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Resumo 

A exploração de manganês em Serra do Navio no Amapá foi um dos empreendimentos mais 
importantes da Amazônia brasileira. Pretendemos compreender este projeto a partir da política 
de desenvolvimento capitalista do Governo Vargas. Isso porque, neste período, os recursos 
estratégicos do presente bioma foram notados como um instrumento a serviço da expansão do 
capitalismo orientado pela região Sudeste. Ademais, é fundamental investigar a relação entre tal 
empreendimento com a criação do Território Federal do Amapá, atendo-nos para o contexto 
internacional, para os agentes envolvidos e para o marco regulatório da época. 
 
Palavras-chave: Amazônia, desenvolvimento econômico, Icomi, manganês, Território Federal 
do Amapá. 
 

Abstract 

The exploitation of manganese in Serra do Navio in Amapá was one of the most important 
developments in the Brazilian Amazon. We intend to understand this project from the capitalist 
development policy of the Vargas Government. This is because, in this period, the strategic 
resources of the present biome were perceived as an instrument in the service of the expansion 
of capitalism oriented by the Southeast region. In addition, it is fundamental to investigate the 
relationship between such an enterprise and the creation of the Federal Territory of Amapá, 
taking into account the international context, the agents involved and the regulatory framework 
of the time. 
 
Keywords: Amazônia, economic development, Icomi, manganese, Território Federal do 
Amapá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 Estudante do programa de doutorado em Desenvolvimento Econômico do Instituto de Economia da 
Unicamp, subárea: História Econômica. 
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A história da exploração de manganês em Serra do Navio (AP) teve início em 1934, 

quando o engenheiro de minas do Departamento Nacional de Produção Mineral 

(DNPM), Josalfredo Borges, encontrou manganês às margens do rio Amapari. Porém, 

apenas após a Segunda Guerra Mundial, quando recursos dessa natureza se tornaram 

estratégicos, as autoridades nacionais e locais deram a devida atenção para esse minério.  

Nesse contexto, o caboclo Mário Cruz levou algumas pedras escuras ao primeiro 

governador do Território Federal do Amapá (TFA), Janary Gentil Nunes, cuja missão 

era encontrar uma função econômica para esse território. A instituição dos territórios 

federais fez parte de um capítulo do projeto de desenvolvimento capitalista do Estado 

Novo (1937-1945), que buscava consolidar uma política de colonização capaz de 

bloquear qualquer modo de produção contrário ao programa de industrialização do 

período. Com a comprovação do DNPM de que aquelas pedras escuras eram manganês 

de alto teor, as classes dominantes locais conseguiram sustentar a ideologia do 

progresso, mobilizando recursos e mão de obra para um dos aproveitamentos minerais 

mais importantes da Amazônia.  

Após a constatação de que finalmente havia encontrado minério no TFA, Nunes 

solicitou ao presidente Eurico Gaspar Dutra a criação de uma “reserva nacional” na 

região em que hoje se localiza a Serra do Navio. O pedido foi atendido em 13 de 

setembro de 1946 por meio do Decreto-Lei n° 9.858 (BRASIL, 1946b). Em seguida, o 

governo federal abriu licitação em busca de uma empresa responsável pela prospecção e 

exploração do manganês. Três mineradoras interessaram-se: 1) a United States Steel, 

que se fez presente por meio da sua subsidiária brasileira, a Companhia Meridional de 

Mineração; 2) a Hanna Coal& Ore Corporation; 3) e a Sociedade Brasileira de Indústria 

e Comércio de Minérios de Ferro e Manganês (Icomi), sendo esta última a vencedora. A 

Icomi era uma empresa privada brasileira, criada em 8 de maio de 1942, em Belo 

Horizonte. Logo após ter recebido o direito de explorar a mina amapaense, a empresa 

planejou adquirir uma sócia estrangeira para o estudo do depósito. Mesmo enfrentando 

diversas críticas, em 1948, quando a Icomi iniciou as pesquisas em Serra do Navio, uma 

empresa norte-americana participou conjuntamente da prospecção, do financiamento, da 

produção, da gerência e das vendas do minério, a Bethlehem Steel Corporation. 

Neste artigo, temos o objetivo de entender a associação entre o projeto de 

desenvolvimento capitalista orientado por Getúlio Vargas e a criação do Território 

Federal do Amapá, atendo-nos para o contexto internacional e para os agentes 

envolvidos na exploração de manganês em Serra do Navio. Pretendemos entender 
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também as mudanças da agenda nacional para a Amazônia após a ascensão das ideias 

liberais e do novo marco regulatório inaugurado no início do mandato do presidente 

Dutra.  

Para isso, este trabalho está dividido em três seções e uma conclusão. Na primeira, 

descreveremos a criação do TFA, chamando a atenção para a importância estratégica da 

sua formação. Buscaremos entender como a política do Estado Novo para a Amazônia 

chegou ao Amapá por meio da constituição do TFA e da nomeação do primeiro 

interventor, Janary Gentil Nunes.Na seção seguinte, temos o intuito de apresentar como 

ocorreu a descoberta, a prospecção e o processo de licitação das jazidas amapaenses. E, 

por último, analisaremos a influência que o governo Dutra (1946-1951) e seu marco 

regulatório tiveram em nosso estudo de caso. 

 

 

A criação do Território Federal do Amapá 

 

O TFA foi criado em 13 de setembro de 1943, pelo Decreto-Lei nº 5.812 (BRASIL, 

1943), juntamente com os territórios de Fernando de Noronha, Rio Branco, Guaporé, 

Ponta Porã e Iguaçu (PORTO, 2000; SILVA, 2007). Segundo Medeiros (1946), a 

criação do TFA tinha dois objetivos. O primeiro, de caráter técnico-administrativo, 

pretendia organizar economicamente aquele espaço, instituindo um centro de governo 

estadual para que não surgissem núcleos contrários aos interesses nacionais. O segundo, 

de caráter político-militar, procurava proteger a fronteira setentrional do Brasil em um 

cenário monopolizado pela Segunda Guerra Mundial (PORTO, 2003, p. 111). A 

combinação desses dois objetivos traduz os aspectos mais importantes da atuação do 

Estado naquela região do extremo norte do país, principalmente quando notamos nos 

discursos da época os esforços em encontrar uma função econômica para o TFA, 

protegendo aquela extensão de qualquer influência contrária aos planos do governo 

federal. 

Com a criação dos territórios federais, chegou à Amazônia a imagem de Estado forte 

e desenvolvimentista, no sentido de que este seria o único capaz de proporcionar a 

integridade nacional, organizando social e economicamente o país e garantindo a 

segurança das fronteiras. Tratava-se da única instituição capaz de lidar com a cobiça 

internacional e os problemas mais peculiares daquela região. Em outras palavras, o 

discurso de desenvolvimento do governo federal chegava àquele bioma por meio de 
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uma política pública que concedia “personalidade política” a algumas áreas fronteiriças, 

mantendo o controle político e administrativo daquele espaço. 

Nas palavras do presidente Getúlio Vargas (1944, p. 269-270): 

Não nos impede outro imperialismo que não seja o de crescermos para 
dentro de nossos limites territoriais para fazer coincidir as fronteiras 
econômicas com as fronteiras políticas. O escasso povoamento de 
algumas regiões fronteiriças representa, de longo tempo, motivo de 
preocupação para os brasileiros. Daí a ideia de transformá-la em 
Territórios Nacionais sob a direta administração do Governo Federal. 
Era uma antiga aspiração política de evidente alcance patriótico, 
principalmente dos militares que possuem aguda sensibilidade e 
relação aos assuntos capazes de afetar a integridade da Pátria e sentido 
mais objetivo dos problemas atinentes à defesa nacional. A criação 
dos territórios fronteiriços nas zonas colidentes e de população esparsa 
deve ser considerada, por isso, medida elementar de fortalecimento 
político e econômico. O programa de organização e desenvolvimento 
desses territórios, resume-se em poucas palavras: “sanear”, “educar”, 
“povoar”.  

 

Além de valorizar a intervenção política, os jornais da época também 

apresentavam outro aspecto que foi fundamental para a criação desse território federal: a 

organização de uma classe dominante local que questionava a administração do governo 

do Pará no espaço que posteriormente seria o TFA. Isto é, mesmo antes da década de 

1940, alguns moradores dessa área já haviam feito um abaixo-assinado demonstrando 

certo desgosto com a negligência paraense nos problemas da região, exigindo a 

presença do governo federal na fronteira com a Guiana (SILVA, 2007). Sendo assim, 

notamos que as manifestações dessa classe, somadas às motivações do presidente 

Vargas, permitiram a formação das bases necessárias para a criação do TFA. Sobre as 

razões do descontentamento da burguesia regional, destacamos: 

a) desde a data da sentença arbitral até o presente, o governo paraense 
limitou-se a criar ali dois municípios, para depois reduzi-los num só e 
instalar a sede comarca judiciária na vila do Amapá, onde mandou 
construir um pequeno edifício, hoje em ruínas para servir de cadeia e 
quartel, e fazer um trapiche no litoral, presentemente desmantelado e 
pobre, sem utilidade alguma; 
b) o governo da União até o presente, não fez a entrega desse 
Território ao Estado do Pará [...]; 
c) de dia para dia acentua-se [...] a decadência da Villa do Amapá [...] 
reduzida na actualidade a trinta e poucos barracões, sem conforto e 
sem os mais elementares preceitos e hygiene. A ação do Governo 
Estadual, faz-se sentir apenas para a cobrança de impostos; 
d) trata-se de um município de fronteira com a Guiana Francesa, 
cabendo ao Governo da União o dever de zelar pela integridade 
nacional [...]; 
e) o Estado do Pará, assoberbado por uma tremenda crise econômica e 
financeira [...] não pode fomentar nem um progresso, nem mesmo 
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iniciar qualquer trabalho na região do ex-contestado (A RAZÃO, 
Jornal de Belém, 16-22 abr. 1920 apud REIS, 1944, p. 176-180). 

