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RESUMO  

    

O Estado do Amapá é um dos estados mais novos do Brasil, com atividades 

mineiras datando de antes do desmembramento de suas terras do estado do 

Pará em 1943, quando passou a ser Território Federal. As atividades 

relacionadas a garimpagem do ouro iniciaram nos anos de 1890, com o início 

das atividades nos garimpos do Lourenço, até hoje em atividade, principalmente 

administradas pela Cooperativa dos Garimpeiros do Lourenço (COOGAL). A 

exploração em larga escala de ouro no Estado do Amapá é conduzida 

atualmente, exclusivamente pela empresa Beadell Brasil Ltda, no município de 

Pedra Branca do Amapari, que utiliza o processo CIL para obtenção do ouro. 

Neste trabalho, foi realizada uma pesquisa na base de dados do DNPM com 

vistas à produção de um levantamento histórico dos processos minerários de 

ouro no Estado, associando-o às variações do preço do metal no mercado 

internacional e buscando traçar tendências para o cenário da exploração do ouro 

para os próximos anos, a fim de situar o Estado do Amapá nesta crescente 

corrida global pela extração desse metal.    

PALAVRAS-CHAVE: ouro, minério, processos minerários, levantamento 

histórico, Amapá.  
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ABSTRACT  

  

  

The Amapa’s State is one of the newest Brazilian States, with mineral activities 

dating back to the dismemberment of its lands from Para’s State in 1943, when it 

earns the status of Federal Territory. Its gold-digging activities started around  

1890 at Lourenço’s county, now managed today by the Cooperativa dos 

Garimpeiros do Lourenço (COOGAL). The large-scale gold mining in Amapa 

State is currently only performed by the company Beadell Brazil Ltda, located at  

Pedra Branca do Amapari’s county, which uses a CIL process to treat the gold. 

This work presents a research done with the DNPM’s database (National 

Department of Mineral Production) to produce a historical survey of the mineral 

processes related to the metal in the Amapa’s State, associating it to the metal’s 

price variation in the international market and further aiming to analyze 

tendencies of exploration of gold for the next years, in order to situate the 

Amapá’s State in the growing global race for this metal’s extraction.  

  

KEYWORDS: gold, ore mineral, mineral processes, historical survey, Amapa 

State.  

1. INTRODUÇÃO  

O Amapá é um Estado que se localiza à nordeste da região Norte do Brasil, 

sendo delimitado a Oeste e Sul pelo estado do Pará, a Norte pela Guiana 

Francesa, a Nordeste pelo Oceano Atlântico, a Leste pela foz do Rio Amazonas 

e a Noroeste pelo Suriname. Ele é distribuído em dezesseis municípios e 

apresenta pouco mais de 14,1 milhões de hectares. Até o início da década de 

1940, as terras do Amapá faziam parte do Estado do Pará, mas a partir do 

Decreto-Lei nº 5.812, de 13 de setembro de 1943, o Governo Federal criou o 

Território Federal do Amapá, sendo assim desmembrado do Estado do Pará. 

Com a sua transformação em Estado, a partir da Constituição Federal de 1988, 

sua capital tomou forma no município de Macapá.   

A história da mineração no Amapá teve um breve início no século XVI, que foi 

em 1754 onde o Marquês de Pombal, em carta ao governador do Pará, 

Mendonça Furtado, recomendou atenção aos garimpos presentes nas terras 

aonde hoje se encontra o Estado do Amapá, pois fora detectada a presença de 

holandeses, ingleses e franceses em pequenos garimpos de ouro nas regiões 

do Maracá, Mazagão e Calçoene nos séculos XVII e XVIII.  

No período de 1890 a 1893, entram em atividades os garimpos de ouro do 

Lourenço, semelhante aos garimpos coloniais de Minas Gerais, com 

trabalhadores, famílias e residências fixas na vila do Lourenço. Essa 

característica elevou a região à condição de Distrito do Município de Calçoene.   

