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RESUMO 

 
As associações litológicas de maior interesse econômico são as que concentram 
minerais metálicos, no entanto, a geodiversidade do estado do Amapá apresenta 
mineralizações importantes não somente de minerais metálicos, mas também de 
não-metálicos. Em relação às mineralizações de não-metálicos, pode-se destacar as 
reservas de argila do Amapá, argilas caulínicas consideradas de boa qualidade e 
indicadas para o setor cerâmico. Essa realidade contribui para a atividade oleiro- 
cerâmica que desempenha importante papel socioeconômico. Diante do exposto, 
este trabalho objetivou realizar a atualização das informações sobre o setor oleiro- 
cerâmico do estado do Amapá. Os estudos foram norteados por pesquisas em 
documentos e sistemas de órgãos e agências de regulamentação, controle e 
fomento relacionados à mineração e ao setor oleiro-cerâmico. Os dados históricos 
foram analisados a partir da plataforma SIGMINE considerando a série histórica 
compreendida entre os anos de 1953 a 2015. De acordo com os dados da série, 
observou-se que o Amapá concentra 5.607 processos minerários em seu território, 
destes, 1.089 encontram-se ainda em atividade. Segundo o Departamento Nacional 
de Produção Mineral (DNPM), do total de processos ativos no estado, 58 
correspondem a processos envolvendo as argilas, sendo 19 processos de Caulim e 
39 relacionados aos demais tipos. Dos 16 municípios amapaenses, 50% possuem 
processos minerários ativos para o caulim e os demais tipos de argila, destacando- 
se os municípios de Macapá e Santana, que juntos somam 34 processos. Através  
de informações recentes identificou-se que a exploração predatória que leva  a 
rápida exaustão das jazidas, o conhecimento incipiente em nível de detalhe da 
geologia do estado que leva a problemas na locação de novas jazidas, a falta de 
qualificação da mão de obra que trabalha na extração de argila e produção  
cerâmica, etc., contribuem para que a produção do setor oleiro-cerâmico do Amapá 
fique concentrada no estado, e ainda assim, atendendo-o de forma insatisfatória. 

 

PALAVRAS-CHAVE: processo mineral; argila; cerâmica. 
 
ABSTRACT 

 

The lithological associations of major economic interest are those that concentrate 
metallic minerals, however, the geodiversity of the state of Amapá presents important 
mineralizations not only of metallic minerals but also of nonmetals. In relation to the 
non-metallic mineralizations, it is possible to emphasize the clay reserves of Amapá, 
kaolinic clays considered of good quality and indicated for the ceramic sector. This 
reality   contributes   to   the   ceramic-pottery   activity   that   plays   an   important 
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socioeconomic role. In view of the above, this work aimed to update the information 
on the pottery-ceramic sector of the state of Amapá. The studies were guided by 
research in documents and organ systems and regulatory, control and promotion 
agencies related to mining and the pottery industry. The historical data were  
analyzed from the SIGMINE platform considering the historical series between the 
years of 1953 to 2015. According to the data of the series, it was observed that 
Amapá concentrates 5,607 mining processes in its territory, of these, If still in activity. 
According to the National Department of Mineral Production (DNPM), of the total 
number of active processes in the state, 58 correspond to processes involving the 
clays, being 19 Kaulim processes and 39 related to the other types. Of the 16 
municipalities in the state of Amapá, 50% have active mining processes for kaolin 
and other types of clay, especially the municipalities of Macapá and Santana, which 
together total 34 processes. Through recent information it has been identified that the 
predatory exploitation that leads to the rapid exhaustion of the deposits, the incipient 
knowledge in level of detail of the geology of the state that leads to problems in the 
lease of new deposits, the lack of qualification of the labor that works In the  
extraction of clay and ceramic production, etc., contribute to the production of the 
ceramic-pottery sector of Amapá being concentrated in the state, and yet, serving it  
in an unsatisfactory manner. 

 
KEYWORDS: mineral process; clay; ceramics. 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

O Estado do Amapá possui 143.453,7 Km², onde aproximadamente 71% desse 
território corresponde a terrenos geológicos de grande geodiversidade. Dessa forma, 
desde 1972 o governo brasileiro financia campanhas de pesquisa e mapeamento 
geológico no estado, no entanto, muito ainda precisa ser feito, pois o conhecimento 
alcançado ainda é incipiente (Oliveira, 2010). 