 

Essa dificuldade administrativa foi revelada não somente pelos moradores da 

região estudada, como também pelos próprios líderes paraenses. Em 1940, por exemplo, 

o então interventor, José Carneiro da Gama Malcher, declarou a insuficiência de 

recursos para lidar com a dimensão territorial e com o povoamento irregular daquele 

estado (SILVA, 2007). Quatro anos mais tarde, seu sucessor, Magalhães Barata, pediu a 

participação direta do governo central naquelas extensões: 

Aqui a intervenção oficial na ordem econômica, dentro dos postulados 
da defesa nacional, tem que ser mais direta e extensa possível, pela 
situação singular e peculiar que nos encontramos, em relação à 
economia nacional, pela zona de produção e pela grande desproporção 
entre os meios de que dispomos para esse aproveitamento, e as 
dificuldades que temos que enfrentar, de toda a sorte, para efetiva 
ocupação da terra e sua exploração (PARÁ, 1944). 

 

As condições jurídicas para a criação dos territórios foram estabelecidas com a 

Constituição de 1937. Conforme destacado nessa Carta Magna, as novas unidades 

federais seriam desagregadas dos estados com baixa densidade demográfica e dos que 

se encontrassem próximos às fronteiras internacionais. De acordo com Porto (2000, p. 

48), o 6° artigo dessa constituição concede as principais bases, visto que: 

houve uma justificativa para a sua criação: A União poderá criar, no 
interesse da defesa nacional: b) determinou que suas áreas fossem 
oriundas de partes desmembradas dos Estados: e c) a sua 
administração seria regulada por lei especial.  

 

Ainda assim, mesmo com a Constituição de 1937 dando as condições jurídicas 

para a criação dos territórios federais, Fernando de Noronha foi criado apenas em 1942, 

e Guaporé (Rondônia), Rio Branco (Roraima), Amapá, Ponta Porã e Iguaçu, em 1943 

(MARQUES, 2009)2.  

 

 

                                                           
2 Decreto presidencial: “O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 e 
nos termos do artigo 6º da Constituição, decreta: Art. 1º – São criados, como partes desmembradas dos 
Estados do Amazonas, de Mato Grosso, do Paraná e de Santa-Catarina, os Territórios Federais do Amapá, 
do Rio-Branco, do Guaporé, de Ponta-Porã e do Iguaçu.§ 1º – O Território do Amapá terá os seguintes 
limites: a Nordeste e Leste, com o Oceano Atlântico; a Sudeste e Sul, o canal do Norte e braço norte do 
rio Amazonas até à foz do rio Jari; a Sudoeste e Oeste, o rio Jari, da sua foz até às cabeceiras da Serra do 
Tumucumaque; a Noroeste, pela linha de limites com as Guianas Holandesa e Francesa; [...] Art. 2º – 
Passam para o Domínio da União os bens que, pertencentes aos Estados ou Municípios na forma da 
Constituição e das leis em vigor, se acham situados nos Territórios delimitados no artigo precedente. Art. 
3º – A administração dos Territórios Federais ora criados será regulada por lei especial” (BRASIL, 1943). 
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Figura 1 - Territórios Federais (1943) 
 

 

                 Fonte: Marques (2009, p. 67). 

 

Naquele período, o território federal era simplesmente uma área administrada 

diretamente pelo governo federal, sem uma estrutura jurídica, sem a prática do voto e 

com a carência de cargos eletivos. Mesmo que estivesse acima dos municípios, uma vez 

que contemplava um conjunto destes, a entidade federativa não possuía autonomia e as 

demais prerrogativas de um estado, sendo completamente subordinada às decisões do 

presidente da República (MARQUES, 2009). Os relatórios que os governadores dos 

territórios precisavam passar à União nos faz concluir que a administração local era 

apenas um instrumento pelo qual o governo federal estendia seu poder e controle 

àquelas áreas.   

Sobre a criação do TFA, especificamente, Indira Marques (2009) apresenta algumas 

questões que influenciaram diretamente a sua criação: 1) dadas as riquezas naturais da 

Amazônia, a influência norte-americana no Brasil e o fato de os limites com a Guiana 

Francesa representarem uma fronteira com os alemães após a ocupação germânica na 

França, ela se tornou uma região de importância geopolítica, visto os interesses tanto 

dos EUA quanto da Alemanha em controlar as potencialidades minerais do bioma3; 2) a 

                                                           
3 Sobre a Amazônia no contexto da Segunda Guerra Mundial, ler “A Amazônia no imaginário norte-
americano em tempo de guerra”, de Seth Garfield (2009).  
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instalação da base militar americana no município de Amapá, decorrente de acordos 

militares do Brasil com os EUA, exigiu uma maior atenção do governo federal, sendo 

esta, na opinião da autora, uma das justificativas de tal cidade ter sido a primeira capital 

do território; 3) o Amapá está em uma posição geoestratégica por estar mais perto dos 

EUA, do Caribe e do canal do Panamá, e ainda por ter uma proximidade considerável 

com a Europa; 4) localizava-se em uma região com baixa densidade demográfica, às 

margens da foz do Amazonas, especificamente o canal norte; e 5) o governo paraense 

tinha poucas condições de realizar políticas para aquela área, como já abordamos 

anteriormente. 

Em síntese, os discursos que justificaram a criação do TFA apontavam que um dos 

principais desafios do seu desenvolvimento estava em lidar com os interesses 

estrangeiros no bioma em um contexto em que os recursos minerais tornaram-se 

estratégicos no plano internacional. O problema, como veremos melhor adiante, é que 

houve uma descontinuidade entre o discurso e a prática, na medida em que, se por um 

lado, o governo federal defendia a soberania nacional, de outro, este mesmo órgão 

executava uma política que ia de acordo com os interesses do capital internacional, 

subordinando as necessidades locais à acumulação privada. Essa observação enriquece 

o nosso estudo quando notamos que o conhecimento sobre as possibilidades de 

manganês no vale do rio Amapari data de 1934, quando o geógrafo Josalfredo Borges a 

realizou alguns estudos a pedido do DNPM. No entanto, apenas com a eclosão da 

Segunda Guerra Mundial e o aumento da demanda internacional por minérios, como 

ferro e manganês, que aquelas riquezas receberam a devida atenção do poder público.  

 

 

Janary Gentil Nunes: um discípulo do Estado Novo no TFA 

 

Janary Gentil Nunes foi o escolhido pelo presidente Getúlio Vargas para ser o 

primeiro governador do TFA. Nunes4 chegou à Macapá em janeiro de 1944 para a 

instalação do novo governo territorial. Sua chegada à região foi historicamente 

lembrada como um divisor de águas, uma vez que, até aquele momento, o Amapá era 

visto como uma área abandonada, marcada pelo pauperismo, pelas doenças e pelo 

                                                           
4Janary Gentil Nunes formou-se na Escola Militar do Realengo que, com a Escola da Praia Vermelha, era 
o principal centro militar representante das ideias positivistas. Sidney Lobato (2009) acredita que foi 
nesse meio que a noção de modernidade como meio de superar o atraso foi concretizada. 
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analfabetismo. Dentro do plano de colonização do governo federal, a missão do novo 

líder consistia na construção de uma nova civilização, a partir da defesa de um Estado 

forte, habilitado a doutrinar e coordenar os fatores econômicos, sociais e culturais da 

região. Combinado com o discurso nacional, Nunes deveria levar os padrões de vida 

modernos para as áreas mais longínquas do país, desqualificando o estilo de vida local e 

a produção para o autoconsumo (LOBATO, 2014). 

Recebo a investidura com que espontaneamente me honrou o 
presidente Getúlio Vargas, vendo nela um dever, uma árdua missão a 
cumprir [...]. Conheço bem o Território do Amapá, pois já duas vezes 
ali estive a serviço do Exército. É uma região de plenas possibilidades 
[...]. Porém tudo, ainda tudo está por fazer. Tendo apenas pouco mais 
de duas dezenas de milhares de habitantes para dezenas e dezenas de 
milhares de quilômetros quadrados, o homem desaparece na 
imensidão. Este é o problema mais difícil da minha tarefa – o de 
povoá-lo. Para povoar racionalmente é preciso construir habitações, 
sanear os pontos escolhidos para a localização de núcleos, erguer 
hospitais e enfermarias nas vilas mais populosas, visando 
principalmente extinguir a malária, evitando, assim a contaminação 
dos novos pelos antigos; levantar escolas, abrir estradas, plantar e tudo 
isso só se faz com homem. Porém só o labor ininterrupto e a vontade 
de servir a coletividade valerá para vencer o dia a dia, as imensidões 
de barreiras que terão de ser removidas (FOLHA DO NORTE, 30 dez. 
1943 apud SILVA, 2007, p. 84). 