Na primeira metade da década de 1940, teve início a garimpagem nos igarapés 

Willians, Jornal, Terezinha e Samaracá. Na mesma época, a Hanna Mining 

Company inicia pesquisas e detecta a presença de ferro e ouro na região do Rio 

Vila Nova, município de Mazagão. Na década de 1980, com o início da 
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exploração garimpeira de ouro no munícipio, as empresas Mineração Novo Astro 

(MNA) e Mineração Yukio Yoshidome S/A (MYYSA) passam a explorar o metal 

na região, realizando a exploração de ouro primário (oriundo da rocha matriz, e 

que pode ser explorado por meio de métodos de lavra subterrânea), secundário 

(resultante do ouro primário e modificado pelo intemperismo, presente nas 

camadas acima da rocha matriz) e o aproveitamento de rejeitos. A empresa 

Mineração Novo Astro chegou a investir em Lourenço cerca de US$ 53 milhões, 

com a produção total declarada de 20 toneladas de ouro. Em 1995, no entanto, 

a MNA encerrou completamente suas atividades de exploração, alegando não 

ser mais vantajosa a relação estéril-minério. Já a empresa Mineração Yukio 

Yoshidome S/A explorou inicialmente ouro secundário para posteriormente dar 

início aos trabalhos em lavra subterrânea. A MYYSA investiu cerca de US$ 7 

milhões em infraestrutura e declarou produção de aproximadamente 1,1 

tonelada em uma reserva anteriormente calculada em 5 toneladas. Em 1992, a 

MYYSA encerrou suas atividades, alegando que a produção não estava mais 

compensando os custos.  

Por um pouco mais de cinquenta anos (1940 – 1995), o Estado experimentou um 

bom momento na mineração, decorrente das grandes empresas atuantes no 

Estado, com bons indicadores sociais e boa implementação de infraestrutura 

industrial. No entanto, em decorrência do encerramento de alguns desses 

empreendimentos, a economia do estado passou por um tempo de frustração, 

até que em 2005 iniciou-se um novo ciclo mineral no Amapá, quando a 

Mineração Pedra Branca do Amapari – MPBA dá início a exploração de ouro no 

município de Pedra Branca, apresentando um potencial alternativo para o 

desenvolvimento econômico local e regional. Esta mina está em funcionamento 

até os dias atuais, entretanto, está sendo atualmente gerenciada pela empresa 

Beadell Brasil Ltda.  

De acordo com MONTEIRO (2005), o setor minero-metalúrgico brasileiro 

enfrenta um período de dificuldades em consequência da crise internacional, 

mas os bens minerais continuam constituindo um dos mais importantes 

segmentos no desenvolvimento sócioeconômico do Estado do Amapá. As 

condições geológicas e morfológicas revelam uma variedade considerável de 

ambientes geológicos com potencialidade para formação de depósitos dos 

principais minerais utilizados na indústria moderna. A metalogênese equatorial 

influencia favoravelmente na evolução supergênica dos portentosos jazimentos 

de ferro, manganês, ouro, cromita, tantalita, tório, urânio, caulim e tantos outros 

minerais.  

Por ter uma localização estratégica, limitando-se com o Rio Amazonas, Oceano  

Atlântico e a Guiana Francesa (que é parte da União Europeia), o Estado do 

Amapá está geograficamente mais próximo de grandes mercados consumidores, 

como Estados Unidos e Europa, além do Platô das Guianas e Caribe, 

apresentando vantagens consideráveis para o comércio internacional. Também 

dispõe de ampla rede hidrográfica, completa infraestrutura portuária, 

aeroportuária e distrito industrial bem estruturado e localizado.   

Podemos observar também que o Amapá dispõe de forte atrativo comercial com 

relação aos recursos minerais, envolvendo diversas áreas da indústria como a 
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siderurgia, a industrialização de rochas ornamentais e de revestimento e a 

extração de metais como ouro, ferro, manganês, cromo, alumínio e estanho para 

a produção de ligas metálicas, oferecendo o potencial necessário para tornar o 

Estado um grande centro industrial. A Geologia do Amapá apresenta uma 

geodiversidade mineral para diversos interesses econômicos, principalmente os 

metais, e o contexto geológico do Estado pode ser simplificado em duas 

unidades geotectônicas distintas: crosta antiga retrabalhada ou não e coberturas 

plataformais, segundo OLIVEIRA (2010).  