 

A geodiversidade do estado do Amapá apresenta importantes mineralizações de 
não-metálicos, podendo-se destacar as reservas de argilas caulínicas da região, 
consideradas de boa qualidade e indicadas para o setor cerâmico (Oliveira, 2010). 
Essa realidade do estado contribui para a atividade oleiro-cerâmica que tem 
apresentado importância socioeconômica (Souto, 2009). 

 

A maior concentração de empreendimentos oleiro-cerâmicos no território  
amapaense situa-se nas cidades de Macapá e Santana, ao longo das sub-bacias 
dos Igarapés da Fortaleza e Elesbão. Nestas regiões, aproximadamente 25 olarias 
estão localizadas e produzem basicamente tijolos e telhas. Devido à falta de suporte 
tecnológico e outros fatores, a produção cerâmica não consegue atender o mercado 
local (Souto, 2009). 

 

Diante do exposto, este trabalho objetivou realizar uma atualização das informações 
sobre o setor-oleiro cerâmico do estado do Amapá, através de levantamento 
bibliográfico e análise dos processos de exploração de argila na base do Sistema de 
Informações da Mineração (SIGMINE) do Departamento Nacional de Produção 
Mineral (DNPM). Além do mais, buscou traçar o perfil da mineração do estado em 
relação a principal matéria-prima que move a indústria cerâmica: a argila e destacar 
a   potencialidade  do  segmento   oleiro-cerâmico,  bem   como  os   seus  principais 
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entraves e a sua importância para o Amapá, com enfoque nos municípios de  
Macapá e Santana. 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente trabalhou foi dividido em duas etapas, a saber: 

 
2.1. VISITAS TÉCNICAS 

 
Foram realizadas visitas à Agência Amapá, antiga Secretaria de Estado da Indústria, 
Comércio e Mineração (SEICOM), ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas do Estado do Amapá (SEBRAE-AP) e ao Instituto de  
Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá (IEPA). 

 
2.2. ETAPA DE LEVANTAMENTO E TABULAÇÃO DOS DADOS 

 

Foram realizadas pesquisas em periódicos, em anuários e sumários minerais do 
DNPM, em anuários do setor de transformação de não metálicos publicados pelo 
Ministério do Meio Ambiente (MME). Utilizou-se também para a produção literária o 
Estudo Situacional do Setor Oleiro de Macapá e Santana (Oliveira, 2015) produzido 
pelo SEBRAE e o Diagnóstico do Setor Mineral do Estado do Amapá (Oliveira, 2010) 
fornecido pelo IEPA. 

 

Na plataforma do DNPM foram baixados dados referentes aos processos minerários 
de argila do estado do Amapá, na série histórica de 1953 a 2015, os dados obtidos 
nessa etapa foram tabelados em planilha eletrônica do Excel. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
3.1. HISTÓRICO DOS PROCESSOS MINERÁRIOS DO ESTADO DO AMAPÁ 
ENFATIZANDO A SUBSTÂNCIA ARGILA 

 

De acordo com dados do sistema SIGMINE do DNPM obtidos no final do ano de 
2015, o estado do Amapá concentrava 5.607 processos minerários em seu território, 
desses, 1.089 encontram-se ainda em atividade. Do total de processos ativos no 
estado, 58 correspondem a processos envolvendo as argilas, sendo 19 processos 
voltados ao Caulim e 39 aos demais tipos de argilas. 

 
Em relação aos processos ativos de argila, a figura 1 apresenta o histórico desses, 
vale destacar que o primeiro registro de processo minerário dessa substância no 
estado do Amapá data de 1968 e está vinculado à empresa Caulim da Amazônia 
S.A (CADAM S.A). Analisando ainda a Figura 1, percebe-se que a partir de 1968, o 
número de registros de novos processos na base do DNPM se manteve baixo, 
retomando crescimento em 2003 e apresentando picos em 2009 e 2015. 
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Figura 1. Histórico dos processos ativos de argila do estado do Amapá. 