 

A política de colonização do governo federal envolvia ocupar e valorizar 

economicamente o bioma para que então fosse possível incorporá-lo aos estados mais 

dinâmicos do país (LOBATO, 2014). Ou seja, o projeto janarista, em conexão com essa 

política, buscava atender não às demandas internas, mas reestruturar a vida naquela 

região, engendrando novos hábitos e valores para atender a algo maior: o projeto de 

desenvolvimento capitalista do Estado Novo por meio da ocupação colonial.  

Vale lembrar que as políticas de colonização foram historicamente instrumentos 

de ocupação e valorização das terras brasileiras. Com a Revolução de 1930 e o 

programa Marcha para o Oeste, esse movimento, intrínseco à própria formação do 

Brasil, ganhou um novo marco, visto que a ocupação econômica de terras distantes 

materializou-se em um projeto mais concreto (MIRANDA, 1987). Sousa (2013) 

identificou nesse processo uma forma de o governo federal pensar o desenvolvimento 

regional a partir dos princípios de modernidade e incorporação espacial. Por meio dessa 

política, observamos a transformação de toda uma região em um lócus de valorização 

do capital privado. Nesse sentido, a Amazônia deixou para trás aquela visão de que 
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deveria ser um espaço intocado, ganhando um valor estratégico dentro e fora do país, 

dado suas riquezas naturais e sua posição geoestratégica (BECKER, 1982).  

Nesse clima, Getúlio Vargas impulsionou uma série de discursos 

modernizadores que traziam um novo sentido econômico para a região. A política de 

colonização desencadeada a partir dos pronunciamentos da época deveria integrar tal 

território à locomotiva do capitalismo brasileiro, o Sudeste, que, segundo a propaganda 

política da época, era a única alternativa para superar o atraso que a Amazônia 

representava (MIRANDA, 1987). Ou seja, o próprio presidente Vargas, ao se referir ao 

Brasil como “arquipélago econômico”, deixou claro que o avanço das forças produtivas 

dependia da incorporação das regiões mais distantes ao centro dinâmico do país 

(ZORZENON, 2014). Nas palavras do presidente: 

Alguns comparam o nosso país a uma ilha ou a um arquipélago. Há 
regiões ricas, intensamente povoadas e industrializadas, e há regiões 
pobres, onde falta densidade demográfica e onde a escassez de 
população e de transportes ainda não proporciona os meios 
necessários à formação de suas riquezas. Não que essas zonas sejam 
áridas: é que a civilização ainda não chegou até lá, com a intensidade 
dos seus meios de produção. De modo que o sentido legítimo de nosso 
imperialismo é crescer dentro de nós mesmos e levar as nossas 
fronteiras econômicas até ao limite das fronteiras políticas, fazendo 
com que todo o Brasil prospere harmonicamente (VARGAS, 1939, p. 
193). 

 

Dado o objetivo de expandir e integrar os mercados, o movimento de 

colonização ganhou uma importância política fundamental, conforme foi sendo 

defendido pela frente modernizadora e pelos líderes radicais do tenentismo. Zorzenon 

(2014) identifica que naquele momento a colonização ganhou uma nova função 

econômica, uma vez que houve uma reorientação da “divisão do trabalho colonizador” 

em dois polos: 1) as regiões que poderiam ser inseridas de forma espontânea nos centros 

dinâmicos seguindo a lógica do capital, à medida que atraíam mão de obra 

“disciplinada” capaz de favorecer a colonização privada; 2) os territórios adormecidos 

que não atraíam investimento privado e, por isso, deviam ser objeto de maior atenção 

dos planos de colonização. Nas palavras de Zorzenon (2014, p. 126): 

A colonização oficial, como já foi afirmado anteriormente, passou a se 
destinar ao despertar de regiões consideradas adormecidas, que não 
haviam sido tocadas pelo avanço de frentes pioneiras e que também 
não eram consideradas interessantes para a inversão privada. Nesse 
caso, também, parece que se reproduziu a tônica presente em todas as 
outras manifestações econômicas do período. Apesar da forte 
intervenção econômica, o Estado brasileiro e o governo Vargas não 
preconizavam a estatização da economia. Agiam direta ou 
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indiretamente onde os investimentos privados fossem insuficientes ou 
desinteressantes do ponto de vista de sua rentabilidade. Esse é o caso 
do processo que se consolidou na colonização do Oeste brasileiro, 
principalmente naquilo que ficou conhecido como Marcha para o 
Oeste. 

 

Ao destacarem a baixa densidade demográfica como um dos grandes desafios 

para o plano de colonização da Amazônia, os discursos presidenciais desconsideravam 

por completo as populações que já viviam naquelas regiões. Os ribeirinhos, por 

exemplo, por viverem em uma lógica distinta daquela imposta pela política do governo 

federal, fazendo uso de uma produção para o autoconsumo, foram negligenciados pelo 

movimento de ocupação das terras amazônicas. Isso porque o cultivo tradicional não 

estava de acordo com o programa que transformava o bioma em um instrumento de 

aceleração das forças produtivas nacionais. E por isso, segundo o programa de ocupação 

colonial, as populações locais deviam deixar para trás suas respectivas histórias e 

culturas para atender a um projeto de colonização que vinha sendo desenhado pelo 

Sudeste (LOBATO, 2014). 

Segundo Sidney Lobato (2014), trata-se de um movimento que faz uso da teoria 

do determinismo para classificar a população ribeirinha como uma raça inferior, dado 

que esta não estava apta para fazer uso da racionalidade, da disciplina, da ambição, e 

assim por diante, para contribuir com o desenvolvimento do capitalismo brasileiro. 

Desse modo, apesar de as ideias do projeto varguista após a Revolução de 1930 não 

considerarem os índios e os mestiços como inferiores, estava imbuído nos discursos do 

presidente outro determinismo, o cultural. 

Sousa (2013), ao questionar o caráter modernizador da política de colonização 

do governo federal, percebeu que o real interesse desse movimento estava na 

implantação de um novo polo de desenvolvimento regional, impondo de fora para 

dentro a lógica de reprodução do capital privado. Consequentemente, as populações 

locais foram expropriadas violentamente de suas terras, dado que a cultura tradicional 

da região ia contra a lógica do lucro que estava sendo imposta pelo programa de 

ocupação do período. 

Sendo assim, observamos que no discurso a Amazônia era considerada uma 

região atrasada, com um modo de produção muito rudimentar. Por isso, a valorização 

econômica das riquezas amazônicas tinha o objetivo de mudar o sentido da produção 

local, na medida em que o uso apropriado da técnica expandiria suas possibilidades, 

para que deixasse de atender ao autoconsumo e passasse a responder às necessidades do 
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mercado, ganhando, com isso, um novo propósito: a acumulação material da riqueza. 

Para os técnicos e administradores do governo, as práticas contrárias a essa nova lógica 

eram desaprovadas, uma vez que não promoviam crescimento econômico (LOBATO, 

2014). Nas palavras de Janary Nunes (1946 apud COELHO, 2004, p. 151-152) essas 

ideias ficaram mais expressivas, como podemos ver: 

Precisamos reagir contra esse vício que bem revela o desprezo pela 
produção. Há falta de ambição e de eficiência. Combatemos essa tara 
de nosso caráter e de nossa formação. De nada adiantaria o esforço 
isolado. Levemos para a barraca do agricultor, do seringueiro, do 
pescador, do castanheiro, para todos os lares da Amazônia, dos que 
moram nas cidades, dos que juntam em torno dos “barracões” ou dos 
isolados nas beiras dos rios sob a sombra da selva – a evidência da 
necessidade de produzir mais. Esse será o caminho da redenção do 
nosso caboclo e do levantamento do nível de vida do povo brasileiro. 

 

Os discursos do então governador do TFA estavam alinhados com aqueles 

proferidos por Vargas, principalmente no que diz respeito à Amazônia e sua 

participação para o desenvolvimento do capitalismo brasileiro. Ambos exaltavam a 

necessidade de superar a tradição e a imagem de bioma intocado, conforme a 

racionalidade tomava conta dos meios em um processo de avanço da modernidade. Ou 

seja, a disciplina e a técnica deveriam dar novas bases para a sociedade amazônica, que 

deixaria o atraso e passaria a produzir excedentes em ritmos e volumes compatíveis com 

aqueles exigidos pelo mercado capitalista. Isso significa que o homem, e não a natureza, 

deveria conduzir o trabalho produtor de excedentes, sem que o regime de marés, a 

chuva e o solo pudessem ser inimigos do progresso tecnológico.  

