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RESUMO 
 
O cromo (Cr) é um metal muito empregado na confecção e que ocorre 

principalmente na forma de cromita (FeCr2O4). No Estado do Amapá a exploração 
do minério é realizada atualmente pela Mineração Villa Nova, em áreas que são 
utilizadas para extração do minério desde a década de 1970. Pesquisas na base de 
dados do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) foram conduzidas, 
com o objetivo de apresentar um levantamento histórico dos processos 
protocolizados para pesquisa e exploração do mineral no Estado do Amapá, 
buscando traçar tendências futuras para a atividade mineira referente a este 
elemento, considerando as questões de transporte e logística para escoamento da 
produção no Estado. 
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ABSTRACT 
 
Chromium (Cr) is a metal widely used in the manufacture and it occurs mainly in 

the form of chromite (FeCr2O4). In the state of Amapá, the exploitation of the ore is 
currently carried out by Mineração Villa Nova, in areas that have been used for ore 
extraction since the 1970s. Researches in the database of the National Department 
of Mineral Production (DNPM) were conducted, with the purpose of presenting a 
historical survey of the protocolized processes for researches and exploration of the 
mineral in the State of Amapá, seeking to trace future trends for the mining activity 
related to this element, considering the transportation and logistics issues for the 
production flow in the State. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
O cromo (Cr) é um elemento químico metálico que possui uma coloração cinza, é 

muito resistente à corrosão e funde a 1.900 ºC. Foi descoberto em 1797 por Louis 
Valquelin no mineral crocoíta (PbCrO4). É 13º elemento químico e 5º elemento 
metálico mais abundante na crosta terrestre.  

 
O emprego do cromo foi expandido a partir de 1900 com a expansão industrial e 

teve o seu boom durante a primeira e segunda guerras mundiais. Atualmente o 
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cromo é utilizado principalmente na indústria metalúrgica, que absorvem 80% da 
produção mundial, seguido pelas indústrias química (8%) e de refratários (11%).  

 
O Cazaquistão, África do Sul e Índia possuem as maiores reservas de cromo 

(>90% das reservas mundiais) e são também os maiores produtores do metal. O 
Brasil, possui cerca de 0,11% das reservas mundiais e é responsável por 1,87% da 
oferta mundial de cromita (Sumário Mineral, 2014). 

 
O total de reservas brasileiras (medidas mais indicadas) é de 15 milhões de 

toneladas, o que equivale a 4.992 mil toneladas de Cr2O3 contido, que estão 
distribuídos conforme a tabela 01.  

 
Tabela 1. Distribuição das reservas de cromo no Brasil 

Estados Municípios Reserva Nacional (%) 

Bahia 
Campo Formoso, Andorinha, 

Uauá e Santa Cruz 
79,7 

Amapá Mazagão 7,2 

Minas Gerais Alvorada de Minas 3,1 

 
A capacidade nominal instalada de produção nacional de concentrado de cromo 

em Cr2O3, em 2014 era na ordem de 767 mil t/ano, estando distribuída entre Bahia 
(69%) e o Amapá (31%) (Sumário Mineral 2014). 

 
A cromita é utilizada essencialmente na obtenção de ligas de ferro-cromo (aço 

inoxidável e ligas especiais). Para a produção de ligas, a maior demanda é para 
fabricação de aço inoxidável contendo 18% de cromo. Quando utilizado em ligas de 
níquel, confere elevadas resistências ao calor e a eletricidade, enquanto em ligas de 
cobalto, reforça sua resistência à corrosão em temperaturas elevadas. 

 
O cromo ainda é utilizado como componente básico na manufatura de tijolos 

refratários, fabricação de vidros, refinamento de ligas de metais não-ferrosos, dentre 
outras aplicações, correspondendo a 11% do consumo mundial de cromita. 

 
Dada a importância do mineral para a indústria e, neste trabalho, foi realizado um 

levantamento histórico dos processos minerários de cromo no estado do Amapá 
buscando traçar tendências futuras para a atividade mineira referente a este mineral. 

 
 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
Os dados foram obtidos a partir do banco de dados do Departamento Nacional de 

Produção Mineral (DNPM) e informações cruzadas com o Sumário Mineral, assim 
gerando gráficos para representar a série histórica. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Ao longo dos últimos 47 anos, foram protocolizados 256 requerimentos de 

autorização de pesquisa para cromo no estado do Amapá, sendo a primeira 
solicitação feita pela Mineração Santa Patrícia em 1970.  
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3.1 Requerimentos de autorização de pesquisa 
 
O requerimento de autorização de pesquisa pode ser entendido como um regime 

de aproveitamento mineral em que são executados os trabalhos voltados à definição 
da jazida, sua avaliação e determinação da exequibilidade de seu aproveitamento 
econômico.  

 
A Figura 1 apresenta a evolução histórica dos requerimentos de autorização de 

pesquisa no estado do Amapá. 
 

 
Figura 1. Requerimentos de autorização de pesquisa 

 
Em sua maioria, os processos se concentram na região centro-sudeste do estado, 

principalmente no município de Mazagão, como apresentado da Tabela 2, que está 
situado no Complexo Máfico-Ultramáfico do Bacuri (CMUB) e apresenta uma grande 
diversidade metalogênica, com indícios de cromo, ouro, diamante, ferro e tântalo. 

 
O estado do Amapá já foi o segundo maior produtor de cromo no Brasil, tendo 

iniciado a exploração de suas reservas na década de 1970 e ainda é o estado com a 
segunda maior reserva.  

