileiros, da estruturação jurídica do pro 
jeto do Amapá, que dele recebeu, bem corno de seu sucessor 
imediato, Sr. James Slater, valiosíssima contribuição. 
Essas mesmas funções, já então consolidada aquela estrutu 
ração, seriam depois atribuídas aos Srs. Eugene E. Buchanan 
e, em 1982, ao Sr. David A. Macdonald, que atualmente ainda 
as exerce. 

----- --- ------------ 



r 
r- 

r- 

r: 

r: 

r-. 
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A partir de então, sofreu o capital social da 

ICOMI numerosas alterações, sempre rigorosamente respeitado o con- 

trole acionário da CAEMI, tendo atingido, a 31 de julho de 1983, 

um total de Cr$8.866.000.000,00 com a seguinte distribuição: 

CAEM! 
Bethlehem steel Corporation 
Augusto Trajano de Azeyedo Antunes 
Arnaldo Walter Blank 
Daniel G. Dydenstricker 
Samuel Fineberg 
Oswaldo Luiz Senra Pessoa 
Hermelino Herbster Gusmão 

4.521.659.994,00 
4.344.340.000,00 

1,00 

1,00 

1,00 
1,00 

1,00 
· · · · · · · · · 1,00 

8.866.000.000,00 
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r: 
8. A GER~NCIA GERAL 

Aceitando a Bethlehem Steel associar-se minori- 

tariamente a um grande empreendimento no Brasil, no qual já fize- 

r: ra substanciais investimentos, anteriores mesmo em cerca de três 

r anos à formalização de sua participação no capital da ICOMI, se - 

ria justo e perfeitamente compreensível que condicionasse sua ad~ 

são a um mínimo de exigências, todas refletindo sua verdadeira 

r: 
preocupação, qual fosse a de que se assegurasse, tanto quanto 

possível, a rápida e perfeita execução do projeto. 

Não estava ela preocupada - posição que sempre 

manteve - com o retorno do capital investido, com excessos de au- 

r toridade do sócio majoritário brasileiro ou outras indagações 

desse tipo; o que desejava realmente é que os planejamentos e 

cronogra.~as da construção fossem cumpridos com exatidão e que pu- 

desse, em prazo relativamente curto, alimentar seus fornos com o 

manganês do Amapá, garantindo um suprimento que iria, sem dúvida, 

principalmente face às incertezas do mercado (a Rússia havia can- 
r: 

celado à época seus fornecimentos de manganês ao ocidente), tran- 

r 

quilizá-la operacionalmente. 

A principal das exigências que fez foi, portan 

to, a de que coubesse a ela a indicação do técnico que ocuparia o 

cargo de gerente geral das obras durante o período de implementa 

ção do projeto e até que fosse posto em funcionamento, com o ini 

cio da exportação, todo o complexo industrial destinado ao apro 

veitamento do minério. Obviamente, concordou a ICOMI com tal exi 
r 

gência, condicionando; todavia, à aprovação de sua Diretoria, a 

designação final do técnico que viesse a ser indicado para a fun- 

- çao. 
r: 

r· 

r: 
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r: 

r 

Afortunadamente, tanto para a !COMI como para a 

Bethlehem, os entendimentos havidos em torno do preenchimento do 

cargo resultaram na indicação do geólogo norte-americano, Dr. 

Robert Dexter Butler. 

O Brasil não era país estranho para o Dr. Butler, 

que aqui chegara, pela primeira vez, a 7 de dezembro de 1942, em 

pleno curso da Segunda Guerra Mundial, a serviço do 11Board of 

Economic Warfare" do Governo Americano, à época interessado na 

aquisição de quartzo e mica produzidos em Minas Gerais, Goiás e 

Bahia. 

r: 

·"· 

r: 

Na realidade, sua permanência no Brasil deveria 

ser de 30 ou 60 dias, prazo em que cumpriria a missão recebida. 

Cerca de duas semanas após o inicio de seu trabalho, entretanto, 

era acometido de doença o representante daquela entidade no Bra 

sil, que se viu obrigado a retornar aos Estados Unidos, daí resul 

tando ter sido o Dr. Butler designado para substitui-lo. 

Após três anos no exercício daquela função ofi 

cial (1942/1945}, que lhe propiciou conhecer e lidar pessoalmente 

com técnicos brasileiros de grande projeção, como Glycon de Paiva, 

Irnack do Amaral, Othon Leonardos e Capper de Souza, adaptado que 

estava aos costumes do Pais, decidiu aqui permanecer por mais dois 

anos, ocupando (1946/47) o cargo de Gerente da PIGMINA, empresa que 

produzia e exportava baritina da Ilha Grande de Camamá, no Estado 

da Bahia. 

r: 

No final de 1947, quando, aproveitando um perí~ 

do de férias, visitava jazidas de ferro e manganês em Minas Gerais 

(época em que se encontrou, em Itabira, com John Van Nostrand Dorr 

II e Gilbert Whitehead, que viriam a ter expressiva participação 

no projeto da ICOMI no Amapá), foi apresentado ao Dr. Augusto An- 

r 
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tunes, de quem pela primeira vez ouviu falar do manganês da Serra 

do Navio. 

Em 1949, já há um ano a serviço da Bethlehem 

Steel na Ãfrica, de passagem por um posto militar americano no 

Sahara, foi surpreendido com o recebimento de um radiograma da 

empresa, determinando seu imediato regresso aos Estados Unidos, a 

fim de se preparar para importante trabalho na América do Sul. 

No corpo da mensagem, estavam inseridas referências aos entendi- 

mentes entre a Bethlehem e o Dr. Augusto Antunes e às jazidas de 

manganês da Serra do Navio. 

Aceita a missão, viajou o Dr. Butler dos Esta- 

dos Unidos para o Brasil nos primeiros dias de agosto de 1949, 

para acertos e entendimentos com o Dr. Augusto Antunes, os quais 

tiveram lugar no primeiro escritório da ICOMI no Rio de Janeiro, 

na rua Teófilo Otoni n9 74. 

A 21 de agosto de 1949 chegava ao A.~apá o Dr. 

Butler, acompanhado de sua esposa, d. Heloise Butler, sua dedica- 

da companheira de todos os ~ementas, ambos provavelmente sem ima- 

ginar que ali ficariam por cerca de 11 anos~ 

Conquanto tivesse assumido desde logo a chefia 

do Escritório de Macapá, que coordenava todas as atividades da 

ICOMI no Território, os primeiros trabalhos do Dr. Butler concen- 

traram-se na Serra do Navio, no estudo e avaliação preliminares 

de vários corpos de jazidas, de que também participaram os geólci- 

gos Peter Telfair e Jack Malinovsky, cujos resultados seriam mais 

tarde, com impressionante exatidão, confirmados pelos furos das 

sondas. 

Um pouco mais tarde é que o Dr. Butler centra- 

lizou suas inúmeras e incessantes atividades em Santana, de onde 
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passou a coordenar, fiscalizar e supervisionar todos os trabalhos 

administrativos e técnicos da Empresa no Terriforio. 

A 31 de janeiro de 1952 passou o Dr. Butler a 

contar com a excelente colaboração do Dr. Daniel G. Sydenstricker, 

que, convidado pelo Presidente da ICOMI para assumir as funções de 

assistente ào Gerente Geral da Empresa no Amapá, deixara, após 

cinco anos de trabalhos, a administração de uma indústria de fia 

çao e tecelagem em Campina Grande, no Estado da Paraiba. 

Conforme referido no capítulo anterior, na 

assembléia geral extraordinária da ICOMI, de 26 de junho de 1952, 

fora o Dr. Butler eleito Diretor-Gerente da Empresa, permanecendo, 

todavia, dentro do acordo havido, no Terrritório do Amapá, acumu 

lando as funções de Gerente Geral com as de Diretor. 

Na reunião formal da Diretoria da ICOMI, de 7 

de julho de 1953, foi-lhe dado, por delegação dos acionistas, o 

título de Gerente Geral de Construção e Operações, sendo-lhe ou 

torgados, na mesma data, poderes extremamente amplos e abrangen 

tes, que o habilitavam a exercer plena autoridade na direção dos 

trabalhos de implementação do projeto, que, em sua principal fase, 

perdurariam por três anos, de janeiro de 1954 a dezembro de 1956. 

Em janeiro de 1956, pass~u o Dr. Butler a exer 

cer tão somente as funções de Diretor de Operações, assumindo o 

cargo de Gerente Geral o Dr. Daniel Sydenstricker. 

Somente em janeiro de 1960 é que o Dr. Butler 

acedeu em ser transferido para a sede da Empresa no Rio de Janei 

ro, onde continuou a exercer suas funções de Diretor até 1970, 

quando se aposentaria,· retornando aos Estados Unidos. 

Foram realmente inestimáveis os serviços pres 

tados pelo Dr. Butler à ICOMI. 
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Com seriedader dedicação fora do comum, enorme 

capacidade de trabalho, admirável competência profissional, com 

lealdade à Bethlehem mas também à ICOMI, logo por ele incluida em 

sua área de afetividade, superintendeu e coordenou com energia, 

prudência e inegável sabedoria toda a fase de pesquisas e o tumul 

tuado período da construção,dirigindo, após o início das exporta 

çoes, as obras complementares de infraestrutura (vilas residenci 

ais, etc), que lhe consumiriam mais alguns anos de intenso traba 

lho no Território do Amapá. 

Por toda uma soma de virtudes, como cidadão e 

como profissional, impôs-se.o Dr. Robert Butler à admiração de to 

dos quantos tiveram o privilégio de conhecê-lo, ficando seu nome, 

~espeitado e saudosamente lembrado, indelevelmente ligado à his 

tória da ICOMI. 
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Dr. Robert Dexter Butler - Quintal - 1952. 

Dr. Robert Dexter Butler e Sra., D. Eloise. 
Quintal, 1952. 
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Escritório de Ma.capá - Set., 1952. Ao fundo, 
Dr. Butler; à frente, Dr. Daniel G Sydens 
tricker. 
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9. O ESCRITÓRIO DO R!ú DE' JANEIRO' -~ OUTROS' ESTABELECIMENTOS 

Paralelamente às providências atinentes à imple 

mentação do projeto no Amapá, deveria a ICOMI proceder a uma gra - 

dual modificação da estrutura de seus serviços administrativos no 

sul do Pais, inclusive por haver percebido, na ocasião mesmo em 

que se habilitara à concorrência para o aproveitamento das jazi - 

das, a necessidade de abrir um Escritório no Rio de Janeiro, então 

Distrito Federal, onde estavam sediados os três poderes constitu 

cionais da República e onde iria ela tratar de todos os numerosos 

assuntos inerentes ao empreendimento. 

Assim, por deliberação de 25 de abril de 1949, 

foi criada uma filial da Empresa no Rio de Janeiro, de inicio ins 

talada em salas particulares do Dr. Walter Schmidt, na rua Teófilo 

Otoni n9 74 - 39 andar, e, a partir de 1950, em algumas poucas sa 

las alugadas no 99 andar do Edifício Lowndes, na Avenida Presiden 

te Vargas n9 290. 

Dessa época até o final de 1953 a manutenção das 

atividades administrativas na filial do Rio de Janeiro exigiu eno~ 

mes sacrifícios da Empresa, que, não obstante o avanço de seus tra 

balhos no Amapá, continuava a lutar com grande falta de recursos. 

Era imperiosa, por isto, uma severa austeridade 

em seus gastos, por menores que fossem, motivo por que adotou me 

didas de contenção de despesas que mais tarde se tornariam quase 

inacreditáveis, por sua minúcia e abrangência, como, por exemplo, 

o veto à compra de uma simples cadeira lCr$500,00 à época, ou 

Cr$0,50 em moeda de hoje}, a suspensão do café servido em garra 

fas térmicas abastecidas em bares e o uso de alongadores metáli 

cos para·o total aproveitamento de lápis! 
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r> 
Somente a partir do final de 1953, com a grada 

tiva liberação de parcelas do empréstimo do Eximbank (assunto a ser 

relatado mais adiante), é que aquele difícil quadro se modificou, 

vindo a ICOMI a adquirir, no próprio Edifício Lowndes, três pavi 

mentos, e, mais tarde, a incorporar o Edifício "Barão de Maua", na 

Avenida Graça Aranha n9 26, inaugurado em janeiro de 1965 e onde 

iria instalar-se com grande conforto, juntamente com a CAEMI e ou 

tras empresas do Grupo, utilizando quase a metade dos vinte andares 

do prédio. 

r 

r- 

r 

i"', 

O Edificio. 11Barão de Mauá 11, à época considerado o 

mais moderno e dos mais seguros do País, viria a ser totalmente des 

truido por inopinado incêndio irrompido na madrugada do dia 11 de 

dezembro de 1980, quando não só as empresas do Grupo Caemi como, 

também, a Vale do Rio Doce, Petróleo Ipiranga, Ferteco e outras or 

ganizações perderam praticamente todo o acervo que ali possuiam. 

'Afora o lado dramático e impiedoso do episódio, 

serviu ele para ressaltar, uma vez mais, a fibra e o espírito de 

luta do Grupo Caemi. 

No final da tarde do mesmo dia 11 de dezembro, 

quando as chamas continuavam a devorar o prédio, a alta cúpula do 

Grupo, sob o comando do Presidente do Conselho de Administração da 

CAEMI, Dr. Augusto Antunes, precariamente inst~Elda em salas da Fun 

dação Caemi de Previdência Social, na rua Senador Vergueiro, havia 

assegurado a locação de 4 pavimentos do recém-construido Edifício 

"Lineu de Paula Machado", na Avenida Almirante Barroso n9 52, pre 

parados e ocupados pelas empresas do Grupo em tempo recorde. 

Em 1982, adquiriu a citada Fundação um terreno na 

Praia de Botafogo, esquina com a rua Marquês de Olinda, onde ini 

ciou a construção de novo prédio, que abrigará, provavelmente em 
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r- 
1985, as sedes das Empresas Caemi localizadas no Rio de Janeiro. 

Correlatamente, as necessidades administrativas 

da !COMI ditaram a criação de outros estabelecimentos no País (Ma 

capá, Belém, Fortaleza, Brasília, são Paulo, Curitiba, Porto Ale 

gre, etc.), e, mesmo, no estrangeiro (Escritório de New York), a 

maioria deles extinta uma vez atendidas as necessidades que motiva 

ram sua criação. 

r-- 

r> 

O Escritório de New York, criado em 20 de outu 

bro de 1953 e chefiado sucessivamente por Frederico de Azevedo An 

tunes e Samuel Fineberg (também Mauro Pena, deslocado do Escritó 

rio do Rio de Janeiro, ali trabalhou durante algum tempo), desem 

penhou importante papel na realização do projeto do Amapá, coorde 

nando as compras e embarques durante o período da construção e fa 

cilitando os entendimentos do Grupo brasileiro com empresas e enti 

dades norte-americanas, para o que contou, mais uma vez, com aso 

lidariedade da Bethlehem Steel, que, inclusive, designou diversos 

de seus colaboradores para trabalhar naquela unidade. Dentre ou 

tros, são lembrados Melvin A. Neff, Paul B. Enir.ekin, Ivor D. Sims, 

Charles E. Walsh Jr. e George Joseph Frering (depois transferido 

para o Escritório do Rio de Janeiro). 

Também o Escritório de Belém desempenhou papel da 

maior importância na execução do projeto, coordenando as compras 

locais, dando assistência aos funcionários em trânsito e promoven 

do a liberação alfandegária de materiais importados ou adquiridos 

no sul do País e seu reembarque para Macapá. 

Essa grande movimentação de cargas foi feita, em 

sua maior parte, através da utilização dos navios da Moore Me 

Cormack, onde trabalharam os Srs. Me Crae e Cláudio Lima, este de 

pois transferido para a ICOMI. 
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O primeiro chefe do Escritório de Belém foi o 

Sr. Benedito José Carneiro de Amorim, a quem a Empresa deve ser 

viços de inestimáveis valor e expressão. 
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r 
r: 10. REVISÃO DO CONTRATO DE' ARRENDAMENTO DAS· JAZIDAS 

r 

Durante cerca de dois anos e meio, a contar do 

contrato de 6 de dezembro de 1947, realizou a ICOMI, sob constante 

fiscalização do Governo do Território do Amapá, as pesquisas das 

jazidas de manganês da Serra do Navio, tendo procedido, paralela 

mente, aos demais estudos relacionados com o aproveitamento, trans 

porte e embarque do minério. 

No decurso de tais pesquisas e estudos, conside 

radas e examinadas, de modo mais acurado e pormenorizado, as diver 

sas peculiaridades do empreendimento, concluiu a ICOMI ser impres 

cindível postular uma revisão daquele contrato, a fim de melhor 

possibilitar a realização dos trabalhos e obras nele previstos, 

dentro de prazos e condições que melhor se harmonizassem com os re 

sultados concretos já obtidos e com estudos a que procedera, bem 

como para melhor esclarecer e definir os direitos e obrigações das 

partes contratantes. 

Além disso, acrescer-se-ia à revisão dispositivo 

especificamente voltado para a admissão, pela ICOMI, de um sócio 

estrangeiro, mantendo-se no contrato a cláusula assecuratória da 

manutenção do controle acionário da Empresa em mãos de brasileiros. 

Apresentada a proposta de revisão ao Governador 

Janary Nunes, manifestou-se este a favor das modificações sugeri 

das,· encaminhando-as, todavia, ao Conselho Nacional de Minas e Me 

talurgia, ao qual caberia l~galmente opinar a respeito, antes de a 

matéria ser submetida à decisão final do Presidente da República. 

Naquele Conselho, foi designado relator do pro 

cesso o geólogo Glycon de Paiva, que exercera iguais funções quan 

do da aprovação do contrato original. 
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Em minucioso e bem fundamentado parecer, datado 

de 26 de maio de 1950, opinou o relator pela aprovação da revisão 

do contrato, que se mantinha essencialmente igual ao anterior em 

85% de suas cláusulas. 
r: 

Ao final de seu parecer, declarou o Dr. Glycon 
r- 

de Paiva: 

r 

"O Conselho de Minas, que já aprovou o contrato 
original,não terá dificuldade em recomendar a minuta do sub~ 

titutivo, que representa, a meu ver, um progresso sobre ar~ 

dação anterior, urna adaptação às circunstâncias melhor conh~ 

cidas nesta altura do empreendimento e a reafirmação do pro 

pósito de levar avante o aproveitamento do manganês do Amapá, 

depois de um sereno exame da experiência vivida até agora." r 

r 
Em sessao realizada naquela mesma data, emitiu o 

r: 
Conselho de Minas parecer favorável à revisão do contrato, intra- 

r: 
duzindo-lhe pequenas alterações, tendo a redação final do documen 

to sido aprovada pelo Presidente da República atravês do decreto 
r: 

n9 28.162, de 31 de maio de 1950. 
r 

A formalização da revisão do contrato se deu por 

escritura pública de 6 de junho de 1950, merecendo destaque as se- 

guintes regras e obrigações constantes do novo instrumento, que, 

com exceção de um termo aditivo de efeitos transitórios, que seria 

assinado por ocasião da obtenção de financiamento para o projeto - 

r: assunto a ser mencionado mais adiante - se manteve inalterado por 

r: 33 anos e assim certamente se manterá até o final do seu prazo de 

vigência: 

,-. - os estudos geológicos das jazidas seriam cus- 

r teados exclusivamente pela !COMI, sem ônus algum para o Território; 

r: - até 31 de dezembro de 1951 deveriam estar ter- 

r minados os estudos que permitissem, de forma segura, concluir sobre 

r 

r 
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r: 

r: 
a tonelagem mínima de minério de manganês de alto teor que as jazi 

das conteriam; 

r: 

r-. 

- ao Território seriam assegurados pela ICOMI to 

dos os meios necessários a uma ampla fiscalização dos trabalhos, 

inclusive de relatórios contendo todos os dados que fossem sendo 

colhidos durante a fase de verificação das jazidas; 

- a obrigatoriedade da opção, em igualdade de 

condições e uma vez verificada a existência de uma tonelagem míni 

ma capaz de justificar o investimento, pela construção de uma es 

trada de ferro como meio de transporte do minério, pela influência 

do empreendimento no progresso da região; 

- reserva de uma capacidade de tráfego de 200.000 

toneladas anuais para uso público; 

- pagamento, ao Território, de um preço de arren 

damento C"royalty") correspondente a 4% do valor de venda do miné 

rio posto a bordo do navio no porto de embarque- valor F.O.B.; 

- obrigatoriedade de submissão ao Governo Federal, 

para aprovaçao, do projeto, equipamentos, etc. da estrada de ferro 

e do projeto das instalações portuárias, destinadas ao escoamento 

do minério e que seriam construidas à margem do Rio Amazonas ou em 

outro local conveniente; 

- direito de a ICOMI demarcar uma área de até 

2.500 hectares, para pesquisa e lavra do minério; 

- prazo de 50 anos para o arrendamento das jazi 

das, a contar da data em que a !COMI comunicasse ao Governo do Ter 

ritório sua decisão de realizar o aproveitamento da jazida (uma co 

municação viria a ser feita por carta de 2 de maio de 1953, data 

esta que passou a ser contratualmente considerada como a do início 

da concessão); 
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r: - pagamento de. "z-oya Lt.y " adicional de 1% ou, à 

opçao do Território, obrigatoriedade de a !COMI ali investir, em 

novos empreendimentos 20% dos lucros líquidos originados da explo 

raçao das minas arrendadas. Desse dispositivo originar-se-iam 

diversos projetos desenvolvidos pela ICOMI no Amapá, diretamente 

ou através de subsidiárias especialmente criadas com essa finali 

dade, todos exercendo benéfica influência no desenvolvimento da 

economia do Território. Três deles, executados ou em execuçao pe 

la BRUMASA MADEIRAS S.A. (compensados e sarrafeados), AMAPÃ FLORES 

TAL E CELULOSES.A. -AMCEL (plantio de pinus e produção de celulo 

se) e COMPANHIA DENDÊ DO ru,t.APÁ - CODEPA (Óleo de dendê} asseguram 

hoje a continuidade das atividades da ICOMI no Amapá, independente 

mente da futura exaustão das jazidas da Serra do Navio, com uma 

expressão econômica conjunta superior ~esmo à que terá sido repre 

sentada pelo aproveitamento do minério de manganês. 

Durante o período de amortização do empréstimo 

contraido junto ao Banco de Exportação e Importação de Washington 

para a execuçao do projeto e, ainda, nos segundo semestre de 1962 

e no ano de 1965, optou o Território pelo pagamento de "royalties" 

adicionais. Nos demais períodos, prevaleceu a opção por novos in 

vestimentos, que, além dos acima referidos,. foram feitos também na 

Companhia Progresso do Amapá: COPRRAM, Instituto Regional de Desen 

volvimento do Amapá - IRDA, Central Açucareira do Amapá S.A., Usi 

na de Pelotização e asfaltamento da rodovia Macapâ~ Santana. 

- obrigatoriedade da manutenção em mãos de brasi 

leiros, ou de sociedades organizadas no País e constituida exclusi 

vamente de brasileiros, de, no mínimo, 51% das ações com direito a 

voto, admitida a possibilidade de que até 49% destas ações viessem 

a pertencer a acionistas estrangeiros. 

,,...... 
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r 
A estreita colaboração que iria efetivar-se en 

tre o Governo do Território e a ICOMI, tendo em vista a execuçao 

do grandioso projeto, traduziu-se no próprio corpo do contrato de 
r 

6 de junho de 1950, cuja cláusula 50a. assim dispõe: r: 

r- 

Cláusula 50a. - Fica entendido que o objetivo 

principal do Território, ao assinar o presente contrato, 

c~nsiste na criação de condições tendentes a permitir o de~ 

senvolvimento dos recursos naturais do Território Federal do 

Amapá e que o objetivo principal da Empresa, ao assinar o r~ 

ferido contrato, está em produzir minério de manganês de al 

to teor, por preço razoável, que lhe permita competir nos 

mercados mundiais. Assim sendo, o Território e a Empresa se 

obrigam, pelo presente instrumento, cada um de per si e em 

conjunto, a cooperar efetivamente no sentido de realizar si 

multaneamente seus respectivos fins, convictos que estão de 

que nessa cooperação reside o ambiente comum necessário ao 

êxito do ambos os empreendimentos." 

r- 

r- 

Em cumprimento a formalidade legal, foi a revi- 
r: 

são do contrato para os estudos e aproveitamento das jazidas da 

r: 
Serra do Navio submetida ao Tribunal de Contas da União, que, jul 

gando-a em perfeita ordem, ordenou o seu registro em sessão de 
r: 

19 de janeiro de 1951. 

Conforme dito acima, o inicio efetivo da vigên- 

eia do contrato, que seria de 50 anos, se deu na data em que a 

ICOMI manifestou ao Governo do Território seu propósito de reali- 

zar o aproveitamento das jazidas. 
r: 

~ dessa carta, datada de 2 de maio de 1953 e 

assinad~ por Augusto ?rajano de Azevedo Antunes e Francisco de 

Paula da Costa Carvalho, o seguinte trecho: 

r: 
11Tendo no devido apreço aquela medida, pelo 

apoio que trazem à execução de nosso programa, comunicamos 
.r. 

r- 

r: 
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r- 

a Vossa Excelência, para os efeitos da cláusula 29a. do con 
trato de arrendamento de 6 de junho de 1950, dentro do prazo 
que ela nos concede para essa deliberação, que decidimos, 
nesta data, realizar o aproveitamento das jazidas de manga 
nês da Serra do Navio." 

r 

r- 

Sem dúvida alguma, o contrato assim definitiva- 

mente formalizado, veio a constituir-se em exemplo "sui generis" 

nas concessoes de pesquisa e lavra até então existentes no País. 

Nele assumiu a ICOMI obrigações e encargos que iriam exigir in 

vestimentos elevadíssimos e nele o interesse público, sob os mais 

r- variados aspectos, foi previsto e ficou ampla e permanentemente 

resguardado. 

r 
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r: 

11. FINANCIAMENTO 

r: 

r 

r 

Durante os trinta meses decorridos entre a assi 

natura do contrato original, em dezembro de 1947, e a do contrato 

de revisão, em junho de 1950, procedeu a ICOMI não somente aos tra 

balhos de pesquisa propriamente ditos corno, também, paralelamente a 

uma produção experimental de minério, transportado em chapas de aço 

pelo rio Amaparí até Porto Platon e, dali, em caminhões, até Maca - 

pá, para embarque nos navios; à organização dos serviços auxiliares 

imprescindíveis, tais como abastecimento, transportes, comunicações 

e saneamento, atividades que consumiram, até meados de 1950, cerca 

de Cr$15.000.000,00. 

Esses trabalhos e estudos permitiram à Empresa 

chegar às seguintes conclusões preliminares: 

a) as jazidas apresentavam volume fora do comum, 

estimado conservadoramente em 20.000.000 de toneladas de minério de 

excelente qualidade, com teor médio superior a 50%; 

b) seu aproveitamento iria exigir, além das insta 

lações da mina, a construção de uma estrada de ferro moderna, de 

grande capacidade de tráfego, numa extensão aproximada de 200 qui 

lômetros, e obras portuárias; 

e) o custo de tais obras deveria atingir cerca de 

r: 

r: 

r 

r: 

r: 

r: 

r": 

r: 

r: 
r: 

r 

Cr$700.000.000,00. 

a} BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCÃO E 

FOMENTO 

A rapidez imprimida pela ICOMI ao andamento de seu 

cronograma de trabalho, algumas vezes originada de prazos exiguos 

que lhe haviam sido impostos no contrato de arrendamento das jazi - 

das, fez com que, na mesma data da assinatura da revisão do contra 

to original - 6 de junho de 1950 -, endereçasse a Empresa ao Gover- 

r: 

r 
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r: 

r: 

r 

vernador do Território longa e circunstanciada exposição de moti 

vos, dando-lhe conta das opiniões que ouvira de elementos de desta 

que na economia e finanças brasileiras e de contatos procurados com 

organizações financeiras européias e americanas, sempre com vistas 

à obtenção de financiamento para o projeto, do que resultara encon 

trar apoio em suas pretensões no Banco Internacional de Reconstru 

ção e Fomento (International Bank for Reconstruction and Develop 

ment), um grande estabelecimento de crédito, com característica es 

pecial de pessoa de direito internacional, do qual o Brasil era 

Estado-Membro. 

r 

r 

r: 

r 

Em linhas gerais, propunha-se aquele Banco a con 

ceder à ICOMI um empréstimo global de US$35,000,000 a longo prazo, 

com taxa de juros dei 1/2% ao ano e comissão de empréstimo de 1% 

ao ano, estabelecendo a importância de US$8.00 por tonelada expor 

tada para atender ao serviço de empréstimo, que, em condição sem 

precedentes, abrangeria, além dos materiais que seriam importados, 

todas as despesas, trabalhos, obras e materiais que devessem ser 

realizados em moeda brasileira. 

Duas exigências fundamentais foram feitas pelo 

Banco para a concessão do financiamento: a apresentação, pela 

!COMI, de garantia de mercado, de pronto assumida pela Bethlehem 

Steel, e a garantia formal do Governo Brasileiro, mediante aval, 

que o próprio estatuto do Banco tornava obrigatório. 

Remetido o assunto pelo Governador do Território 

à consideração do Presidente da República, determinou este que, a 

respeito, fossem ouvidos o Conselho Nacional de Minas e Metalurgia 

e o Ministério da Fazenda. 