Há dois nomes que o povo e a história do Amapá não podem 
esquecer: Getúlio Vargas e Janary Nunes [...]. O Ritmo de trabalho 
iniciado com a presença de Janary Nunes à frente do governo do 
Amapá, estendendo até nós a ação administrativa de Getúlio Vargas, é 
uma confortadora realidade difícil de esconder. Daí a significação 
dêsses de [sic] dois nomes para o Território que deposita inteira 
confiança nos seus chefes mais eminentes. [...] Êsse encontro de dois 
homens públicos não é um instante trivial como sõe acontecer. Vemos 
aqui a reprodução colóquio entre as figuras exponenciais da história 
política do Amapá numa conferência em que se discutem os 
problemas mais em evidência para o nosso desenvolvimento 
(AMAPÁ, 2 mar. 1945 apud SILVA, 2007, p. 102). 

 

Assim que assumiu o governo do TFA, Janary Nunes procurou reorganizar o 

poder local, unindo importantes figuras da região, tais como coronéis, chefes de festas 

religiosas e comerciantes. Ademais, o governador possuía o controle direto dos 

principais cargos públicos, visto que era o responsável pela indicação para as posições 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
A Icomi e a exploração mineral no Território Federal do Amapá 

 

12 

de prefeitos, representantes na capital federal e outros. Muitos dos cargos públicos 

criados foram assumidos por pessoas de fora do território federal, seja pela capacidade 

técnica e administrativa, seja pela indicação do governo central. Nota-se, dessa maneira, 

a constituição de uma nova rede de relações que aumentava o poder do setor público no 

novo território (MARQUES, 2009).  

Enquanto os demais territórios federais criados em 1942-1943 tiveram dificuldades 

em exercer autonomia econômica, Nunes sabia que a mineração no Amapá era um 

elemento fundamental para torná-lo um estado da federação, na medida em que 

concedia uma função econômica à região. Por meio desse discurso, criou-se uma ideia 

de que a conquista dos meios do desenvolvimento capitalista era fundamental para a 

própria sobrevivência do território. É importante lembrar que a descoberta do manganês 

nos anos 1940 permitiu a sustentação da ideologia do progresso. O domínio da técnica 

eficiente era apresentado como o caminho para vencer o primitivismo e as formas de 

trabalho existentes anteriormente, garantindo o comando das forças naturais e a 

incorporação de padrões modernos de civilidade. 

 

 

 O minério e a conquista do ambiente 

 

A exploração de manganês em Serra do Navio envolve uma história heroica 

protagonizada no primeiro momento pelo caboclo Mário Cruz, que, em 1941, encontrou 

acidentalmente pedras escuras às margens do rio Amapari. Aquelas pedras, ao serem 

levadas por Cruz a Nunes quatro anos depois, mudaram o rumo do Amapá, uma vez que 

asseguraram uma função econômica àquela região. O primeiro governador tinha 

consciência que os impulsos econômicos necessários para a sustentação do território 

deviam vir de dentro, para que diminuíssem a dependência financeira com relação ao 

governo federal. Para cumprir seu papel no plano de colonização do presidente Vargas, 

Nunes começou a investir em pesquisas destinadas ao aproveitamento dos recursos 

minerais em grande escala (PAZ, 2014). Sendo assim, a campanha de Nunes para 

encontrar recursos minerais, além de ser uma via para a conquista da independência 

econômica, também surgiu como uma aliança com o programa nacional, visto que 

incentivou a produção de bens ligados à industrialização.  

É importante lembrar que, naquele momento, no plano nacional, havia a supremacia 

de políticas públicas preocupadas com o avanço das forças produtivas, tendo como um 
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dos resultados dessa nova orientação a criação da Companhia Siderúrgica Nacional 

(CSN), em 1942 na cidade de Volta Redonda-RJ, e da Companhia Vale do Rio Doce 

(CVRD), em 1942 em Minas Gerais (MARQUES, 2009). Nesse contexto, o discurso 

era que as riquezas minerais não deviam seguir o mesmo caminho do ciclo da borracha, 

em que todo produto era destinado a atender os EUA. Porém, como veremos, o minério 

amapaense cumpriu a mesma função da borracha natural, uma vez que tal riqueza foi 

destinada para fora. Sobre a campanha do governo territorial, o jornal Amapá destacou 

em 3 de novembro de 1945 (ano 1, n. 33, p. 2): 

Evidencia-se cada vez mais o interesse criado em torno das 
possibilidades de exploração mineral deste Território. Temos sido 
visitados por sucessivas comissões de geólogos, mineralogistas, 
industriais e comerciantes, brasileiros e estrangeiros, todos atraídos 
pela inteligente ação do nosso governo, empenhado em revelar novas 
fontes de riquezas ao país e outras oportunidades de trabalho ao nosso 
povo. Região rica e abandonada de outrora, está sendo agora 
palmilhada em todos os sentidos, na tentativa de traçar novo rumo à 
sua economia. Auspiciosamente já se iniciou o ciclo da exploração 
comercial de certos minérios, como a cassiterita e a tantalita, enquanto 
o ferro é também objeto de interesse geral. Com o estanho e a 
siderurgia, teremos inaugurada uma fase de prosperidade que só 
redundará em benefício à Nação, contribuindo para o progresso da 
civilização brasileira. Os objetivos da administração territorial que 
vem dotando o Amapá dos elementos necessários ao seu 
desenvolvimento serão alcançados brevemente com a crescente 
aplicação de capitais particulares no aproveitamento de nossa 
produção mineral. 

 

As relações internacionais no período também contribuíram para aumentar a 

crença de que o manganês do Amapá viria a ser o meio para o desenvolvimento das 

forças produtivas locais e nacionais. Isso porque o pós-guerra foi marcado pela corrida 

armamentista liderada pelos EUA e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 

(URSS), a chamada Guerra Fria. Nesse contexto, operou-se uma verdadeira 

reconfiguração das relações de poder, não somente pelo enfraquecimento de grandes 

economias, como a alemã, a francesa e a inglesa, e pela consequente ascensão militar 

dos EUA e da URSS, mas também pela mudança no quadro dos jogadores menores, que 

estavam centrados em processos como a descolonização, a industrialização e a busca 

por uma melhor inserção na divisão internacional do trabalho (HOBSBAWM, 1995). 

Isso significa que os diferentes eventos nacionais e internacionais do período 

dificultavam o controle das jazidas minerais dos países subdesenvolvidos, e, diante da 

corrida armamentista, os líderes dessa disputa precisavam se apressar em busca de 

reservas onde a penetração dos grandes trustes da mineração ainda fosse possível. 
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Consequentemente, a corrida por recursos minerais movimentou as principais potências 

do globo, uma vez que as minas do centro já estavam se esgotando e algumas reservas 

encontravam-se sob o poder de governos nacionalistas ou inseridas no bloco socialista 

diretamente controlado pela URSS, o que, por sua vez, causava instabilidade ao 

abastecimento da indústria estadunidense e europeia. 

O Brasil estava inserido nessa disputa que fazia dos recursos minerais não 

somente um meio para o desenvolvimento capitalista, como também um instrumento 

estratégico para a corrida armamentista. Nesse contexto em que o mundo estava 

dividido entre bloco capitalista e socialista, nosso território localizava-se na área de 

influência do primeiro, favorecendo o predomínio de uma visão de desenvolvimento 

capitalista atrelada ao alinhamento automático com os EUA. Em decorrência disso, o 

governo brasileiro fechou importantes acordos com os norte-americanos, caracterizados 

por cooperações nas esferas diplomática, econômica e militar, o que influenciou 

diretamente na presença de instituições estadunidenses nas áreas ricas em recursos 

minerais e estratégicos do território brasileiro. 

É importante salientar que o manganês5 contemplava essa rede de minérios 

altamente estratégicos, principalmente para a siderurgia, visto sua participação na 

produção do aço. O controle das maiores jazidas pela Rússia e a consequente ameaça de 

insuficiência de manganês para abastecer a demanda estadunidense e dos seus aliados 

fez o acesso das reservas amapaenses algo emergencial. Ademais, dadas as 

peculiaridades desse minério, pesado e volumoso, tais jazidas estavam estrategicamente 

localizadas, visto sua maior proximidade com os EUA e a Europa, reduzindo 

significativamente os custos com transporte, especialmente quando observamos que as 

demais reservas brasileiras se encontravam no Mato Grosso e em Minas Gerais 

(DRUMMOND, 2004). 