 
Tabela 2. Número de processos por município no estado do Amapá 
MUNICÍPIOS QUANT. DE PROCESSO PORCENTAGEM 

Mazagão e Porto Grande 187 63,61% 

Macapá 39 13,27% 

Oiapoque 25 8,50% 

Amapá 15 5,10% 

Santana 13 4,42% 

Calçoene 10 3,40% 

Vitória do Jari 4 1,36% 

Tartarugalzinho 1 0,34% 

 Fonte: Elaborado pelos autores 
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Segundo Dardene e Schobbenhaus (2001) o Complexo do Bacuri hospeda 11 
depósitos de cromita estratiforme com reservas superiores a 9 Mt de cromitito com 
34% de Cr, dos quais 2Mt foram explotados entre 1989 e 1997.  

 
De acordo Spier e Ferreira Filho (1999) as rochas do Complexo Máfico-

Ultramáfico Bacuri ocorrem na área central da mineração Vila Nova, além do 
cromitito o complexo é representado principalmente por anfibolitos, serpentinitos e 
tremolititos.  

 
Ademais Spier e Ferreira Filho (1999) relata que os levantamentos geoquímicos e 

geofísicos realizados pela ICOMI/CFA no período de 1983 a 1996, identificou no 
projeto Vila Nova diversos conjuntos de rocha, como os terrenos gnáissico-
migmatitos, o CMUB, associação metas sedimentar vulcânicas subordinadas, 
granitoides e pegmatito e stocks de gabro e diques de diabásio. A Tabela 2 
apresenta a composição química média do minério de Cromo do complexo Bacuri. 

 
Tabela 2. Composição química média do minério de cromo do Complexo Bacuri 

Óxidos Friável Compacto 

Cr2O3 32 – 49 28 – 41 

FeO 15 – 27 14 – 22 
Al2O3 10 – 13 8 – 9 

MgO 8 – 15 14 – 15 

SiO2 4 – 12 10 – 16 

TiO2 0,4 – 0,7 0,4 – 1 

Cr/Fe 1,5 – 2,5 1,5 – 2,5 
Fonte: Modificado de Matos et al. (1992) apud Spier e Ferreira Filho (1999) 

 
A referida região é rica em minério de cromitito, que pode apresentar mais de 

70% de cromita. O minério com teores médios de cromo (Cr2O3) de 35% era lavrado, 
beneficiado e vendido ao mercado externo para produção de aços especiais 
(Oliveira, 2010). 

 
3.2 Processos ativos e inativos 
 
Atualmente, apenas trinta e nove processos encontram-se em situação ativa junto 

ao DNPM, como demonstrado na Figura 2 
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Figura 2. Processos ativos 

 
Dos processos em situação ativa, o mais antigo data de 1975, referindo-se a 

projeto da Mineração Vila Nova Ltda, atualmente em fase de concessão de lavra e 
que explora o mineral no estado do Amapá em uma área concedida de 400 hectares 
no município de Mazagão. 

 
A Figura 3 apresenta a evolução dos processos inativos ao longo da série 

histórica. 
 

 
Figura 3. Processos inativos 

 
Ao longo dos anos, 221 (duzentos e vinte e um) processos se tornaram inativos, 

sendo boa parte deles referente ao Art. 18 do Decreto Lei 227/1967 – Código da 
Mineração, que neste artigo específico detalha as situações nas quais uma área 
pode ser considerada livre para a concessão de requerimento de autorização de 
pesquisa, de registro de licença ou de permissão de lavra garimpeira.  
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Outro motivo recorrente para a mudança de status dos processos para inativos, é 
a falta de documentação em solicitações iniciais e da entrega de relatórios para 
conclusão dos prazos para mudança de regime.  

 
 
3.3 Mineração Vila Nova Ltda. 
 
A produção do cromo no estado do Amapá, atualmente, é realizada pela 

Mineração Vila Nova, pertencente ao grupo FASA Participações S/A, uma das 
pioneiras na pesquisa e exploração de cromo no estado.  

 
A empresa está localizada na margem direita do rio Vila Nova, no município de 

Mazagão, a cerca de 180 km da capital do estado, Macapá. Seus títulos de 
concessão de lavra somam uma área de 8.200 hectares. 

 
Segundo a empresa, a extração do cromo é feita por lavra a céu aberta e 

subterrânea, esta segunda com recursos estimados em 3.304.454 toneladas com 
teor médio de 34,74% de Cr2O3.  

 
Após beneficiado, o minério era transportado em rodovia de terra batida por 38 

km até a Vila do Cupixi, sendo escoado pela Estrada de Ferro do Amapá em direção 
do Porto de Santana, onde era embarcado em navios para ser exportado ou 
comercializado internamente (Vila Nova, 2017). 

 
Atualmente a Estrada de Ferro do Amapá, abandonada desde de 2014, encontra-

se deteriorada e a espera de processo licitatório.  
 
4. CONCLUSÕES 
 
As atividades relacionadas ao minério de cromo no estado do Amapá iniciaram-se 

na década de 1970 e atualmente apenas 15% dos processos encontram-se ativos, 
com 7 empresas explorando o minério. 

 
As principais ocorrências e solicitações de requerimentos concentram-se no 

centro-sudeste do estado, apresentando grande potencial para o cromitito 
estratiforme e outros minerais que podem ocorrer associados. 

 
As dificuldades relacionadas a infraestrutura de transporte (estradas de terra 

batida), agravadas pelo fechamento da Estrada de Ferro do Amapá no ano de 2014 
que viabilizava um transporte de baixo custo até o Porto de Santana, principal rota 
de escoamento da produção, aumenta os custos e a competitividade da atividade. 

 
O Estado em conjunto com o setor privado deve investir na resolução das 

problemáticas para poder atrair novos empreendimentos, podendo assim 
impulsionar a economia da região. 
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