 
3.2. DISTRIBUIÇÃO DOS PROCESSOS MINERÁRIOS DE ARGILA POR 
MUNICÍPIO AMAPAENSE 

 

O estado do Amapá possui 16 municípios, desses, 8 apresentam processos 
minerários ativos para o caulim e os demais tipos de argilas, o que pode ser 
visualizado na figura 2. 

 

Figura 2. Distribuição dos processos minerários de argila por município. 

 

Verificou-se na Figura 2 o destaque dos municípios de Laranjal do Jari, Macapá e 
Santana em relação aos demais, pois, somam juntos a maioria dos processos 
minerários de argila do estado. Nesse contexto, dando ênfase aos municípios de 
Macapá e Santana, observa-se que o primeiro contabiliza 18 registros de processos 
minerários e o segundo 16, um total de 34 processos da substância argila, a esses 
estão vinculados 25 empreendimentos. 

 
3.3. PROCESSOS MINERÁRIOS DE ARGILA DOS MUNICÍPIOS DE MACAPÁ E 
SANTANA 

 

Analisando os municípios de Macapá e Santana, verificou-se que desde 1978, 
quando a empresa Comércio e Indústria de Material Cerâmico S.A (CIMACER S.A) 
se  instalou  na  região,  todos  os  anos  posteriores  apresentaram  novos  registros 
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minerários, revelando crescimento ao longo dos anos, no entanto, o ano de 2012 
apresentou queda, sendo o ano com a menor ocorrência de novos processos 
minerários na série de 1978 a 2015, o que pode ser visualizado na figura 3. 

 

Figura 3. Evolução dos processos ativos de argila em Macapá e Santana. 
 

Em relação ao regime em que se encontram os processos minerários ativos de  
argila de Macapá e Santana, a maioria deles estão em fase de licenciamento. Vale 
ressaltar que o licenciamento é destinado à regularização da extração de argila para 
abastecimento do setor oleiro cerâmico da região. 

 
Analisando a titularidade dos processos minerários de argila, pode-se verificar as 
empresas que detêm esses processos na região de Macapá e Santana na figura 4, a 
mesma figura apresenta a distribuição dessas de acordo com o regime de 
exploração mineral. 

 

Figura 4. Fases dos processos minerários de argila de Macapá e Santana de acordo com o 
titular. 

 
3.4 HISTÓRICO DOS PROCESSOS MINERÁRIOS DE ARGILA NO ESTADO DO 
AMAPÁ COM ENFÂSE NOS MUNICÍPIOS DE MACAPÁ E SANTANA 

 
Com base na análise dos dados históricos do sistema SIGMINE do DNPM 
envolvendo os anos de 1953 a 2015 em relação aos processos minerários de argila 
do Amapá, verificou-se que há uma tendência para o crescimento do número desses 
registros. A figura 5 apresenta a tendência de crescimento de processos minerários 
da substância argila com enfoque nos municípios de Macapá e Santana. 
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Figura 5. Tendência de novos registros de processos minerários nos municípios de Macapá e 

Santana. 

 

O registro de novos processos minerários implicaria na regularização de  novas 
áreas, na exploração de novos depósitos, entre outros, e isso impulsionaria ainda 
mais a mineração do estado e a economia. 

 

Nesses termos, recentemente o setor oleiro do Amapá foi contemplado com um 
projeto de Arranjo Produtivo Local (APL) o que ajudará no recebimento de incentivos 
fiscais e financiamentos de projetos, fator que é importante para o fortalecimento do 
segmento (Oliveira, 2015). 

 
Os dados aqui apresentados revelam que grande parte da exploração da argila no 
estado do Amapá está concentrada nos Municípios de Macapá e Santana. Esses 
municípios estão localizados na porção sudeste do estado, inseridos em uma 
planície fluvio-estuarina. As bacias dos igarapés do Elesbão, da Fortaleza e do Rio 
Matapi são as principais áreas destinadas à extração de argila. Essa matéria prima 
tem como principal argilomineral a caolinita, seguido de esmectita, e é uma argila 
que apresenta características favoráveis para a cerâmica vermelha (Sacasa et al., 
2008). Justamente por se tratar de uma argila de boa qualidade, a região de Macapá 
e Santana destina a argila explorada para a fabricação de cerâmica vermelha, vale 
ressaltar que a exploração dessa substância é uma força motriz na geração de 
emprego e renda desses municípios (Oliveira, 2010). 