No Conselho de Minas a matéria foi aprovada à 

vista de parecer favorável emitido pelo relator Glycon de Paiva, o 

r 

r: 

r: 

r: 

r: 

r: 

r 

r 

r 

r: 

r: 
r: 

r: 
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r 

mesmo ocorrendo na órbita do Ministério da Fazenda, com base em 

trabalho elaborado pelos assessores .técnicos Armando Godoy Filho 

e Octavio Gouvêa de Bulhões. 

Retornando o processo respectivo à Presidência 

da República, capeado por exposição de motivos do Ministro da Fa 

zenda, Guilherme da Silveira, foi dali enviado ao Congresso Nacio 

nal, com mensagem de 23 de junho de 1950, acompanhada de projeto 

de lei autorizando o Governo Federal a conceder o aval exigido pe 

lo Banco Internacional. 

Na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, gr~ 

ças sobretudo à operosidade e empenho pessoais do Governador Jana 

ry Gentil Nunes e do Deputado Coaracy Gentil Nunes, o projeto tra 

mitou com desusada celeridade, tendo sido unanimamente aprovado pe 

las respectivas Comissões de Constituição e Justiça, Economia e Fi 

nanças. 

r: 

r: 

r: 

Como do corpo do projeto de lei constava a apro 

vaçao expressa do contrato de àrrendamento das jazidas, celebrado 

entre a ICOMI e o Território, também este documento mereceu atento 

exame por parte do Poder Legislativo Federal, que o ratificou sem 

quaisquer ressalvas. 

Dentre outros parlamentares que examinaram e apr~ 

varam o contrato e a concessão do aval, estavam Lameira Bittencourt, 

Pinheiro Machado, Adroaldo Costa, Afonso Arinos Melo Franco, Flores 

da Cunha, Daniel Faraco, Eunápio de Queiroz, Vasconcelos Costa, 

Attilio Vivacqua e Apolônio Sales, tendo constado do voto deste úl 

timo, designado relator do processo na Comissão de Finanças do Sena 

do Fede~al, as seguintes palavras: 
r: 

r- 

r- 
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r: 

"Recentemente, tive oportunidade ãe visitar a 

Amazônia e de lá transportar-me para o Território do Amapá, 

onde fui expectador da nova era de prosperidade que se ini 

cia naquele longínquo trecho do território nacional. 

Confesso, sr. Presidente, que dessa excursão p~ 

lo Norte, o dia de maior emoção para a minha alma de patrio 

ta, preocupado com os assuntos econômicos do Brasil, foi, 

sem dúvida, o que passei no Amapá. 

Pude verificar como se inaugurou, naquele ponto 

da nossa Pátria, um regime de trabalho, de operosidade, de 

incansável esforço pelo enriquecimento da Nação. Na verda 

de, o ilustre Governador Janary Nunes vai impulssionando to 

das as reservas e energias do povo e - por que não dizer? - 

da terra, em benefício da prosperidade comum do País" 

r: 

r: 

r: A 14 de novembro de 1950 era, então, sancionada 

pelo Presidente da República a lei n9 1.235, que autorizava o Po- 

der Executivo a dar garantia do Tesouro Nacional ao empréstimo que 

r- 

seria contraido pela ICOMI junto ao Banco Internacional de Recons 

trução e Fomento. 

bl' MUDANÇA DE' BANCO FINANCIADOR 

BANCO. DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE 

WASHINGTON 
r 

Apesar de autorizado o Poder Executivo a dar a 

fiança ao empréstimo, não foi, porém, praticável assinar-se desde 

r: 

logo o contrato respectivo. Fazia-se mister, antes de tudo, a co~ 

provaçao efetiva, mediante perfurações, sondagens e trabalhos lo - 

cais, da existência da quantidade mínima de dez milr3es de tonela- 

r: das de minério de manganês de alto teor, prevista nos estudos pre- 

liminares. O Banco Internacional não concederia o empréstimo sem 

se assegurar previamente dessa condição essencial, de um lado, e, 

de outro, inadmissível seria que o Governo Brasileiro prestasse a 

r: 



. 61. 

r: 

fiança antes de finalizadas as pesquisas a que a ICOMI havia se 

obrigado. Além disso, era necessário ultimar~se a organização dos 

planos, projetos, orçamentos detalhados e especificações técnicas 

de todas as obras que seriam construidas. 

O resultado das pesquisas. realizadas até outubro 

de 1951, consubstanciado em relatório apresentado pela ICOMI ao Go 

verno do Território em dezembro daquele ano, confirmou e comprovou 

as apreciações preliminares sobre as quantidades de minério exis 

tente, apreciações essas que haviam aconselhado o equacionamento, 

com a devida antecedência, do problema do financiamento. 

Quanto à organ_ização dos projetos, orçamentos, 

etc., lograra a ICOMI verificar, pelos trabalhos realizados até 

1950, que o montante do empréstimo negociado com o Banco Interna 

cional, de US$35,000,000.00, bastaria para cobrir todas as despe 

sas de construção do projeto, inclusive as internas, corresponden 

tesa materiais e mão de obra nacionais. 

Ocorreu, porém, naquele ínterun,algo inesperado. 

Com efeito, terminadas as pesquisas e chegado o momento da conces 

sao definitiva do empréstimo, verificara a ICOMI que, devido a fa 

tores de ordem internacional - o rearmamento ocidental e a guerra 

da Coréia, sobretudo - acentuara-se e agravara-se em todo o mundo 

o curso da inflação geral de preços. 

Transtornadas assim, no correr do ano de 1951, 

tanto no Brasil como nos demais paises ocidentais, todas as previ 

sões razoáveis e cuidadosas em matéria de orçamentos e custos de 

utilidades, viu-se a ICOMI na contingência de refazer os cálculos 

que haviam constituido a base dos entendimentos que tivera em 1950 

com o Banco Internacional, chegando a uma nova previsão de custos, 

da ordem de US$48,000,000.00. 

r: 

r- 

r 

r: 

r: 

r: 

r: 

r: 

r- 
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r: Dificuldades vãri~s, inclusive a de se cair em 

círculo vicioso, vendo-se a nova cifra também ultrapassada pela 

inflação após a inevitável demora de tramitação de novo pedido de 

aval nas áreas do Executivo Federal e Congresso Nacional, levaram 

a ICOMI, após o esgotamento de diversas alternativas, a abandonar 

o empréstimo do Banco Internacional e a negociar com Banco de 

Exportação e Importação de Washington (Export and Import Bank of 

Washington - Eximbank) outro mútuo, já então em bases definitivas, 

num montante de até US$67,SOO,OOO.OO, eis que prevendo, além do 

total de custos de US$48,000,000,00, parcelas adicionais não somen 

te para o serviço de juros (US$7,SOO,OOO.OO) como, também, para 

eventuais variações decorrentes de nova inflação de preços (US$ •.• 

12,000,000.00). 

r: 

r 

r 

(' 

r 

r: 

r: 

r: 

r: 

r: 

Para o êxito das negociações levadas a efeito 

com o novo estabelecimento, foi inestimável a contribuição da 

Bethlehem Steel, que inclusive se dispôs a assumir, dentro da es 

trutura do negócio, caso o investimento ultrapassasse determinada 

previsão, uma eventual responsabilidade perante o Eximbank, da or 

dem de US$10,000,000.00. 

Tendo sido específica para o financiamento an 

teriormente negociado e contendo uma limitação de crédito incompa- 

tível com os novos orçamentos do projeto, teve a lei n9 1.235/50 

que ser deixada de lado, firmando-se, inclusive devido a outros 

fatores acima apontados, o consenso de que seria inconveniente e 

até mesmo impraticável vincular-se o novo contrato de empréstimo à 

concessão·de aval por-parte do Governo Brasileiro. 

Aceita, como o foi, a premissa pelo Eximbank, se 

ria perfeitamente compreensível que impuzesse o mesmo o recebimen- 

r: 

r: 

r 

r 

r- 
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to de diversas outras garantias, diretas e indiretas, que ores- 
r: 

guardassem, tanto quanto possível, dos riscos do vultoso emprésti- 

mo que iria conceder. 
r: 

Assim, formulou o Banco as seguintes exigências 

básicas: 

al garantia de mercado para absorção da quantid~ 

de (avaliada.em 5.500.000 de toneladas) de minério de manganês ne- 

I"" 
1 

cessária à liquidação do empréstimo, dada pelo próprio Governo Ame 

ricano, através do "Defense Material Procurement Agency-DMPA11, ór 

gão incumbido da coordenação da compra e estocagem de materiais es 

tratégicos. 
r- 

t importante ressaltar que o contrato assinado 

entre a ICOMI e o DMPA previa a obrigatoriedade de vir este a ad- 

quirir o minério produzido pela ICOMI, a preços de mercado, mas 

não obrigava esta a vendê-lo àquela Agência, deixando a Empresa, 

r: portanto, inteiramente livre para negociá-lo com quaisquer consu- 

midores; 

bl declaração do Governo Federal, segundo a qual 

estariam sendo considerados economicamente vantajosos, sob o ponto 

de vista nacional, o projeto de aproveitamento das jazidas e o pla 

no de seu financiamento, na forma indicada em expediente preparado 

r- com tal finalidade, não sendo antevistas, de outra parte, objeções 

ao prosseguimento da respectiva execução; 

e) garantia do direito de a ICOMI exportar as 

quantidades de minério necessárias ao pagamento integral das pres- 

tações programadas do serviço do empréstimo; 

d) autorização à Superintendência da Moeda e do 

Crédito do Banco do Brasil, para acertar em detalhe com o financia 

dor medidas satisfatórias para prover disponibilidades de dólares 

r- 
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r: 

r: 
para o pagamento do empréstimo e juros, incluindo medidas, sem 

ônus para o Banco ou para a ICOMI, para a aplicação direta no paga 

menta do serviço do empréstimo de uma parte das divisas resultan- 

tes das vendas de minêrio ao Governo Americano; 
r- 

e) garantia do fornecimento, à ICOMI, das compe- 

tentes licenças de importação para os equipamentos, maquinárias, 

r> 
materiais diversos e suprimentos necessários à construção rápida, 

econômica e eficiente de suas obras e instalações, bem corno à ope- 

raçao, com idênticas características, de seus serviços; 

r: 
f) expedição das necessárias instruções e provi 

soes administrativas para promover-se o rápido despacho dos navios 

de minério e dos que levassem cargas destinadas ao Porto de Santa 

na, consignadas à !COMI durante as fases de construção e operaçao 

do projeto; 

r: 

gl concordância do Governo do Território do Ama 

pá em exercer desde logo opção contida em cláusula do contrato de 

arrendamento das jazidas, dando certeza à ICOMI de que, até a li 

quidação do empréstimo, iria pagar um_acrêscimo ao preço de arren 

damente, ficando dispensada consequentemente do cumprimento de al 

ternativa de investimento, prevista na mesma cláusula; 

r: h) solução prévia, por parte do Ministério da 

Fazenda, da posição da ICOMI em face do regulamento do imposto de 

renda, no que dissesse respeito às depreciações e amortizações do 

cõpital investido no projeto. 

Todas as condições inerentes ao empréstimo ne- 

gociado com o Eximbank e a ICOMI foram por esta apresentadas ao 

Governador do Território, que as encaminhou ao Ministro da Fazen- 

- 1 
da, para exame o qual, por sua vez, as submeteu ao Presidente da 

- r- República, que as aprovou. 
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A comunicação do despacho aprobatório do Presiden 

te da República, Getúlio Dorneles Vargas, ao Eximbank, foi feita 

por carta do Ministro da Fazenda, datada de 2 de outubro de 1952, 

ao fim do qual era declarado: 

r: 

"Congratulo-me com v.sas. por essa deliberação do 

Senhor Presidente da República, que, visando, de um lado, 

fomentar as atividades-mineradoras do Pais, oferece, por ou 

tro lado, ao Export and Import Bank of Washington uma de - 

monstração de que o Governo esEa disposto a ·receber os in 

vestimentos de capital estrangeiro no país, num clima de 

segurança e satisfação. 

r- 

(a} Horácio Laf er 11 

Com base na comunicação ministerial e após acura- 

do exame de toda a farta documentação inerente ao empréstimo, foi 

assinado em Washington, a 7 de janeiro de 1953, o "Conditional 

,-. Commitment Agreement", eis que outras formalidades deveriam ser sa 

tisfeitas pela !COMI, ou por pleito desta, para que o Eximbank con 

siderasse o mútuo perfeito e acabado. 

Naquela mesma data era assinado, também, agora en 

tre a !COMI e o Governo dos Estados Unidos, através da "Defense 

Materials Procurement Agency", o contrato de garantia de mercado, 

item incluido nas exigências do Eximbank. 

/'. Uma das formalidades acima referidas de ordem ex- 

trínseca, era a de que evidência houvesse da aprovação expressa e 

direta do Presidente da República às condições acima referidas, em 

despacho inclusive publicado no "Diario Oficial" da União, ritual 

seguido em numerosos outros empréstimos concedidos pelo Eximbank a 

empresas oficiais ou privadas do Brasil. 

r 

r- 
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r: 
r: 

O assunto foi levado pela ICOMI ao Governador do 

Território, que o submeteu ao Ministro da Fazenda, para encaminha 

mento ao Presidente da República, que novamente aprovou a matéria, 

desta feita em despacho formal exarado em exposição de motivos de 

25 de fevereiro de 1953, e publicado no "Diário Oficial" de 11 de 

março seguinte. 

Além da formalização em apreço, tornou-se igual 

mente necessária a ratificação, por escritura pública de adita 

mento ao contrato de arrendamento das jazidas, de duas medidas 

que integravam a relação de garantias solicitadas pelo Eximbank: 

a atribuição, à ICOMI, do direito de exportar anualmente, até a 

liquidação do empréstimo, até um máximo de 1.000.000 de tonela - 

das, efetuando em fa;or do Território o pagamento de um 11royalty11 

adicional de 5% sobre as quantidades exportadas superiores a 

500.000 toneladas anuais, e a manifestação expressa do Governo do 

Território pelo acréscimo ao preço de arrendamento, igualmente du 

rante o período de amortização do empréstimo, com dispensa simul 

tânea do cumprimento da alternativa de novos investimentos. 

Desse novo pleito, aprovado pelo Ministro da Fa 

zenda, redundou a assinatura, em 29 de abril de 1953, da referida 

escritura pública, submetida a seguir, em obediência aos mesmos 

preceitos legais inerentes ao contrato de arrendamento das jazi - 

das, ao Tribunal de Contas da União, que a registrou na sessão de 

14 de julho de 1953. 

Com a assinatura do referido aditamento, ficaram 

basicamente cumpridas todas as exigências formuladas pelo Eximbank 

para a liberação do empréstimo, as quais se viram complementadas 

pelo registro, também no Tribunal de Contas da União, das escritu 

ras de cessão das terras necessárias à construção das instalações 



r: 

r: 
r 
r 
r: 
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r: 

da mina, do porto e da estrada de ferro, assunto que será relata 

do nos capítulos próprios, adiante. 

O empréstimo, já então integralmente garantido, 

tinha por objetivo contratual o atendimento, sem exceção, de todas 

as despesas do projeto, quer se referissem a materiais importados 

e a serviços executados no exterior, pagos em moeda estrangeira, 

quer a materiais fornecidos e a serviços realizados no País. 

Fixado no montante jâ referido de US$67,500,000, 

venceria juros de 4 1/2% (quatro e meio por cento) ao ano sobre o 

saldo devedor, correspondente às importâncias efetivamente saca 

das, sem comissão de abertura de crédito, e um prazo de pagamento, 

em prestações semestrais, até 31 de dezembro de 1962, admitida, na 

eventualidade de ocorrência de dificuldades imprevistas, uma pror 

rogação até 31 de dezembro de 1965. 

Correlatamente com o contrato do Eximbank, a 

Bethlehem Steel, por instrumento de 29 de dezembro de 1953, empre~ 

tou à ICOMI, para constituir seu "fundo de giro" em poder da Fili 

al de New York, US$1,892,619.00, mediante juros de 3% ao ano (7% a 

partir de 1966}, venéiveis e pagáveis dentro do prazo de um ano 

após a integral amortização do empréstimo do Eximbank, prazo esse 

que viria a ser prorrogado por acordo mútuo. 

A segurança do esquema estabelecido no contrato 

e complementado pelas medidas governamentais acima referidas, es 

quema este resultante de exaustivos estudos, análises e negocia 

ções entre as partes, contando-se em tudo, uma vez mais, com a 

inestimável colaboração da Bethlehem Steel, permitiu que a ICOMI 

liquidasse seu débito total para com o Eximbank no dia 29 de ju 

nho de 1962, seis meses antes do prazo para tal fixado. 

r: 

r: 

r- 

r- 

r 

r 

r: 

r- 

r: 

r- 

r> 

r 
r> 

r: 
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r: 

E importante sejam aqui destacados dois fatos ati 

nentes ao empréstimo: o de que a ICOMI realizou todo o projeto bá 

sico com dispêndio global de US~Sl,500,000, quantia inferior ao li 

mite concedido pelo Eximban~, e o de que, do total utilizado, US$ 

15,615,000 foram trazidos para o Brasilr para suportar os gastos 

aqui ocorridos em cruzeiros, tendo, portanto, o País começado a 

beneficiar-se desse encaixe cambial antes mesmo do início da exe 

cução das obras propriamente ditas - 19 de janeiro de 1954. 

Além de haver a ICOMI deixado de utilizar urna pa~ 

cela expressiva do crédito posto ã sua disposição pelo Eximbank, 

convém assinalar-se, ainda, que a Empresa, que obtivera do Banco 

do Brasil, conforme autorização da Superintendência da Moeda e do 

Crédito, licenças de importação totalizando US$24,284,100.00, im 

portou materiais que sornaram US$23,067,351.63, aqui computadas im 

portações efetuadas com base em licenças anteriores, expedidas em 

1951, o que aumenta ainda mais a parcela que deixou de ser utili 

zada pela Empresa relativamente às licenças expedidas em seu fa 

vor, cujos saldos foram devolvidos ao Banco do Brasil. 

Os dois fatos acima apontados serão certamente de 

extraordinária singularidade na história dos grandes projetos exe 

cutados no Brasil com recursos e importação de materiais estrangei 

ros, atestando, de outra parte, urna dignificante e exemplar idonei 

dade empresarial. 

O rigor com que a !COMI também se houve na grada 

tiva apresentação, à Carteira do Comércio Exterior do Banco do Bra 

sil, da documentação comprobatória de suas importações (notas fis 

cais, guias de embarque, faturas consulares, etc.), ensejou viesse 

a receber daquele órgão fiscalizador, urna vez encerradas suas com 

pras no exterior, a seguinte carta, cujos termos extravasam honroso 

conceito: 

r: 

r: 

r, 

r: 
r 
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r: 

r- "Rio de janeiro, 22 de janeiro de 1960. 

Prezados Senho~es; 

Referindo-nos à sua carta n9 75, de 14/1/60, in 

formamos a essa Companhia que esta Carteira dispensa a apr~ 

sentação de novos esclarecimentos sobre as importações obj~ 

to das licenças números 53/16875-10607 a 16915-10647, uma 

vez que cessaram as suas utilizações e foi, portanto, o as 

sunto encerrado nesta CACEX, 

Por oportuno, queremos agradecer a v.sas. a cor- 

r: 

reção e presteza com que sempre se houveram nas apresenta 

ções de comprovantes e esclarecimentos durante as nossas 

fiscalizações em torno das citadas licenças. 

Ao ensejo, apresentamos-lhes nossas 

Cordiais Saudações 
Banco do Brasil S.A. 

Carteira do Comércio Exterior 
la}Nelson Barbosa de Souza 

Arnaldo de Melo Leitio.11 

r 

r 

r. 

r». 

r- 

r- 
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r 

12. A EXECUÇÃO DO PROJETO 

Os estudos que precederam a elaboração do proje- 

to global do aproveitamento das jazidas, abrangendo a pesquisa, 1~ 

vra, beneficiamento, transporte e embarque, foram demorados e apr~ 

fundados, não somente em decorrência das condições singulares que 

.--- caracterizavam as jazidas, mas também por haver a !COMI desejado 

alcançar, relativamente a todo o complexo industrial a ser cons - 

truido e a ser utilizado durante várias dezenas de anos, os mais 

altos níveis de eficiência e economicidade operacional. 

Na realidade, tais estudos tiveram inicio tão 

logo positivara a ICOMI, através das pesquisas realizadas, nas 

quais tivera a valiosa colaboração da firma Sprague & Henwood, es- 

pecializada em sondagens, conterem as jazidas quantidade superior 

a 10 milhões de toneladas de minérios de alto teor, limite mínimo 

determinado para levar-se avante o empreendimento mediante, inclu 

sive, a construção da estrada de ferro. 

o projeto global, cuja execução iria obedecer a 

rigorosos princípios, todos voltados para uma excelência de quali- 

dade, abrangendo modernos equipamentos e preceitos técnicos os mais 

adiantados, foi subdividido em três principais itens: 

a) projeto das instalações da mina, incluindo as 

instalações da vila e obras anexas; 

r: b) projeto da construção da estrada de ferro e 

suas dependências; 

e) projeto das instalações portuárias. 

r: 

Garantida que estava quanto ao suprimento de re 

cursos, pôde a ICOMI fixar rígidos prazos para a execução das obras, 
r 

adquirir com a necessária antecedência e a preços convenientes todo 

o material a ser consumido e utilizar técnicos os mais habilitados, 

r: 
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r> 

contratados no Brasil e no exterior, correspondendo a tais facili- 

dades a segurança da execução de todo o projeto dentro dos prazos 

fixados, ou com redução destes, e nas condições que o mesmo previa. 

Tão certa estava a !COMI de que, conduzindo suas 
r: 

atividades com o cuidado e a prudência que se iriam refletir na 

elaboração dos projetos acima referidos, certamente seus esforços 

seriam coroados de êxito que, ao apresentar ao Governo do Territó- 

rio do Amapá, em 28 de dezembro de 1951, seu relatório final de 

pesquisas, o fez com explicito otimismo, declarando, inclusive: 

11t oportuno notar que o trabalho que a ICOMI vem 

realizando no Território, desde janeiro de 1948, tem sido 

feito de forma segur·a e ponderada; os dados obtidos, as ob 

servaçoes feitas e os estudos realizados constituem bases~ 

lida para a concretização do projeto, que virá a constituir 

um dos empreendimentos mais bem estudados já realizados no 

Pais, e fadado ao mais absoluto sucesso." (o grifo~ de ag~ 

ra} 

r- Após um cauteloso trabalho de pesquisa e de ava 

liação, celebrou a ICOMI, no dia 18 de janeiro de 1954, em New York, 

r: 
com a FOLEY BROTHERS INC., um contrato de supervisão, assistência 

técnica e prestação de serviços para a realização da construção de 

todo o parque industrial da Empresa no Amapá. 

Logo nos primeiros momentos da execuçao do contra- 

to, verificou a ICOMI ter sido extremamente feliz na escolha daquela 

firma norte-americana para o desempenho de tarefas de tamanha respo~ 

sabilidade, visto haver a ILtesma demonstrado, ao iniciar suas primei- 

ras atividades no !erritório, uma alta competência profissional, al! 

ada a outras qualidade·s que logo a caracterizaram como organização 

criteriosa, correta, empreendedora, em cujos trabalhos, sem prejuízo 

de acompanhamento e fiscalização contratuais, passou a ICOMI desde 
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r: 

r 
r. 
,I""' 

cedo a depositar inteira confi~nça, 

Com reconhecida eficiência, a Foley Brothers, e~ 

ja especialidade era a construção de estradas de ferro, incumbiu 

-se também da montagem da Usina de Beneficiamento de Minério e da 

construção das instalações port~árias, tendo atê mesmo participado 

da construção das edificações da Ponta do Céu, destinadas ao bali- 

do Canal Norte do Rio Amazonas. 

Coube-lhe, ainda, no início de suas atividades, 

a construção dos acampamentos de Zeroville, como era chamado o nú 

cleo portuário, de Porto Platon e da Serra do Navio. 

zamento 

r: 

r 

Foi de pr~meira ordem a equipe mandada ao Amapá 

pela firma norte-americana, a começar por seu chefe, Lile G. 

Lofholm, dotado de extraordinária experiência profissional e de 

grande capacidade de trabalho. 

Juntamente com Bill Lofholm, como era tratado, 

numerosos outros técnicos da Foley Brothers deram sua valiosa cola 

boração à execução do projeto, podendo ser lembrados, ressalvando 

-se a imprecisão da lista e a inexistência de ordem de importância, 

Mark Me Devitt, James Davidson, Paul Leroy Geiger, Norman Oliver 

Gender, Carl Louis Going, Francis Eugene Lynch, John Andrew Neusae~ 

ger, Frank Leslie Pitman Jr., Herbert John Stuart, Richard Arnold 

Symons, Jack Kenneth Yoakun, George William Yost, Floyd Andrew 

Whitson e Ralph Medellin. 

Os homens da Foley, todos eles, passaram também 

a fazer parte da história da !COMI, que deles sempre se lembrará 

com elevado sentimento de gratidão. 

Pela execução integral, em condições absolutamen 

te satisfatórias, dos serviços contratados, ultimados em julho de 

r: 
r: 
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1956, seis meses antes do prazo contratadof pagou a ICOMi à Foley 

Brothers honorários globais de us,4,JQQ,OQ0,00, nestes incluidos o 

prêmio pela antecipação da conclusão da estrada de ferro, o que, 

de resto, ensejou à ICOMI antecipar também o inicio de suas exposi 

çoes. 

Considerada a importância de cada um dos três 

projetos-mina, estrada de. ferro e porto - em que foi subdividido 

o projeto global, as respectivas descrições serão contidas em capí 

tulos distintos, como se autônomos fossem, o que facilitará o rela 

to das características da cada um deles. 

Tal relato compreenderá tanto as obras realizadas 

no denominado período de construção propriamente dita (1954/1956), 

como as que eventualmente se lhes tenham seguido, atê os dias 

atuais (dez/1983). 

to que se verá adiante. 
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Carregamento de canoas em Porto Platon. 

Set., 1952. 

Construção da casa de hóspedes de Porto 

Platon - Julho, 1954. 
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r: 

INSTALAÇÕES DA MINA 

a) Pesquisas 

Não somente o dimensionamento ou, mesmo, a exe 

quibilidade do projeto do aproveitamento das jazidas da Serra do 

Navio dependeria dos resultados das pesquisas ali realizadas. A 

13. 

r 
r: 

r: 

própria decisão quanto ao meio de transporte da mina ao local de 

embarque nos navios seria uma consequência do volume de minério 

ali depositado, pois já se sabia que o custo da construção de uma 

estrada de ferro, com a distância a ser percorrida, exigiria, para 

optar-se por este meio de transporte,queosdepósitos contivessem, 

no mínimo, 10 milhões de toneladas de minério de alto teor. 

Foram, portanto, extremamente minuciosos ostra 

balhos de avaliação das jazidas, que receberam estudos diversos, 

inclusive dos geólogos Glycon de Paiva, J.V.N. Doer II e Charles 

Park Jr. , cujos resultados vieram compor o relatório final, apr~ 

sentado pela ICOMI ao Governo do Território do Amapá em dezembro 

de 1951. 

r: 

Tal relatório, bastante detalhado e acompanhado 

de numerosos mapas, plantas, quadros e fotografias, continha, den 

tre outras, aqui de forma resumida, as seguintes informações: 

- as jazidas situavam-se ao longo de uma faixa 

de cerca de 8 quilômetros de comprimento, atravessando, com adi 

reção noroeste, o rio Amaparí. Os principais depósitos estavam 

localizados a leste desse ?.io, na sua margem esquerda, com uma con 

centração principal na parte sueste da região, a uma distância de 

3 quilômetros ao longo. da cumiada de ramificação denominada Tere 

zinha: 

r 
r: 

r- 

- as altitudes dos terrenos variavam aproximada 

mente de 88 metros no acampamento da Serra do Navio, a 320 metros 

r: 



r 

r 

r: 

r 

r- 
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r: 

r- 

na região do acampamento de Terezinha; 

- para a execução das pesquisas foram construi 

das 80 casas de madeiras, 8 escritórios e armazens, usina de for 

ça, depósito de inflamáveis e explosivos, lavanderia, enfermaria, 

cozinhas, restaurante, etc., e foram empregadas máquinas diversas, 

compreendendo sondas geológicas de diamante, tratores, compresso 

res, etc. e embarcações motorizadas; 

- o levantamento topográfico da região foi feito 

pelos métodos comuns, compreendendo triangulação, determinação de 

coordenadas geográficas, etc.; 

- as pesquisas envolveram a combinação de mapas 

geológicos, poços, trincheiras e sondagens com brocas de diamante, 

sendo este o tipo de trabalho que determinou a maior parte da reser 

va. Foram utilizadas quatro sondas Sprague & Henwood, modelo 40-C, 

e feitos 166 furos, atravessando acumuladamente 8.230 metros de 

terreno, com a utilização de 1~140 brocas. Em certos casos, traba 

lhando no manganês duro, uma broca gastou-se perfurando apenas 

0,15m e, raramente, mais de 1,22m. A existência de cavernas, fissu 

ras, argila, etc. no corpo do minério causou dificuldades nao pequ~ 

nas à execução das sondagens; 

as perfurações a diamante foram desenhadas em 

seçoes na escala de 1:200 nos casos em que os resultados das análi 

ses químicas estavam completos ou quase completos e na escala 1:1000 

quando faltavam alguns desses resultados; 

nas jazidas não sondadas, a área de minério foi 

desenhada em planta de escala 1:1000 e calculada a planímetro; 

- a determinação da quantidade de minério rolado 

foi feita à vista das plantas das áreas respectivas, da estimativa 

da profundidade e da? i~dicações das perfurações geológicas; 

r 

r: 

r 
r: 

r 

r 

r: 

r: 

r· 

r 
r- 



r 
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- com base nos estudos realizados, estimou-se que 

as reservas de minério de manganês da Serra do Navio seriam superi~ 

resa 10.000.000 de toneladas métricas de alto teor, contendo no mi 

nimo 46% de manganês, a saber: 

Designação 

Quantidade mínima de minério calcu 

lada com base nas sondagens geoló 

gicas efetuadas 

Quantidade mínima de minério nao 

sondado e calculada pela medida 

dos afloramentos 

Mínimo de manganês rolado contíguo 

aos afloramentos 

Mínimo de manganês rolado flanque 

ando afloramentos 

Total geral da reserva medida de 

minério de manganês cubada atê 31 

de outubro de 1951 

· Toh.· métricas 

9.177.000 

849.000 

327.000 

· · · · · · · ·320·.·ooo 

10.673.000 

r: A ICOMI, ao apresentar o aludido relatório ao 

r: Governo do Território do Amapá e ao Conselho Nacional de Minas e 

Metalurgia, não hesitou em declarar que considerava os resultados 

da prospecção das jazidas como decorrentes de estudos dos mais pro 

fundos e completos já até então realizados em nosso País, em maté- 

ria de pesquisa geológica de jazidas de minerais metálicos. 

r: 

r: 

r 
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r: 

0 

b) Delirnitaç~o da ãrea de rninera9ão 

r- 

Conforme previsto no contrato de arrendamento das 

jazidas, deveria a !COMI selecionar e demarcar, para fins de lavra, 

uma área de, no máximo, 2.500 hectares, sendo 1.500 hectares até 31 

de dezembro de 1951 e os restantes 1.000 hectares, se necessária a 

prorrogação, até 31 de dezembro de 1952. 