A crosta antiga corresponde ao domínio de rochas cristalinas assentadas em 

pouco mais de 70% do estado. Constituem um prolongamento do escudo das 

Guianas em território brasileiro, onde passa a ser chamado de cráton amazônico, 

é designado como domínio Amapá da Província Transamazônica. O domínio 

Amapá é caracterizado como terrenos granito-greenstone, onde ocorrem 

complexos metamórficos de médio a alto grau, faixas móveis tipo “greenstone 

belts” e, manifestações intrusivas ácidas e básicas. A maior parte deste domínio 

data do proterozóico superior, contudo, são também encontrados 

remanescentes arqueanos. Os litotipos metamórficos de médio a alto grau são 

representados por gnaisses, granulitos e migmatitos pertencentes aos 

Complexos Guianense e Tumucumaque.  

 

As coberturas plataformais ocorrem na porção sul e se estendem por toda a zona 

litorânea do estado, sendo caracterizadas pela ocorrência de rochas 

sedimentares paleo-mesozoicas do flanco norte da bacia do Amazonas e 

sequências sedimentares cenozoicas.  

Desde o inicio das atividades mineiras no Estado, muitas empresas pesquisaram 

e exploraram ouro no Amapá, tendo esses processos registrados pelo 

Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM no inicio da mineração 

local até os dias atuais, onde alguns destes processos permanecem em 

atividade.   

Deste modo, podemos estabelecer uma relação entre o número de processos 

ativos por ano no Estado do Amapá e o preço do ouro na bolsa de valores, a 

partir do grande aumento no número de processos auríferos ativos entre 1993 e 

1997 acompanhado pela recessão do preço do metal no mercado nos anos 

seguintes (1995 à 2001), como mostra o Gráfico 1. A valorização das cotações, 

a partir de 2002, atraiu um grande investimento em pesquisa mineral e novos 

projetos do metal para o país. A partir de 2004, uma série de projetos de 

mineração de ouro foram implementados no Brasil, entre eles, está a Mineração 

Pedra Branca do Amapari – MPBA, iniciando suas atividades em 2005/2006.  

Condições geológicas favoráveis e o desenvolvimento da cultura mineradora 

tornam o Brasil atrativo para novos investimentos na mineração de ouro, 

principalmente se destacarmos o potencial de outros minerais a ele associados. 

Dessa forma, é importante traçarmos tendências para o futuro da pesquisa e 

posterior exploração do ouro no Estado do Amapá. Analisando o seu histórico, 

pode-se perceber uma notável procura por investimentos na atividade extrativa 

deste metal, cujo interesse torna-se mais intenso nos períodos de alta nas 

cotações do ouro, o que colabora com o grande potencial oferecido pelo Estado 
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para a implantação futura de indústria para o aproveitamento mineral. Assim, 

pretendemos conseguir apresentar noções de um mercado aurífero parra o 

Estado do Amapá, chamando atenção para o investimento na indústria mineral 

do Estado.   

2. MATERIAIS E MÉTODOS  

O levantamento dos dados foi realizado na base de dados do Cadastro Mineiro 

do DNPM, utilizando-se de uma série histórica que compreende os primeiros 

processos minerários registrados no Estado em 1980 até os processos 

protocolizados no segundo semestre de 2016. A fase de levantamento de dados 

compreendeu ainda a pesquisa relacionada à variação dos valores do ouro na 

bolsa de valores para este mesmo período, utilizada para o desenvolvimento 

desta pesquisa.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

  

Com base nas pesquisas feitas, o Gráfico 1 mostra o levantamento de processos 

minerais ativos de ouro no Estado do Amapá em comparativo com a cotação do 

ouro na bolsa de valores que tem aumentado gradualmente no período de 1978 

a 2017, como demonstra o Gráfico 2.  

