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RESUMO 
 
O Estado do Amapá possui grande potencial para exploração de diversos bens 
minerais, entre eles o manganês, que desempenhou importante papel na economia 
do estado entre as décadas de 1950 e 1990 pela empresa ICOMI. Com as 
perspectivas de crescimento na utilização do manganês para fabricação de baterias 
lítio-manganês para carros elétricos a nível mundial, aumentam as expectativas de 
retomada da exploração do mineral no Estado, que já foi um dos maiores 
exploradores do minério no país, disputando o primeiro lugar com os estados do 
Pará, Mato Grosso e Minas Gerais. Neste trabalho foram realizadas pesquisas na 
base de dados do DNPM para produção de um levantamento histórico dos 
processos relacionados ao manganês no Estado do Amapá, visando a determinação 
de tendências de exploração do mineral para os próximos anos, analisando as 
estruturas disponíveis de transporte e logística. 
 
PALAVRAS CHAVES: manganês, processos minerários, exploração mineral, 
levantamento histórico. 
 
 
ABSTRACT 
 

Amapa State have many ore minerals with great exploration potential, between then 
the manganese, that has developed and important rule in state’s economy in the 
period of 1950 to late 1990 by ICOMI company. Regarding the growing perspectives 
of manganese utilization to fabrication of lithium-manganese batteries to power 
electrical cars at world level, grow the perspectives of resumption of the mineral 
exploration in the state, that was one of the greatest producer of the ore mineral at 
Brazil, disputing the first place with Para, Mato Grosso and Minas Gerais states. This 
work presents a research done in the DNPM’s database (National Department of 
Mineral Production) to produce a historical survey of processes related to 
manganese in the Amapa’s State, to determine tendencies in the exploration of this 
mineral to next few years, analyzing available structures of transportation and 
logistics. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Monteiro (2003) afirma que a descoberta de jazidas de minério de manganês no 
Amapá ocorreu em 1945, devido ao estímulo da procura de minério de ferro na 
região, pelo fim da Segunda Guerra Mundial. Nesse ano, o então governador Janary 
Nunes passou a oferecer recompensas em dinheiro para quem indicasse possíveis 
depósitos de minério de ferro, dada a descoberta de jazidas pela Hanna Mining 
Company, na região de Santa Maria do Vila Nova. Uma das pessoas que indicaram 
uma possível jazida foi Mário Cruz, que apresentou uma amostra de minério 
recolhida às margens do rio Amaparí. A análise desse material levou à conclusão de 
que não se tratava de ferro, mas de manganês de alto teor. 

Por cerca de quarenta anos o manganês foi explorado no Amapá, cujo 
encerramento ocorreu em 1997. De acordo com Pereira (2007) a receita bruta da 
ICOMI durante todo o período de extração foi de 3 bilhões e 37 milhões de dólares 
(valores convertidos pelo valor do dólar em 1994). Por força de contrato, reinvestiu 
aproximadamente 120 milhões de dólares e pagou, a título de royalties (atual 
Compensação Financeira pela exploração dos recursos minerais - CFEM) cerca de 
131 milhões de dólares.  

 
Para Pereira (2007) a ICOMI favoreceu a melhoria de vida da população 
amapaense. Segundo ele, esse empreendimento combinou sucesso tanto comercial 
quanto na criação de empreendimentos distintos. Esses empreendimentos foram a 
BRUMASA (produziu e exportou madeiras laminadas e tábuas), a AMCEL (plantio 
comercial de árvores e fabricação e exportação de cavacos) e a CODEPA (plantou 
palmeiras de dendê e extraiu e exportou seu óleo). 
 
Segundo Drummond (2004), o Amapá não alcançou as expectativas de 
desenvolvimento, pois, nos anos de 1950 não existia indústrias siderúrgicas no 
Amapá e nunca houve investimentos ou planos sérios para que se instalasse uma e 
os depósitos de minério de ferro eram pequenos demais para sustentar uma 
siderúrgica de grande porte. Mesmo que uma siderúrgica de pequeno ou médio 
porte fosse instalada, o consumo de manganês representaria uma pequena parcela 
do consumo exigido, sendo necessário exportar o minério. Outro fator que não 
colaborou para que isso acontecesse era a fonte de energia para uma siderúrgica 
nos anos de 1950, que seria o carvão vegetal, mas a maior parte das indústrias 
siderúrgicas entre 1950 e 1980 adotou o carvão mineral como sua fonte de energia. 