A Empresa cumpriu rigorosamente tais prazos, ten 

do encaminhado ao Governo do Território, em 28 de dezembro de 1951, 

a documentação referente à demarcação de 1.500,8957 hectares, corres 

pendente à principal área de mineração, e, em 10 de dezembro de 1952, 

a referente à complementação de 999,1043 hectares. 

A demarcação da área foi feita através de cuidado 

so levantamento topográfico, com a adoção do sistema, referido ao 

norte verdadeiro, de coordenadas ortogonais, estas expressas em me 

tros, e a cravaçao de 40 marcos de levantamento permanente e 18 mar 

cos de concessão 

r 

r- 

r: 

r: Tão logo de posse da volumosa documentação, enca 

minhou-a o Governador do Território ao Conselho Nacional de Minas e 

Metalurgia, que novamente designou para relatar o assunto o Conse 

lheiro Glycon de Paiva. 

A análise da matéria foi feita na sessão de 8 de 

outubro de 1953, tendo o Conselho aprovado sugestão do relator, no 

sentido de ser a mesma submetida aos assistentes jurídicos do Depar 

ta.nento Nacional da Produção Mineral, para que os mesmos dirimissem 

a dúvida sobre a aplicabilidade, à demarcação havida, do roteiro 

previsto no Código de Minas, urna vez que se tratava de concessão de 

lavra regida por legislação especifica - o decreto-lei n9 9.858/46, 

que tornara as jazidas reserva nacional. 

r: 
r: 
r> 

r> 

r: 

r 

r- 

r 

r 
r- 



r- 

r: 
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r: 

r- 
Embora reconhecendo a procedência do argumento de 

que o aproveitamento das jazidas estaria sujeito basicamente à lei 

especial, sugeriram os advogados do DNPM que a área demarcada fosse 

r 
reservada à ICOMI por ato expresso do Presidente da República, que 

aprovou a medida, alvitrada em exposição de.motivos do Ministro da 

Agricultura, e sancionou, com aquela finalidade, o decreto n9 40.505, 

de 10 de dezembro de 1956, que determinou, inclusive, sua transcri 

ção no livro de registro de autorizações de lavra da Divisão do Fo 

mento da Produção Mineral. 

r: 

e) Delimitação da ·superfíci·e da área de mineração e da 

área necessária à construção das instalações da mi 
na· e vila·s residenci·ais. 

A singularidade da concessão atribuída à ICOMI e 

r a circunstância de serem devolutas as terras da Serra do Navio, tor- 

naram necessário novo pleito da Empresa ao Presidente da República, 

r: desta feita com o propósito de se formalizar, em seu favor, a cessao 

gratúita de duas áreas distintas de terras, totalizando 4.820 hecta- 

r: res. 

r: A primeira delas, com 2.500 hectares, correspondia 

exatamente à superfície da área de mineração. 

A segunda, com 2.320 hectares, contígua à primeira, 

destinar-se-ia fundamentalmente à construção de vilas residenciais, 

com os respectivos componentes (ruas, praças, hospital, escola, clu- 
r: 

bes, igreja, etc.), sendo vedado à Empresa realizar, na mesma, quai~ 
r- 

quer trabalhos de pesquisa de minérios. 

Em s'eu conjunto, a área requerida iria abrigar, 
r: 

além das vilas residenciais, os serviços de beneficiamento e carre 

gamento de minério, estação terminal da estrada de ferro, maquinis- 
r: 

mos, equipamentos, oficinas, depósitos, casas de força, transforma- 

r 



r 

r: 
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r> 

dores, distribuidores, serviços telefônicos e rádio-comunicação, 

pontes sobre cursos d1água, serviços de suprimento de água, inclu 

sive para fins industriais, instalações portuárias nas margens do 

rio Amaparí, clubes esportivos, enfim toda a enorme gama de insta 

lações e serviços necessários à atividade mtneradora ou relaciona 

dos com os funcionários e operários, bem como com suas respectivas 

famílias e parentes, que devessem ali residir ou, mesmo, com visi 

tantes que ali viessem a estacionar. 

Cumprida a tramitação própria, foi o pedido sub 

metido ao Presidente da República, que, através do decreto n9 

39.762, de 9 de agosto de 1956, autorizou a cessão gratúita das 

terras requeridas. 

Na esritura de cessão, lavrada em livro do Servi 

ço do Patrimônio da União, do Ministério da Fazenda, aos 9 de julho 

de 1957, foram estabelecidas, dentre outras, as seguintes regras: 

- proibição de realização, pela !COMI, de traba 

lhos de contrato de pesquisa ou lavra de minérios na área não obje 

to do arrendamento de jazidas de manganês, salvo se futuramente au 

torizada a tal; 

r 

r- 

r: 

r: 

r: 

r 

r - vigência da cessão coincidente com a vigência 

da citado contrato de arrendamento; 

- reversão das terras e respectivas benfeitorias 

em favor da União, sem quaisquer indenizações, findo o prazo de vi 

gência da cessão. 

r: 

r 

r 

r: O mencionado contrato de cessão de terras foi con 

siderado juridicamente correto pelo Tribunal de Contas da União, que 

o registrou na sessão do dia 17 de junho de 1958. 

r 
r 

r 

r 
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r- d)· Instalações industriais 

Após a conclusão dos trabalhos de preparo da mina 

e da área destinada aos serviços conexos, que exigiram um desmata 

mento de 89,5 hectares e uma movimentação de terra de 248.000m3, é 

que se deu início à construção e montagem das instalações indus - 

triais da Serra do Navio, que passaram a operar normalmente (afora 

testes efetuados a partir de outubro de 1956), após sua inaugura - 

ção, no dia 5 de janeiro de 1957. 

Dá-se, a seguir, uma descrição resumida dessas 

instalações. 

Mineração 

A atividade mineradora na Serra do Navio, que pr~ 

cede a alimentação da usina de beneficiamento, desdobra-se em três 

etapas: 

- pesquisa 

- plano de lavra 

mineração 

A primeira dessas fases - a pesquisa - subdivide- 

r: -se, por sua vez, em: 

r - reconhecimento geográfico 

- levantamento topográfico 

- sondagem 

- mapeamento geológico 

determinação de reservas 

O reconhecimento geológico, etapa preliminar das 

r: pesquisas, é feito através do caminhamente ao longo dos cursos 

d'água e ao longo de picadas abertas na mata. As amostras colhi 

das são encaminhadas ao Laboratório de Geologia, para análises quí 

micas e geoquimicas. 
r Segue-se o levantamento topográfico, plenimétrico 
r: 

e altimétrico. As curvas de nível são determinadas com auxílio de 

r: 



r 
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alidade e prancheta, com uma equidistânci~ de 2 metros. 

O trabalho conjunto do reconhecimento geológico 

e do levantamento topográfico determina os locais a serem sondados, 

por percussão ou a diamante, podendo, eventualmente, a fase de son- 

dagem ser precedida de levantamento geofísico, com o emprego de 

magnetômetro, cintilômetro e/ou gravímetro. 

As análises dos testemunhos da sondagem possibili 

taro a elaboração dos perfis de sondagem, com o auxílio dos quais se 

rã executado o mapeamento geológico. 

As informações obtidas através do reconhecimento 

geológico, levantamento topográfico e serviços de sondagem são com- 

binadas para a elaboração do mapa geológico da área em estudo. 

A cubagem do minério existente na área em pesqui- 

r: 
sa é obtida mediante a manipulação dos dados fornecidos pelo mapa 

geológico, combinados com os fornecidos pelos perfis de sondagem. 

Na determinação das reservas são levados em con 

ta, além do minério medido, os minérios indicado e inferido, segun- 

do os preceitos estabelecidos pelo Código de Minas. 
r-. 

Com base nos elementos obtidos na fase de pesqui- 

sa, é elaborado o plano de lavra, visando ao preparo de um produto 

que atenda às especificações de mercado e que possibilite o melhor 

aproveitamento econômico das jazidas. A lavra é realizada a céu 

aberto em todas as minas. Com base no plano global de lavra, são 

preparados anualmente os programas de produção. 

Os planos de lavra estabelecidos para cada mina 

prevêem o desenvolvimento em bancadas de 5 a 7,5 metros de altura, 

com as seguintes fases de operação; 

a) preparação das jazidas, que envolve serviços 
r: 

de desmatamento e de abertura de estradas de acesso e de transporte 
r- 

r: 
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r: 

para o minério, com rampa máxima de 89: 

b) decapagem, que consiste na retirada e trans 

porte do material estéril para os locais pré-determinados no plano 

de lavra e onde foi comprovada a inexistência de minério. O mate 

rial estéril consiste basicamente de cistos metamórficos, intempe 

rizados, de consistência argilosa: 

cl desmonte, realizado por escarificação, com em 

prego de tratores equipados com escarificadores e/ perfuração e 

dinamitação primária, utilizando-se neste método perfuratrizes 

pneumáticas, operando com compressores portáteis individuais. 

Cerca de 45% em peso do minério bruto é desmonta 

do sem a necessidade de utilização de processos especiais, bastando 

unicamente as escavadeiras. Os restantes 55% são desmontados por 

escarificação ou dinamitação, segundo a consistência do minério; a 

escarificação é responsável por 40% do minério bruto desmontado, 

sendo o restante desmontado por dinamitação; 

d} fragmentação secundária, que se destina are 

duzir o restante do minério (cerca de 10% do minério desmontado) a 

dimensões adequadas à usina de beneficiamento; 

e) carregamento e transporte de minério bruto - 

o carregamento é feito por 7 escavadeiras com caçamba e o minério 

é transportado para a usina de tratamento numa distância média de 

4 km em caminhões fora-de-estrada, de 32 toneladas. 

A movimentação do minério bruto e estéril é da 

ordem, respectivamente, de 23.000 e 30.000 toneladas diárias. 

r: 

r 

r: 

r 
r: 

r: 

r- 

r: 

r: 

r: Usina de Benef·iciamento de Minério 

Projetada e construida sob a supervisão direta 

dos técnicos da Bethlehem Steel e da Foley Brothers, a Usina de 
r: 

r: 
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Beneficiamento de Minério (UBMl entrou em operação no dia 17 de ou 

tubro de 1956. 

Não foi sem razão que se falou, linhas atrás, da 

preocupaçao da !COMI em montar em seu complexo industrial no Amapá 

r 
equipamentos, etc., da melhor qualidade, capazes de oferecer uma 

utilização constante e segura para um empreendimento decorrente de 

uma concessão de 50 anos. A UBM, que beneficiou, de 17 de outubro 

de 1956 até o final de 1982, 24.705.000 toneladas de minério, vem 

r: 
apresentando, após mais de 26 anos de funcionamento, somente in - 

terrompido para a execução dos serviços programados de manutenção 

e para pequenos reparos, um desempenho excepcional, atestando o 

acerto na aquisição de tão sólido e eficiente equipamento. 

O conjunto industrial para britagem, lavagem e 
,,,.... 

carregamento de minério consiste de: 

r: 

um britador de mandibulas com capacidade para 

450 tons/hora 

- um britador secundário giratório, com capacid~ 

de para 300 tons/hora 

- um lavador de minério 
- um selecionador de finos 

- um recuperador de água tipo Dorr 

- duas peneiras vibratórias 

- um guindaste junto do britador secundário, com 

capacidade de 15 tons. 

- instalação de floculação, para o recuperador de 

água 

- dois silos para minério grosso, com capacidade 

de 550 tons. cada 

- um silo para minério fino, com capacidade de 

SQO tons. 

um silo para fins (estéril) com capacidade para 

100 tons. 

sete esteiras transportadoras de minério dentro 

do conjunto 

r: 

r: 
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r: 
- casa de força com 3 motores diese1 com gerado 

res de 800 Kw cada, a 2400 volts (hoje fora de 

operação, estando sendo consumida na Serra do 

Navio energia elétrica produzida pela Usina 

"Coaracy Nunes11, transportada em linha de trans 

missão construida pela ICOMI em convênio com a 

ELETRONORTE) • 

r: 

r: 

As instalações industriais são tecnicamente ade 

quadas para mineração, preparo e carregamento automático de uma pr~ 

dução anual de 1.300.000 toneladas métricas de minério grosso, que 

poderá ser aumentada para 1.600.000 toneladas com um pequeno inves- 

timento adicional. A capacidade de maquinaria de britar e lavar e 

de, aproximadamente, 1.000 toneladas por hora. O carregamento é 

feito automaticamente; por força de gravidade, diretamente dos si 

los da máquina de beneficiamento, operando os vagões num leito de 

estrada com capacidade de 120 vagões, em terreno com desnível gra- 
r: 

duado, de forma a permitir por gravidade o deslocamento da composi 

ção de vagões, para carregamento, um a um, na boca do silo. 

Paralelamente à montagem da UBM, foram construi- 

r: 

r: 

dos os seguintes edifícios: 
r- 

- oficina mecânica com l.67lm2 de área, estrutu 

ra metálica 

- almoxarifado geral, com 850m2 de área coberta, 

estrutura metálica 

- depósito de tintas e lubrificantes 

- carpintaria 

- escritr,rio 

- posto de lubrificação. 

r> 

r: O p~imeiro embarque de minério de manganês bene- 

ficiado na Serra do Navio ocorreu no dia 10 de janeiro de 1957, 

r: através do navio "Aretis", que carregou 9.051 tons., com destino a 

r 

r: 



r 

r- 
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Baltimore, u.s.A. 

r 

Até o tinal de 1962, a produção compreendia um 

produto principal, o Grosso de 2 1/2" x 1/211, com 50/52% Mn, e um 

secundário, Miúdo 1/211 x 20 mesh, com 42/46% Mn, posteriormente 

denominado Miúdo Médio, 

No período compreendido entre o início de 1963 

até março de 1965, a grande parcela da produção consistiu em uma 

mistura de Grosso e Miúdo, com teor 48,5/49,0% Mn, a uma parcela 

de Grosso 2 1/211 x 1/211, com 48,5/49,5% Mn. 

Em dezembro de 1969 foram realizadas modifica 

çoes na UBM, objetivando uma melhor regularidade da alimentação 

de minério b::-uto, tendo sido instalado um "grissly" antes do bri 

tador primário, em substituição do "pan-feeder", e uma peneira e 

uma correia adicionais, no circuito de recirculação do britador 

secundário. 

r: 

r: 

r 

r- 

Em 1970, essas modificações tiveram que ser ajus 

tadas, retornando o "pan-feeder", porém permanecendo o "grissly11, 

e com isso houve uma melhoria operacional significativa na UBM. A 

capacidade efetiva de alimentação foi aumentada de 500/600 tons./h~ 

ra, e houve melhoria da eficiência devido a menor índice de parali 

saçoes devidas a pedras e lama na parte inicial do circuito dessa 

usina. 

r: 

r 

r: 

Nessa época teve início a produção de um novo 

produto, denominado Bitolado, com a granulometria 1/211 x 5/1611 e 

teor de 47/48% Mn, alim do Grosso 2 1/211 x 1/2" e o Mi6do, agora 

com 5/1611 x 20 mesh e 44/45% Mn. 

Em dezembro de 1970 foram realizadas pequenas 

modificações na UBM, com o objetivo de produzir Grosso com granulo 

metria de 3" x 1/211 em substituição ao Grosso 2 1/2" x 1/2", tendo 

r 
r: 

r- 

r: 
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-se iniciado a produção desse novo produto em janeiro de 1971. 

Isso objetivou a diminuição da degradação do minério e aumento da 

capacidade de produção do Grosso, principal produto da ICOMI. 

Várias outras modificações foram realizadas na 

UBM, no período 1957/1983, sempre visando a melhoria de produtivi 

dade, uma das quais (aumento significativo do volume de água intr~ 

duzido na peneira 1, com eliminação de entupimentos) deu origem ao 

aumento de alimentação horária efetiva da UBM, de cerca de 700 

tons. para a taxa atual de 78Q tons./hora. 

r: Usina de Concentração de Miúdo e Fino 

Em 1970, teve início a construção da Usina de Pe 

lotização (UPL) , localizada em Santana e a ser descrita mais adi 

ante, visando ao aproveitamento das parcelas de minério com baixa 

ou nenhuma comercialização, ou seja, respectivamente, o Miúdo 

5/1611 x 20 mesh, com 44,45% Mn, e o Fino 20 mesh x 150 mesh, com 

35/36% Mn. 

,r""'- 

Para a produção de 11pellet feed11 em serra do Na 

vio, foi, então, iniciada a construção da Usina de Concentração de 

Miúdo e Fino (UCMF), com dois circuitos: o de Miúdo, ou de meio 

denso, composto de 2 unidades Dynawhirl-pool, e o de Finos, campos 

to de 24 espirais de Humphrey, além de equipamentos complementares. 

O inicio da operação da UCMF ocorreu em março de 

1972. 

r 

Em março de 1974, devido a problemas operacionais 

da UPL, foram modificadas as especificações do "pellet-feed" de 

5/1611 x 150 mesh para 1/411 x 150 mesh, limitando a percentagem de 

material acima de 6 mesh a 30%. 
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A fração 5/16" x 1/4", denominada Bitomiúdo, é 

separada na Peneira Desaguadora da UCMF, e seu teor é 45/46% Mn. 

Esse material passou a ser estocado para futuro aproveitamento, ou 

como produzido, ou após concentração nas unidades DWP's com a ele 

vação de ,seu teor para 48/49% Mn~ 

r: 

r 

r 

· -si·stema· ·srit'ador·-co·rreia 

r: 

r: 

No final de 1971 foi iniciada a construção do 

sistema Britador-Correia, que permitiria a lavra e,beneficiamento 

do minério da mina F-12, situada à margem direita do Rio Amaparí. 

O sistema, composto de um britador e um sistema de correias, tendo 

a principal delas, que atravessa o Rio Amaparí, aproximadamente um 

quilômetro de extensão, foi concluído em maio de 1973, quando se 

iniciou a lavra da F-12 cujo minério, urna vez britado e transporta 

do para a margem direita do rio através daquele sistema, é encami 

nhado para a UBM ou para as pilhas de minerios a serem beneficia 

dos. 

r 

r> 

r· 
r: 

r- 
Usina de Concentração de Grosso e Bitolado 

,,..... 

r: Em 1974 foi iniciado o projeto para a construção 

da Usina de Concentração de Grosso e Bitolado (UCGB), visando ao 

aproveitamento dos minérios de teor mais:~aixo (minério BT). Essa 

nova unidade iniciou sua operação, ainda em regime de testes, em 

fevereiro de 1976, consistindo seu equipamento prin~ipal de um tam 

borde meio denso. r 

/,-., Ess~ usina foi projetada para operar em série pa 

ra a UBM, porém a produção irregular do produto da UBM (Grosso+ 

Bitolado) lavado, a ser alimentado à UCGS, não possibilitou a ope 

ração eficiente do tambor meio denso. r 

r: 

r 



r: 

r- 
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Foi necessária, então, a implantação de uma pi 

lha reguladora intermediária, de modo a regularizar a alimentação 

do tambor. Essas instalações suplementares, consistindo de correi 

as transportadoras, urna bica em cascata e um túnel com 2 alimenta 

dores tipo "pan-feeder" sob a pilha, entraram em operaçao em agos 

to de 1977. 

r: 

Persistiam, ainda, problemas operacionais com o 

tambor, devido à não possibilidade de manter a densidade do meio 

dentro de valores pré-estabelecidos, isso devido ao excesso relati 

vo de finos existentes no minério (Grosso+ Bitolado) lavado, que 

contaminava o ferro-silício formador do meio denso. o problema, 

entretanto, foi solucionado por meio da instalação de urna peneira 

entre os alimentadores e o tambor. 

Em maio de 1978, foi instalada na UCGB nova bica 

em cascata, com nova concepção de construção, com o que se obteve 

melhor desempenho para o equipamento. 

O teor do minério Grosso 3" x 1/2", a partir da 

entrada em operação da UCGB, se situou na faixa de 48/48,5% Mn, 

assim corno o Bitolado. O teor do Miúdo está em torno de 36% Mn, e 

do fino, 25% Mn. 

r: 

r: 

r 

r- 

r: 

e} Vi.las residenciais 

Corno parte integrante das Instalações da Mina, 

estão as vilas residenciais da Serra do Navio, abrangendo não só 

a parte habitacional propriamente dita como, também, os setores de 

saúde, educação, lazer, abastecimento, etc., cuja construção foi 

iniciada em 1957, quando se dera por concluído o complexo indus 

trial básico destinado à exportação de manganês. 
r: 
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Como forma de racionalização do trabalho, a ICO 

MI iniciou simultaneamente os levantamentos topográficos, demarca 

ções, etc. das Vilas da Serra do Navio e de Santana, esta junto à 

área portuária e que viria a ser denominada Vila Amazonas. 

Tamanha ê a importância desses núcleos habita 

cionais e dos respectivos programas de saúde e educação, no contex 

to do projeto de aproveitamento do manganês, principalmente por r~ 

fletirem uma filosofia empresarial inteiramente voltada para o ef~ 

tive bem estar de todos os colaboradores da Empresa, bem como de 

suas famílias, que a descrição dos mesmos será objeto de capítulos 

ã parte, que se seguirão ao referente às Instalações Portuárias. 
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Afloramento de minério de manganês. 

Serra do Navio, 1952. 

\ 1. . 

Serra do Navio, 1983. 

de lavra de minério. 

Vista de wna frente 
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Afloramento de minério de manganês. 

Serra do Navio - 1952. 

Serra do Navio, 1983. Trabalho de rege 

neração de taludes na mina A-12. 
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I.ocal da área industrial da Serra do Navio - 

1952. 

Área industrial da Serra do Navio, em 1983. 
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Área industrial da Serra do Navio 

Área industrial - 1983. Usinas de trata- 

mento e área de carregamento de minério. 
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Afloramento de minério - 1952. 

Vista parcial da usina de beneficiamento 

de minério - 1983. 
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Construção da estrada Terezinha-Serra do 
Navio - 1952. À esquerda, o Dr. Oswaldo 
Luiz Senra Pessoa, supervisionando ostra 
balhos top::::>gráficos. 

Correia transportadora do Rio Amaparí 

1983. 



r> 

r 

r 
r: 

r 

r 

r 
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14. ESTRADA DE" FERRO 

r: 

r> 

r: 

Quando a !COMI iniciou seus trabalhos de reconhe 

cimento preliminar dos depósitos de manganês da Serra do Navio e, 

principalmente, quando procedeu à remessa das primeiras amostras 

para análise no sul do Pais, passou a preocupar-se com o meio de 

transporte que deveria escolher, caso as jazidas viessem a mostrar 

-se economicamente aproveitáveis. 

Encravadas em plena selva amazônica, a mais de 

200 quilômetros de Macapá, e cortando o Rio Amaparí, apresentavam 

alternativamente três formas de escoamento: a fluvial, que foi a 

utilizada para o transporte-das amostras, a rodoviária e a ferro 

viária. 

r. 
r: 

r 
r: 

r: 

r: 

Sabia-se de antemão, todavia, na.o somente dev-i 

do às vantagens de natureza operacional que apresentava, como, 

também, por se tratar de empreendimento desejado pelo Governo do 

Território do Amapá e nessa forma referido expressamente no contra 

to de arrendamento das jazidas, que o meio de transporte ideal pa 

~a o projeto seria a estrada de ferro, ainda que representasse pa 

ra a !COMI uma obra complexa, demorada e de elevados custos. 

Positivada, entretanto, a existência, na Serra 

do Navio, de um mínimo de 10 milhões de toneladas de minério de al 

to teor, tornou-se contratualmente obrigatória a construção daque 

la ferrovia. 

r: 
r: 

r: 

r: 

r: 

r- 

r: 

r: 

r: 
A ·concessao 

r: 

r 
r: 

r 

Em ofício de 25 de junho de 1952, dirigido ao 

Presidente Getúlio Vargas, solicitou a ICOMI a autorga de concessão 

para construir e operar uma estrada de ferro industrial, com cerca 

r- 



r 

r 
r 

r 
r- 
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de 215 quilômetros de extensão, para transporte do minério da Serra 

do Navio agê o embarcadouro que seria construido em Santana, na mar 

gem esquerda do Rio Amazonas. 

O pedido, com parecer favorável do Ministro da 

Viação e Obras Públicas, Alvaro de Souza Lima, foi igualmente defe 

rido pela Presidência da República, que, através do decreto n9 

32.451, de 20 de março de 1953, aprovou as cláusulas para a con - 

cessao, à ICOMI, da estrada de ferro pleiteada. 

A formalização da concessão se deu através da 

assinatura, em 28 de março de 1953, de um termo convencional, lavr~ 

do em livro do Ministério da Viação, sendo representante do Governo 

Federal o próprio Ministro Alvaro de Souza Lima. 

Destacam-se, dentre as numerosas disposições con 

tratuais, as seguintes: 

- sem embargo de seu objetivo principal, de cunho 

preponderantemente industrial, a estrada de ferro teria também oca 

rãter de serviço público; 

- a ICOMI reservaria ao público uma capacidade de 

transporte até o limte de 200.000 toneladas anuais, metade em cada 

sentido da estrada; 

- garantia à ICOMI do direito de promover a desa 

propriação por utilidade pública, decretada pelo Governo Federal, 

de imóveis e benfeitorias necessários à construção da estrada; 

- garantia à ICOMI do direito à cessão gratúita 

de terras devolutas também necessárias à mesma construção~ 

- obrigatoriedade de transportar gratuitamente 

funcionários federais em serviço, malas postais, colonos e emigran 

tes que viajarem por conta do Governo Federal e mercadorias de pro 

priedade deste; 

r> 

r 

r 

r 

r 
r: 

r 

r: 
r: 

r: 

r- 

r 
r- 
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- direito de adotar a bitola de 1,435m (padroni 

zada nos Estados Unidos, onde os equipamentos seriam adquiridos 

por preços vantajosos e por se tratar da única estrada de ferro bra 

sileira à margem esquerda do Rio Amazonas, sem nenhuma possibilida 

de futura de conexão com quaisquer outras ferrovias nacionais, de 

bitolas diferentes}; 

- prazo de 6 meses, a contar do registro do con 

trato no Tribunal de Contas da União, para a apresentação dos proj~ 

tos gerais das obras, e prazo de 28 meses, a contar da aprovação 

dos projetos, para a conclusão das mesmas; 

- prazo de vigência coincidente com o do contrato 

de concessão das jazidas de manganês; 

- reversão de todo o acervo da estrada de ferro 

em favor do Território, findo o prazo de concessão (o Tribunal de 

Contas exigiria mais tarde a celebração de um termo aditivo, dando 

como beneficiário do acervo o Governo da União). 

O contrato de concessão da estrada de ferro teve 

acidentada tramitação no Tribunal de Contas, onde alguris Ministros, 

notadamente o Sr. Silvestre Péricles de Goés Monteiro, não aceitan 

do prova cabal apresentada pela Empresa, em precisa assinalação car 

tográfica, mostrando o traçado da estrada de ferro fora da faixa de 

fronteiras, entenderam que a ferrovia, ao aproximar-se da região da 

mata, invadia a referida faixa (faixa de 150 km de largura ao longo 

das fronteiras do Pais), devendo o contrato de concessão, por isto 

e em virtude de exigências da lei n9 2.597, de 12/9/55, que dispõe 

sobre as zonas indispensáveis à defesa do País, ser submetido ao 

Conselho de Segurança Nacional. 