                                                           
5 De acordo com Drummond (2004, p. 4): “O fato mais importante da economia mundial do manganês é 
que não se conhece uma alternativa economicamente viável ao manganês como insumo para a siderurgia. 
Por isso o manganês é comumente chamado de ‘calcanhar de Aquiles’ da siderurgia, indicando que, 
apesar de não muito visível, é um insumo crucial cuja falta compromete a atividade. O manganês de alto 
teor pode ser adicionado diretamente nos altos-fornos, mas mudanças tecnológicas na siderurgia criaram 
preferência pelo uso de substâncias processadas – ligas de manganês ou de ferromanganês. Outras 
mudanças tecnológicas, mais recentes, permitiram o uso siderúrgico de minérios de manganês de baixo 
teor, depois de reprocessados. São concentrados (o seu teor é aumentado) ou transformados em ligas de 
ferro-manganês”. 
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Os primeiros registros sobre a existência de minério no Amapá são do final do 

século XIX. Porém, como dito anteriormente, a declaração oficial veio apenas em 1934, 

quando o engenheiro de minas do DNPM, Josalfredo Borges, encontrou manganês às 

margens do rio Amapari. No primeiro momento, o departamento não demonstrou muito 

interesse nesses registros, os quais foram resgatados apenas com a criação do TFA e 

com chegada do capitão Nunes. A relação entre o Amapá e a mineração sempre foi 

forte, tanto que, desde sua criação, a estrutura organizacional-administrativa dessa 

unidade federativa contou com uma divisão do DNPM, o Departamento de Produção e 

Pesquisa, que contemplava o Serviço Geológico do Território (MARQUES, 2009). De 

acordo com Leal (2007), esse reforço administrativo para o setor mineral foi específico 

do TFA, uma vez que os outros estados não tiveram o mesmo cuidado. 

Finalmente, em 1945, as expectativas do governador foram comprovadas pelo 

Serviço Geológico do Território, que anunciou oficialmente a existência de minério de 

ferro no rio Vila Nova, em Manzagão. Antes disso, o comandante Eurico Magno de 

Carvalho, da Coordenação da Mobilização Econômica, e Glycon de Paiva, engenheiro 

de minas do Ministério da Agricultura, visitaram as jazidas em 1944, cabendo ao 

segundo a responsabilidade de preparar um programa de exploração eficiente para 

aquelas minas, enfatizando sua importância para o comércio internacional (MARQUES, 

2009). 

Em seguida, o capitão Janary Nunes solicitou a autorização do governo federal 

para a prospecção das jazidas, concedida em 19 de agosto de 1945. Com a licença, o 

governador começou a buscar parceiros preparados e dispostos a entrar na nova 

aventura, tais como: técnicos, empresários brasileiros, além da colaboração da União 

(MARQUES, 2009). Diante da falta de interesse de agentes nacionais, Nunes deu a 

seguinte declaração no jornal Amapá (ano 2, n. 67, 29 jun. 1946, p. 1; 4): 

De posse do relatório do dr. Glycon de Paiva [...] procurei primeiro 
vários capitalistas brasileiros [...]. Todos alegaram dificuldades 
momentâneas e mostram que seria quase impossível empreendimento 
vultoso dentro dos próximos anos. Tentei também o concurso do 
Governo Federal para o estabelecimento de uma economia mista nos 
moldes de Volta Redonda ou da Cia. Vale do Rio Doce. Consultei 
técnicos e o próprio ex-Presidente Getúlio Vargas [...] que me 
declarou não ser possível a União auxiliar investimento similar ao que 
vinha fazendo, enquanto aquelas organizações não tivessem o seu 
êxito assegurado. 

 

Sem os apoios técnicos e financeiros nacionais e com a aproximação da corrente 

liberal do novo presidente Eurico Gaspar Dutra, o governador do território reuniu-se 
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com empresários norte-americanos interessados no aproveitamento do minério de ferro. 

Sobre tal aproximação, o jornal Amapá (ano 2, n. 59, 4 maio 1946, capa) publicou: 

O capitão governador foi recebido hoje pelo Presidente da República. 
S. Exc. apresentou um relatório sobre o aproveitamento das jazidas de 
ferro do Amapá, com as propostas firmadas pelas companhias norte-
americanas the Hanna Exploration Company e Companhia Meridional 
de Mineração, com os pareceres de aprovação unânime do Conselho 
de Minas e Metalurgia, Departamento de Produção Mineral, do 
Ministério da Agricultura e Conselho de Segurança Nacional. 
O Presidente gal. Eurico Dutra assinou o decreto-lei n. 9.198, 
referendado pelo ministro Neto Campelo Júnior, autorizando o 
governo do Território Federal do Amapá a contratar o aproveitamento 
da jazida de minério de que for concessionário. Diante desse ato do 
chefe do país, espera-se, a todo o momento, que seja assinado contrato 
com a Hanna Exploration Company [...]. 

 

A expectativa de que o ferro seria o meio econômico que sustentaria o 

desenvolvimento local desmontou, entretanto, quando a Hanna Exploration Company 

desistiu da exploração por constatar que a quantidade era insuficiente diante dos 

grandiosos custos exigidos para o empreendimento. Mesmo decepcionado, Nunes 

continuou acreditando na existência de riquezas minerais no Amapá e, por isso, 

ofereceu um prêmio a quem comprovasse a existência de minério no TFA. Foi a partir 

disso que o encontro entre Mário Cruz e Janary Nunes tornou-se possível, visto que a 

pedra escura trazida pelo primeiro corroborou as expectativas do segundo, 

principalmente após a comprovação pelo DNPM de que aquelas pedras eram manganês 

de grande valor comercial e de teor mais elevado do que das jazidas conhecidas até 

aquele momento (PAZ, 2014b). 

Em síntese, as riquezas minerais da Amazônia brasileira transformaram-se em um 

lócus de grande importância na relação entre estes dois polos do continente americano – 

os EUA e o Brasil –, uma vez que os primeiros queriam afastar a presença soviética das 

áreas ricas em matérias-primas e recursos estratégicos, além de precisarem de tais 

recursos para estar um passo à frente na corrida armamentista, e no segundo persistia 

uma visão geopolítica de que a proximidade com os EUA era o caminho mais seguro 

para a industrialização. Conforme temos em mente esse contexto, notamos que a 

exploração de manganês em Serra do Navio foi fortemente influenciada pelo cenário 

nacional e internacional, seja quando observamos as diretrizes com viés liberal do 

relatório do engenheiro de minas do DNPM, Glycon de Paiva, ou quando atentamos às 

movimentações dos grandes trustes da mineração. 
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 Riquezas minerais em um contexto de Guerra Fria 

 

A convicção e os ânimos do governador Janary Nunes sobre a existência de minério 

no Amapá são minimamente questionáveis. Isso porque a história oficial associou a 

descoberta do manganês amapaense a uma obra do acaso: um simples garimpeiro teria 

acidentalmente mudado o destino do TFA. Vale lembrar que a constatação sobre a 

existência de tais riquezas data muito antes de 1945, naquele momento, porém, os 

serviços nacionais de mineração (como o DNPM) não demonstraram interesse. Ou seja, 

apenas em um cenário de Guerra Fria, quando as exigências da hegemonia 

estadunidense vieram à tona, o acaso passou a ser uma história oportuna para oficializar 

a descoberta do minério. A forma como a viagem de Mário Cruz foi contada, 

valorizando um simples caboclo natural do TFA, além de enriquecer a representação 

política de Nunes6, também estava de acordo com a demanda dos grandes trustes 

internacionais.  

Notamos, dessa maneira, que um dos principais problemas da exploração de 

manganês em Serra do Navio é que os esforços para a sua descoberta estiveram muito 

mais associados aos interesses das grandes mineradoras do centro do que a um projeto 

de desenvolvimento nacional. Se os líderes políticos realmente estivessem 

comprometidos com um programa de desenvolvimento, nos termos de Celso Furtado 

(1978, 1984), estes já teriam enviado técnicos para analisar as possibilidades de reservas 

minerais no início dos anos 1930, porém, nenhum esforço maior foi feito nesse período. 

 Como apresentado por Caio Prado Jr. (1966, 2004, 2008), essa dinâmica 

identificada em nosso estudo de caso não é algo específico do empreendimento 

analisado, dado que a organização das economias subdesenvolvidas como um todo 

serve para atender a interesses estranhos àqueles necessários a formação de uma nação. 

Outra questão apresentada por esse autor também observada na exploração de manganês 

no Amapá está na rapidez com que a Hanna Exploration Company se desvinculou das 

minas de ferro no rio Vila Nova em Manzagão, revelando um total descompromisso 

com o governo local e federal.  

                                                           
6 Observamos pelo jornal Amapá que o governador Janary Nunes queria ser visto como aquele que 
estimulava o uso adequado das riquezas locais em proveito dos próprios amapaenses, dando a impressão 
de que todos os cidadãos teriam a mesma oportunidade. 
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Aluízio Leal (1988), um dos primeiros acadêmicos a pesquisar a exploração de 

manganês criticamente, realizou vários trabalhos com o intuito de entender a relação 

entre os grandes trustes internacionais e a mineração no Brasil. Sobre as riquezas 

minerais no Amapá especificamente, as indagações de Leal advêm do não 

aproveitamento dessas potencialidades logo após seu descobrimento. De acordo com o 

autor, mesmo com a justificativa de que os obstáculos técnicos e financeiros não 

permitiam a realização da exploração mineral na Amazônia dos anos 1930, algo 

compreensível para qualquer pesquisador, o empreendimento não vingou nessa época 

porque os grandes trustes da mineração não tinham interesse (LEAL, 1988). Caso tal 

interesse existisse, o capital teria plenas condições de criar a infraestrutura necessária 

para a exploração, afinal, em se tratando de Amazônia, os desafios não mudaram muito 

na década de 1940. Ou seja, a falta de transporte para elevadas cargas e longas 

distâncias, as precárias condições de navegação e os desafios trazidos pela mata ainda 

estavam presentes quando a Icomi assinou o contrato com o TFA. A questão é que, na 

década de 1930, as grandes mineradoras tinham fontes de abastecimento mais próximas, 

tais como as jazidas da Rússia e da Índia.  