Porém, Drummond (2004) relata que a lógica econômica determina que o manganês 
deva ser enviado até a siderurgia e não o contrário. Como os dirigentes políticos 
brasileiros tinham decidido investir na industrialização do sudeste do Brasil, assim foi 
feito e, o Amapá não tinha peso político para influenciar na decisão. Havia outras 
minas de manganês sendo exploradas no Brasil que, mesmo sendo menores que a 
de Serra do Navio, localizava-se em regiões mais favoráveis em relação às 
indústrias siderúrgicas, o que supriu as necessidades brasileiras de manganês. 

Dados de 2014 revelam que a reserva mundial de manganês estimou 625 Mt de 
minério ROM, distribuídas nos seguintes países: África do Sul, com 150 Mt (23,7%); 
Ucrânia, com 140 Mt (22,1%); Brasil, com 116 Mt (18,3%); Austrália, com 97 Mt 
(15,3%); Índia com 52 Mt (8,2%); China com 44 Mt (6,95%) e, Gabão com 24 Mt 



 

(3,8%). Estes sete países detêm cerca de 98,3% do total das reservas do mundo 
(COSTA, 2015). 
 

Geograficamente, no Brasil, as reservas estão assim distribuídas: 4,72% estão no 
Estado do Mato Grosso do Sul, 3,09% no Estado do Pará, 15,18% em Minas Gerais 
e o restante (7,01%) está distribuído em ordem decrescente pelos Estados do 
Amapá, Bahia, Espírito Santo, São Paulo, Goiás. No Amapá, na Serra do Navio, as 
atividades de lavra foram encerradas no final de 1997, restando ainda uma reserva 
de manganês de 5,71 milhões de toneladas (ANDRADE, SERRÃO, GOMES & 
PINHEIRO, 2011).  

Tratando-se de inovação tecnológica na indústria automobilística, podemos observar 
o uso do manganês como insumo importante para a construção de baterias de íon-
lítio, uma categoria de baterias que utiliza o lítio como componente (geralmente no 
catodo e no eletrólito). Nessas baterias, os anodos e catodos podem conter variados 
materiais em suas composições. O material mais frequente para os anodos é a 
grafite (C), enquanto os catodos podem ser de vários tipos. São seis os mais 
comuns: LCO (óxido de lítio-cobalto), NCA (lítio-níquel-cobalto-alumínio, ou 
LiNiCoAl), NMC (lítio-níquel-manganês-cobalto, ou LiNiMnCo), LMO/LTO (lítio-
manganês spinel), LFP (fosfato de ferro-lítio, ou LiFePO4) e LVP (fosfato de 
vanádio-lítio). As baterias do modelo Nissan Leaf, com 24 kWh, por exemplo, 
contém, além de 4 kg de lítio, 62 kg de manganês. O modelo GM Volt, com a mesma 
tecnologia e 16 kWh, tem cerca de 2 kg de lítio e 30 kg de manganês. Já o 
manganês eletrolítico, outro importante insumo de algumas baterias de íon-lítio, 
requer um nível de pureza bastante elevado para seu uso, sendo a China o principal 
produtor desse insumo, com 97% de uma oferta de cerca de 1,3 milhão de toneladas 
anuais, (CASTRO, BARROS & VEIGA). 

McCrone, editor da Bloomberg New Energy Finance, relata que um poderoso 
motivador para a ascensão dos veículos elétricos podem ser os processos judiciais 
de US$ 15 bilhões contra a Volkswagen, por exemplo, conta do dieselgate, que 
incluíram um comprometimento de US$ 2 bilhões para a promoção de veículos de 
emissão zero nos Estados Unidos. Isso é apenas uma parcela dos US$ 11,2 bilhões 
que a Volkswagen pretende gastar na próxima década com veículos elétricos – um 
compromisso que, segundo as expectativas da empresa, deve resultar em um 
aumento de 25% nas vendas de unidades de carros elétricos até 2025. Colocando 
em contexto: isso significaria chegar a 2,5 milhões de veículos vendidos por ano em 
menos de uma década; 30 vezes mais que a atual marca de 85 mil unidades da 
Tesla. 
 
O objetivo principal deste artigo é discutir sobre a história do manganês no Amapá, 
desde o inicio da exploração do minério no estado, 1957, até os tempos atuais, 2017 
e mostrar o cenário criado a partir da comercialização deste produto há seis 
décadas, numa escala estadual e nacional. Bem como, discutir a importância desse 
material para a indústria, seus usos e perspectivas futuras. 
 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

O presente trabalho foi realizado a partir da coleta e análise de dados no Sistema de 

Cadastro Mineiro do DNPM e em Anuários Minerais. 



 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O primeiro processo registrado para o manganês no estado do Amapá data de 1945, 
um requerimento de autorização de pesquisa no município de Macapá, tendo como 
requerente a Mineração Apolo Ltda. 