Os debates naquela corte, entremeados de pedidos 

de vista do processo, tornaram-se acirrados, inclusive porque, não 

r: 

r 

r: 

r- 
r: 

r: 

r- 

r: 

(' 

r: 

r- 
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se cingindo, como deveria ter ocorrido, ao exame do contrato de 

concessão da estrada de ferro, reportaram-se ao próprio contrato 

de concessão do aproveitamento das jazidas de manganês, roteiro 

evidentemente estéril,uma vez que este último, além de ter sido ra- 
r: 

tificado expressamente por lei votada pelo Congresso Nacional, ha- 

via tido anteriormente seu registro ordenado pelo próprio Tribunal 

de Contas. 

Conquanto desejosa de urna rápida solução para o 

assunto, inclusive por achar-se premida por prazos improrrogáveis 

fixados pelo Exirnbank, entendeu a ICOMI que a equivocada arguiçao 

de alguns Ministros do Tribunal, de que parte da estrada de ferroes 
r: 

taria dentro dos limites da referida faixa de fronteiras, apresenta- 

va ao menos um aspecto positivo, qual fosse o da oportunidade única 

de poder conhecer, tanto acerca do contrato de concessão da ferrovia 

r: como, também, acerca da própria concessão das jazidas , a opinião do 

r: Conselho de Segurança Nacional, ou seja, do colegiado de maior ex 

r: 

pressao do Poder Executivo Federal, presidido pelo Presidente da Re 

pública e composto de todos os Ministros de Estado, dos Chefes dos 

Estados Maiores do Exército, Marinha e Aeronáutica e do Chefe do Es- 

r: 

r: tado Maior das Forças Armadas. 

r- Assim, foi a matéria submetida pelo Governador Ja- 

nary Nunes ao General Aguinaldo Caiado de Castro, então Secretário 

Geral do Conselho de Segurança, que se incumbiu de colher, a respei- 

r: 

to, o pronunciamento de todos os integrantes do órgão. 

Na realidade, a opinião dos membros do Conselho de 

Segurança Nacional acerca da construção da estrada de ferro e, prin 

cipalmente, do projeto de aproveitamento das jazidas de manganês da 

Serra do Navio, unânime e enfaticamente favorável a ambos os empree~ 

r: dimentos, veio dar a estes urna autenticidade dificilmente alcançada 

r: 
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. r 

por quaisquer outras iniciativas semelhantes no país. 

O empreendimento, originado de um decreto-lei (o 

que tornara as jazidas reserva nacional), foi ratificado pelo Poder 

Legislativo por via de lei específica, após o parecer unânime de to 

dos os membros de todas as Comissões da Câmara dos Deputados e do 

Senado por que transitou, e recebeu, através da assinatura de oito 

decretos presidenciais, a aprovação expressa de quatro Presidentes 

da República - Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, Juscelino Kubits 

chek de Oliveira e João Café Filho - , tendo obtido ainda, mediante 

atos diversos, a aprovação de dezenas de Ministros de Estados (o pr~ 

jeto, na sua fase de consolidação, percorreu todas as áreas adminis- 

trativas do Governo FederalJ, caracterizando-se, por efeito das mani 

festações escritas dessas altas autoridades, sem dúvida, como de ju- 

r: ridicidade perfeita e de consonância absoluta com as legitimas aspi- 

r: rações do País. 

A última assertiva, aliás, encontra respaldo em 

despacho exarado pelo Presidente Getúlio Vargas em exposição de mo- 

tivas recebida do Ministro da Fazenda, versando sobre o empréstimo 

r: contraido pela ICOMI junto ao Eximbank, no qual S.Exa. declarava 

expressamente que o projeto de aproveitamento das jazidas, bem como 

seu plano de financiamento, era considerado 11economicamente vantajo- 

r- so do ponto de vista nacional". 

Ainda com referência ao pronunciamento do Conse- 

r 

r: 
lho de Segurança Nacional, de tamanha expressão se revestiram as op! 

niões emitidas, que se torna imprescindível a transcrição, aqui, de 

parte de algumas delas, como, por sinal, o fez o General Caiado de 

Castro ao comunicar ao Presidente da República, em ofício de 8 de 

junho de 1953, a unânime aprovação dada ao projeto por aquele Con- 
r: 

selho. 

r 



r 
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r 
Do Major Brigadeiro Ajalmar Vieira Mascarenhas, 

r> 
Chefe do Estado Maior da Aeronáutica: 

11A estrada a construir não atingirá nenhum 

ponto dessa faixa, não podendo, por conseguinte, consti 

tuir-se em pesadelo para os estrategistas da segurança 

nacional. 

A estrada, levando o homem ao coração do 

Território para lhe explorar as riquezas minerais e ma~ 

tendo-o aí na extração dessa riqueza, será fator positi 

vo de segurança nacional pela fixação do homem ao solo 

onde hoje impera a selva; pelo transporte da riqueza p~ 

ra os centros de sua transformação e consequente robus 

tecimento do poder econômico do Pais, fonte e base da 

estrat~gia da segurança nacional." 

Do ministro da Saúde, Sr, Simoês Filho: 
r 

"Se, todavia, não prevalecer a preliminar 

supra, que tenho como procedente, no mérito nada vejo, 

nas concessões em referência, que possa afetar a defesa 

do país. Pelo contrário: a imediata exploração do man 

ganês de Macapá irá, quanto antes, contribuir para enri 

quecer e, consequentemente, fortalecer o Brasil.11 

r: Do General Alvaro Fiuza de Castro, Chefe do Es- 

tado Maior das Forças Armadas: 

r: 

11A estrada de ferro em apreço tem seu traç~ 

do integral fora da faixa de 150 kms, e constitui, por 

outro lado, uma iniciativa de grande repercussão no de 

senvolvimento econômico do extremo norte do Brasil. Ela 

é parte integrante do programa de exploração de jazidas 
de manganês que o Governo Federal, através de vários 

atos, tem procurado estimular; desse modo, constituirá 

a estrada e~ apreço um complemento essencial a esse pr~ 

grama de exploração já em franco prog~esso e graças ao 

qual se observa o rápido desenvolvimento do Território 

Federal do Amapã." 

r: 

r 
r: 

r 

r- 



r 
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r: 

r- Do Ministro da Fazenda, Sr. Horacto L~fer~ 

r: 
11Considero que o aproveitamento das jazidas de ma~ 

ganês do Território do Amapá e a construção da estrada 

de ferro indispensável para a exportação do minério 

correspondem ao interesse econômico do pais, proporcio 

nando o aumento de nossas disponibilidades cambiais e 

auxiliando o desenvolvimento do Amapá." 

Do Chefe do Estado Maior da Armada, Almirante Attila 

Monteiro Aché: 
r: 

"Que a localização da projetada estrada de 

ferro não fica dentro da faixa fronteiriça de 150 quilô 

metros, faixa essa que é a que se pretende estabelecer 

como medida de segurança à defesa nacional; 
Que a construção da mencionada estrada de 

ferro não só é essencial à exploração das jazidas de 
manganês como também de muito concorrerá para o desen 

volvimento da região a ser por ela atravessada; 
Que é ponderável o valor estratégico que 

adquirirá tal estrada de ferro para operações militares 

nessa região .• 11 

r 

r: 

r: 

r: 

r: 

r: 

Do Ministro da Justiça, Sr. Francisco Negrão de Lima: 

"Os Territórios Federais, criados em 13 de 

setembro de 1943, pelo Decreto n9 5.812, nos termos do 

art. 69 da Constituiç;o de 1937, isto i, "no interesse 

da defesa nacional devem promover a vivificação políti 

ca, econômica e social das fronteiras, pelo saneamento, 

pela educação, pelo povoamento11• Nada mais indicado pa 

ra atingir esses objetivos do que facilitar-lhes os 

meios necessários à expansão de suas riquezas e à eleva 
ção do nível de vida de suas populações. O aproveita 

mento das jazidas de manganês do Rio Amaparí, orientado 

pelo Governo Federal, é útil ao País e proporcionará 
consideráveis recursos para o desenvolvimento do Terri 

tório do Amapá ••• 

r: 

r: 

r: 
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r: 

r: 
Do Ministro da Marinha, Vice-Almirante Renato de Alrnei- 

r 
da Guillobel; - 1 

r: 
"Ao realizar o levantamento hidrográfico e 

o balizamento do braço norte do Rio Amazonas (Canal de 

Macapá) em toda sua extensão, teve este Ministério o 

propósito de permitir a navegação franca aos navios de 

grande calado que irão transportar o minério de manganês 

extraido pela ICOMI e conduzl-lo atê o porto pela estra 

da de ferro cuja construção ora se pretende." 

r: 

r: 

Do Ministro das Relações Exteriores, Sr. João Neves da 

Fontoura: 
r 

r: 

11Não é evidentemente com riquezas adormeci 
das no seio da terra que se defende um naçao. Ao con 

trário: é com sua exploração eficiente que se preparam 

os elementos necessários ao aparelhamento bélico-indus 

trial do país. 

Ademais, os Territórios Feãerais, pelo fato 

de serem "zonas indispensáveis à defesa do pais" (art. 

180), não poderiam ficar submetidos a um sistema anti 

quado de fiscalização militar direta, com interdição de 

aproveitamento dos seus recursos vegetais e minerais. 

Seria então melhor que se lhes passasse à volta urna mu 

ralha altlssima, com bastiões, seteiras, fossos defensi 

vos, dentro de cujo perímetro vivesse uma guarnição mi 

litar, alimentando-se de artigos importados, em vigilâ~ 

eia ou assédio imaginário. 

Qual, pois, o inconveniente, o perigo late~ 

te ou iminente que possa existir para a segurança nacio 

nal no polígono do Amapá, se as autoridades procederem 

ao aprovei tamente industrial de suas r e s.zrvas minerais 

e se estas se encontram longe da fronteira com a Guiana 

Francesa? Francamente não consigo descortiná-lo. 

Justamente porque se cuida do progresso e 

do aproveitamento industrial de uma grande riqueza min~ 

ral existente no Amapá é que mais se resguarda e de ma 

neira efetiva, o conceito de segurança nacional. 

r: 

r: 

r: 
r: 

r: 
r: 

r: 
r: 
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r: 

Sou francamente favorável às providências 

que estão sendo tomadas para o aproveitamento industri 

al do Amapá, criando-se em seu território uma riqueza 

ponderável, desejando mesmo que nos demais Territórios 

Federais - e a criação dos Territórios Federais foi 

obra acertadissima para o desenvolvimento das regiões 

periféricas da fronteira, até então abandonadas ou en 

tregues a um primitivismo administrativo - surgissem 

riquezas do porte da do Amapá, cujo progresso tem sido 

extraordinário.11 

r· 

Diante de tão enfático pronunciamento, seria de 
r: 

se esperar que o Tribunal de Contas, dele se inteirando, ordenasse 

r: de imediato o registro do contrato de concessão da estrada de ferro, 

notadamente por achar-se cumprida a única exigência que fizera ao 

examinar anteriormente o processo respectivo - a audiência do Canse 

lho de Segurança Nacional. 

Constituiu, portanto, surpresa geral quando o Tri 

bunal, em sessão do dia 25 de julho de 1953, decidiu simplesmente 

denegar o registro, tendo comunicado tal decisão ao Ministro da 

Viação em ofício de 17 de agosto daquele ano. 

Inconformado, como a ICOMI e o Governo do Territó 

rio, com o decepcionante resultado do julgamento, apresentou o Mi- 

r- nistro Souza Lima um bem fundamentado pedido de reconsideração de 

decisão ao Tribunal de Contas, demonstrando à s-ac í.ed ade que a con- 

r: cessao obedecera, com absoluta fidelidade, a todos os dispositivos 

legais que a disciplinavam. 

Voltando a reexaminar o processo, ao qual o Pro- 

curador Geral do Tribunal juntara parecer opinando pelo conhecimen- 

to do recurso, o Tribunal, em sessão de 9 de outubro de 1953, por 

r maioria de votos (mais uma vez pronunciou-se contrariamente ao re- 

r: gistro o Ministro Silvestre Péricles de GÕes Monteiro), decidiu 

r 
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r: 
ordenar o registro do contrato, com o que se viu ultrapassado o 

mais difícil entrave burocrático relacionado com o projeto do apro 

veitamento das jazidas de ma~ganês da Serra do Navio. 

r: 

r · Terras 

Conforme previsto na própria concessao, a cons- 
r: 

trução da estrada de ferro iria exigir providências legais impres 

cindíveis à plena utilização da extensa faixa de cerca de 186 qui 

lômetros de extensão, com a largura de 60 metros, ligando os extre 

mos das áreas da mina e do po~to. 

r No trecho correspondente às terras devolutas, a 

r- utilização se daria por meio de cessão gratúita; na parte incidente 

em terras particulares, deveria ocorrer a desapropriação. 
r: 

r: a) Terras devolutas 

Somente após a·conclusão dos estudos para a loca- 
r>. 

çao da estrada, ou seja, em 26 de novembro de 1954, é que pôde a 

ICOMI requerer ao Presidente da República a cessão gratúita das 
r>. 

terras devolutas, em faixa que totalizava, com a citada largura de 
r- 

60 metros, 133.717,24 metros. 

Ao pedido foram anexadas 15 plantas e 1 tabela, 
r- 

contendo o traçado total da estrada, inclusive a parte localizada 

em terras de propriedade atribuída a particulares, o que permitia 

melhor idéia acerca do conjunto da obra. 

O traçado geral da estrada foi mostrado em duas 
r: 
r: 

plantas, na escala de 1:100.000, repetindo-se a descrição e demar 

cação de todo o trecho.em plantas na escala 1:20.000; uma tabela 
r: 

mostrava os detalhes do levantamento da linha central da faixa de 

passagem da estrada, desde o seu quilômetro 0,00, no limite da área 

[' 

r 
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r>. 

r: 
portuária, até o quilômetro 185.678,68, no limite sul da área da 

r>. 
Serra do Navio. 

Seguindo as ltnhas gerais adotadas nos contratos 

acessórios da concessão das jazidast incluiu a ICOMI no pedido de 
r' 
/ cess~ gratúita das terras, dentre outras, as seguintes condições: 

o término do contrato de cessão das terras 
r>. 

coincidiria com o da concessão das jazidas; 
r: 

- findo o prazo-da cessão, as terras reverteriam, 

gratuitamente, em beneficio da União Federal, juntamente com todas 
r: 

as benfeitorias, construções, melhoramentos e acessórios nela exis- 
r: 

tentes; 

- a vigência do contrato iniciaria na data de seu 

registro no Tribunal de Contas. 
r: 

Mandada ser ouvida sobre a legalidade da concessao 
r: 

das terras, na forma requerida pela ICOMI, a Consultoria Geral da 

República, em parecer do próprio Consultor Geral, Dr. Gonçalves de 

Oliveira, manifestou-se de pleno acordo com o pedido, tendo lembra- 
r: 

do, inclusive, que o pleito da Empresa se baseava não somente na le 

r 
gislação própria (decreto-lei n9 9.858/46) como, também, na lei n9 

1.235/50, específica, que ratificara o contrato de concessão das j~ 

zidas. 

Com fundamento no aludido parecer, emitiu o Presi 

dent~ da Rupública, Dr. Juscelino Kubitschek de Oliveira, o decreto 

n9 44.731, de 23 de outubro de 1958, autorizando a cessão gratúita, 

à ICOMI, das aludidas terras, o que se efetivou através do termo de 

r- 22 de junho de 1959, lavrado em livro da Procuradoria Geral da Fa- 

r: zenda Nacional. 

r- Submetido o contrato ao Tribunal de Contas, exi- 

giu este a celebração de um termo ad.itivo, tornando inequivocamente 

r: 

r- 
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r: 
claro que, findo o prazo de cessão, as terras reverteriam em favor 

da União, com todas as benfeitorias que contivessem e sem quais - 

r- 
quer indenizações à cessionária ou a terceiros. 

Cumprida a exigência, por termo aditivo de 4 de 

fevereiro de 1960, foi o contrato de cessão. de terras devolutas fi r: 
r: nalmente aprovado pelo Tribunal de Contas, que ordenou seu regis- 

(' 

troem sessão de 8 de março daquele ano. 

t importante destacar aqui a compreensão das au 

toridades federais, notadamente do Governador do Território do r: 

r- 

Amapá e do Ministro da Viação e Obras Públicas, que permitiram o 

prosseguimento das obras de construção da estrada de ferro inde 

pendentemente do cumprimento das formalidades burocráticas finais 

de regularização da cessão das terras pelas quais a mesma passa - 

r: ria. Foi devido a essa compreensão que a ICOMI logrou construir 

r: a estrada em tempo recorde, vendo-a inaugurada pelo Sr. Presidente 

r- da República em janeiro de 1957, quando somente em março de 1960 

chegaria a seu termo a tramitação burocrática do processo respec- 

r: tivo. 

bl Terras particulares 

Dos levantamentos feitos pela ICOMI, anteriormen- 

te ao início da construção da estrada de ferro, fora verificado que 

o traçado da mesma passaria por dois trechos de terras de propried~ 

de atribuída a particulares, um partindo do limite na área portuá 
ria e outro mais adiante, totalizando 49.602 metros. 

Em 26 de novembro de 1954 e também com fundamento 

r-, em dispositivo do contrato de concessão da estrada, requereu a ICOMI 

ao Presidente da República a declaração de utilidade pública, para 
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efeito de desapropriação, das mencionadas terras, o que se efeti 

vou através do decreto n9 37,90n, de 16 de setembro de 1955. 

A competente ação expropriatória, iniciada por 

petição de 22 de janeiro de 1957, teve curso perante o Juizado de 

Direito da Comarca de Macapá, tendo ·sido en7errada regularmente, 

após os acordos indenizatórios devidos. 

e 
r> 

C'· 
r- 
r 
r 
r- 
0 
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r 
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1 r, 
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r 

r 
r: 

A construção 

r: 

Os trabalhos de construção propriamente dita da 

estrada tiveram início em fevereiro de 1954, prevendo o contrato 

respectivo um prazo de execução de 36 meses, com prêmio em dinhei 

ro por eventual redução, que acabou sendo pago à empreiteira, Fo 

ley Brothers, por haver esta entregue a estrada ao tráfego, total 

mente concluída, após 30 meses de trabalho, ou seja, em outubro de 

1956. A média de tempo de obra, com a conclusão de 6,6 quilôme 

tros por mês, terá representado possivelmente um recorde no Brasil 

em construções desse tipo. 

Conforme previsto no contrato de concessao, os 

projetos e especificações da estrada foram submetidos pela ICOMI 

ao Ministério da Viação e Obras PÚblicas, que os aprovou através 

de diversas portarias, a primeira delas datada de 25 de maio de 

1954. 

{' 

r: 

r 

{' 

r: 

r: 

As obras de construção da estrada foram fiscali 

zadas inicialmente pelo Departamento Nacional·de Estradas de Ferro 

- DNEF, que, a pedido do Governador Janary Nunes, formulado em 20 

de março de 1954, delegou tais poderes ao Diretor da Divisão de 

Obras do Governo do Território do Amapá, "sem prejuízo de inspe 

ções periódicas por parte do DNEF". 

Em 1955, o Diretor Geral do DNEF, Dr. Othon Al 

vares de Araújo Lima, realizou, pessoalmente, uma inspeção às obras, 

tendo apresentado ao Ministro da Viação, Dr. Lucas Lopes, em 27 de 

dezembro daquele ano, um circunstanciado relatório, contendo elogi~ 

sas referências aos trabalhos que vinham sendo executados pela 

ICOMI. Em julho de 1956, nova fiscalização foi feita pelo DNEF, ten 

do constado do relatório do engenheiro Marcos Valdetaro, que a reali 

zou, conclusões semelhantes ao do acima referido. 

r=. 
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r: 

r 

r: 
Coube ainda ao DNEF autorizar, por ato de 30 de 

dezembro de 1958, a dispensa, requerida pela ICOMI, de manutenção 
r 

r- 
de guardas e cancelas nas passagens de nível, levando em conta a 

peculiaridade da estrada, construida em zona estão praticamente 
r- 

desabitada. r: 
Cuidadosos estudos precederam a escolha da bito- 

la a ser adotada para a estrada de ferro, tendo os resultados dos r: 
mesmos sido submetidos à consideração do DNEF, que os aprovou in- 

tegralmente. 

Tais estudos indicaram a adoção da chamada bito- 

la americana, de 1,435 rn, dentre outras devido às seguintes razões: 

- a Estrada de Ferro do Amapá seria a primeira a 

ser construida à margem esquerda no Rio Amazonas; 

- não haveria possibilidade alguma de futura li 

gação da estrada com o sistema instalado à margem direita do Rio 

r: Amazonas, representado, como unidade mais próxima, pela Estrada de 

r: Ferro Bragança; 

r: - a compra do equipamento com a bitola america - 

r: na, que seria de início forçosamente feita.nos Estados Unidos, co 

mo consequência do empréstimo concedido pelo Eximbank, representa- 

ria uma enorme economia de divisas, inclusive nas futuras aquisi- 

r: ções para reposição, dada a substancial diferença de preços entre 

r: o equipamento estandartizado e o fabricado por encomenda, com bi- 

tela especial; 

- além da diferença de preço, os prazos de entre 

r- gado equipamento de bitola de 1,435 m seriam, quer no inicio, quer 

r: nas futuras reposições, acentuadamente menores que os de bitola es- 

r pecial. 

r: 

r: 



r: 

r .112. 

r- 
A construção da estrada exigiu a utilização de 

400.000 dormentes, de madeiras duras e resistentes, com 2,60 X r: 
0,30 X 0,20. Em 7 de fevereiro de 1954, o "Amapã11, órgão oficial 

do Governo do Território, noticiavar em sua primeira página, o 

início da construção e a necessidade de suprimento de dormentes, 

informando aos interessados em seu fornecimento que a ICOMI lhes 

concederia - como de fato ocorreu - financiamento para essa ativi 

dade, que veio a tornar-se na região como de certa expressão eco- 

nômica. 

Em seu projeto, a estrada atravessou cinco cur- 

r: sos d'ãgua em pontes de relativa envergadura, a maior delas, cru- 

zando o Rio Am~pari, com 220 metros de vão. 

r: Atingindo um custo global de cerca de US$27 mi- 

lhÕes, a estrada de ferro representou 67% dos gastos da ICOMI em 

seu complexo industrial propriamente dito. 

Especificações técnicas 
r 

r: extensão da linha principal 

- extensão das linhas incluindo pátios 

de manobras e desvios 

- raio mínimo de curva 

193,732 km 

r: 

r - maior tangente 

- percentagem de trechos retilíneos 

- percentagem de trechos em curvas 

número de curvas circulares 

206,564 km 

305,632 m 
6.436,47 m 

86% 

14% 

23 

75 

0,35% 

1,50% 

1,435 m 

1.765 

280 

6.022,9 m 

8,08 m 

121,00 rn 

- número de curvas em espiral 

- rampa máxima no sentido da exportação 

- rampa máxima no sentido da importação 

- bitola 

r - número de dormentes por km 

- número de bueiros 

- comprimento total dos bueiros 

- altitude no porto 

altitude na mina 

r 

r: 
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Pontes e passagens inferiores 

Pontes 

- Rio Frechal km 55,04 

- Rio Cupixi km 150,16 

- Rio Cachorrinho km 166,97 

- Rio Atnaparí km 178,89 

- Rio Chivet km 186,45 

vã-os 

36,62m 

113,02m 

48,82m 

218,20m 

36,32m 

Passagens inferiores 

r: 
km 19,41 

km 48,08 

10,97m 

10,97m 
r: 

Material· rodante e equipamentos 

Dispõe a estrada de ferro do material rodante 

necessário a suas finalidades, e de equipamentos que lhe per 

mitem manter linha e serviços em boas condições técnicas, a 

saber: 

r-. - 4 locomotivas GM Diesel Elétricas, 1.200 KW de 1.200 HP 
- l locomotiva GM Diesel Elétrica, 1.500 KW de 1.500 HP 
- 110 vagões de minério, descarga pelo fundo, lotação de 64 

tons. 
- 6 carros de passageiros 
- 27 outros vagões de serviço (plataformas, pranchas para las 

tro, trem da via permanente, etc.) 
- 2 cabooses, um carro de linha e uma ambulância 
- equipamento de conservação da linha (espalhador de lastro e 

valeteira (Jordan Spreader), máquina para retirada e coloca 
ção automática de dormentes, máquinas de soca de lastro, - 
aparelhamento de comunicação, etc.) 

r- 

r- 

r: 

r: 

r: 

Os reparos, manutenção e reformas gerais do mate 

rial rodante e dos equipamentos acima referidos são feitos em 

oficinas da própria I~OMI. 

As plantas referentes às três primeiras locomoti 

vas importadas pela ICOMI foram aprovadas por portaria de 25 

de maio de 1955, -assinada pelo Ministro da Viação e Obras Pú 

blicas, Octávio Marcondes Ferraz. r- 
r: 

r 

r: 

r 
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Tarifas e horários 

A 19 de dezembro de 1956 requereu a ICOMI ao 

Ministério da Viação e Obras Públicas a aprovação de tarifas e ho 

rários provisórios, concedtda através ae portarias de 8 de janeiro 

de 1957 e 17 de dezembro de 1956, respectivamente. 

As tarifas e horários definitivos, bem como suas 

posteriores alterações, foram igualmente aprovadas por aquele Mi 

nistério. 

Presentemente (19831, a estrada de ferro adota 

horários aprovados em 15 de junho de 1978, já então pelo Secretá 

rio Geral dos Transportes, e tarifas aprovadas pelo Conselho In 

terministerial de Preços, comunicada à ICOMI pelo Ministério dos 

Transportes em 26 de agosto de 1980e 



.115. 

Início da construção da estrada de ferro. 

Início da construção da ponte do Rio 

Amaparí. 



.116. 

Fundações da ponte do Rio Arnaparí. 

Construção da estrada de ferro. 
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Desembarque da primeira locomotiva - 1956. 

Estrada de ferro - 1983. 
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15. INSTALAÇÕES PORTUÂRIAS 
r: 

r Não passara despercebido à !COMI o fato de que se 

r- revestia de grande responsabilidade o encargo de localizar e cons- 

r: truir o embarcadouro de minério, que completaria suas instalações 

industriais, notadamente devido às caracteristicas regionais do r: 

r mais volumoso rio do mundo, sofrendo forte influência das marés do 

r- Oceano Atlântico e com uma geologia de leito jamais estudada em 

seu curso nas imediações da Ilha de Santana. 

r: De pesquisas feitas pela Bethlehem Steel nos Es- 

tados Unidos, surgiu, então, a contratação dos serviços da Morgan, 

r- 

r 

Proctor, Freeman & Mueser, de renome internacional como firma esp~ 

cializada na construção de instalações portuárias. 

Cuidadosos estudos foram então procedidos por 

r aquela firma, para determinar o local mais conveniente e mais se- 

guro para a construção do embarcadouro de minério e obras acessá- 

rias. 

r Uma primeira área, selecionada pelos técnicos 

norte-americanos, teve que ser desprezada apôs a verificação de 
r: 

r: 
que ocorria, na parte mais profunda da margem do rio, um assorea 

mento cuja anulação importaria em acentuada elevação do custo do 

r- 
embarcadouro. 

r Novos estudos, com vistas principalmente aos 

efeitos da correnteza do rio, indicaram finalmente o exato local 
r: 

em que a obra deverla ser executada. 
r: 

Também o projeto das instalações portuárias, que 

previa a utilização ao· sistema de delfins para atracação dos navios, 

teve que ser modificado, devido às oscilações do nível da águas 
r 

r- 
(efeito das marés oceânicas, jâ referido, com duas preamares e duas 

r: 
r: 

r· 
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r: 
baixamares em cada 24 horasl, e das condições geológicas do leito 

do rio, passando a prever a construção de um pier flutuante, que 

acompanharia as mencionadas oscilações, Essa modificação, acom- 

panhada dos estudos que a motivaram, bem como de um memorial des- 

critivo, foi aprovada pelos Ministérios da yiação é da Marinha em 

agosto de 1954. 

r 

O projeto de construção do pier flutuante ainda 

sofreu pequenas modificações, submetidas previamente aos mesmos 

Ministérios, que igualmente as aprovaram, por despachos de 2 de 

abril e 16 de junho de 1956, 

,r-. 
A autorização para construir e operar o embarca- 

douro foi requerida pela !COMI ao Ministro da Viação em 1952, atr~ 

ves de seu Departamento de Portos, Rios e Canais, tendo aquele ór- 

gão, todavia, entendido que, nos termos em que a empresa redigira 

o pedido,_ poder-se-ia admitir que a concessão se aplicaria a um 

r porto para uso do público em geral, e nao, como seria o caso, a um 

r: embarcadouro industrial para uso privado. 

Em nova petição, de 19 de março de 1953, a maté- 

ria foi convenientemente esclarecida, passando o pedido a ter corno 

objeto a autorização para construir e operar um embarcadouro no re 

r- gime de simples trapiche. 

A nova petição foi então deferida, tanto pelo 

Ministério da Viação, em 30 de abril de 1953, corno pelo Ministério 

da Marinha, no dia imediato. 