Com o final da Segunda Guerra Mundial, a disputa entre o bloco capitalista e o 

bloco socialista estimulou a corrida armamentista e a busca por recursos estratégicos 

para o conflito. Diante de uma série de eventos desencadeados a partir disso, tais como 

a redução de produtos estratégicos norte-americanos para a URSS (que teve como 

consequência a interrupção da exportação de manganês destes últimos para os 

primeiros), os EUA precisaram buscar uma nova rede de fornecedores, já que 34,3% do 

total de manganês importado por eles vinha do líder do bloco socialista (LEAL, 1988)7. 

Com a comprovação de que a pedra escura levada por Cruz a Nunes era manganês, 

o TFA recebeu uma série de mineradoras interessadas em fazer pesquisa nas jazidas 

amapaenses. Leal (1988) dá a entender que toda agitação que pairava no Amapá antes 

da descoberta do minério e o rápido deslocamento das empresas para a região revelam 

que aqueles agentes estavam ansiosos pela notícia – dentre os quais destacamos as 

                                                           
7 Esse cenário contribuiu para que os recursos naturais brasileiros ganhassem atenção, tanto que, logo 
após a Segunda Guerra Mundial, duas das maiores representantes do cartel americano, a United States 
Steel e a Bethlehem Steel, demonstraram interesse em arrendar a mina de manganês de Urucum, no Mato 
Grosso. Após a aprovação do arrendamento em 1953, o governo mato-grossense assinou um contrato com 
a Sobramil, que teria o direito de pesquisar, explorar e exportar o minério por cinquenta anos. A 
Companhia Meridional de Mineração, subsidiária da U. S. Steel, foi a via pela qual o manganês de 
Urucum chegava aos EUA. Um tempo depois, porém, a U. S. Steel desinteressou-se pelas riquezas 
minerais do Mato Grosso, visto que sua associação com uma mineradora no Gabão invalidava seus custos 
de transporte do Mato Grosso até o Atlântico (LEAL, 1988).  
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mesmas grandes mineradoras interessadas em Urucum, a U. S. Steel e a Bethlehem 

Steel. Leal também chama atenção para o fato de que as pesquisas sobre o 

aproveitamento do minério de Serra do Navio se nutriram de mapas do United States 

Departament of the Interior, o Geology Survey, já que os mapas brasileiros eram bem 

precários. Sobre isso, Leal (1988, p. 161) afirma:  

Como se vê, não só tinha havido toda uma agitação prévia sobre o 
Amapá, nos períodos imediatamente anteriores à descoberta do 
manganês, como estavam prontos a enxamear ao redor de possíveis 
descobertas alguns dos mais expressivos trusts da mineração, 
detentores do regime de cartel nos seus respectivos ramos, como a U. 
S. Steel (que, a essa época, manobrava na direção das jazidas do 
Urucum), e a Bethlehem Steel, que com ela formava o grupo de 
monopolistas do aço, ao qual eram sumariamente interessantes 
quaisquer jazidas de manganês de bom teor (o que era o caso do 
Amapá). Também não deixam de ser interessantes a presença da U. S. 

Geological Survey, cujos mapas, aliás, à época, eram os mais 
completos sobre a área (e aos quais tiveram que recorrer os geólogos 
brasileiros), e o fato de que acabou por caber a Bethelehem Steel a 
prospecção definitiva dos jazimentos. O certo é que parecia haver uma 
tensa e generalizada expectativa de grandes empresas mineradoras 
e/ou do ramo siderúrgico, sobre algo que estivesse prestes a ser 
revelado no Amapá. 

 

O interesse das grandes mineradoras estadunidenses pelo manganês amapaense 

ganhou respaldo com o relatório que Glycon de Paiva, engenheiro de minas do DNPM e 

membro do Conselho Nacional de Minas e Metalurgia (CNMM), realizou em 1946 com 

a finalidade de dar diretrizes para o empreendimento. Para Paiva, o manganês concedia 

um novo espaço para o Brasil no mercado internacional, principalmente devido a sua 

importância estratégica para a siderurgia. Em sua visita a Serra do Navio em 1945, 

Paiva destacou dois pontos que tornavam aquelas jazidas altamente estratégicas: 1) o 

grande volume das reservas; 2) sua proximidade com os EUA, que eram os maiores 

consumidores de manganês do período. O engenheiro de minas ressaltou também outras 

características que trariam grande viabilidade econômica para o minério amapaense, 

visto que, mesmo sendo menor do que algumas reservas da URSS e da Índia, era maior 

do que outras já conhecidas, como da África do Sul, Gana, Congo Belga, Marrocos, 

Angola, México e Cuba. Glycon de Paiva foi uma figura essencial nesse processo, uma 

vez que suas recomendações foram seguidas, principalmente no que diz respeito à 

orientação comercial (LEAL, 1988). 

A junção de fatores como o alto teor do manganês e a posição geoestratégica das 

minas seria uma chance de fortalecer a política externa brasileira, visto que, segundo 
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Paiva, se fosse usado como exemplo o contrato realizado com a Hanna Exploration 

Company para a exploração de ferro em Vila Nova no TFA, poderíamos tirar alguma 

vantagem da posse de tal riqueza. Na visão do engenheiro de minas, o Brasil deveria 

aproveitar as oportunidades do cenário internacional, trazidas pela rivalidade entre 

URSS e EUA, que fizeram do manganês o “calcanhar de Aquiles” da siderurgia (LEAL, 

1988). Por isso, o geólogo afirmou em seu relatório de 1946 (LEAL, 1988, p. 164, grifo 

do autor): 

[...] que as jazidas recém-descobertas colocavam o Brasil a cavaleiro 
no mercado internacional do manganês, podendo estabelecer 
condições de venda para o mesmo, estratégico para a siderurgia que 
dele era fundamentalmente dependente; que isto era, sobretudo, uma 
vantagem de natureza geopolítica, o que convertia o manganês em 
verdadeira arma de soberania nas mãos do Brasil. A posse dessas 
jazidas fazia dos países industrializados países dependentes do Brasil 
sob esse aspecto; é fixamente enfático, contudo, em duas 
considerações: 1) que o mercado consumidor de manganês 
praticamente se reduz ao mercado americano; e 2) que há um impasse 
político entre os Estado Unidos e o seu principal fornecedor de 
manganês: a União Soviética; que o minério deveria ser explorado 
pela iniciativa privada, e com uma quota mínima de produção anual de 
50.000 toneladas – embora sem especificar as razões técnicas e/ou 
econômicas da fixação desse montante. 

 

A partir das orientações de Paiva, Nunes pediu um posicionamento do governo 

central, o qual, em 13 de setembro de 1946, transformou as jazidas de manganês em 

“reservas nacionais” por meio do Decreto-Lei n° 9.858 (BRASIL, 1946b), dando ao 

governo do TFA o direito de fazer um estudo de aproveitamento do minério com a 

ajuda de outros organismos que atuavam no setor e com o acompanhamento do CNMM. 

O decreto também enfatizou que a exploração do minério poderia ser feita por 

companhias privadas ou mistas e deu direito na participação nos lucros oriundos da 

extração do manganês ao governo territorial (AMAPÁ, ano 2, n. 73, 10 ago. 1946).  

A criação de tal reserva teve como passo seguinte a busca por uma empresa 

responsável por pesquisar e fazer a prospecção e exploração do território. Em 25 de 

setembro de 1946, o Diário Oficial da União (BRASIL, 1946c, p. 4) publicou um 

convite às empresas de mineração interessadas em conhecer as jazidas manganíferas. 

Segundo Drummond e Pereira (2007), o governador do território mandou uma carta às 

companhias interessadas, nacionais e estrangeiras, com informações sobre as 

características do depósito e um questionário que ajudaria na seleção das candidatas. O 

governo do TFA recebeu a visita de três interessadas: 1) a United States Steel, que se 

fez presente através da sua subsidiária brasileira, a Companhia Meridional de 
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Mineração; 2) a Hanna Coal & Ore Corporation; 3) e a vencedora, a Sociedade 

Brasileira de Indústria e Comércio de Minérios de Ferro e Manganês (Icomi) 

(DRUMMOND; PEREIRA, 2007). A CVRD e a CSN não demonstraram interesse nas 

reservas amapaenses. Identificamos esse como o segundo problema do empreendimento 

aqui estudado, uma vez que, se as riquezas desse bioma deveriam contribuir com o 

avanço do capitalismo brasileiro, como observamos nos discursos da época do Estado 

Novo, as empresas públicas deveriam ter tido um papel mais ativo na exploração de 

manganês em Serra do Navio. 