Gráfico 1: Processos Minerários Ativos no Amapá de 1978 à 2016. 

 

  

Como podemos observar no Gráfico 1, os processos minerários no Amapá 

relacionados á extração de ouro mostram grande instabilidade em comparação 

com as cotações do metal na bolsa de valores, exposta no Gráfico 2. A partir do 

ano de 1993, houve um notável crescimento no número de processos minerais, 

acompanhado de uma grande baixa na atividade mineira entre os anos de 1998 

a 2000, o que corrobora com as pequenas flutuações no preço do ouro no 

mercado no período 1990 à 1995 e também com a sua queda nos anos seguintes 

até meados de 1999, onde a cotação de ouro na bolsa de valores cresce de 

maneira quase que ininterrupta, chegando até a ser impulsionada pela crise 

mundial de 2008, até atingir seu patamar máximo no segundo semestre de 2011, 

com US$ 1888,70 a onça. A partir deste ponto, o preço do metal sofre mais uma 
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queda, voltando a subir a partir do primeiro semestre de 2016 e colaborando para 

a protocolização de cada vez mais processos minerais auríferos no Estado. No 

primeiro trimestre de 2017, a cotação do metal fechou em US$1249,13/t oz.   

Gráfico 2: Cotações do Ouro na Bolsa de Valores de 1945 à 2015 (US$/t oz).  

Fonte: National Mining Association 

 

Dentre muitas empresas voltadas para a indústria mineral que se instalou no 

Estado, a maioria delas não se sustentou no cenário mineiro do Amapá, seja pela 

inviabilidade da mina ou pela crise no setor mineral, mas ao contrário destas, há 

outras que permanecem atuantes até os dias de hoje, como a empresa Beadell 

Brasil Ltda, que trabalha explorando ouro no Amapá, e é a proprietária e 

responsável pela Mina de Ouro Tucano, localizada no município de Pedra Branca 

do Amapari com acesso pelo município de Serra do Navio, atualmente é a 

segunda maior mina de ouro do Brasil e tem recursos de aproximadamente 3,2 

milhões de onças e reservas de aproximadamente 1,48 milhões de onças, com 

mais de 2.500km² de prospecção de ouro.   

De acordo com o Instituto Brasileiro de Mineração - IBRAM, as reservas de 

minério de Tucano em 31 de dezembro de 2015 eram de 28,9 milhões de 

toneladas a 1,59 g/t de ouro por 1,5 milhão de onças, incluindo reservas 

subterrâneas de 3,0 milhões de toneladas a 3,61 g/t de ouro, para 345 mil onças, 

e estoques de 4,8 milhões de toneladas a 0,73 g/t para 113 mil onças. Dentro do 

projeto Tucano, o minério de ferro também passou a ser extraído como 

subproduto da mineração de ouro pela Beadell a partir de 2012.  

A Mina de Ouro Tucano se tornou do grupo Mineração Pedra Branca do Amapari 

– MPBA em 2003, mas somente em 2005 que começaram as produções e 

comercializações do produto. Em 2010, foi adquirida pela Beadell Brasil Ltda, 

que construiu uma nova planta de processo, incluindo britagem, moagem e CIL, 

apresentando a nova planta de beneficiamento do ouro em Tucano, como mostra 

a Figura 1.  
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Figura 1: Fluxograma de processo para obtenção do Ouro. FONTE: Beadell Brasil Ltda.  

A planta de beneficiamento de ouro em Tucano tem como característica principal 

a presença de tanques CIL (carbon-in-leach), empregados no processo de 

lixiviação a carbono. Neste processo, o carbono é adicionado diretamente ao 

circuito de lixiviação, permitindo que as operações de adsorção e lixiviação 

ocorram simultaneamente. Com isso, o tempo global do processo é reduzido 

significativamente, junto com o número de equipamentos empregados no 

circuito, o que contribui para que a Mina de Tucano tenha um dos mais baixos 

custos operacionais em escala global.  