Terras 

r: Em petição de 19 de abril de 1953, requereu a 

r- ICOMI ao Presidente da República a cessão gratúita de urna área de 

terras localizada na margem esqueda do Canal Norte do Rio Amazonas, 

r- 

(" ,_ 



r 
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r: 

entre os quilômetros l e 3 a j·usante da confluência deste com o Rio 

Matapi, em frente à Ilha de Santana, à montante da cidade de Macapá, 

necessária à construção do embarcadouro de minério, pier fixo de 

carga e descarga de material, terminal ferroviário e obras acessó 

rias. 

r: 
r: 

r: 

r: 
r: 

r 

r- 

O processo respectivo recebeu previamente parece 

res favoráveis da Divisão de Terras e Colonização Territorial, do 

Serviço do Patrimônio da União e do Ministro da Fazenda, tendo si 

do afinal deferido pelo Presidente da República, por despacho de 27 

de agosto de 1953. 

A formalização da cessão se deu por escritura p~ 

blica de 28 de setembro de 1953, cujo registro foi autorizado pelo 

Tribunal de Contas da União em sessão de 27 de outubro de 1953. 

A demarcação da área se fez mediante o estabele 

cimento de um sistema de coordenadas ortogonais, referido ao norte 

verdadeiro e baseado em marco de concreto enterrado no solo, com 

tampo de latão no centro, para o qual a ICOMI atribuiu arbitraria 

mente duas coordenadas iguais para as direções Norte e Este, tudo 

denominado "Sistema do Porto", para distingui-lo do sistema de 

coordenadas adotado para a descrição das terras da região da Serra 

do Navio. 

r 

r: 

r 

r: 

r 

A área, assim demarcada e totalizando 129 hecta 

res, destinou-se, como jâ foi dito, à construção de todas as insta 

lações necessárias ao funcjonamento do embarcadouro de minério e do 

terminal da estrada de ferro, constando do contrato de cessao, den 

tre outras, as seguintes condições: 

- submissão às autoridades competentes dos proje 

tos de todas as construções previstas; 

r 

r 

r- 
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r 

- prazo de cessao coincidente com o da concessao 

das jazidas; 

r- 

- reversão em favor da União, findo o prazo da 

concessão, sem quaisquer indenizações, das instalações portuárias 

e ferroviárias, edificações e demais benfeitorias existentes na 

área concedida; 

início de vigência da cessão na data do regis- 

tro do contrato no Tribunal de Contas da União. 

·Ação divisória 

Paralelamente à tramitação do processo referente 

à cessão das terras necessárias à construção do embarcadouro de mi 

nério, promoveu a Empresa a um acurado estudo da situação legal 

das mesmas, através dos quais pôde verificar: 

r: - que a área requerida (129 Ha) integrava uma 

porçao maior (2.178 Ha} que pertencera, no século passado, a um ci 

dadão domiciliado na região, cujo falecimento fê-la transmitir-se, 

em partes iguais e por via de sucessão, a dois filhos seus; 

- que, à parte do inventário respectivo, diversas 

r- 
transações haviam sido realizadas, inclusive a de compra, pelo Ter 

ritório, para incorporação ao domínio da União, de uma área de 500 

Ha, em que se iriam localizar os 129 Ha requeridos para a constru- 

r 
i 

ção do embarcadouro; 

- que, p&ra a construção da Vila Residencial pla 

nejada pela Empresa, também esta deveria adquirir uma faixa da alu- 

dida área, como realmente veio a fazer mais tarde. 
r: 

De tais fatos decorreu a conclusão de que, con- 
r- quanto os diversos condôminos da área se houvessem localizado - os 

que realmente o fizeram - nas porções desejadas, estava a faltar, 
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para a regularização dessas ocupaçoes de fato, a medida judicial 

que as regularizaria de pleno direito, ou seja, uma ação divisória, 

que estabelecesse em definitivo a localização e limitações da área 

de cada um. 

Com esse propóstto, o Governo do Território do 

Amapá propôs, em fins de 1958, a aludida ação, que, após o cumpri- 
/""""'. 

menta das formalidades processuais próprias, veio a ser encerrada 

r 
por sentença do Juiz de Direito da Comarca de Macapá, passada aos 

10 de agosto de 1961 e transitada em julgado. Essa sentença não 

somente confirmou a localização da área pertencente à União, par- 

te da qual foi cedida à ICOMI para construção do embarcadouro de 

minério, terminal da estrada de ferro, etc., como, também delimi- 

tau a área adquirida pela Empresa e em que veio a ser construida 

a chamada Vila Amazonas, onde foram instalados empregados seus e 

respectivas famílias, bem como diversos serviços inerentes à assis 
r 

tência social aos mesmos prestada, assunto a ser abordado em capí- 

tulo à parte. 

A construção 

A construção das instalações portuárias foi tam 

bém executada pela Foley Brothers Inc., com prioridade e conclusão 

mais rápida para o pier fixo, pelo qual seriam desembarcados os 

equipamentos, materiais, etc. destinados a todo o complexo. Esse 

pier, construido sobre estacas metálicas, com plataforma de concre 

to, a 6 metros acima do nível médio do rio Amazonas, mede 83,21 m~ 

tros de comprimento por 16,76 de largura, possuindo um guindaste 

- com a capacidade de carga de até 65 toneladas. 

r O pier de minério consiste em uma estrutura me- 

.tálica flutuante, ancorada a duas torres de amarraçao • Com 

r 

-. ! 



r: 
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r: 
r: 

247 metros de comprimento e 12 metros de largura, é suportado por 

r- 

48 flutuantes de aço. 

O carregamento dos navios é feito através de um 

sistema de 4 correias transportadoras, que se inicia na moega de 

descarga dos vagoes e termina na correia instalada numa lança te 

lescópica de estrutura fixa e flutuante, apoiada em 24 flutuantes, 

r: exigindo o sistema a movimentação do navio para o carregamento dos 

diversos porões. O carregamento pode ser efetuado, também, dire 

tamente dos vagões para os navios. 

r- A capacidade máxima do sistema é de 1.600 tone- 

r: ladas por hora. 

r O minério grosso, ao ser descarregado dos trens, 

é empilhado seletivamente através de um empilhador/carregador de 

fabricação tcheca (equipamento adquirido em 1973) em seis pilhas, 

de acordo com o teor de manganês, que varia na faixa de 40 a 52% 

Mn. A capacidade de armazenagem direta nas pilhas de estoque é de 

290.000 toneladas. 

O sistema possui duas balanças automáticas, para 

controle da tonelagem de minério transportada/empilhada e da tone- 

lagem embarcada. A amostragem para controle de teor e granulome- 

triado minério embarcado é realizada por amestrador automático, 

montado em 1977 (em substituição ao sistema mecânico anterior, de 

r 

operação mais trabalhosa), sendo as análises realizadas em labora 

tório químico/físico insta~ado na ârea do porto. 

As instalações do porto abrangem ainda: 

- pátio ferroviário de manobras, com 4.197 metros 

de linha: 

- tanques de combustível, sendo um para óleo die 

sel, com capacidade de 3.200.000 litros, e ou- 
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r: 

r- tro para gasolina, com a capacidade de 800.000 

litros; 

r: - torre metálica com depósito de 

cidade para 94.500 litros; 

- escritório central; 

oficina mecânica com 1.671 m2 de área coberta, 

... 
agua, com capa- 

r- estrutura metálica; 

- frigorífico, com 4 câmaras frias e um depósito 

de alimentos; 

depõsito de locomotivas e casa de areia; 

- depõsitos para tintas e lubrificantes; 

- posto de lubrificação; 

- carpintaria. 

r- 

r: 

As instalações portuárias representaram para a 

!COMI um investimento de US$7,5 milhões. 

Na mesma área portuária veio a ser construida, 

mais tarde, uma usina de pelotização, assunto a ser relatado mais 

r: adiante. 

r- Em 19 de novembro de 1956, foi feito um embarque 

experimental, de 62 toneladas de minério, carregadas no navio S/S 

"LOIDE HAITI", com destino ao Porto de Santos. O primeiro embar- 

que oficial ali realizado, como jâ foi anteriormente mencionado, 

r: ocorreu em 10 de janeiro de 1957, através do navio "ARETIS", que 

r: carregou 9.051 toneladas, com destino a Baltimore, nos Estados 

Unidos. 

r: O maior navio que carregou minério no Porto de 

Sêntana foi o "SUDESTADA", de 220 metros de comprimento, que zar- 

r> pou com o calado de 271611 em fevereiro de 1983; o maior embarque 

se deu com o navio "VARDAAS11, com 215 metros de comprimento, que 

r carregou 39.286 toneladas e calou 3617", partindo de Santana em 

r dezembro de 1971. 

r: 

r- 
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r 
r: 

Até 31 de agosto de 1983 foram realizados 1.496 

carregamentos de navios de minério de manganês no Porto de Santana. 

r: 
Autorização para exporta·ção 

e· importação 

-· 
A requerimento da ICOMI, o Departamento Nacional 

da Produção Mineral, atravé.s da Portaria n9 41, de 6 de junho de 

1956, autorizou a Empresa a exportar minério de manganês pelo Por- 

r: to de Santana. 

r: Quanto às importações, a Diretoria de Rendas 

Aduaneiras, do Ministério da Fazenda, atendendo a pedido da ICOMI, r 
enviou ao Chefe do Departamento Econômico e Consular do Ministério 

das Relações Exteriores, em 29 de junho de 1953, ofício comunican- 

do que "poderão ser legalizados, nos respectivos consulados dos 

portos de embarque, os documentos referentes às mercadorias desti- 

nadas ao Território Federal do Amapá." 

Ainda em 1953, a 3 de dezembro, foi deferida pe- 

lo Ministério da Fazenda petição da ICOMI, no sentido de que fosse 

atribuída ao Administrador da Mesa de Rendas Alfandegáda· de Ma- 

capa competência para conceder, na forma da lei, isenções ou redu- 

ções de direitos de importação para consumo e de taxas aduaneiras. 

Essa medida, associada à nomeação, também requerida pela ICOMI, de 

despachantes para atuação junto à Mesa de Rendas, nomeação essa 

efetivada por atosdo Ministro da Fazenda de 27 e 31 de agosto de 

1953, possibilitou à Empre$a desembarcar e liberar suas mercadorias 
r: diretamente em Santana, e não mais em Belém, com redespacho para 

Macapá, sistema demorado e inconveniente adotado até então. r 

A autorização para a montagem dos depósitos para 

combustíveis na área portuária foi concedida pelo Conselho Nacional 

r: 

r: 
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1 

1 

·do Petróleo em 26 de outubro de 1954. A utilização desses depósi- 

tos passou posteriormente à responsabilidade da TEXACO, com a qual 

r celebrou a ICOMI contrato nesse sentido, matéria previamente exami 

nada e aprovada pelo mesmo Conselho. 

(' 

r- 

r: 

e. 
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Local de desembarque de tratores e máquinas, 

antes da construção do pier de carga em 
Porto Santana. 

Descarregamento de equipamento. 
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Início da construção do pier de carga de 

Porto Santana. 

Área portuária - 1983. 
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Construção do pier flutuante. 

Operação de carregamento de navio no pier 

flutuante. 
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Área portuária - Fase de construção. 

Área portuária - 1983. 
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16. LEVANTAMENTO E BALIZAMENTO DO CANAL· NORTE 

DO RIO AMAZONAS 

Urna das mais sérias preocupações da ICOMI, ao 

iniciar a execução do projeto para o aproveitamento das jazidas de 

manganês da Serra do Navio, foi o relacionado com o transporte flu 

vial/marítimo do minério produzido. 

O problema se mostrara flagrante. 

r: 

De um lado, um projeto audacioso, prevendo inst~ 

lações portuárias modernas e eficientes, com acostamento capaz de 

receber navios de 40 ou 45 mil toneladas; de outro, o chamado Canal 

Sul do rio Amazonas, única via fluvial até então utilizada para a 

ligação de toda a bacia com o Oceano Atlântico, limitada, por suas 

características, a embarcações de pequeno porte, carregando, no má 

ximo 10 mil toneladas e calando até 26 pés. 

A solução, surgida mesmo quando se debatia e se 

r- equacionava toda uma diversificada série de problemas inerentes ao 

r: projeto, seria garantir-se o tráfego de graneleiros de porte atra- 

vés do Canal Norte daquele rio, que comportaria, segundo informa- 

r: ções colhidas à época dos práticos do lugar e, também, por plantas 

hidrográficas então existentes e por reconhecimento mandado fazer 

em fevereiro de 1948 pelo Governo do Território do Amapá, navios com 

r o calado em torno de 30 pés, na baixa-mar. 

r: As informações e os dados obtidos careciam, entre 

tanto, de verificações mais seguras, pois o Canal Ncrte era, atê en 

tão, pouco procurado pela navegação de ultramar que demandava a Ama- 

r- 

~ de vez que toda. ela se dirigia ao porto de Belêm e, dali, al- zonia, 

cançava o rio mar pelos furos e igarapés do delta respectivo. 

Tão preocupada estava a ICOMI em solucionar o pro- 

blema que já em novembro de 1951, quando seus maiores esforços se 

r: 
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r 
concentravam praticamente nos trabalhos de pesquisa mineral, apre 

sentou ao Ministro da Marinha pedido formal para que os órgãos téc 

nicos daquele Ministério procedessem ao levantamento hidrográfico 

daquele Canal, alternativa que reconhecia ser-lhe a mais convenien 

te, dado o vulto da tarefa, que iria cobrir uma extensão de cerca 

de 180 milhas, em largura variável de 4 a 20 milhas. 

No seu pedido, em cujo intróito fez referência 

ao projeto que estava iniciando no Amapá, justificou a imperiosa 

necessidade da feitura daquele levantamento hidrográfico, inclusi 

ve porque: 

- uma planta hidrográfica do Canal Norte seria 

fundamental para guiar os navegantes e para possibilitar o projeto 

e construção dos faróis e radiofaróis que se fizessem precisos; 

- a profundidade do cais que iria construir dev~ 

ria corresponder ao calado máximo comportado pelo Canal Norte, pa 

ra maior economia nos transportes. 

Em se tratando de tarefa considerada pela ICOMI 

como indispensável e inadiável, acrescentou a Empresa. em sua pet! 

ção. que, se o Ministério da Marinha não a pudesse executar e, ai~ 

da, se não a pudesse iniciar dentro dos 3 ou 4 meses seguintes, 

então autorizasse a própria ICOMI a fazê-lo, sem quaisquer ônus pa 

ra o Governo e sob a imediata fiscalização daquele Ministério. 

Compreendendo não apenas o problema com que se 

defrontava a ICOMI mas, principalmente, apercebendo-se da importân 

cia da abertura de uma nova via de acesso fluvial à Amazônia, com 

possibilidades de utilização por parte de grandes navios, fato que 

em muito iria contribuir para o desenvolvimento daquela região, 

decidiu-se o Ministério da Marinha a executar o levantamento hidr9 

gráfico daquele Canal, encargo que se enquadrava como uma das atri 

r: 
r 

r: 
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buições específicas da sua Diretoria de Hidrografia e Navegação - 

DHN. 

r 

No dia 23 de junho de 1952, chegava a Macapá o 

navio hidrográfico "Rio Branco11, com os componentes da la. Comissão 

do Amapá, comandado pelo então Capitão-Tenente Maximiano da Silva 

Fonseca, hoje Almirante e Ministro da Marinha, iniciando-se os cha 

mados trabalhos de campo. 

Foi efetuada incontinenti a medição de 11base11 
, 

utilizando-se o aeroporto de Macapá. Posteriormente, conforme a 

sistemática hidrográfica habitual, tiveram lugar as operações de 

triangulação que, por falta de pontos notáveis (o terreno era de 

aspecto topográfico uniforme} levaram a que se aproveitassem as 

árvores mais altas da região, assim transformadas em 11torres11 de 

6, 8 e mais metros de altura. 

Durante alguns meses, com o auxílio de lanchas e 

ubás, procedeu-se ~ntre Macapã e Pau Cavado à demarcação dos pon - 

tos marginais dos Rio Amazonas, onde seriam instalados os faróis 

de balizamento. 

r: 

r: 

Í' 

r: 

r: 

r 
r: 
r: 

r 
r: 

r 
r: 

r: 
r 
r: 

r: 

Enfrentou a equipe do "Rio Branco11 toda a sorte 

de empecilhos que a região lhe reservara. Tudo contribuía para que 

se tornassem cada vez mais dificeis as tarefas do balizamento, que, 

afinal, foram concluídas em setembro daquele ano, entre Macapá e a 

Ilha de Bailique. 
r: 

r: 
r: 
r: 

r 
r 

Com persistência e técnica, foram logo iniciadas 

as sondagens entre Pau Cavado e Mupéua (próximo ao extremo norte da 

Ilha Caviana) e depois de Mupéua até Bailique. Daí a equipe retor 

nou a Macapã, para concluir as sondagens entre este local e Ilhas 

Pedreira, começadas pelas lanchas e ubás_ 

r- 

r 

r: 
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Em ~bril de 1953 a la. Comissão encerrou os seus 

trabalhos. 

r: 

O braço norte da foz do Rio Amazonas estava son 

dado, de Macapá à Ilha de Bailique, o que não queria dizer que o 

Canal estivesse aberto à navegação. Faltavam as sondagens da Barra 

Norte, isto é, de Bailique para fora, que não puderam ser feitas à 

falta de meios dos comandados do Capitão Maximiniano, para operarem 

entre os inúmeros bancos de rebentações existentes naquela área. 

Tais trabalhos ficariam para ser executados pela 2a. Comissão. 

Um ano e meio depois, ou seja, em outubro de 1954, 

torna ao Amapá o navio "Rio Branco", trazendo a 2a. Comissão, para 

concluir os trabalhos de sondagens do Canal e da Barra Norte, con 

forme acordo firmado entre a DHN e a ICOMI. 

Dispondo de aparelhagem técnica especial para a 

tarefa que iria desempenhar, a equipe começou instalando as réguas 

de marés em Limão do Curuã e na Ilha de Brigue, em Guimarães, ini 

ciando as observações. Foi logo levantado um farolete na Ilha do 

Pará e preparada a folha de sondagem de Bailique. 

Durante dois meses, no primeiro trimestre de 1955, 

os trabalhos ficaram paralisados para reparos no "Rio Branco". Ao 

reiniciar suas atividades, foram feitas mais de 800 posições de 

sondagens em apenas três dias. Posteriormente, com o emprego do 

"Raydist11, aparelho que levou algum tempo para chegar dos Estados 

Ur.idos, o rendimento da tarefa aumentou. 

O Chefe da Comissão, Comandante Paulo Irineu Roxo 

Freitas, prometera concluir o levantamento hidrográfico do Canal e 

da Barra Norte até o fim de dezembro. No entanto, contando com a 

boa vontade e o alto preparo técnico de sua equipe, conseguiu en - 

cerrá-lo no dia 2 daquele mesmo mês. 

r: 

" 
r 

r: 

r: 

r- 

r, 

r: 

r 

r 

r: 

" 
r 
r 
r: 
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For~m 14 meses de esforçosingentes, em que mais 

de duas centenas de homens de nossa Marinha de Guerra - consideran- 

r do-se as duas comissões -trabalharam para que o Canal Norte do Rio 

r- Amazonas, de Macapã até o Atlântico, desse acesso à livre navegação. 

Com isso, os navios procedentes do hemisfério norte, em demanda ao 

Porto de Santana, ou mesmo a Manaus e Iquitos, passaram a ter uma 

rota mais curta em cerca de 400 milhas, correspondente, em média, a 

r- 72 horas de trajeto, comparando-a com a antiga, via Belém. 

Pronto o levantamento do Canal Norte, a ICOMI assu 

r: miu perante a Diretoria de Hidrografia e Navegação, dentre outros, 

r: os seguintes compromissos, 

r: - fo~necer, construir e instalar os faróis lumi- 

r: nosos (em todo o canall; 

r: - construir as fundações da torre de um radiofa 

rol em Curuã e fornecer os geradores da usina de força; 

- fornecer os materiais necessários e construir 

r: uma vila residencial no Curuá, mais as necessárias redes de luz, 

água e esgoto; 

r: - fornecer, construir e instalar, também no Curuá, 

um "pier" e dois reservat6rios de 6leo. 

r: Em janeiro de 1957 o Canal Norte do Rio Amazonas 

r- era oficialmente entregue à livre navegação, tendo seu balizamento 

sido construido rigorosamente de acordo com o convênio firmado com 

a Ministério da Marinha. - 1 Além do radtofarol instalado na Ponta do Céu, em 

Curuã, mais 13 faróis ocupam as margens do grande rio, para orien- 

tação dos navegantes: Guarâ, Bailique, Ponta do Céu, Santarém, Taiâ, 

r- Pedreira, Pau Cavado, Fugitivo, Macapá, Cascalheira, Vila Amazonas, 

Santana do Sul e Muim, que receberam como designações os nomes das 

r: 
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r- 

localidades em que foram construidas. 

Há, ainda, complementando a sinalização de terra, 

as bóias Barra Norte, Banco Fugttivo e Banco do Chagas. A primei- r: 
ra, distante 22 milhas da costa, ê dotada de um refletor de radar e 

as demais são apenas luninosas_ r: 
O término dos trabalhos de balizamento do Canal 

Norte permitiram que, no dia 11 de janeiro de 1957, fosse a nova 

rota inaugurada por um navio graneleiro. 

r: A partir dessa inauguração, passou a !COMI a cus 

tear todas as despesas com a manutenção do balizamento. Gradativa- r: 
mente, porém, outras empresas com interesses na Amazônia começaram 

a usar a nova rota, em caráter rotineiro e habitual, como a Petro- 

brás (Refinaria de Manaus), Companhia do Jari, etc., constatando-se, 

r em 1982, que, em número de navios ali em trânsito, a utilização do 

Canal, pela !COMI, não ultrapassava a parcela de 20%. 

r: Tendo sido embaldes seus esforços anteriores, no 

sentido de ratear as despesas com o balizamento por entre os usuã- 

rios da rota, voltou a ICOMI, em 1983, a dirigir-se ao Ministério 

da Marinha, sugerindo que este passasse a incumbir-se de manter 

aqueles serviços. 

r- Não obstante houvesse concordado com as razoes da 

ICOMI, o Ministério da Marinha, por falta de verbas próprias, não 

pôde assumir aqueles encargos, tendo, porém, manifestado seu propó- 

sito de coordenar, a partir de 1984, um justo rateio das menciona- 

r das despesas por entre os efetivos usuários do Canal Norte. 

r: 

r: 
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Casas da Vila Residencial do Curuá. 

Construção de um farol de balizamento. 
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Farol de balizamento. 
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r- 
17. VILAS RESIDENCIAIS 

r 

Hã uma referência, no inicio deste relato, ao 

princípio filosófico a que se apegou, desde a sua juventude, o fun 

dador da ICOMI, e que vem sendo por ele cultuado, com impressionan 

te fidelidade, ao longo de toda a sua vida: sendo social a origem 

da riqueza, também social deverá ser o seu destino! 

E terá sido certamente com o pensamento voltado 

para essa enlevadora forma de conceituar a destinação dos frutos da 

atividade criadora, que aquele dirigente da ICOMI, ao convocar os 

renomados técnicos paulistas arquiteto Oswaldo Arthur Bratke e en 

genheiro Luiz de Mello Mattos para, respectivamente, planejar e con~ 

truir as vilas residenciais da Empresa no Território do Amapá, enfa 

tizou seu desejo e sua determinação de que tais núcleos habitacio - 

nais viessem a oferecer aos funcionários e suas famílias toda a se 

gurança, higiene e conforto previstos pela moderna civilização. 

Respeitada a sobriedade, que entendia ser também 

imperiosa, desejava a ICOMI que as duas vilas, notadamente a que 

iria ser erigida em plena selva amazônica, proporcionassem a seus 

habitantes todas as conqu.istas básicas que até então o progresso ha 

via colocado ao alcance do homem. 

Confiando no bom senso e na austeridade profissi~ 

nais do arquiteto e do construtor que escolhera, nenhuma restrição 

fez a !COMI - e isto deverá ter sido um caso raro no Brasil - quan 

to aos gastos que iriam decorrer do seu desejo de que um alto e de 

susado padrão de qualidade caracterizasse as construções que abrig~ 

riam as duas comunidades. 

Como medida preliminar ao início da montagem de 

seu projeto, o arquiteto Oswaldo Bratke tomou conhecimento pessoal 

das condições em que haviam sido construidos diversos núcleos habi- 

r: 

r: 

r: 

r: 

r: 

r: 

r: 
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r: 

r: 

tacionais semelhantes aos desejados pela ICOMI, tanto no Brasil co 

mo em diversos paises da América do Sul, tendo em mente, sobretudo, 

que se tratava de um projeto a ser executado em plena região e - 

quatorial {por coincidência, as duas vilas estariam separadas, uma 

da outra, pela linha do Equadorl, 

Após muitos meses de pesquisas, estudos, consultas 

e exames de casos congêneres, foi finalmente elaborado, nos mínimos 

detalhes, o plano global para a construção das duas vilas residenci 

ais, tendo as obras respectivas sido iniciadas em 1957, logo após o 

começo das exportações de manganés e com o aproveitamento de parte 

dos técnicos e operários que haviam se engajado na construção do com 

plexo .industrial propriamente dito. 

Conquanto os levantamentos topográficos, as demar 

caçoes, etc. tivessem sido iniciadas simultaneamente nas duas vilas, 

deu-se prioridade, por motivos óbvios, à construção da Vila da Serra 

do Navio, terminada e ocupada em 1959 e contando com 334 residências. 

Em meados de 1961 concluia-se +ambêm.. a Vila Amazo 

nas (313 residências}, completando-se uma infra-estrutura simples 

mente primorosa, que, mesmo decorridos mais de 30 anos de sua implan 

tação, constitui ainda notável exemplo de como criar-se, em distan 

tese isolados rincões de nosso imenso Pais, comunidades dedicadas 

a um árduo trabalho mas que se apercebem, em cada detalhe ao seu re 

dor, de quanto se preocupou com o bem estar de cada um e o quanto se 

considerou, naquela ousada e gigantesca obra, a própria dignidade da 

criatura humana. r- 

r- 

Dos demorados estudos a que se fez referência, sur 

giu a decisão de se construirem duas categorias de habitações em 

cada vila, divididas em dois setores, um para os dirigentes e outro 

para os operários, havendo ainda dentro de cada setor, unidades ha- 

r: 

r: 
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r- bitacionais com âreas diferentes, para atender aos mais variados 

casos. 

Longe de representar uma indesejável discrimina- 

r: ção, razões suficientes justificaram tal planejamento, sendo a 

principal delas a dispare origem da mão de obra arregimentada pela 
r: 

r ICOMI. 
,,,..... 

De um lado, os operários, em sua grande maioria 

naturais da região ou de zonas vizinhas, com os mesmos problemas, 

o mesmo nível cultural e econômico e as mesmas aspirações, até en 

tão vivendo da pesca e da exploração dos produtos nativos da flore~ 

ta. Sua habitação, geralmente levantada nas margens dos rios, era 

r: 

construida com troncos de árvores cobertas de sapê, com uma varanda 

r: 

grande aberta, onde c6locava as rêdes, uma peça fechada para dormi 

tório do casal e guarda de seus bens e, ainda, um cômodo aberto, o~ 

de preparava e tomava suas refeições, à base de jabá (carne seca) e 

farinha de mandioca. Seu fogão era uma torta simples de barro, co 

locada sobre uma tábua. A água que bebia era retirada do rio e de- 

r 

r: 

r 
cantada em bilhas de barro. 

De outro lado, o pessoal categorizado, provenien- 

te de outras regiões do pais, dotadas de conforto, ou mesmo does- 

trangeiro, com formação superior, com maior responsabilidade na di- 

r: 
reçao dos serviços, contratado por tempo determinado, que dificil 

mente se radicaria no Território do Amapá, conforme a experiência 

viria a provar. 
r: 

Havia, portanto, que adotar-se a referida separa- 
r: 

ção, sob pena mesmo de um comprometimento da vida comunitária. 

Além disso, um dos atrativos que se poderia ofe- 
r: 

recer ao pessoal categorizado seria justamente a possibilidade de 

r: 
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r 

r 
de habitar urna casa dotada de todo conforto e até de certo luxo, o 

que, por seus próprios meios e em sua terra, dificilmente poderia 

conseguir. 

r: 

Junto ao centro de gravidade de cada vila foram 

localizados os equipamentos urbanos necessários referentes ao comér 

cio, cinema e clubes sociais e esportivos. 

Adotaram-se vias de distribuição envolventes das 

super-quadras, sendo as vias de pedestres convergentes, partindo das 

avenidas de distribuição, dando passagem aos veículos somente para a 

coleta de lixo, ambulâncias, mudanças e carros de incêndio, garanti~ 

do a segurança dos pedestre~ e permitindo a ligação das residências 

ao centro de interesse comum~ 

Os avanços e recuos no alinhamento das unidades ha 

bitacionais foram utilizados para a criação de espaços íntimos e 

agradáveis, que sugerem praças de encontro para os adultos e recrea 

ção das crianças, evitando-se assim as concentrações nos clubes e 

centros de compras. 

Estas pequenas praças, ligadas entre si pelas 

passagens de pedestres, servem de meios de comunicação entre as re 

sidências e os equipamentos urbanos das vilas. 