Em 21 de novembro de 1947, o CNMM escolheu a Hanna Coal & Ore 

Corporation para a prospecção e exploração do manganês de Serra do Navio. Diante da 

decisão, o proprietário da Icomi, Augusto Antunes (apud LACOMBE, 2006, p. 82), por 

meio de um discurso nacionalista, recorreu ao presidente Dutra, destacando que, “sem a 

confiança em nossos mineradores, jamais chegaremos a ter uma mineração brasileira de 

grande porte”. 

Marques (2009) observa que Augusto Antunes soube usar bem tanto o discurso 

nacionalista quanto o liberal. Isso porque, quando a Hanna Coal & Ore Corporation foi 

escolhida para explorar o manganês do Amapá, Antunes recorreu ao discurso da 

primeira corrente, chamando a atenção do Estado para a necessidade de confiar no 

capital nacional. Porém, o mesmo associou-se ao capital estrangeiro para assegurar a 

exploração do minério, visto que não tinha capital e tecnologia para isso. Vale lembrar 

que as ações de Antunes foram compatíveis com as recomendações de Paiva, que 

defendia a associação do capitalismo brasileiro com o capital internacional. No dia 2 de 

dezembro de 1947, o CNMM voltou atrás na sua decisão e selecionou a Icomi para a 

prospecção e exploração do manganês amapaense. Dois dias depois, através do Decreto 

n° 24.156 (BRASIL, 1947b), o presidente Dutra permitiu que o governo do TFA 

assinasse um contrato com a empresa brasileira, que seria redigido e supervisionado 

pelo CNMM. 

A Icomi foi uma empresa privada brasileira criada em 8 de maio de 1942, em 

Belo Horizonte. Em Minas Gerais, onde atuava na mineração de ferro e manganês, 

abasteceu diversas siderurgias. Anos mais tarde da sua criação, a pequena indústria 

nacional começou a fazer parte da rede de minas supridoras da CSN, em Volta 

Redonda. Após ter ganhado o direito de explorar a mina amapaense, a Icomi planejava 

adquirir “recursos financeiros” externos para o estudo do depósito, uma vez que havia 

uma incompatibilidade entre o tamanho da empresa brasileira e as jazidas de manganês, 
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exigindo uma associação com uma empresa de grande porte. Como resultado dessa 

visão, mesmo enfrentando diversas controvérsias, em 1948, quando a Icomi iniciou a 

prospecção em Serra do Navio, uma empresa norte-americana participou da prospecção, 

do financiamento, da produção, da gerência e das vendas do minério: a Bethlehem Steel 

Corporation (DRUMMOND; PEREIRA, 2007). 

É preciso salientar que a vitória da Icomi estava de acordo com as preferências 

do governador do território, que já tinha visitado o escritório da empresa nacional em 

Minas Gerais. Ademais, após as críticas nacionalistas devido à escolha da Hanna 

Company para explorar o ferro do TFA, a seleção da empresa brasileira poderia 

abrandar os críticos à participação do capital estrangeiro na exploração das riquezas 

brasileiras e era mais condizente com o Código de Águas e Minas, que dizia que toda 

riqueza mineral era qualificada como patrimônio nacional, cuja exploração só era 

possível por meio de uma concessão do governo federal e com a supervisão do DNPM. 

O código também exigia que as empresas interessadas em explorar as riquezas nacionais 

deveriam estar sediadas no Brasil, tendo brasileiros como seus diretores. Uma vez que a 

corrente nacionalista e centralizadora, herdada do Estado Novo, ainda se fazia presente, 

principalmente no Congresso Nacional, a escolha da Icomi evitaria muitos problemas 

pelo caminho. 

Essa escolha também era condizente com as diretrizes elaboradas por Glycon de 

Paiva, que priorizava a participação do capital privado e a associação com os EUA. O 

modo como a exploração do manganês no Amapá foi conduzida carregava muito do 

viés liberal que caracterizava o governo Dutra. Isto é, tal ideologia, juntamente com seu 

marco regulatório, permitiu a entrada de um dos representantes dos grandes trustes da 

mineração na Amazônia brasileira. 

 

 

O governo Dutra e o marco regulatório liberal 

 

A nova correlação de poder, inaugurada com o início da Guerra Fria, reverteu o 

projeto de industrialização que vinha sendo adotado pelo Estado Novo até aquele 

momento. O alinhamento com os EUA, as políticas liberais e os esforços em atrair 

investimento direto estrangeiro (IDE) foram as principais marcas do novo governo. 

Dessas três características, a última expressa certa continuidade com o governo anterior, 

uma vez que a aliança com o capital estrangeiro também era vista como um elemento 
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importante para o desenvolvimento das forças produtivas internas (CAMPOS, 2009). O 

governo Dutra (1946-1951), na medida em que instrumentalizou essas transformações 

no âmbito nacional, dissolveu, principalmente no primeiro instante, o controle do 

Estado sobre a economia. Ademais, o referido governo também é conhecido por sua 

postura pendular, já que, após a crise cambial de 1947, o presidente precisou conter as 

políticas liberais e adotar o controle cambial (BASTOS, 2003). 

O caráter liberal do novo governo reintroduziu o direito de o capital estrangeiro 

aumentar sua participação nos negócios nacionais, facilitando a aproximação de Janary 

Nunes com os grandes trustes norte-americanos. Ou seja, a dificuldade do governador 

do TFA em encontrar sócios nacionais para o aproveitamento das jazidas do Amapá 

havia sido solucionada. A nova corrente acreditava que o desenvolvimento econômico 

do Brasil deveria ter como fio condutor o tratamento igual entre capital nacional e 

estrangeiro, privilegiando a vinda daquele de origem privada. A redução da proteção 

comercial e a liberalização de investimentos externos seriam fundamentais para criar 

um ambiente atrativo ao capital privado, principalmente o norte-americano (BASTOS, 

2004). Nas palavras do próprio presidente: 

De igual modo, foi assegurado o retorno do capital estrangeiro [...]. 
Tal providência, de grande alcance para a atração de novos capitais 
estrangeiros, tão necessários a nossa expansão econômica, foi 
ampliada logo após, abolindo-se limitações percentuais a que estava 
sujeito o retorno de capitais bem como restrições à remessa de juros, 
lucros, dividendos, viagens etc. [...]. Abrimos as portas para o capital 
alienígena sempre que ele possa colaborar ativamente na exploração 
racional de nossos recursos naturais, no aperfeiçoamento de nossas 
instalações técnicas, na criação de novas indústrias, e continuaremos 
esta política com as precauções necessárias para que esta colaboração 
seja de fato benéfica à economia nacional (DUTRA, 1947, p. 95-97 
apud BASTOS, 2004, p. 117). 

 

Nota-se, dessa maneira, que o tratamento igual entre capital nacional e estrangeiro 

era visto como estratégico, uma vez que, além de forçar a modernização da indústria 

local pela concorrência, também garantiria ao consumidor brasileiro o acesso a produtos 

mais diversificados e de maior qualidade. Logo, medidas como a liberalização das 

remessas de lucro, e outras que serão apresentadas a seguir, eram reconhecidas como 

cruciais.  

Após 1947, com a crise cambial, Dutra admitiu a necessidade de recuar nas medidas 

liberalizantes. No entanto, isso estava longe de transformar a ideologia por trás do seu 
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governo, principalmente no que diz respeito ao apreço em relação às grandes 

corporações estadunidenses. 

 

 

O marco legislativo liberal 

 

A legislação no período Dutra não deixava evidente a forma como se daria a relação 

com o capital estrangeiro, principalmente no tocante ao controle de sua atividade. Ainda 

assim, a simpatia se evidenciava em muitos de seus discursos, que enalteciam a 

necessidade de atrair investimentos diretos (CAMPOS, 2009). As medidas de 

liberalização dos fluxos de capital estrangeiro tinham o objetivo de evitar que a 

limitação às remessas de lucros, juros e dividendos comprometessem a exploração 

racional dos recursos brasileiros (BASTOS, 2004). Ou seja, essa sequência de medidas 

liberais, que se iniciou com a revogação da Lei Malaia no governo provisório de José 

Linhares, buscava dar um novo sentido ao projeto de industrialização do país. Pedro 

Paulo Bastos (2004, p. 115) sintetizou os marcos regulatórios que permitiram maior 

liberdade ao capital estrangeiro, enfatizando as medidas ligadas à contração da expansão 

do crédito e do investimento público, que levaram a um desmantelamento das políticas 

cambiais do Estado Novo: 

Assim: 1) o DL n° 9.025 (27/02/46) e a Instrução n° 13 da Sumoc 
(28/02/46) restabeleceram a liberdade de acesso ao câmbio e a 
liberdade de retorno de capitais estrangeiros (respeitando alguns tetos 
sobre o capital total); revogaram o mercado de câmbio livre-especial 
(que encarecia o câmbio para viagens); e reduziram de 5 para 3% o 
imposto sobre operações de câmbio e de 30 para 20% a quota das 
cambiais de exportação que alimentavam o mercado oficial, dentre 
outras iniciativas; 2) o DL n° 9.522 (26/07/46) extinguiu o imposto de 
3% sobre operações cambiais; enquanto o DL n° 9.524, da mesma 
data, instituía aplicação compulsória de 20% da contrapartida em 
moeda nacional das exportações em letras do Tesouro de 120 dias, 
com juros de 3%, alegando o motivo de contenção da inflação; 3) 
finalmente, a Instrução 20 da Sumoc (27/08/46) afirmava, no texto 
(otimista) da lei que “tendo em vista as condições favoráveis do 
mercado de câmbio, resolve abolir temporariamente as restrições 
impostas [...] ao retorno de capitais, juros e dividendos, bem como 
autorizar sejam atendidas, sem restrições de limites, as transferências 
relativas à manutenção, viagens e turismo”. 