Desde então, o órgão registrou 149 processos em 11 (onze) de seus 16 (dezesseis) 
municípios, distribuídos como apresentado na Figura 1. 

 
Figura 1. Número de Requerimentos por Município 

Atualmente no estado, 28 (vinte e oito) processos encontram-se ativos, sendo o 

mais antigo deles datado de 1953 (Processo 003.264/1953), requerido pelo 

Ministério de Minas e Energia e arrendado à Indústria Comércio de Minério S. A. 

Icomi pelo prazo de 50 (cinquenta) anos, de 1956 a 2006, cuja poligonal encontra-se 

nos municípios de Serra do Navio e Pedra Branca do Amapari. 

A Figura 2 apresenta o levantamento histórico dos tipos de processos protocolizados 

entre os anos de 1945 e 2014. 

 
Figura 2. Tipos de Requerimento 
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Em 1972 aparecem dois processos cuja categoria não é informada no sistema, 
sendo os requerimentos de autorização de pesquisa responsáveis por 96,64% de 
todas as aberturas de processo no período.  

Os processos ativos distribuem-se conforme a Figura 3. 

 

Figura 3. Distribuição da fase atual dos processos ativos. 

Apenas o Ministério de Minas e Energia e a Indústria e Comércio de Minério S. A. 
Icomi, detém concessão de lavra, de processos datados de 1953 e 1977 
respectivamente.  

Outros 14 (quatorze) titulares são responsáveis pelos 26 (vinte e seis) outros 
processos, destacando-se a Amapá Metals Corporation Ltda., Companhia de 
Pesquisa e Recursos Minerais e Ecometals Mineração do Brasil Ltda., cada um com 
três processos.  

A Figura 4 apresenta a evolução dos processos ativos ao longo dos anos. 

 
Figura 4. Processos Ativos  
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No ano de 2011 possui o maior número de processos registrados  ainda ativos, com 
09 (nove) registros. Este dado é de grande relevância, pois demonstra o interesse 
pesquisas pelo metal no Estado, mesmo não havendo produção.  

Ao longo dos anos a ICOMI explorou mais de 30 milhões de toneladas de minério 
em três décadas.  

Na figura 5, apresentada logo abaixo, podemos observar a quantidade extraída por 
ano. 

Figura 5. Produção Bruta do Amapá (ton) 

Nota-se que os maiores picos de exploração referem-se aos dois primeiros anos e 
na década de 1980, quando o Amapá chega a ser o maior produtor brasileiro. 

Atualmente, existem reservas do minério no Estado inativas, pois, nenhuma outra 
empresa além da ICOMI investiu na exploração do manganês nesta região. 

A nível nacional pode-se observar na figura 6, o preço médio por tonelada de 
manganês, nas décadas de 1970,1980,1990, 2000 e 2010.  

 
Figura 6. Média do preço do manganês  
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O preço anual do manganês sempre oscilou muito, porém as médias por décadas 
são crescentes e nota-se que nas ultimas ocorreu uma acentuada valorização do 
manganês. 

O consultor Luiz Felipe Quaresma, da J. Mendo Consultoria estimou ano de 2009 a 
produção bruta de manganês no mercado brasileiro para os anos de 2010 a 2020, 
conforme pode ser observado na figura 7. 

 

Figura 7. Reserva projetada de manganês 

 

As estimativas de Luiz Felipe Quaresma não seguiram o esperado, pois a produção 
projetada está um pouco acima da realidade de produção. Em 2010, no Brasil, a 
produção chegou a quase 3.100.000 toneladas das mais de 4.000.000 toneladas 
esperadas, e em 2014, ultrapassou a marca de 2.700.000 toneladas, num estimado 
de 5.000.000 toneladas. 
 

4. CONCLUSÃO 

Tem-se um importante componente de baterias lítio-manganês, o dióxido de 
manganês, elemento atua como receptor de elétrons. Isto aumenta as perspectivas 
futuras fazendo com que as demanda por reservas de minério de manganês 
aumente consideravelmente, dando ao estado do Amapá uma grande oportunidade 
de retornar ao ranking dos principais produtores de manganês do país.  
 
Sugere-se para a problemática enfrentada no Estado, inicialmente encontrar meios 
às quais possam exportar o minério estocado nos municípios de Serra do Navio e 
Santana, sendo necessários reparos logísticos no Estado para facilitar tais questões 
relacionadas ao transporte e exportação do minério.  

A volta da exploração e lavra em grande escala do manganês no Amapá, fomentaria 
o mercador de trabalho, principalmente voltado ao setor minerário, trazendo grandes 
melhorias para o desenvolvimento econômico desta região. 
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