A fim de combater a monotonia e dar sensação de 

espaços maiores, foram eliminadas cercas divisórias das partes fron 

teiras às habitações e empregadas côres variadas na pintura externa 

das residências. 

r 

r: As duas vilas, construidas para abrigarem, cada 

uma, 2.000/2.500 pessoas, pouco diferem entre si, apresentando, den 

tre outros, os seguintes pontos básicos: 

zona habitacional operária circundando a área 

destinada à escola, centro de saúde, centro de compras e demais 

r: 

r: 

r 

r: 
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r- 
equipamentos urbanos sócio-recreativos; 

- área para residência de solteiros colocada pró 

xima dos equipamentos urbanos; 

área residencial para dirigentes e chefes, per 

feitamente definida e colocada em torno do clube e do hotel para 

acomodação de hóspedes; 

- zona para esportes, colocada na Serra do Navio 

a meia distância entre as duas áreas habitacionais principais e, 

na Vila Amazonas, próxima da margem do rio. 

Nas duas vilas, os conjuntos habitacionais desti 

nados aos solteiros, que formam grande contingente, são constitui- 

das de dois grupos de edifícios, um destinado aos homens e outro 
r: 

às mulheres. 
r 

As habitações para operários nas duas vilas es - 

r 
tão localizadas numa verdadeira unidade de vizinhança, em disposi 

çao que circunda o centro do núcleo, dispondo de todo equipamento 
r- 

urbano necessário. r: 
As casas operárias são de três tipos, dois deles 

r: com 3 dormitórios e o terceiro com dois, todas com as demais depen 

dências: são geminadas, duas a duas, e não possuem aberturas late- 

rais, estando estas localizadas somente na fachada e no fundo das 

r: habitações. 

r: As casas para funcionários, nas duas vilas, es - 

r tão colocadas em posição não alinhada, com recuos e avanços, crian 

r: do visuais agradáveis e apresentando um certo movimento que elimi- 

r: na a impressão de monotonia. são de dois tipos, ambos com 3 dormi 

r tórios e demais dependências, incluindo sala de jantar, sala de es 

tar, lavanderia, quarto de hóspede ou empregada, cozinha, sanitá- 

r: rios, terraço e abrigo para carros. 

r: 
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r 

Os centros das duas vilas acham-se localizados 

em pontos convenientes de cada uma delas, próximos das maiores con 

centrações de habitações. 

Na Vila de Serra do Navio, os edifícios estão co 

locados ao redor de uma praça cívica, limit~da a leste pelo estaci 

onamento e por um bloco contendo as áreas destinadas à administra 

ção da vila e repartições diversas. 

A praça é limitada por. edifícios destinados ao 

abastecimento e comércio, fábrica de gêlo, área para feiras livres 

e, ainda, pelo clube recreativo, cinema e igreja. 

O centro da Vila Amazonas está situado no limite 

da área habitacional destinada às casas dos operários, não muito 

distante dos conjuntos de alojamento para solteiros e próximo da 

via principal que serve a área ocupada pelas residências de funcio 

nários e chefes. Também nesta vila todo o equipamento urbano está 

localizado ao redor de uma praça. 

A derrubada de árvores nas vilas foi total, para 

evitar desastres com sua queda; na mata apoiam umas às outras. Nos 

espaços livres, sejam eles parques ou pátios de recreio, foram 

plantadas espécies de menor porte, de floração colorida, decorati 

vas ou frutíferas, sombreando e protegendo o terreno, proporciona~ 

do ao mesmo tempo um aspecto estético e agradável ao conjunto. 

Existem nas duas vilas conjuntos de edifícios de 

recepçao e hospedagem, destinados às visitas de fun~ionários e hós 

pedes em geral. Na Vila da Serra do Navio, este conjunto acha-se 

localizado na área destinada às habitações de funcionários e che - 

fes; na Vila Amazonas, está disposto na periferia da zona destina 

da às habitações e clubes dos chefes e funcionários, com uma bela 

vista sobre o braço norte do rio Amazonas. 

r: 

r: 

r: 

r 

r: 

r: 

r: 

r: 

r: 

r 
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r: 

Cada conjunto consta essencialmente de uma praça 

de estacionamento, circundada por vários edifícios, ligados entre 

si por passagens cobertas. O edifício central é constituido de 

hall, sala de leitura, sala de conferências e baile, salas de jogo, 

bilhar, bar, refeitório, cozinha e serviços anexos. 

O sistema viârio nas duas vilas ê semelhante, com 

uma via de acesso principal, vias de distribuição, ruas de ligação 

e vielas. 

r 
r 

r: 

r- 

Todas as vias dispõe de passeios e valetas de dre 

nagem pluvial. As ruas foram projetadas de modo a que as constru - 

ções ficassem sempre situadas em níveis ao mínimo um metro acima dos 

meios-fios. 

As duas vilas contam com um bem organizado sistema 

de coleta e destino final do lixo domiciliar e urbano, incinerado em 

instalações próprias, afastadas das vilas e protegidas pela vegeta - 

ção nativa. 

r 

O abastecimento de água das vilas é feito através 

de bombeamento dos rios Amazonas (Vila Amazonas) e Amaparí (Vila 

Serra do Navio) e condução por adutoras, passando a água por rigoro 

so tratamento antes de ser distribuída, por ~ede própria, às resi - 

dências e prédios. Na Serra do Navio, a água clorada que abastece 

todas as casas ê abundante e apresenta-se bacteriologicamente esté 

ril nas torneiras, pela comprovação de, pelo menos, duas culturas 

semanais feitas no Laboratório do Hospital, que funciona simultanea 

mente corno Laboratório Clinico e de Saúde Pública. 

As vilas são providas ainda de serviços de esgotos 

sanitários, energia elétrica, esta produzida até há pouco por gera 

dores diesel, substituidos em 1983 por energia da Usina "Coaracy 

Nunes11, e de telecomunicações, com captação de imagens de televi - 

r: 

r 
r- 

r> 

r 
r: 
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são, inclusive na Serra do Navio, por meio de estações repetidoras 

construidas pela própria !COMI. 

Como já foi dito, cada vila possui instalações 

próprias destinadas aos serviços de saúde e à execução de planos 

de ensino. De tal forma se esmerou a ICOMI ao projetar e executar 

tais serviços, que se impõe, neste trabalho, sejam os dois itens 

tratados e descritos em capitules à parte. 
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Local em que seria construida a Vila 

Ama.zonas. 

Fase de construção da Vila Amazonas. 
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Vila Amazonas - Construção das casas 

tipo A. 

Vila Amazonas - 1983. 
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Residências do acampamento da Serra do 

Navio - set., 1952. 

Vista geral do acampamento da Serra do 

Navio set., 1952. 
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Vista geral do acampamento da Serra do 

Navio - set., 1952. 

Vila da Serra do Navio - Estrada de liga 

ção da Vila Administrativa à Vila Operá 
ria - 1983. 
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Início da construção da Vila Operária da 

Serra do Navio. 

Vila Operária da Serra do Navio - 1983. 



. 152. 

Vila e casas operárias do acampamento da 

Serra do Navio - 1952. 

Vila da Serra do Navio - Estrada de liga 

ção da Vila Administrativa à Vila Operá 
ria - 1983. 
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Acampamento da Serra do Navio - 1952. 

Conjunto de edificações que canpõem a Casa 

Central de Hóspedes da Vila da Serra do 

Navio - 1983. 
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Refeitório da Administração do acampamento 

da Serra do Navio - Set., 1952. 

---- 

Restaurante da Administração da Vila da 

Serra do Navio - 1983. 
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Restaurante da Administração da Vila da 

Serra do Navio - 1983. 

Vila Operária da Serra do Navio. No pri 

meiro plano, o Centro Cívico (supermerca 

do, lojas, padaria, etc.). 
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Término da construção da casa de hóspedes 

da Vila da Serra do Navio. 

Piscina do Clube Administrativo da Vila da 

Serra do Navio - 1983. 
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casa de hóspedes do acampamento da Serra do 

Navio - 1952. 

casas de hóspedes da Vila da Serra do Na 

vic - 1983. 
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Vila da Serra do Navio. Living de casa 

tipo CC. 

Vila da Serra do Navio - Vista externa 

de casa tipo CC. 

. 158. 
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Vila da Serra do Navio. Vista externa de 

casa intermediária tipo A. 

Vila da Serra do Navio - Vista externa de 

casa administrativa tipo CC. 
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r 

r: 
18. ABASTECIMENTO 

r: 

r: O problema de suprimento de gêneros alimentícios 

às suas frentes de trabalho no Amapá sempre apresentou para a ICOMI r 

aspectos de difícil e onerosa solução, exigindo cuidados especiais 

e a implantação de uma complexa infraestrutura, destinada exclusi- 

vamente ao atendimento de tais necessidades, que obviamente se es- 

tendiam às compras em geral, de materiais, medicamentos, insumos, 

etc. 

r: Nos primeiros momentos de sua presença no Terri- 

tório, quando apenas se dedicava - isto em torno de 1948 - ao reco 

nhecimento geológico preliminar das jazidas da Serra do Navio, os 

poucos técnicos e funcionários então existentes consumiam gêneros 

que a Empresa adquiria do comércio de Macapâ e estocava e redistri- 

buia em seu escritório de Porto Platon. 

A gradativa ampliação dos serviços e um melhor co 

nhecimento das possibilidades locais de abastecimento foi mostrando 

à Empresa que também esse setor iria exigir cauteloso planejamento, 

de forma que o fluxo de mercadorias destinadas aos locais de t.r abe e..; 

lho fosse regular e constante, evitando-se quaisquer intermitências, 

que seriam realmente danosas, principalmente considerando-se o total 
r: 

isolamento da comunidade da Serra do Navio. 

Assim, numa segunda etapa, criou-se um escritório 
r: 

em Belém e passou-se a também ali adquirir algumas mercadorias, in- 
r 

clusive gêneros, ao mesmo tempo em que se planejava um esquema defi 

nitivo, que seria adotado quando do início das obras propriamente 
r- 
i 

r: 
ditas. 

r> 

r: 
Tal esquema, cuja implantação iniciou-se em torno 

de 1952, levou em consideração, além de outros fatores, a impossibi- 
r: 

r 
r: 

r: 
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r: 
r: 

lidade de aquisição de gêneros em grande quantidade, quer em Maca 

pã, quer em Belém, sob pena de se desequilibrar totalmente os ní - 

veis de oferta dos produtos nessas duas cidades, com prejuizo para 

as respectivas populações, asdistânciasa serem vencidas e a preca 

riedade então verificada dos meios de transporte disponíveis. 

Dentro de tal conjuntura, nenhuma outra alterna 

tiva tinha a ICO~I senão a de estabelecer, já então valendo-se tam 

bém do Escritório do Rio de Janeiro, uma linha de abastecimento en 

tre o sul do pals e o lonqin-=IUo Território, constituída principal 

mente por aviões de·carga especialmente fretados e, por isso mesmo, 

extremamente onerosa, nos quais se transportava quase que a totali 

dade dos legumes, verduras e gêneros consumidos por seus emprega - 

dos e respectivos dependentes. 

A carne bovina era obtida de fornecedores da Ilha 

de Marajá ou do interior do Território, somente aparelhados para a 

entrega do gado em pé, o que obrigou a Empresa a construir e operar 

r: 

r: 

r: 

,,,... 

,-. 

um matadouro e instalações acessórias, somente·desativados muitos 

r: anos depois, quando organizações privadas do Território e do Estado 

do Pará se mostraram capazes de fornecer esse item. 

Terminada a construção das vilas residenciais, p§. 

a Empresa, em termos mais definitivos, estruturar os serviços dire 

tamente ligados ao abastecimento, compostos hoje de uma complexa or 

ganização de compras, despachos, transportes, almoxarifados, frigo 

ríficos e distribuição, cow seus pontos básicos no Rio de Janeiro , 

Santana e Serra do Navio. 

Já na fase de operação, optou a ICOMI pela implan 

tação, na denominada Fazenda Campo Verde, localizada a poucos quilô 

metros de Porto Platon, de um centro próprio de produção de gêneros. 

r: 
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r: Após estudos, experiências e realizações que representaram elevados 

investimentos, conseguiu a Empresa produzir legumes, verduras, fru- 

tas, ovos, galinhas e carne suína, tudo de primeira qualidade, ofe- 

recidos, juntamente com outros itens de abastecimento, aos emprega- 

dos e suas familias nos excelentes supermercados das Vilas Amazonas 

e da Serra do Navio, a preços controlados pela Empresa e quase sem- 

pre abaixo do custo final. 

Alguns anos mais tarde, com o engajamento de col~ 

nos em tais atividades, o que possibilitou à ICOMI deles adquirir 

os gêneros que produzia na Fazenda Campo Verde, foi esta desativada. 

Presentemente (1983}, em termos de gêneros alimen- 

ticios, todos os itens perecíveis a curto prazo (legumes, verduras, 

ovos, etc) estão sendo adquiridos em Macapá ou Belém, e os restantes 

no Rio de Janeiro, com transporte variado para o norte de País (marí 

timo, aéreo e, mesmo, terrestre). 

r: 

Além dos itens de alimentação, a mesma estrutura 

que os adquire e distribui cuida, também, do suprimento de mercado 

rias em geral, algumas poucas de importação obrigatória (maquinária 

sem similar nacional, peças de reposição, etc) e a grande maioria r: 

adquirida no mercado interno. 

Com vistas ao barateamento de custos, decidiu a 

!COMI em 1982, extinguir o Departamento de Compras que mantinha no 

r: Escritório do Rio de Janeiro, contratando a execução de todas as com 

pras efetuadas no sul do País e no exterior com a MAUÁ SERVIÇOS S.A., 

empresa do GRUPO CAEMI, criada justamente com a f in:.lidade de centra 

r: lizar a prestação de diversos serviços administrativos, necessários 

às atividades das empresas coligadas e sediadas no Rio de Janeiro. 

O sistema de abastecimento ora adotado pela ICOMI, 

r cuja estrutura bâsica deverá manter-se em 1984 e nos anos seguintes, 

r: 

r· 

r 
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é considerado absolutamente satisfatório, representando, no que 

diz respeito aos bens de consumo pessoal, uma parcela de grande e 

reconhecida importância no plano g~obal de assistência que a Empr~ 

sa presta, direta ou indiretamente, a seus empregados no Amapá. 
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Abastecimento - Descarga de ma.terial 

no pier. 

Abastecimento - Almoxarifado. 
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Construção do supermercado da Vila Amazo 

nas. 

Supermercado da Vila da Serra do Navio - 

1983. 
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19. · SA0DE 

r: 

Desde o início de suas atividades no Território 

do Amapá, vem a ICOMI dedicando uma atenção especial ao problema 

do resguardo e da manutenção de saúde de seus funcionários e res 

pectivas famílias, todos compondo uma população deslocada para re 

gião ínvia e dependente de cuidados que só a Empresa poderia pro 

porcionar. 

r 
r: 

r- 
Assim é qu_e, simultaneamente com a execução dos 

seus primeiros trabalhos na região, instalou a Empresa em Porto 

Platon, à época centro de suas operações, um hospital completo, con 

quanto de caráter provisório, com capacidade para 20 leitos edis 

pondo de todos os requisitos de equipamento e pessoal para prestar 

assistência médico-cirúrgica de padrão satisfatório. Os acampamen 

tos da Serra do Navio e de Santana foram p~ovidos de Postos Médicos, 

também provisórios mas completamente equipados, ficando a cargo de 

Sub-Postos a assistência médica nos pequenos núcleos de trabalho. 

Ao planejar-·se, apôs o início das exportações, a 

construção das vilas residenciais, é que se cuidou da execução do 

projeto definitivo dos serviços de saúde da Empresa, que deveriam 

cobrir, de forma amplamente satisfatória, todas as necessidades da 

mesma no Território do Amapá. 

Como já o fizera em outros setores de atividades 

da !COMI, desejou o Presidente da Empresa que também na área de 

saúde, ou principalmente nela, se esmerassem os cuidados de plane 

jamento e execução a fim de que mais este setor pudesse ser aponta 

do como exemplo digno de ser seguido em futuros empreendimentos, de 

localização distante dos centros populacionais brasileiros. 

,,,....._ 

r: 

r: 

r: 

r 

r> 
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r: 

r: 

Depois de muito meditar sobre o problema, con 

cluiu o Dr. Augusto Antunes que estaria absolutamente tranquilo 

quanto ao cumprimento dessa nova e importante missão se a confi 

asse a seu irmão, ~r. Paulo Cesar de Azevedo Antunes, médico es 

pecializado em saúde pública, com larga experiência profissional, 

inclusive através de prolongada atuação na Fundação Rockfeller, 

professor da Faculdade de Higiene e Saúde Pública da Universidade 

de são Paulo e ex-Secretário de Saúde daquele Estado. Foi, ainda, 

o primeiro Diretor brasileiro da Fundação Social dos Serviços de 

Saúde Pública - SESP, quando serviu em Belém, e Vice-Diretor da 

Organização Sanitária Pan-Americana em Washington. 

Consultado sobre a incumbência, o Prof. Paulo 

Antunes aceitou-a, tendo, por sua vez, convidado para dividir com 

ele a grande responsabilidade o Dr. Hermelino Herbster Gusmão, m~ 

dico diplomado em saúde pública pela Universidade John Hopkins, 

de Baltimore, Estados Unidos da América do Norte, também professor 

da mencionada Faculdade de Higiene e Saúde Pública, que viria a 

tornar-se, mais tarde, o primeiro ocupante do cargo de Chefe da Di 

visão de Saúde da ICOMI no Território Federal do Amapá. 

t interessante abrir-se aqui um parêntesis para 

registrar que os dois profissionais, após haverem planejado e fei 

to executar, na Serra do Navio e em Santana, um dos mais perfeitos 

e completos serviços de saúde em uma comunidade industrial isolada 

já levados a efeito no Pais, de tal forma se dedicaram à Empresa, 

inclusive participando da solução e condução de assuntos não liga 

dos diretamente ao setor de saúde, que terminaram por integrar seu 

quadro diretivo; o Dr. Paulo Antunes, como Diretor Vice-Presidente 

e, mais tarde, como Diretor-Presidente e membro do Conselho de 
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r- 
Administração, e o Dr. Hermelino Gusmão, como Diretor e membro do 

mesmo Conselho. 

r: 

Para que o planejamento dos serviços de saúde se 

fizesse de forma amplamente satisfatória, entenderam os dois médi 

cos, por seu turno, que deveriam completar seus planos e idéias 

com as sugestões de outros profissionais, professores e especiali~ 

tas de reconhecida competência no campo da administração de saúde 

pública, organização hospitalar, engenharia sanitária, enfermagem, 

nutrição, etc., donde haverem também emprestado ao citado planeja 

mento sua colaboração, dentre outros, os doutores Geraldo da Silva 

Ferreira, José Gabriel Borba, o engenheiro Carlos Miranda e o Prof. 

Odair Pacheco Pedroso. 

Esses técnicos nacionais trabalharam com a maior 

liberdade de ação, havendo recebido uma única e simples instrução 

do então presidente da ICOMI, Dr. Augusto Antunes: "organizar o 

melhor serviço de saúde que fosse possível. No,.,mínimo, igual ao 

que melhor existisse." 

Após cinco meses de estudos, foi apresentado o 

projeto da organização da Divisão de Saúde, integralmente executa 

do e que vem funcionando há mais de 20 anos com absoluta eficiên 

cia, constituindo, na obra global executada pela ICOMI no Amapá, 

um dos seus justos motivos de orgulho. 

Na Serra do Navio foi construido um Hospital 

Centro de Saúde, com capacidade para 30 leitos, planejado de acor 

do com os mais modernos preceitos da técnica hospitalar e provido, 

inclusive, de ar condicionado. 

Na Vila Amazonas instalou-se um Centro de Saúde 

completo, com uma unidade de enfermagem para 8 leitos e centro 

cirúrgico para emergências. 
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r- Filosofia do Programa de Saúde da ICOMI 

r 

r- 

Desde a fase de planejamento dos serviços de saú 

de, houve no espírito dos seus responsáveis a diretriz de uns tan 

tos princípios básicos, não formulados expressamente na época, mas 

comprovados concretamente pelo que seria executado em seguida. 

Após os primeiros anos de experiência executiva, foi possível enun 

ciar os seguintes princípios que inspiraram o desenvolvimento do 

programa de saúde da ICOMI, os quais, sem constituirem novidade p~ 

ra os que acompanham a evolução das teorias da moderna administra 

ção de saúde pública, adquirem expressão diferente quando efetiva 

mente realizados na prática: 

organizar, sob comando único e operado por 

equipe técnica única, um serviço de saúde completamente integrado, 

que atendesse a todos os aspectos destinados a propiciar, ao homem 

da indústria e seus familiares, facilidades que o conduzissem à 

fruição do "estado de completo bem-estar físico, mental e social"; 

- considerar que, particula~mente nas comunida 

des pequenas, todos os programas de medicina individual beneficiam 

a comunidade e todas as providências médicas de caráter coletivo 

beneficiam o indivíduo, sendo, portanto, impossível separar - no 

serviço de saúde de nível local - a medicina clínica da saúde pú 

blica e o Hospital do Centro de Saúde; 

- estruturar a parte funcional do Centro de Saú 

de articulada ao Hospital, de tal modo que uma cont~nuidade sólida 

entre a medicina preventiva e a curativa, entre as atividades do 

setor hospitalar e as do setor de saúde pública, se estabeleçam 

como rotina natural de toda a organização; 

- considerar, como partes harmônicas e entrosa- 

r: 

r: 

r: 

r> 

r: 

Í' 

r: 

r- 

r- 

r- 

r- 

r- 



r: 

r: 

.170. 

das, na mesma unidade de propósitos e ação, os vários aspectos da 

medicina curativa e preventiva, de promoção de saúde e educação s~ 

nitária, de saneamento do ambiente e da adequada reabilitação pro 

fissional e social do homem egresso do estado de doença; 

- tendo em vista que a população a ser assistida 

iria se implantar em região isolada e ambiente adverso, e que a 

grande maioria dos trabalhadores não havia atê então tido oportu 

nidade de se beneficiar dos recursos e métodos da moderna medici 

na, imprimir a maior ênfase possível aos aspectos educativos da 

ação da equipe médica e para-médica, cujos ensinamentos à comunid~ 

de se desenvolveriam em todas as fases e níveis do programa de saú 

de; 

r: 

r 

- dar ao Hospital a sua função integral e ampla 

de unidade básica e insubstituível para um programa racional de 

controle e promoção da saúde da comunidade, libertando-a das limi 

tações que lhe são tão cornumente impostas no Brasil, de mero cen 

tro de tratamento urgente de doenças graves; 

- dar ao Hospital modernas características ar 

quitetônicas e funcionais e dotá-lo de equipamento técnico da mais 

alta qualidade, imprimindo-lhe feição de instituição hospitalar de 

clinica privada, sem enfermarias, sem diferenciação de classe de 

doentes e sem qualquer privilégio, de forma a que o operário assis 

tido se sinta dignificado e respeitado; 

- recrutar e selecionar elementos de boa qualifi 

caçao profissional e com credenciais de especialização para a for 

mação da "Equipe de Saúde"; 

- desenvolver um programa de estímulo e incenti 

vo para o aproveitamento de bons elementos locais para a formação 

de novos profissionais, com a organização de cursos, treinamento 
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em serviço e instituição de bolsas de estudos e estágios em hospi 

tais e escolas de elevado conceito no Pais; 

- não se limitar à implantação de um bom serviço 

de assistência médico-sanitária, restrito às normas de urna rotina 

rígida, mas procurar imprimir ao programa de saúde as caracteristi 

cas de um "Centro de Demonstração e Pesquisas" das boas normas da 

moderna saúde pública, em que sejam oferecidas oportunidades para 

treinamento de pessoal técnico de outras instituições do País; 

- prever um programa de intercâmbio técnico-cul 

tural com as escolas de saúde pública, de medicina e de enfermagem 

do Brasil; 

r 
r- 
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- procurar suplementar a ação da equipe médica 

local, cuja composição é forçosamente limitada pela própria nature 

za de qualquer serviço de saúde de comunidade pequena, com a insti 

tuição de um sistema de "especialistas-visitantes" e de consulto - 

res eventuais, com ampla experiência nos problemas específicos que 

fossem surgindo; 

- imprimir ã organização estrutura suficientemen 

te flexível para que os seus programas possam ser sempre reajusta 

dos às reais necessidades da comunidade. 

/""'· 

r 

r 

r: 
r: 

r 
r: 
r: 

r: 

r: 



r .172. 

r Organização 

r: 
Dentro das premissas estabelecidas, foi dada à 

Divisão de Saúde uma estrutura funcional ampla e abrangente, cons 

tituida de seis Departamentos, quatro Seções e três Subseções, a 

saber: 

r- - Departamento de Saneamento; 

Departamento de Medicina, dirigida pelo Cirur- 

gião-Chefe, que é o 
responsável pelo se- 

tor hospitalar; 

Departamento de Odontologia; 

r 

r: 
- Departamento de Enfermagem; 

Departamento de Nutrição; 

- De.partamento de serviços Técnicos Auxiliares, 

este abrangendo as Seções de Radiologia e Fisioterapia, Laborató 

rio Clínico, Arquivo Médico e Estatística e serviços Administrati 

vos, este Último com as Subseções de Escritório e Secretaria, de 

Almoxarifado e Farmácia e de Limpesa e Conservação. 

O quadro de pessoal da Divisão de Saúde abrange 

(' 

r: 

r 

médicos, engenheiro-sanitarista, dentistas, enfermeiras, nutrício- 

nista, auxiliares de enfermagem, laboratoristas, técnicos de raio- 

-X e inspetores sanitários, além de funcionários em outras funções 

administrativas. 

Consideradas as. Vilas Amazonas e da Serra do Na- 

vio, os índices de médico e enfermeira por população assistida, na 

ICOMI, são dos mais favoráveis existentes no mundo. 

Importante que se diga, também, que a ICOMI, des 

de a inauguração dos seus serviços de saúde provisórios, antes de 

r: 1950, passou a prestar, por dever de solidariedade humana, assis 

tência médica a pessoas não dependentes da Companhia, residentes 

r: 
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nas margens dos rios e ao longo da linha da estrada de ferro, e 

que a têm procurado, geralmente em precárias condições físicas, 

para tratamento de suas doenças e para assistência obstétrica. 

De março de 1958 até agora - último trimestre 

de 1983 - cerca de 20% do total das a_dmissões hospitalares têm 

sido desses pacientes não integrados à população da !COMI, aos 

quais, sem nenhuma discriminação e gratuitamente, vem sendo pres 

tada toda a assistência possível. 

Visitados, desde sua inauguração, por milhares 

de profissionais relacionados com a área de saúde, quer do País, 

quer do estrangeiro, os serviços médico-hospitalares da ICOMI têm 

sido considerados modelares, trazendo para a Empresa aplausos 

constantes que ainda mais a levam a orgulhar-se do que planejou e 

realizou no Território do Amapâ. 
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Enfermaria e ambulatório do acampamento 

da Serra do Navio - Set., 1952. 

Vista externa do Hospital da Serra do 

Navio - 1983. 
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Aula de higiene no acampamento da Serra 

Navio - Set., 1952. 

Sala de curativos do acampamento da Serra 

Navio - Set., 1952. 
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Sala de cirurgia do acampamento da Serra 

Navio - Set., 1952. 

Sala de cirurgia do Hospital da Vila da 

Serra do Navio - 1983. 
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Laboratório de análises do acampamento 

da Serra do Navio - Set., 1952. 

Laboratório de Análises do Hospital da Vila 

da Serra do Navio - 1983. 
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Berçário do Hospital da Vila da Serra do 

Navio - 1983. 

Tanques do sistema de tratamento de água 

da Vila da Serra do Navio - 1983. 
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EDUCAÇÃO 

A educação mereceu cuidados especiais da ICOMI 

desde os primeiros dias de suas operações no Território do Amapá. 

20. 

r: 
Salas de aula foram instaladas nos acampamentos 

pioneiros e, à medida que o trabalho progr~dia nos canteiros de 

serviço, melhoravam as condições oferecidas aos que tinham a tare 

fa de educar. 

r- 

r: 

r: 

r: 

r: 

Ao se completarem as edificações das vilas resi 

denciais, as escolas se destacavam dentre as melhores construções, 

projetadas e construidas para que um moderno e ativo programa edu 

cacional encontrasse ambiente propício. 

Desde o seu início, o programa de educação da ICO 

MI objetivou: 
r- 

r: 

- f'u'ndarnen t'a Lmerrt.e , atender à infância e à adole~ 

cência, oferecendo-lhes todas as oportunidades educacionais necessã 

rias; 

r: 

r: 

r: 

·complem·en·ta·rmente, atender à população adulta, 

desejosa de aperfeiçoamento educacional, oferecendo-lhe cursos es 

peciais, em horários convenientes~ 

Para atingir a tais objetivos, e considerando c~ 

mo fundamentais para o estabelecimento da organização escolar os an 

tecedentes culturais da sociedade a que se destinava e as condições 

peculiares da vida de suas comunidades, foram planejadas e instala 

das escolas com particularidades marcantes. 

O trabalho educacional começou de forma simples, 

observando-se a impossibilidade de transplantação da escola de urna 

sociedade para outra. Procurou-se tornar a escola acessível à com 

preensão de todos, adaptando-se a norma educativa tradicional às re 
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r: 
comendações da pedagogia moderna, de sorte a obter para cada passo 

a aprovaçao geral, antes de prosseguir. 