 

O setor oleiro amapaense produz aproximadamente 68.441 milheiros por ano e gera 
uma receita de R$ 15.866,00. Desse total, o município de Santana é responsável por 
56% da produção e Macapá por 37% (Oliveira, 2010). No entanto, grande parte da 
produção está voltada ao comércio local e para corroborar com essa informação, o 
estudo situacional do setor oleiro de Macapá e Santana (Oliveira, 2015) revela que 
de fato a produção dos produtos cerâmicos desses municípios é destinada ao 
mercado interno, que somente 10% do que é produzido é vendido para outros 
estados e os 90% restantes é vendido localmente. A ausência de padronização dos 
produtos cerâmicos locais segundo as normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) pode ser um fator que dificulta as vendas externas (Souto, 2009). 

 

Ainda sobre a venda de cerâmica vermelha ao mercado interno, o estudo do 
SEBRAE revelou que 62% dos clientes são pessoa física, ou seja, o segmento oleiro 
cerâmico local está voltado em sua maior parte para a construção civil “doméstica”. 



XXVII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

Belém-PA, 23 a 27 de Outubro 2017 

 

 

A exploração predatória que leva a rápida exaustão das jazidas, o conhecimento 
incipiente em nível de detalhe da geologia do estado que leva a problemas na 
locação de novas jazidas, a falta de qualificação da mão de obra, problemas 
operacionais na produção da cerâmica vermelha, entre outros fatores, contribui para 
que a produção do setor oleiro cerâmico do Amapá fique concentrada no próprio 
estado, e mesmo assim, ainda há deficiência no atendimento do mercado interno 
(Souto 2009; Oliveira, 2010). 

 

Vale ressaltar novamente que o Amapá foi contemplado com um Arranjo Produtivo 
Local (organizado pelo SEBRAE com o setor cerâmico e outros órgãos do estado) 
porque a partir de 2005 os órgãos de fiscalização mineral (DNPM) e ambiental 
(IMAP) começaram a exigir a regularização do setor e punir com mais rigor as 
empresas que exploravam argila. Uma das metas com a organização de um APL era 
a regularização mineral e ambiental de todas as olarias de Macapá e Santana. Este 
fato pode explicar também o crescimento no número de processos de licenciamento 
mineral a partir de 2005 (figura 5). 

 
Os principais polos de produção de cerâmica vermelha do Brasil estão estruturados 
no formato de Arranjos Produtivos Locais (APL) e o Amapá foi contemplado com um 
Arranjo Produtivo Local, o que facilitará a entrada de crédito para a modernização 
desse setor. Espera-se que esse fato somado a outras medidas que devem ser 
tomadas, como a capacitação da mão de obra local, fortaleçam o setor oleiro- 
cerâmico do Amapá, em especial o da região de Macapá e Santana, pois 
apresentam maior potencial produtivo. 

 
4. CONCLUSÕES 

 
Este trabalho revelou que: 

 

 Dos 1.089 processos do DNPM ativos no estado do Amapá, 58 correspondem 
a processos envolvendo as argilas, sendo 19 processos voltados ao Caulim e 
39 aos demais tipos de argilas; 

 

 Dos 16 municípios amapaenses, apenas 8 tem processos minerários ativos 
para o caulim e os demais tipos de argilas; 

 

 Laranjal do Jari, Macapá e Santana somam juntos a maioria dos processos 
minerários de argila do estado do Amapá; 

 

 Macapá e Santana somam 34 processos minerários da substância argila, aos 
mesmos estão associados 25 empreendimentos. 

 

 Verificou-se uma tendência no crescimento do número de processos 
minerários para a argila no estado do Amapá para os próximos anos, vale 
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destacar que esse crescimento se tornou acentuado a partir do ano de 2005,  
o que pode ter sofrido influência com a implantação de APL local; 

 

 O segmento oleiro cerâmico local está voltado em sua maior parte para a 
construção civil “doméstica” e entraves operacionais e técnicos contribuem 
para isso. Vale ressaltar que a produção do estado atende de forma 
insatisfatória o mercado local 
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