 

O novo marco regulatório, à medida que reduziu os impostos sobre operações 

cambiais, de 5% para 3%, e a quota sobre exportações, de 30% para 20%, contribuiu 

para baratear os produtos brasileiros no comércio internacional, beneficiando empresas 
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como a Bethlehem Steel Corporation. Ademais, o capital estrangeiro ganhou maior 

liberdade de retorno, uma vez que as restrições foram temporariamente extintas. A 

Constituição de 1946, promulgada em 18 de setembro, reforçou juridicamente essa linha 

liberal, respaldando seu caráter inclusive sobre o setor de mineração. Destacamos os 

seguintes termos constituintes:  

Parágrafo único. Será determinada a fiscalização e a revisão das 
tarifas dos serviços explorados por concessão, a fim de que os lucros 
dos concessionários, não excedendo a justa remuneração do capital, 
lhes permitam atender a necessidades de melhoramentos e expansão 
dêsses serviços. Aplicar-se-á a lei às concessões feitas no regime 
anterior, de tarifas estipuladas para todo o tempo de duração do 
contrato.  
Art. 152. As minas e demais riquezas do subsolo, bem como as 
quedas-d’água, constituem propriedade distinta da do solo para o 
efeito de exploração ou aproveitamento industrial.  
Art. 153. O aproveitamento dos recursos minerais e de energia 
hidráulica depende de autorização ou concessão federal na forma da 
lei.  
§ 1º As autorizações ou concessões serão conferidas exclusivamente a 
brasileiros ou a sociedades organizadas no País, assegurada ao 
proprietário do solo preferência para a exploração. Os direitos de 
preferência do proprietário do solo, quanto às minas e jazidas, serão 
regulados de acôrdo com a natureza delas. [...]  
§ 3º Satisfeitas as condições exigidas pela lei, entre as quais a de 
possuírem os necessários serviços técnicos e administrativos, os 
Estados passarão a exercer nos seus territórios a atribuição constante 
deste artigo (BRASIL, 1946a).  

 

Os artigos destacados demonstram que a nova Constituição representou um 

retrocesso com relação à anterior, principalmente no que diz respeito à participação do 

capital estrangeiro na exploração mineral. O § 1º do artigo 153 traz de volta a 

possibilidade desta forma de capital participar das atividades minerais quando 

organizados no país, ou seja, havia uma brecha para a participação dos grandes trustes 

internacionais. Além disso, no parágrafo único, o governo comprometeu-se a revisar as 

tarifas de exploração para que não houvesse injustiça com a remuneração de capital, já 

que as tarifas estipuladas no governo anterior estariam comprometendo a oferta de 

serviços melhores.  

De acordo com Almeida (1980), na questão da nacionalização dos recursos 

minerais, a Constituição de 1946 possui uma característica dúbia, na medida em que 

dizia que as concessões seriam dadas apenas a brasileiros, porém deixava uma brecha 

para a participação do capital estrangeiro na mineração. A autora também observa o 

caráter descentralizador da Carta Magna, já que os estados com serviços técnicos e 
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administrativos bem estruturados poderiam receber a autorização do governo federal 

para o aproveitamento das jazidas minerais. O Amapá encaixava-se nessa possibilidade, 

porque, como dito anteriormente, desde a criação do território, o TFA contou com um 

braço do DNPM, o Departamento de Produção e Pesquisa, que contemplava o Serviço 

Geológico do Território.  

Diante disso, identificamos o terceiro problema da exploração de manganês em 

Serra do Navio: o marco regulatório liberal do período Dutra deixou uma brecha na 

legislação para a participação do capital estrangeiro. A prioridade dada ao capital 

privado e à associação com o capital estrangeiro fez com que o Brasil perdesse as 

possibilidades de usar racionalmente seu minério. Se as Constituições de 1934 e 1937, 

assim como o Código de Águas e Minas de 1934 e 1940, tentaram fazer com que o 

governo federal tivesse controle sobre as riquezas estratégicas brasileiras, inserindo-as 

em um projeto de integração nacional e de avanço das forças produtivas, com a 

Constituição de 1946, perdeu-se a oportunidade de subordinar esses meios à conquista 

da soberania e do bem-estar nacional. Acreditamos que, pela assinatura do contrato de 

exploração das jazidas amapaenses ter sido no governo de Dutra, o empreendimento 

estudado ganhou um viés liberal, aceitando sem muitos questionamentos os termos de 

negociações colocados pelo capital internacional. Como veremos no próximo capítulo, 

o governo do TFA aceitou as exigências da Icomi, da Bethlehem Steel e do Eximbank, 

deixando de lado os reais interesses da sociedade amapaense. 

 

 

Considerações Finais 

 

Buscamos mostrar neste artigo como se formou o tabuleiro das negociações que 

viabilizaram a exploração de manganês no Amapá. Analisamos o contexto internacional 

e os agentes envolvidos no empreendimento, os quais, em nossa hipótese, foram 

fundamentais para os resultados do projeto. O fato de o contrato ter sido assinado no 

governo Dutra, por exemplo, sob a influência de líderes liberais como Glycon de Paiva, 

fez com que a valorização do capital privado se sobrepusesse às demandas da sociedade 

local, sem nenhuma tentativa de barganha. Enquanto com Getúlio Vargas o Estado 

ganhou força nas negociações, exercendo o controle sobre quaisquer atividades de 

interesse do país, no governo de Dutra a valorização do capital privado foi protegida 

ideológica e legalmente.  
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Ademais, a compreensão do cenário internacional, nacional e local, assim como dos 

agentes, permitiu-nos notar a descontinuidade entre o discurso e a prática durante a 

criação do TFA. Isso porque os principais meios de comunicação da época, como o 

jornal Amapá, proferiam que, para o Brasil alcançar o desenvolvimento das suas forças 

produtivas, era preciso defender a soberania e os interesses nacionais. Contudo, o 

próprio governo federal, durante a Era Dutra, realizou uma série de políticas que iam de 

acordo com a livre movimentação do capital internacional, privilegiando a todo tempo a 

acumulação privada.  

O cuidado com os interesses estranhos à formação de uma sociedade nacional 

comprovou-se quando notamos que, apesar de o manganês ter sido descoberto em 1934, 

apenas em um cenário de Guerra Fria que este recebeu a devida atenção. Além disso, é 

importante salientar que a criação do TFA e a exploração de manganês serviram não 

somente para atender à demanda internacional, mas também ao programa do governo 

federal que procurava valorizar a região por meio de uma política de colonização. O 

problema é que essa política desconsiderava por completo as comunidades locais, tanto 

que milhares de índios que moravam na região foram expulsos violentamente de suas 

terras, visto que os seus respectivos modos de produção não eram condizentes com a 

lógica do lucro. 

Janary Gentil Nunes, como representante do governo federal no TFA, esforçou-se 

ao máximo para que tal lógica imperasse no território. No início, sua principal 

preocupação foi encontrar uma função econômica para aquele espaço. Nesse sentido, a 

descoberta do manganês foi essencial, pois finalmente aquele novo enclave criado em 

1943 poderia atender às demandas do capitalismo global. Como salientamos, tal 

descoberta possibilitou a sustentação da ideologia do progresso, o que fez com que 

muitos acreditassem que o Amapá havia dado mais um passo rumo ao desenvolvimento 

das suas forças produtivas.  

Quando afirmamos que uma análise do cenário e dos agentes é fundamental para 

entender o andamento do nosso estudo de caso, isso é constatado pela escolha da Icomi 

e da Bethlehem Steel, dado que o relatório do engenheiro do DNPM indicava a 

priorização do capital privado e a associação com os EUA. Ou seja, antes mesmo da 

escolha da concessionária, a exploração de manganês no Amapá já carregava consigo 

um viés liberal, muito influenciado pelo governo Dutra e pelo relatório destacado. Tal 

corrente apostava no tratamento igualitário entre o capital nacional e estrangeiro como 

um caminho mais certeiro para o desenvolvimento econômico do Brasil.  
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À medida que o capital internacional começou a fazer parte da exploração de 

manganês em Serra do Navio, o poder estatal perdeu cada vez mais o controle desse 

minério como meio do desenvolvimento capitalista. Observamos também que o 

empreendimento estudado ganhou uma conotação análoga ao momento histórico 

nacional vivido, de reafirmação das ideias liberais por meio do governo Dutra, tanto 

que, nos cinquenta anos de exploração mineral, o capital privado subordinou os 

interesses da sociedade amapaense a sua valorização. 
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