Foi planejado, de início, um sistema escolar de 

realização a longo prazo, que se foi instalando de forma experime~ 

r> 

r: 

tal e lenta, obedecendo ao critério de 11somente oferecer o que é 
r procurado11 e de "apresentar a oferta em gráus sucessivos de melho 

ria e- aperfeiçoamento." 

Em fevereiro de 1959 foram inauguradas as primei 

ras escolas definitivas em Serra do Navio. 

Dos estabelecimentos provisórios, que, em fins 

de 1958, atestavam a presença de 250 crianças requerendo educação 

elementar, os educadores passaram para as novas instalações. E ini 

ciaram um Curso Primário, com seis classes, de 19 ao 49 ano, e um 

Curso de Educação Infantil, com duas classes, atendendo a crianças 

de cinco a seis anos. 

Em agosto do mesmo ano, atendendo a mais uma pr~ 

cura, instalava-se um Curso Supletivo Noturno, tendo-se organizado 

três classes: uma de alfabetização, uma de 29 ano, e uma em que se 

reuniram alunos dos mais diversos gráus de adiantamento, que busca 

varo a oportunidade de perfeiçoamento educacional. 

Em 1960, veio a solicitação da Vila Amazonas e 

foram instaladas, ainda em prédio provisório, as seis primeiras 

classes do Curso Primário, de 19 a 59 anos. 

O Curso Noturno continuou com sua classe de alfa 

betização e a de 29 ano, mas aquela que reunia grupos de adianta - 

mentes diferentes dissolveu-se, absorvida pelos cursos especializa 

dos, que foram instalados em colaboração com membros da comunidade. 
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A escola abriu-se a todos os que des1ejavam apre!!_ 

der, mas reuniu também os que podiam ensinar, multiplicando as 

oportunidades educacionais. 

Foram instalados 10 cursos: matemática, desenho, 

topografia, português, inglês, francês, taquigrafia, flores, corte 

e costura e bordados. 

Em 1961 chegou a vez da Escola Primária de Vila 

Amazonas ser instalada em prédio definitivo, inaugurando-se , ao 

mesmo tempo, a Escola de Educação Infantil. 

Entrementes, a ICOMI resolveu o problema dos que 

terminavam o Curso Primário, cujo número era ainda insuficiente p~ 

ra determinar a instalação de ginásio e escola prof±ssional (de ti 

po industrial), proporcionando condições para o prosseguimento dos 

estudos nas escolas existentes em Macapá. 

Os jovens recebiam bolsas de estudos para os in 

ternatos da Escola Doméstica e da Escola Industrial, e auxílios di 

versos que permitiam a frequência ao Ginásio, Colégio e Escola Nor 

mal. 
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Em agosto de 1961, instalou-se o Curso Supletivo 

Noturno de Vila Amazonas, com três. classes: 19 a 39 anes. 

Em 1962 as escolas elementares da ICOMI apresen 

tavam-se completamente instaladas e equipadas, contando biblioteca 

infantil e pedagógica, em Serra do Navio, e infantil, pedagógica e 

secundária em Vila Amazonas, além de um jornal escolar, de public~ 

ção mensal. 
r- 

O centro de toda educação tem sido a Escola Pri 

mária, o que se justifica por ser a infra-estrutura sobre que se 

assentam os demais ensinos. 

r: 

r: 

r: 
r: 

r: 



r: 

r: 
.182. 

r: 

A Escola Primária, no programa desenvolvido pela 

ICOMI, apresenta aspectos gerais de organização comuns às escolas 

do gênero, aos quais não se poderia fugir, mas, atendendo às pecu 

liaridades das comunidades onde se acha, tem características espe 

ciais, que lhe dão fisionomia particular: 

1 - extensão do período escolar diário - que é 

de seis horas-, favorecendo maior contato entre professores e alu 

nos e multiplicando oportunidades educacionais; 

2 - existência de duas distribuições dos alunos: 

em classes e em equipes. 

A organização das classes origina grupos homogê- 
- ~ . 

neos, em relaçao ao·~nivel de conhecimento que os alunos possuem. 

Ai, portanto, a criança vale por um único aspecto da sua personali 

dade - o intelectual. 

Para a realização da educação integral, são pro 

porcionadas oportunidades à criança de valer por outras dimensões 

da personalidade, escalonando-se os alunos em equipes, cujo crité 

rio de organização ê urna combinação de idade cronológica e desen - 

volvimento físico. 
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r: 
Com tal procedimento se obtem, ainda, homogenei 

zaçao dos interesses e do comportamento social. 

r: 

3 - Re·a1i·zação de uma hora diári·a de estudo diri 

gido: o aluno prepara, na escola, em ambiente adequado à formação 

de hábitos de trabalho intelectual, as lições de casa. Aprende a 

utilizar livros, mapas, dicionários, etc., bem como a discutir os 

assuntos com os colegas; 

r: 

4 - existência de um horário para atividades:ceE 

tas matérias do programa sao classificadas como atividades e ga - 

nham sua verdadeira situação de matérias socializadoras; 
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5 - manutenção· de um programa constante de edu- 

caçao física. 

Visando a dar aos recreios, além da parte livre, 

algumas normas de disciplina, segundo os diferentes gráus de desen 

volvimento dos alunos; 

6 - Partic·ipa-ção dos pais - a escola, como agên 

cia especial de educação, está habilitada a auxiliar os pais na re 

solução dos problemas dos filhos. Por isso, realizam cordiais reu 

niões periódicas, favorecendo o estabelecimento de um clima de con 

fiança e segurança, indispensável ao bom andamento da obra educati 

va; 

7 - articul~çio da escola com os serviços de safi 

de - todos os alunos sao submetidos a exames médicos periódicos , 

constantes de um programa de higiene escolar que a Divisão de Safi- 

de da ICOMI cumpre anualmente. 

8 - Escola de Edueação Infantil. 

Junto a cada Escola Primária, em instalações 

apropriadas e submetidas à mesma direção, funciona a Escola de Edu 

cação Infantil, que atende a crianças de 4 a 6 anos, escalonadas 

em três grupos. 

As informações acima, conquanto resumidas, reve- 

1am o quanto a ICOMI se tem esmerado no desenvolvimento de seus 

programas educacionais, graças aos quais, passados relativamente 

poucos anos de sua presença no Amapá, no limiar de :960, pôde org~ 

lhosamente declarar que em suas comunidades, urna habitando o meio 

da selva amazônica, não havia urna só criança sem escola~ 

Foi esta, sem dúvida, urna valiosa contribuição 
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da !COMI ao esforço que a cada dia se amplia no Território do Ama 

pá e em todo o Brasil, de propiciar-se educação à criança, em cu - 

jos ombros será depositada, no futuro, a responsabilidade da condu 

çao dos destinos do País! 
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Escola do acampamento da Serra do Navio - 

1952. 

Escola da Vila da Serra do Navio - 1983. 
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Sala de aula da escola do acampamento da 

Serra do Navio - 1952. 

Sala de aula da escola da Vila da Serra 

Navio - 1983. 
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Escola da Vila da Serra do Navio. Sala 

de atividades do jardim de infância - 

1983. 

Escola da Vila da Serra do Navio - Sala 

do curso primário - 1983. 
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MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

A localização das jazidas de manganês da 'Serra 

do Navio em região inteiramente desprovida, até o início da implan 

tação do conjunto industrial erigido pela ICOMI, de quaisquer meios 

21. 

r: 

r: 

r: 
de comunicação, tornou necessário, ao se iniciarem, os primeiros 

trabalhos de planejamento e pesquisas geológicas, programar-se o 

estabelecimento de uma eficiente rede de estações radiotelegrâficase 

radiotelefônicas, disseminadas pelos numerosos setores de operação, 

cujo funcionamento e subsequentes modificações, nos precisos termos 

da legislação em vigor, foram oportunamente solicitados e autoriza 

dos pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, bem como, mais tar 

de, pelo Ministério das Comunicações. 

Sediada a Empresa, de início, em Belo Horizonte e 

fazendo-se cada vez mais necessária a permanência da sua administra 

ção na antiga Capital Federal, no Rio de Janeiro, devido à localiza 

ção, na mesma, dos órgãos governamentais da União, que iriam deci - 

dir acerca dos numerosos ângulos do projeto, já em 1949 obteve-se 

autorização para a ligação radiotelegráfica entre as duas cidades. 

Daquela época em diante inúmeras novas autoriza 

çoes foram então requeridas e obtidas, quer no sentido de amplia 

ção da rede no Território do Amapá, quer apenas no de modificá 

-las, como decorrência das necessidades originadas da evolução dos 

trabalhos que iam sendo realizados. 

Pode-se afirmar, com convicção, que o estabeleci 

mento dessa rede de comunicações representou um dos seguros fatores 

de sucesso do empreendimento, permitindo que os trabalhos se de 

senrolassem com incomum celeridade, mantendo, entre si, em estreita 

e permanente ligação, os órgãos de direção da Empresa no sul do 

r: 

r: 
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r: 
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r: 

País, a Gerência Geral em Macapá e os vários setores de trabalho 

·implantados numa extensão de 200 quilômetros, desde a zona portuá 

ria até a região das minas. 

O estabelecimento dos eixos básicos de intercomu 

nicação se processou, afora a conexão Rio-Belo Horizonte, já men - 

cionada, em decorrência de despacho do Presidente da República, d~ 

tado de 27 de maio de 1954, autorizando as instalações de estações 

de rádio em Macapá, Porto Platon, Porto Santana, Serra do Navio 

Belém. 

r: 

r 

r= 

As autorizações subsequentes, quer para simples 

alterações, quer para instalação de novos postos transreceptores, 

fixos ou móveis, foram dadas por 10 portarias, as 9 primeiras edi 

tadas pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, no periõdo de d~ 

zembro de 1954 a janeiro de 1963, e a última emitida pelo Departa 

mento Nacional de Telecomunicações, do Ministério das Comunicações, 

em 26 de novembro de 1963. 

Com a extensão, até o Território do Amapá, do 

serviço nacional de "telex", criado e supervisionado pelo Ministé 

rio das Comunicações, e o constante aprimoramento técnico das lig~ 

ções telefônicas, cessou a ICOMI de utilizar, para as comunicações 

Rio-Macapá e Rio-Belém, suas estações de rádio, passando a valer-se 

das novas facilidades, mais rápidas e mais eficientes. 

Estão mantidas em pleno funcionamento, todavia, 

todás as demais estações radiotelegráficas que integram seu comple 

xo industrial no Amapá, quf. lhe asseguram perfeito funcionamento , 

controle e segurança de todos os seus serviços, quer no porto, quer 

na mina ou nos pontos intermediários de trabalho, ao longo dessas 

duas frentes principais de trabalho. 
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22. USINA DE PELOTIZAÇÃO 

Ao dar início, em 1957, aos trabalhos de extra- 

çao e beneficiamento de minério, passou a !COMI a estocar compul 

soriamente quantidades apreciáveis de finos de minérios de baixo 
r: 

teor de manganês, que à época se imaginava que teriam destino idên 

ticã ao do estéril. 

Mais tarde, na década seguinte e inspirada nas 

inovações introduzidas no aproveitamento e beneficiamento do miné 

rio de ferro, que passara a ser produzido também sob a forma de p~ 

lotas, iniciou a !COMI estudos e pesquisas com vistas à eventual 

transformação, também em pelotas, de parte da sempre crescente so- 
r: 

brade finos de baixo teor. 

Como, em se tratante de pelotização de finos de 

manganês, nada havia ainda semelhante no mundo, sendo, portanto, 

pioneira a iniciativa da ICOMI, os estudos respectivos deveriam re 

vertir-se de enorme cautela e apresentar resultados absolutamente 

seguros, para que, a prosseguir-se com o empreendimento, não seco 
r: 

locasse em risco de fracasso operacional uma usina cuja implanta- 

ção iria exigir elevados investimentos. 

Prudentemente, recorreu a ICOMI à Bethlehem Steel, 

que desenvolveu, no Amapá, com a colaboração de técnicos brasileiros, 

e nos Estados Unidos, no Homer Research Laboratories, intensas pes- 

r: quisas tecnológicas e estudos de viabilidade, que vieram a demons - 

trar, ao fim de três anos de trabalhos, jâ em 1969, ser tecnicamen- r: 

r te exequivel a pelotização de finos de manganês. 

Uma vez totalmente concluido, foi o projeto subm~ 

tido à apreciação da Superintendência da Valorização da Amazônia- 

SUDAM, que o aprovou formalmente em dezembro do mesmo ano de 1969, 

r: 



r: 
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r: 

considerando-o de relevante interesse para a Amazônia e, como tal, 

susceptível de receber financiamentos através da captação de incen 

tives fiscais. 

r 

r: 

r: 
r: 

O desenvolvimento de engenharia do projeto e a 

construção da usina foram confiados a diversas empresas americanas, 

como segue: 

r: 

a} a emp~esa Arthur G.McKee & Co., Ohio, ficou 

responsável pelo projeto básico, detalhamento, fabricação e forneci 

mente de equipamento, bem como da supervisão da montagem dos seto - 

res compreendidos entre a pilha de estoque de alimentação do ustula 

dor e a saida do forno de pelotização em Santana; 

b) para projetar e detalhar as instalações da con 

centração, foi escolhida a empresa Mr. H. Treadwll e. Inc., que foi 

a responsável pelo projeto das instalações de beneficiamento de mi 

nério da ICOMI na Serra do Navio; 

e} o projeto e detalhamento das instalações de 

descarga e manipulação do concentrado e manipulação e embarque das 

pelotas, em Santana, foi entre à Kampic McBride & Associates Inc., 

firma projetista com sede em Chicago. 

Iniciadas as obras a 19 de abril de 1970, as ati 

vidades foram simultaneamente estendidas às duas frentes em que se 

dividiu o projeto: em Serra do Navio, para a construção da Usina de 

Concentração do minério de manganês e, em Santana, em área localiza 

da pr ôxamo às instalações portuárias, para a construção da Usina de 

Pelotização. Esta divisão le processamento viria proporcionar apre 

ciável economia de transporte ferroviário, pela redução do volume 

dos finos que seriam transferidos da Serra do Navio para Santana, 

sem prejuizo para a operação final. 

r: 
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r 

r Terminadas as obras em 1972, foi a usina posta 

em funcionamento, em caráter experimentalr tendo sido necessários, 

por se tratar, como jâ foi dito, da primeira de seu gênero a nível 

mundial, de prolongados testes e reajustes, que se estenderam até 

dezembro de 1974, passando a usina, somente em janeiro de 1975, 

a operar em escala industrial. 

De acordo com princípios da política administra 

tiva da !COMI, de empregar ao máximo produtos da indüstria nacio 

nal, sobressaem no projeto equipamentos de várias especialidades 

de fabricação brasileira, tais como estruturas metálicas, motores 

elétricos, caldeiras, unidades de ar condicionado, ventiladores, 

redutores e transportadores. 

Além das cinco principais empreiteiras, contrat~ 

das pela ICOMI, à indústria de construção civil, contam-se por 67 

as firmas nacionais que forneceram os materiais e equipamentos de 

usina. 

(' 

r: 

r: 

r 
r: 

/> 

r 

r": 

r: 

r: 

r: 

r 

r: 

r: A usina de concentração tem condições para ope - 

rar minérios miúdos (abaixo de 1/411) e finos, que recebem tratamen 

to diverso; o miúdo ê concentrado em meio denso e o fino em espi - 

rais concentradoras. 

O minério concentrado é transportado da mina da 

Serra do Navio a Porto Santana, onde, através de um sistema de silos 

e alimentadores de esteira situados debaixo da pilha de concentrado, 

é levado ao ustulador da usina de pelotização. 

Numa primeira fase do processo, o concentrado é us 

tulado, ou seja, os óxidos de ferro e manganês são submetidos a um 

processo de redução. 

O material ustulado é descarregado num classifica 

dor espiral, que faz o corte enviando o minério acima de 100 malhas 

r: 
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r: para um moinho de bolas. o "undersize" do classificador (sob a 

forma de lama) e a descarga do moinho se juntam num tanque, no qual 

esse material é bombeado (bombas de lama)para os hidrociclones. A 

descarga inferior dos ciclones retorna ao moinho. A descarga supe 

rior (material com a granulometria desejada} flui para um distri 

buidor, que alimenta quatro separadores magnéticos, Nessa fase o 

material magnético é separado, fluindo por gravidade para a área de 

decantação de rejeito magnético, enquanto o produto não magnético 

flui para o espessador. O minério que decanta no fundo do espessa 

dor, com adição de cal e floculante, ê arrastado ao centro does - 

pessador pelas pás e bombeado ao filtro de discos. 

No filtro de disco. nor meio de bomba de vácuo, 

é formada uma torta que é descarregada, por sopro, no secador rota 

tivo, o qual, com um queimador de 20.000 BTU, seca o material. Esse 

minério é levado ao silo ãe compensação por intermédio de uma série 

de quatro correias transportadoras. 

Sobre o silo de compensação há um alimentador re 

gulador que controla a tonelagem alimentada ao disco pelotizador. 

As pelotas cruas passam por uma peneira classificadora com duas se 

ções, sendo a primeira de 1/4" e a segunda de 3/411• As pelotas 

maiores de 3/4" e as menores de 1/4" voltam ~o silo de compensaçio; 

as de dimensões intermediárias alimentam o forno de endurecimento. 

No forno, numa primeira fase, o material é parci 

almente seco; na segunda fase há a complementaç~o da secagem. A 

terceira fase consiste no pré-aquecimento das pelotas a fim de evi 

tar sua quebra por choque térmico. Na quarta fase, ocorre o endur~ 

cimento propriamente dito, com o calor gerado por 24 queimadores. 

Em uma última etapa é processado o resfriamento das pelotas para 

posterior descarga em correias transportadoras. 

,,,..... 

r: 

r 

r: 

r 

r: 

r: 

r: 

r: 

r: 

r: 

r: 

r: 

r: 

r- 
r: 

r: 

r 

r: 

r 
r: 



r 
r: 
r: 

.194. 

r: 
r: 

O material passa então por uma peneira que sepa 

ra o produto, ou seja, as pelotas prontas do sub-produto, que são 

os finos de minério pelotizado. Uma parte desse produto volta à 

máquina de pelotizar, por uma série de três correias transportado 

ras, para formar a camada de proteção dos carrinhos do forno. o 

restante é levado por correias transportadoras até a pilha de esta 

cagem do produto final. 

O recursos inicialmente previstos para a constru 

çao da usina foram da ordem de US$15,000,000, como segue: 

- US$5,500,000 através de empréstimo concedido 

pelo Export Import Bank of Washington, pagável em 11 prestações i 

guais e semestrais, a partir de 15/2/74. acrescidas de iuros ãe 6% 

ao ano; 

r: 

r: 

r 

r: 

(' 

r 
r 

- US$1.500.000 através de abertura de crédito pe 

lo The Chase Manhattan Bank, pagável em 2 prestações iguais e se - 

mestrais, em 14/2/75 e 14/8/75, acrescidas de juros de 1,5% ao ano 

acima da "prime rate" de New York. Desse crédito, somente foi uti 

lizada a parcela de US$1,142,000; 

- US$2,450,000 de recursos próprios da ICOMI; 

US$5,550,000 através da captação de recursos 

oriundo~ de incentivos fiscais para a área da SUDAM (lei n9 756/ 

69), sob a forma de crédito, parte sujeita à correção monetária 

(.variação do valor das ORTN's) e parte apenas vencendo juros de 

10% ao ano. Os créditos seriam amortizados a partir do sexto ano, 

à razão de 20% ao ano. Até 31/10/83 estavam liquidados pela ICOMI 

todos os créditos utilizados, com exceção apenas de dois deles, de 

vidos à Aços Anhanguera S.A. e Catterpilar, vencíveis em 18/6/84. 

Os recursos efetivamente aplicados na construção 

da usina de pelotização foram de US$15,695,000. 
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Em 1979, em decorrência da implantação, pela 

ICOMI, de um amplo programa de racionalização de consumo de combu~ 

tlvel, estendido a todas as suas atividades no Amapá, algumas modi 

ficações estruturais e operacionais foram introduzidas na usina de 

pelotização, com o que foi obtida razoável redução do volume de 

óleo combustível que a mesma consumia. 

O constante aumento de custo de insumos em geral 

continuou, todavia, a elevar o ponto de equilíbrio da usina, que em 

agosto de 1983, assumindo-se a plena produção anual, de 210.000 to 

neladas de pelotas, somente seria atingido com a venda de 143.250 

toneladas, ou seja, quase 70% da produção. 

Por outro lado, fatores diversos vinham impedindo 

atingir-se a plena produção nominal da usina, ao mesmo tempo em que 

se retraiam os consumidores, provocando um constante decréscimo nas 

vendas do produto (contra embarques de 210.874 toneladas em 1980, 

prevê-se, para o corrente ano de 1983, o embarque de apenas 95.316 

toneladas) e, paralelamente, um aviltamento de preços. 

O conjunto dessas circunstâncias, que vêm se ma 

nifestando desde 1977, tem levado a Diretoria da ICOMI a determinar 

algumas paralisações transitórias da usina, a primeira delas ocorri 

da entre julho e dezembro daquele ano e a última cobrindo todo o 

ano de 1983. 

r- 

r· 

r: 

r: 

r 

r: 

r: 

r: 

r: 
A ICOMI acompanha cuidadosamente as variações dos 

diversos componentes que incluenciam os resultados econômico-finan 

ceiros da usina. 

r: 

Presentemente, jã próximo o final do ano de 1983, 

um cuidadoso exame do contexto de custos de produção da pelota, das 

condições de sua venda - em termos de qualidade e preços - e da si 

tuação cambial conduz à convicção de que é extremamente remota a 
r: 
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possibilidade de voltar a ser empresarialmente interessante a ope 

ração da usina de pelotização. 



Usina de Pelotização. 
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23. A LEGALIDADE 
r: 

r: 

r: Foi mencionada, no início deste trabalho, a exa 

çao da ICOMI quanto ao cumprimento das normas legais vigentes no 

País. 

r: 
Efetivamente, dentre os caracteres da Empresa , 

que com ela nasceram e a vêm acompanhando, imutáveis, dia a dia, 

sobressai-se a constante preocupação em pautar todos os seus atos 

dentro da mais absoluta e rigorosa obediência à lei. 

Esse modo de agir, que por certo merecerá encô - 

mies mas que tem sido considerado pela Empresa, em todos os momen 

tos, como um seu inalienável dever, muito contribuiu para que ames 

ma desfrutasse, nestes seus 31 anos de existência, no País e no ex 

terior, de um conceito cuja excelência poderá ser igualada mas di 

ficilmente sobrepujada. 

No longo curso do desenvolvimento do projeto do 

Amapá, como consequência dessa filosofia de trabalho, cumpriu a 

ICOMI perante as autoridades constituidas numerosas formalidades bu 

·rocráticas, sempre com o propósito de prontamente atender aos dis 

positivos legais ou contratuais que disciplinavam suas atividades. 

Dificilmente outro projeto, no Pais, terá percor 

rido tão extenso roteiro de natureza burocrática e terá atendido, 

com tamanha minudência, a formalidades previstas em lei como o do 

aproveitamento das jazidas de manganês da Serra do Navio; e difi 

cilmente outro projeto terá ~ecebido, como ele, tamanha soma de a 

provações por parte dos Poderes Federais, Legislativo e Executivo. 

,,,...._ 
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Corno recapitulação, urna vez que tais circunstân 

cias já foram anteriormente mencionadas neste trabalho, foi o con 

trato celebrado entre a ICOMI e o Governo do Território Federal do 

Amapá, como delegado da União, expressamente ratificado por lei , 

esta aprovada pelo Congresso Nacional à vista de pareceres unanime 

mente favoráveis emitidos pelas Comissões próprias do Senado e da 

Câmara dos Deputados. Além disso, quatro Presidentes da República 

- Eurico Gaspar Outra, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitscheck de Oli 

r-. 

(""', 

veira e João Café Filho - também o aprovaram, ou ao projeto dele 

r: 

originado e respectivos desdobramentos, através da sanção de nume 

rosos decretos, o mesmo fazendo dezenas de Ministros de Estado,se 

ja por via de exposições de motivos, seja de despachos e expedien- 

tes. 

r>, 

r' 

Na área dos órgãos governamentais colegiados,foi 

ainda o projeto aprovado pelo Conselho Nacional de Minas e Metalur 

gia, pelo Tribunal de Contas da União, pelo Conselho Nacional do 

Petróleo e pelo Conselho de segurança Nacional, este integrado, c~ 

mo já foi dito anteriormente, pelo Presidente da República, todos 

os Ministros de Estado, Chefes dos Estados-Maiores do Exército,Ma 

rinha e Aeronáutica e Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. 

Tudo isto caracteriza o projeto executado pela 

ICOMI no Amapá como de perfeita e inquestionável juridicidade,além 

de ter sido considerado por aquelas autoridades, em especial pelo 

Presidente da República Getúlio Vargas e pelos membros do Conselho 

de Segurança Nacional, em pronunciamentos expressos, como de abso 

luta correspondência com os legítimos interesses nacionais. 