De acordo com a empresa, sua produção vem aumentando significativamente no 

decorrer dos anos, e com isso a empresa tende a expandir o empreendimento 

com a escavação de uma nova jazida, denominado Projeto Tartaruga, que se 

localiza a 120 km a nordeste da Mina de Ouro Tucano, cobrindo 357 km2 do 

cinturão verde de Tartarugalzinho, com recursos inferiores de 6,5 milhões de 

toneladas a 1,63 g/t de ouro para 337 mil onças. Atualmente, a produção da 

empresa exclusivamente na Mina de Ouro Tucano é representada pelos valores 

da Tabela 1.   

Tabela 1: Produção anual da Mina de Ouro Tucano. FONTE: Beadell Brasil Ltda.  

Mineração Pedra Branca do Amapari – MPBA    

    2005  2006  2007  2008  2009  2010  

Produção de Ouro   Oz(x1000)  24  85  96  86  16  8  

Total Movimentado  Ton(x1000)  8.45 4  14.63 3  10.82 5  10.53 7  128  0  

Total Lavrado  Ton(x1000)  8.45 4  14.63 3  10.82 5  10.53 7  128  0  

Minério Lavrado Ton(x1000)  1.19 8  2.012  2.863  2.785  14  0  
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Minério Beneficiado  Ton(x1000) 777  1.596  2.225    2.215   14  0  

 Beadell Brasill Ltda     

    2011  2012  2013  2014  2015  2016  

Produção de Ouro  Oz(x1000)  0  3  176  157  123  153  

Ouro vendido  Oz(x1000)  0  0  166  153  131  153  

Total movimentado  Ton(x1000)  5.012  7.23 

9  
15.62 

9  
19.533  25.17 

7  
26.255  

Total Lavrado  Ton(x1000)  5.012  6.30 

9  
11.67 

8  
15.441  20.87 

5  
23.235  

Minério Lavrado  Ton(x1000)  256  563  2.086  2.645  3.363  3.672  

Minério 

Beneficiado  
Ton(x1000)          0  104  3.556  4.288  3.714  3.594  

  

A partir de uma análise sucinta dos dados fornecidos pela Tabela 1, concluímos 

que, desde a aquisição da Mina de Tucano pela Beadell Brasil Ltda, o total de 

minério de ouro lavrado pela empresa sofreu um aumento expressivo de 

3.416.000 toneladas sobre sua produção inicial, em 2011, enquanto que o total 

de minério beneficiado aumentou em 3.490.000 toneladas desde 2012, o que 

configura a Mina de Tucano como a terceira maior mina produtora de ouro do 

Brasil, atrás somente da Mina de Cuiabá-MT, da empresa Anglogold Ashanti, e 

da Mina do Morro de Ouro-MG, da Kinross Gold Corporation.  

4. CONCLUSÕES  

Nos últimos 14 anos, as atividades minerárias de ouro se fortaleceram no Brasil, 

mesmo com todos os obstáculos referentes às questões sociais, ambientais e 

discussões relativas à mudanças no marco regulatório. Acompanhando os 

avanços neste setor, a cotação do ouro manteve um ciclo de 13 anos de altas 

consecutivas, partindo de US$ 283,07 em 1999 até US$ 1.684,51 em 2012. 

Analisando o histórico da exploração aurífera no Estado do Amapá, nos 

deparamos com momentos de progresso e declínio na economia deste metal. 

Atualmente, a empresa Beadell Brasil Ltda vem se destacando com as 

operações na Mina de Ouro Tucano, a terceira maior produtora de ouro no Brasil, 

e planeja ainda expandir as atividades com a inclusão da lavra de mina 

subterrânea. Partindo das suas estimativas em valor, o ouro continuará a ser 

destaque nas exportações do País, compensando suas menores cotações em 

2015 (US$ 1.068,25). Podemos projetar que o país assuma o posto de 9º ou 8º 

maior produtor de ouro nos próximos anos, com a implantação do Projeto 

Tartaruga no Estado do Amapá.  
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