Para que se tenha melhor noção das verdadeiras 

dimensões do arcabouço jurídico do grande projeto, segue-se a lis 

ta dos principais atos dos Poderes Legislativo e Executivo Fede - 

r: 
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r: 
r- rais, diretamente relacionados com o mesmo e que tiveram seu tex 

to publicado no órgão oficial da União. 
r: 

r Descrição Data do 
Diario 
Oficial r 

r: 
Decreto-lei n9 9.858, de 13/9/46, dispondo 
sobre as jazidas de manganês do Território 
Federal do Amapá. 16/09/46 r: 

r> Edital do Governo do Território do ,Amapá,de 
25/9/46, convidando interessados a visitarem 
as jazidas de manganês da Serra do Navio. 08/10/46 

r: 
Decreto nQ 24.156, de 4/12/47, aprovando a 
minuta do contrato de arrendamento das ja 
zidas. 06/12/47 

r- 

r 
Decreto n9 28.162, de 31/5/50, autorizando 
o Governo do Território do Amapá a conven 
cionar com a ICOMI a revisão do contrato de 
arrendamento das jazidas. 01/06/50 

r Escritura de 6/6/50, de revisão do contrato 
de arrendamento das jazidas. 13/06/50 r: 

r: Pareceres de Comissões do Senado e da Câma 
ra dos Deputados, favoráveis a projeto de 
lei autorizando a concessão de aval do Te 
souro Nacional a empréstimo pleiteado pela 
ICOMI junto ao Banco Internacional de Recons 
trução e Fomento. 04/11/49 

r: 

r: 

r 
r: Discussão Única, no Congresso Nacional, acer 

ca do projeto de lei acima referido. 08/11/49 r: 

r 
Lei n9 1.235, de 14/11/50, autorizando o Po 
der Executivo a garantir o empréstimo da ICO 
MI junto ao Banco Internacional de Reconstru 
ção e Fomento. 17/11/50 r: 



r 

.201. 
r 

r 
Certidão expedida pelo Tribunal de Contas, 
referente ao registro do contrato de arren 
damento das jazidas. 21/03/51 

r: Despacho do Presidente da República, a?rovan 
do medidas contidas na Exposição de Motivos 
n9 426, de 25/2/53, do Ministro da Fazenda, 
relacionadas com o empréstimos do Eximbank. 11/03/53 

r- 

r Decreto n9 32.451, de 20/3/53, aprovando 
as cláusulas do contrato de concessão da es 
trada de ferro. 24/03/53 r: 

Termo de concessão da estrada de ferro, de 
28/3/53. 30/03/53 

r: 
Despacho do Departamento de Portos, de 30/3/ 
53, aprovando a construção do embarcadouro 
de minério. 01/04/53 

r> Despacho do Ministro da Marinha, aprovando 
a construção do embarcadouro de minério. 29/04/53 

Portaria n9 247, de 29/4/53, do Ministro 
da Fazenda, autorizando a assinatura de ter 
mo aditivo ao contrato de arrendamento das 
jazidas. 30/04/53 

r: Escritura de aditamento ao contrato de ar 
rendamento das jazidas. 30/04/53 

r- 

Despacho do Ministro da Fazenda, autorizando 
despachantes da Alfândega de Belém a funcio 
nar provisoriamente junto à Mesa de Rendas 
Alfandegada de Macapá. 20/06/53 

r: 

Despacho do Ministro da Fazenda, de 15/7/53, 
deferindo pedido da ICOMI para desembaraçar 
mercadorias em Macapá. ,. 20/07/53 

r: 
Despacho do Presidente da República, autori 
zando a cessão das terras do porto. 29/08/53 

Decretos de 27/8/53, designando despachantes 
para a Mesa de Rendas Alfandegada de Macapá. 30/08/53 

r>; 

r- 



r: 
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r: 
Certidão expedida pelo Tribunal de Contas, 
referente ao registro do termo aditivo ao 
contrato de arrendamento das jazidas. 15/09/53 

Escritura de 28/9/53, de cessão das terras 
do porto. 05/10/53 

r- Certidão expedida pelo Tribunal de Contas, 
referente ao registro de concessão da estra 
da de ferro. 31/10/53 r: 

r Certidão expedida pelo Tribunal de Contas, 
referente ao registro da escritura de ces 
são das terras do porto. 06/11/53 r: 

r: 
Despacho do Ministro da Fazenda, de 23/11/53, 
atribuindo ao Adminis,trador da Mesa de Rendas 
de Macapã poderes par a conceder isenção ou 
redução de direitos. 03/12/53 

r- 
r: Despacho da Superintendência da Moeda e do 

Crédito, aprovando medidas de natureza cam 
bial relacionadas com o projeto. 05/12/53 

r Parecer do Ministro Alvim Filho, do Tribunal 
de Contas, favorável ao registro do contrato 
de concessão da estrada de ferro. 05/01/54 

r: Portaria n9 458, de 25/5/54, do Ministro da 
Viação, aprovando o projeto e especificações 
gerais da estrada de ferro. 28/05/54 

Despacho do Presidente da Repfiblica, autori 
zando a instalação de rede de comunicações 
radio-telegráficas. 03/06/54 

r: Despacho do Departamento de Portos, aprovan 
do alteração do projeto do embarcadouro de 
mj~ério. 31/08/54 

r: 
Decisão do Conselho Nacional do Petróleo, au 
torizando a montagem de depósitos de combus 
tiveis em Santana. 04/11/54 

r: 

r: 

r 
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r-. 

r: 
Portaria n9 1.215, de 15/12/54, do Minis 
tro da Viação, autorizando a instalação de 
estações de rádio. 24/12/54 

r: Portaria n9 126, de 28/1/55, do Ministro 
da Viação, aprovando especificações da es 
trada de ferro. 05/02/55 

r 

r: 
Parecer do Ministro Rogério de Freitas, do 
Tribunal de Contas, favorável ao registro 
do contrato de concessão da estrada de fer 
ro. 12/02/55 

r: 
Portaria n9 411, de 27/4/55, do Ministro 
da Viação, relacionada com as estações de 
rádio. 02/05/55 

r- Portaria n9 506, de 25/5/55, do Ministro da 
Viação, aprovando especificações da estrada 
de ferro. 04/06/55 

r: 

r: Portaria n9 43-CTR, de 26/5/55, do Ministro 
da Viação, relacionada com as estações de 
rádio. 10/06/55 r: 

r: 
Portaria n9 571, de 26/6/55, do Ministro da 
Viação, relacionada com as estações de rá 
dio. 08/07/55 

r- Decreto n9 37.906, de 16/9/55, declarando 
a utilidade pública, para fins de desapro 
priação, de terras da faixa da estrada de 
ferro. 08/10/55 

Portaria n9 894, de 22/10/55, do Ministro 
da Viação, relacionada com as estações de 
rádio. 17/11/55 

Portaria n9 219-CTR, de 20/12/55, do Minis 
tro da Viação, relacionada com as estações 
de rádio. 19/12/55 

Lei n9 2.740, de 2/3/56, criando a Compa 
nhia de Eletricidade do .Amapá - CEA. 06/03/56 

r 
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Despacho do Ministro da Marinha, aprovando 
especificações (modificações) do projeto 
do pier. 02/04/56 

r 
Despacho do Ministro da Viação, aprovando 
modificações do projeto do pier. 16/06/56 

r 

r Decreto n9 39.762, de 9/8/56, autorizando 
a cessão das terras para a ãrea industrial 
na Serra do Navio. 10/08/56 r: 

Portaria n9 41, de 6/6/56, do Departamento 
Nacional da Produção Mineral, autorizando 
a exportação de manganês pelo Porto de San 
tana. 17/08/56 

r- Portaria n9 470, de 23/8/56, do Ministro da 
Viação, aprovando projetos de vagões, etc. 
da estrada de ferro. 29/08/56 

r: 

Portaria nQ 528, de 11/9/56, do Ministro da 
Viação, relacionada com as estações de rádio. 20/09/56 

r: Decreto n9 40.505, de 10/12/56, demarcando 
a área de mineração da Serra do Navio. 20/12/56 

r: 

Portaria n9 47-CI, de 17/12/56, do Departa 
mento Nacional de Estradas de Ferro, aprovan 
do horários da estrada de ferro. 21/12/56 

Despacho do Presidente da República, aprovan 
do parecer de 28/12/56 do Consultor Geral da 
República, favorável à cessão das terras para 
a construção da estrada de ferro. 02/01/57 

Portaria n9 13, de 8/1/57, do Ministro da 
Viação, aprovando tarifas provisórias para a 
estrada de ferro 12/01/57 

Portaria n9 92, de 18/2/57, do Ministro da Via 
ção, relacionada com as estações de rádio. 22/02/57 

Portaria n9 391, de 7/5/57, do Ministro da Viação, 
aprovando prorrogação de prazo para apresenta- 
ção de novas tarifas da estrada de ferro. 15/05/57 

r: 

r. 



r: Contrato de 9/7/57, de cessão das terras 
da área industrial, assinado na Procurado 
ria Geral da Fazenda. 

Portaria n9 98-CI, de 26/6/58, do Departa 
mento Nacional de Estradas de Ferro, apro 
vando novos horários para a estrada de fer 
ro. 

r 

r 

Certidão expedida pelo Tribunal de Contas, 
referente ao registro do contrato de cessão 
de terras da área industrial. 

Decreto n9 44.731, de 23/10/58, autorizando 
a cessão das terras para a construção da es 
trada de ferro. 

r: 
Portaria n9 135-CI, de 30/12/58, do Departa 
mento Nacional de Estradas de Ferro, aprovan 
do dispensa de guardas e cancelas nas passa= 
gens de nível. 

r: 

Contrato de 22/6/59, celebrado com o Service 
do Patrimônio da União, de cessão de terras 
para a construção da estrada de ferro. 

Portaria n9 94-CI, de 11/11/59, do Departa 
mento Nacional de Estradas de Ferro, aprovan 
do novos horários da estrada de ferro. 

Termo aditivo ao contrato de concessao da 
estrada de ferro, de 4/2/60 

Certidão expedida pelo Tribunal de Contas, 
referente ao registro do contrato de cessão 
de terras da estrada de ferro 

Portaria n9 38-CI, de 20/4/60, do Departamen 
to Nacional de Estradas de Ferro, aprovando 
novos horários da estrada de ferro. 

Portaria n9 43, de 9/1/63, do Ministro da 
Viação, relacionada com as estações de rádio. 
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Portaria n9 20-DG, de 23/1/63, do Departa 
mento Nacional de Estradas de Ferro, aprovan 
do novos horários da estrada de ferro. 01/02/63 

Portaria n9 40, do Departamento Nacional de 
Telecomunicações, de 26/11/63, autorizando 
modificações na rede de estações de rádio. 06/01/64 

Portaria de 26/2/64, do Departamento Nacional 
de Estradas de Ferro, aprovando novas tarifas 
da estrada de ferro. 09/04/64 

r 
n 
r- 

.•.• X - 

r-. 

r-. 

r, 
r: 

r-. 

r: 

r: 
0- 

r 
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r 

r> 

r> 

r: 

r: 

24. A GRAVE AMEAÇA 

r: 

Dentro da possível ordenação, foram descritos, 

nos capitulos anteriores, os trabalhos executados pela !COMI no 

Território do Amapá, voltados para o aproveitamento das jazidas de 

manganês da Serra do Navio. 

Iniciados em janeiro de 1948, somente foram con 

cluidos - a estrutura básica do projeto - em dezembro de 1956, 

após longos nove anos de exaustivas atividades, não apenas naquele 

Território mas, também, em outras bases operacionais da Empresa, 

no Pais e fora dele, que consumiram vultosos recursos e, com eles, 

desusadas doses de esforço, perseverança e abnegação. 

Não foi sem razão, por isso, que todas as pesso 

as envolvidas no projeto, que se contavam aos milhares, se viram 

mergulhadas em gratificante regosijo quando, no dia 5 de janeiro de 

1957, foram oficialmente inauguradas as instalações industriais da 

!COMI. 

r: 

r 
r: 

r: 
r: 

r> 

r- 
r: 

r 
r. 

r: 
(' 

r: 

Vale a pena recordar o evento. 

Para o transporte dos convidados, com partida ce~ 

tralizada no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, 

foram fretados pela !COMI três aviões "Constellation" da Panair do 

Brasil, que decolaram na noite de 4 de janeiro, chegando a Belém ao 

amanhecer do dia 5. 

Após um pequeno almoço no Aeroporto daquela cida 

de, rumaram para Macapá, onde pousaram uma hora e meia depois. 

Tendo em vista o elevado número de convidados, a 

que se acresceram uma comitiva da Bethlehem Steel e autoridades do 

Estado do Pará, e a impossibilidade ae acomodação em alojamentos 
da Empresa, viu-se esta na contingência de fretar, também, o então 

r: 

r: 

r: 
r 
t: 

r 

r: 
r 

r 
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r 
1 

moderno navio "Lobo Dalmada11, dos Serviços de Navegação da Amazônia 

e de Administração do Porto do Pará (SNAPP), assim transformado, 

ancorado à Ponte de Macapá, em hotel para a maioria dos convidados. 

r: 

r>. O Presidente da República, Sr. Juscelino Kubits- 

check de Oliveira, e alguns Ministros de Estado chegaram a Macapá 
r: 

em aviões próprios, vindos de Boa Vista, capital do Território do 

Rio Branco, e cumprindo a 26a. viagem do Presidente pelo interior 

do Brasil, que somava, ao chegar a Macapá, 31 horas de vôo e 8.200 
r: 

quilômetros percorridos. 

r As onze horas da manhã, em ambiente altamente 
r: 

festivo, tiveram início, em Porto Santana, as solenidades program~ 

das, com a benção das instalações portuárias pelo Bispo de Macapá 

e a inauguração das mesmas pelo Presidente da República. 

r: 

Seguiram-se os discursos do Dr. Augusto Antunes, 

r: 
como Diretor-Presidente da ICOMI, do Cel. Janary Gentil Nunes, Go 

vernador do Território, e do Presidente da República. Após visita 
r· 

às instalações do porto, ofereceu a ICOMI aos convidados um almoço 

na própria área portuária. 

Tendo o Presidente da República, realmente incan 
r 

r: 
sável, manifestado o desejo de conhecer a Serra do Navio, foi essa 

r= 
viagem improvisada. 

Após conhecer as instalações da mina, a comitiva 

presidencial regressou a Macapá, já ao anoitecer. 

Os demais convidados que o desejaram,foram ter a 

Serra do Navio em viagem ocorrida no dia imediato, 6, retornando a 

Macapá ao entardecer. 

Na noite daquele mesmo dia partiram os aviões da 

Panair transportando todos os co~vidados do sul, com pouso no Aero 

porto do Galeão na manhã do dia 7. 

r: 
r: 

r: 



r: 

r: 
r: 

r: 
r: 

r: 

r: 
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As horas que marcaram o transcurso das solenida 

des havidas foram, justificadamente, de uma grande e generalizada 

euforia, principalmente para os administradores da ICOMI, que vi 

ram, após tantos e tantos sacrifícios, tornar-se realidade o gran 

de sonho, alentado durante quase um decênio. 

O que nem esses administradores, nem as autorida 

des, nem os convidados, o que ninguém poderia imaginar em tão fes 

tivo momento é que apenas sete anos depois, espaço de tempo inferi 

or ao que se despendera para projetar-se e erigir-se aquele gigan 

tesco complexo industrial, uma grave ameaça iria pairar sobre a 

ICOMI, em decorrência de surpreendentes modificações que se verifi 

cariam no quadro político nacional. 

Conquanto seja extremamente difícil, mesmo nos 

dias de hoje, identificar-se com precisão a exata origem daquelas 

modificações, poder-se-ia situá-la, como mera opção, no drástico 

gesto do Sr. Janio Quadros, ao renunciar, no dia 25 de agosto de 

1961, com menos de sete meses de mandato, ao cargo de Presidente 

da Repnhlica, a que fora conduzido, nas eleições de outubro de 

1960, pelo voto de seis milhões de brasileiros! 

No dia da renúncia, o Vice-Presidente João Gou 

lart, a quem caberia constitucionalmente ocupar a Presidência, 

achava-se no exterior, em visita oficial à China e União Soviéti 

ca. 

r 

r: 

r 

r 

r: 
r: 

r: 

r: 

r: 

Enquanto percorria o longo caminho de regresso 

ao Pais, os ministros militares de Janio Quadros, General Odilo 

Denis, Almirante Silvio Heck e Brigadeiro Grun Moss, bem como ou 

tros numerosos oficiais graduados das Forças Armadas, manifesta 

vam preocupação quanto à posse de João Goulart. 



r: 

r 
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r: 
Em documento a seguir endereçado à Nação, aque 

les militares identificavam o Vice-Presidente como portador de 

"incontida admiração ao regime desses países (China e Rússia}, 

exaltando o êxito das comunas populares", acrescentando: "Na Pre 

sidência da República, em regime que atribui ampla autoridade pe~ 

soal ao Chefe do Governo, o Sr. João Goulart constituir-se-á, sem 

dúvida alguma, no mais evidente incentivo a todos aqueles que de 

sejam ver o Pais mergulhado no caos, na anarquia, na guerra civil." 

A divulgação do documento teve ampla repercussão, 

fazendo originar maniféstações as mais diversas por todo o País. 

A instituição do regime parlamentarista, a posse 

do Sr. João Goulart no dia 7 de setembro de 1961 e a nomeação do 

Sr. Tancredo Neves para o cargo de Primeiro-Ministro teriam dado 

momentaneamente a ilusão de que os problemas institucionais haviam 

sido afinal resolvidos. 

Os meses que se seguiram viriam, entretanto, pro 

var o contrário, caracterizando-se como um dos mais turbulentos pe 

ríodos da nossa vida republicana. 

No dia 23 de janeiro de 1963, após a realização 

de um plebiscito, foi revogado o Ato Adicional n9 4, que instituira 

o parlamentarismo, retornando o País ao regime presidencialista da 

Constituição de 1946. 

.Mas as polêmicas continuavam e os ânimos das cor 

rentes em contenda se foram ainda mais exacerbando. 

A tolerância do Presidente quanto aos excessos 

das cúpulas sindicais e estudantis (Confederação Geral dos Traba 

lhadores, Pacto de Unidade e Ação, União Nacional de Estudantes}, 

as manifestações de insubordinação hierárquica nas Forças Armadas, 

o surgimento das Ligas Camponesas, do Grupo dos Onze, etc., tudo 

r: 

r: 

r: 

r: 

r: 

r: 

r: 

r 

r: 

r: 

r: 

r- 

r: 

r: 

r: 

r: 

r: 

r: 



r- 
r: 

r .211. 

isto gerava confrontos, dúvidas, perturbações da ordem pública, 

r greves, sobressaltos, corridas das donas-de-casa aos supermercados, 

enfim, um estado de tensão que se aproximava célere dos limites que 

uma Nação poderia tolerar. 

Declarações contundentes, como a do Sr. Luiz Car 

los Prestes, então dirigente máximo do proscrito Partido Comunista 

Brasileiro, feita após regressar de uma viagem a Moscou, asseveran 
r 

do que os comunistas 11ainda não eram governo mas já estavam no go- 

verno", somente serviam para acirrar os ânimos. 

No alardeado comício da Central do Brasil, reali 

zado no dia 13 de março de 1964, o Presidente da República, após 

pronunciar violento discurso e afiançar que faria as reformas que 

o Pais exigia, assinou vários decretos, dentre eles o da criação 

da Superintendência da Reforma Agrária - SUPRA e o da encampaçao 

das refinarias de petróleo particulares. 

Uns poucos dias depois, a imprensa de Belém anun 

ciava, em grandes manchetes, que o Presidente da República assina- 

ria, em comício a realizar-se naquela cidade, o DECRETO DE ENCAMPA 

r: 
ÇÃO DA !COMI ! 

Soube-se mesmo que, simultaneamente com a divul 

gação da notícia nos jornais, partidários da medida, percorrendo as 
r: 

ruas de Belém em veículos da Petrobrás, dotados de alto-falantes, 

r: convidavam o povo para o comício em que a encampação seria efetiva- 

da. r: 
r: O comício, inicialmente marcado para o dia 22 de 

r: março, foi transferido "sine die", tendo a "Folha do Povo", de Maca 

pá, de 29 daquele mês, anunciado, também em manchete, .que o decreto 

r: da encampação da !COMI seria assinado nos primeiros dias de abril. 

r 

r. 

r: 



r 
r 
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r>. 

r: 
Os episódios seguintes se sucederam com espantosa 

e impressionante rapidez: a reunião dos marinheiros, dia 24, no Si~ 

dicato dos Bancários, no Rio dê Janeiro (então Estado da Guanabara), 

a reunião, no mesmo dia, de marinheiros e fusileiros no Sindicato 

dos Metalürgicos, num subúrbio carioca, mandada cancelar pelo Mini~ 

tro da Marinha, Almirante Sílvio Mota, mas confirmada por ordem do 

Contra-Almirante Candido Aragão, Comandante do Corpo de Fusileiros 

Navais, o pedido de demissão do Ministro Silvio Mota, formulado 

após mandar prenderoAlmirante Aragão (que seria solto horas depois), 

e o comício do Automóvel Clube, no Rio de Janeiro, no dia 30, com 

discursos tão ou mais inflamados que os do comício da Central do 

Brasil, inclusive o pronunciado pelo Presidente da República. 

No dia imediato, 31, configurava-se, em todo o 

Pais, uma situação simplesmente insustentável, tal como temia e pre 

via documento redigido em janeiro daquele ano pelo General Castelo 

Branco e distribuido à oficiãlidade do Estado Maior das Forças Arma 

das, do qual era Chefe. 

Na manhã daquele mesmo dia, após a divulgação de 

manifestos do General Olimpio Mourão Filho e do Governador José de 

Magalhães Pinto, tropas de Exército, sob o comando do General Anto 

nio Carlos Muricy, deslocaram-se de Minas Gerais rumo ao Rio de Ja 

neiro, com o propósito de deporem o Presidente da República. 

O Ministro da Guerra, General Jair Dantas, exone 

rou os Generais Mourão e Guedes e deu ordens ao General Cunha Melo 

para conter as tropas insurrectas. No encontro havido, próximo de 

Juiz de Fora, o General Cunha Melo adere ao movimento. O mesmo 

ocorreria com os Generais Arnaury Kruel e Justino Alves, Comandantes 

dos lI e IV Exércitos. 

r 

r- 

r: 

r: 

r 

r- 

r: 

r 
r 

r: 

r: 

r 

r· 
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r: 

Não enconr.r ar.ôo , cora nequenas- ressalvas, o apoio 

de que necessitava, o que constatou ao chegar a Brasília no mesmo 

dia 31, o Sr. João Goulart embarcou para Porto Alegre no dia 19 

de abril e, dois dias depois, após declaração de vacância do car 

go de Presidente da República pelo Presidente do Congresso Nacio 

nal, Senador Moura Andrade, seguiu para Montevidéo, com a aquies 

cência do governo uruguaio. 

No dia 15 de abril de 1964, em Brasília; tomou 

posse no Cargo de Presidente da República, para o qual fora elei 

to pelo Congresso Nacional, o General Humberto de Alencar Castelo 

Branco. 

r 

r- 

r 

r 

r 

r 

r 

r 
r 
r: 

r: 
r: 

r: 

Aquele momento histórico, que se desdobraria em 

muitos outros, reconduziu a Nação aos seus melhores caminhos. 

Para a ICOMI, significou o alijamento definitivo 

da grande ameaça que sofrera. 

Reafirmada, na Revolução havida, a aspiração 

maior da Naçãa, de seguir seu destino sob a égide do regime demo 

crático e configurando-se como uma das características fundamen - 

tais da democracia o império da livre iniciativa, sepultava-se de 

vez o triste alvitre da encampação estatal de uma das mais bem su 

cedidas e mais conceituadas realizações da iniciativa privada bra 

sileira! 

r 
r: 

r: 

r 
r: 
r: 
r: 
r: 
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25. COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÂ 

r 
r: 
r: 

De conformidade com o estatuido no contrato de 

arrendamento das jazidas e no termo aditivo de 1953, obrigou-se a 

ICOMI a pagar diretamente ao Governo do Território do Amapá "royal 

ties" de 4 a 10% do valor F.O.B. do minério exportado. 

No ano que precedeu o início das exportações, co 

mo resultado de gestões do Governador Janary Gentil Nunes e do De 

putado Coaracy Gentil Nunes, foi aprovada pelo Congresso Nacional 

e sancionada pelo Presidente da República a lei n9 2.740, de 2 de 

março de 1956, que autorizou o Governo do Território Eederal do 

Amapá a constituir a COMFANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÂ - CEA, 

destinada a ccnstnú±r e explorar sistemas de produção, transmissão 

e distribuição de energia elétrica e serviços correlatos. 

O artigo 49 da mencionada.lei, referindo-se ao 

capital da Companhia, transferiu-lhe as rendas representadas pelos 

mencionados "royalties", os quais, desde o momento em que passaram 

a ser devidos, com o início das exportações, vêm sendo pagos com 

absoluta regularidade pela ICOMI ao Governo do Território, que se 

viu habilitado, com tais recursos, a iniciar a construção, no lo - 

cal denominado Cachoeira do Paredão, no rio Araguary, a "Usina Coa 

racy Nunes", que viria a ser ultimada com suplementações orçamentá 

rias federais. Em feveréiro de 1964, como exemplo, o Ministério 

das Minas e Energia assinou convênió com a Eletrobrás, transferindo 

à empresa estatal poderes F.ira a aplicação de Cr$1.500.000.000,00 

nas obras da usina. 

Com duas turb±nas em funcionamento, produzindo 

20.000 KW cada urna, e com estudos para a instalação de uma tercei - 

ra, a usina, integrada que foi ao Sistema Eletrobrás, com sua gera 

ção administrada pela Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - 
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r 

r> 

ELETRONORTE, distribui, através da própria CEA, que manteve a ati 

vidade de distribuidora, farta energia a Macapá (hoje considerada 

uma das cidades mais bem iluminadas do Brasil) e adjacências, in 

clusive à Vila Amazonas e Porto Santana, tendo mesmo passado a su 

prir, em 1982, as necessidades da ICOMI na Serra do Navio. 

Para a Empresa, é enorme a significação desse su 

primento, que a livrou da produção de energia por seus geradores 

diesel-elétricos, de custo agora elevadíssimo, face aos aumentos 

do preço do óleo combustível. ~ bom lembrar-se, a propósito, que 

a capacidade desses geradores é de 5.800 KW, o que, em 1964, 

correspondia, segundo comparações então elaboradas, a sete vezes 

o potencial elétrico de Teresópolis, no Estado do Rio de Janeiro. 

Empenha-se a CEA, hoje, na execução de um amplo 

programa de eletrificação rural, com o objetivo de proporcionar 

melhores condições de fixação do homem no campo. 

Os geradores diesel-elétricos da ICOMI continu 

am, todavia, instalados e em regime de regular manutenção, para a 

eventualidade de voltarem a suprir transitoriamente as necessida 

des da Empresa e, mesmo, de terceiros. 

Na Vila Amazonas, ligados que estão paralelamen 

te com as instalações da Bletronorte, foram esses geradores acion~ 

dos no início de dezembro de 1983, para reforço ao suprimento de 

energia da Usina "Coaracy Nunes'', que est& a sofrer as consequ~n 

cias da mais forte estiagem já ocorrida na região, com enorme pre 

juizo para a vasao do Rio Araguary. 

Independentemente dessa fo~túita circunstância, 

é de se admitir que a oferta de energia elétrica produzida pela 

Usina 11Coaracy Nunes11 venha a estimular o surgimento, no Territó 

rio, de novos empreendimentos, elos da formação, em que muito se 
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empenha o Governo Territorial, de um parque industria1 capaz de 

melhorar e consolidar a situação econômica da região, com o que 

estará alcançado o principal motivo da constituição da CEA e da 

canalização, para esta, dos 11royalties11 originados do aproveita - 

menta do manganês da Serra do Navio. 
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r 
r: 2 6. OS ADMINISTRADORES 

r- 
Descrito que foi, conquanto sem a ênfase que me- 

r>. lhor exaltaria toda a sua grandiosidade, o projeto do aproveitame~ 

to das jazidas de manganês da Serra do Navio, imprescindível seria r: 

r· que se acrescentasse ao relato os nomes dos que, durante todo o 

seu desenvolvimento e até a presente data - dezembro de 1983-, ti- 

r 

verarn a responsabilidade de dirigir a ICOMI e, em espec~al, as op~ 

rações do Amapá. 

r: Por outro lado, de tal forma as atividades da Em 

r: 

presa sempre se interligaram aos interesses do Território do Ama - 

pá, que se impõe seja tal relação acrescida dos nomes dos sucessi 

vos Governadores daquela unidade federativa, desde a sua criação. 

~ o que vai a seguir. r 

r: 
ADMINISTRAÇÃO DA TCOMI 

r-. a) Diretores-Presidentes 

(' 

Clemente de Faria 

Augusto Trajano de Azevedo Antunes 

Paulo Cesar de Azevedo Antunes 

Francisco de Paula Rodrigues Alves da Costa Carvalho 

Samuel Fineberg 

Oswaldo Luiz Senra Pessoa r- 
r b) Diretores e/ou membros do Conselho de Administração 

Augusto Trajano de Azevedo Antunes 

Antonio Augusto de Azevedo Sodré 

Antonio José de Castro Lyra Porto 

Arnaldo Walter Blank 

Augusto Cesar de Azevedo Antunes 

Carlos Augusto da Silveira Lobo 

Daniel G. Sydenstricker 
Dimas de Oliveira Cesar 
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Edmundo Paes de Barros Mercer 

Eugene Earle Buchanan 

Fernando Viriato de Miranda Carvalho 

Francisco de Paula Rodrigues Alves da Costa Carvalho 

Frederico de Azevedo Antunes 

Gabriel Andrade Janot Pacheco 

Gilberto Andrade Faria 

Guilherme da Silva D'Avila 

Hermelino Herbster Gusmão 

Hildeberto Nunes Sanglard 

João Baptista de Carvalho Athayde 

João Sergio Marinho Nunes 

Nellie Sales Pascoli 

Paulo Cesar de Azevedo Antunes 

Pedro Diogo dos Santos 

Pedro Ribeiro Guaracy 

Oscar Augusto Camargo Filho 

Oswaldo Luiz Senra Pessoa 

Robert Dexter Butler 

Samuel Fineberg 

Walter Schmidt 

wellington Hugh Phillips 

r: 

r- 
r: 

r- 
r: 

r 
r: 
r 
r: 

r 
r: 

r 

·r 
r: 

r: 

r e) Administração eleita na· As·semblgí·a Geral Ordinária de 29/4/83 

r: 

Conselho de Administração 

Augusto Trajano de Azevedo Antunes - Presidente 

Arnaldo Walter Blank 

Daniel G. Sydenstricker 

Hermelino Herbster Gusmão 

Oswaldo Luiz Senra Pessoa 

Samuel Fineberg 

r 

(' 

r: 

r 
r: 

Diretoria 
r: 

r: 

Oswaldo Luiz Senra Pessoa - Diretor-Presidente 

Antonio José de Castro Lyra Porto 

Edmundo Paes de Barros Mercer 

Hermelino Herbster Gusmão 

João Baptista de Carvalho Athayde 

Oscar Augusto Camargo Filho 

r: 

r: 

r: 

r: 
r: 

r: 
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r d) Ocupantes· do cargo de Gerente-Geral no Amapá (1948/1983) 

r 

Paul Bremer 

Robert Dexter Bu tler (.1) 

Daniel G. Sydenstricker 

Samuel Fineberg 

Oswaldo Luiz Senra Pessoa 

Antonio Carlos Seara 

Carlos Alberto Marotta 

JAN-48 a JUL-49 

AG0-49 a JAN-56 

JAN-56 a JAN-60 

JAN-60 a OUT-62 

OUT-62 a FEV-67 

FEV-67 a JAN-69 
JAN-69 a FEV-72 

r- 
r- 

r: 

r Antonio José de Castro Lyra Porto FEV-72 a DEZ-74 
George Arthur Brooking DEZ-74 a FEV-81 
José Paulo de Oliveira Alves FEV-81 a JUL-83 

r Mareio Von Kruger (2) JUL-83 

r 
r: (1) Permaneceu no Amapá, como Diretor de Operações, de janeiro de 

1956 até janeiro de 1960. 
r>. 

(2) Atual Gerente-Geral (dezembro de 1983) 

r: 

r: 
GOVERNADORES· DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÃ 

r: 

r 

Janary Gentil Nunes 

Amilcar da Silva Pereira 

Pauxi Gentil Nunes 

José de Moura Cavalcante 

Mario de Medeiros Barbosa 

Raul Monteiro Valdez 

Terêncio Furtado de Mendonça Porto 

Luiz Mendes da Silva 

Ivanhoé Gonçalves Martins 

José Lisbôa Freire 

Artur de Azevedo Henning 

Annibal Barcelos (1) 

1943;11956 

1956/1958 

1958/1961 

1961 

1961 

1961/1963 

1963/1964 

1964/1967 

1967/1972 

1972/1974 

1974/1979 

197'.J 

r 

r- 
r: 

r- 

(1) Atual Governador (dezembro de 1983). 

r-. 

r: CVG/MVG 
Dez.83 

r· 

r 
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1 

3 

7 

11 

13 

18 

21 

27 

40 
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47 

51 

57 
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60 

70 

75 
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78 
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