
XXVII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

Belém-PA, 23 a 27 de Outubro 2017 

 

 

DESAFIOS DO SETOR MINERAL E AMBIENTAL NO AMAPÁ 
 

SANTOS, J.F.B.1, VIEIRA, A.D.T.M1, VAZ, E.V.B.C.1, ARAUJO, Y.C.P.1 MEIRA, 
L.D.A.S.2 

1 Instituto Federal do Amapá – Curso Técnico em mineração - Campus Macapá. 
jumariae12@gmail.com 

2 Instituto Federal do Amapá – Curso Técnico em mineração - Campus Macapá. 
lidia.meira@ifap.edu.br 

 
 
RESUMO 

 
O estado do Amapá está localizado no maior bioma do Brasil (Amazônia), na região 
norte, apresenta uma variedade de depósitos minerais em condições de ilhas de 
sintropia. Estudos realizados nos últimos anos voltados para a geologia confirmam a 
riqueza do solo amapaense, atraindo vários olhares para a exploração. O Estado  
tem o segundo menor índice de desmatamento florestal, possui 70,31% de sua área 
protegida e entre as atividades mais impactantes sobre os ecossistemas está a 
exploração e extração mineral. O estado tem sua história marcada pela atividade de 
extração mineral, garimpeira e industrial, onde é responsável por vários impactos 
ambientais e sociais, com a geração de emprego e uso de matérias-primas em 
setores industriais e quando mal planejada os impactos tornam-se negativos, e as 
consequências podem ser irreversíveis. No estado, logo após o fim da exploração 
das jazidas de manganês em Serra Do Navio (1997), ocorreu uma série de conflitos 
socioambientais, que prejudicaram a população local e o meio ambiente. No entanto, 
as transformações que a mineração fez no estado foram relevantes e contribuíram 
para o desenvolvimento do território, com a construção da estrada de Ferro, 
primeiras infraestruturas, geração de empregos. Dessa forma, o trabalho tem como 
objetivo relacionar a mineração e o meio ambiente no Amapá com o estudo dos 
impactos negativos e positivos para uma melhor perspectiva de sustentabilidade dos 
recursos minerais para utilizações futuras. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Mineração, Meio ambiente e Amapá. 

 
ABSTRACT 

 

The state of Amapá is located in the largest biome of Brazil (Amazon), in the north, 
presents a variety of mineral deposits in conditions of islands of syntropy. Studies 
carried out in recent years on geology confirm the richness of the amapaense soil, 
attracting several looks for exploration. The state has the second lowest level of 
forest deforestation, holds 70.31% of its protected area and among the most 
impacting activities on ecosystems is mineral exploration and extraction. The state 
has its history marked by the activity of mineral extraction, mining and industrial, 
where it is responsible for several environmental and social impacts, with the 
generation of employment and use of raw materials in industrial sectors and when 
poorly planned impacts become negative, and the consequences may  be  
irreversible. In the state immediately after the end of the exploitation of the 
manganese deposits in Serra Do Navio (1997), a series of socio-environmental 
conflicts occurred, which affected the local population and the environment.  
However, the transformations that the mining made in the state were relevant and 
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contributed to the development of the territory, with the construction of the Railroad, 
first infrastructures, generation of jobs. Thus, the objective of this work is to relate 
mining and the environment in Amapá with the study of negative and positive impacts 
for a better perspective of the sustainability of mineral resources for future uses. 

 
KEYWORDS: Mining, environment, Amapá. 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
A mineração no Brasil é um amparo financeiro e econômico. Gera grande fonte de 
renda e equilibra os índices de crescimento do país em grau bastante significativo. 
Isso se dá principalmente, quando se pensa no potencial do solo brasileiro, que se 
apresenta em configurações bem atípicas e ricas, capazes de colocá-lo à frente e é 
comparado a níveis bastante equilibrados com referências em desenvolvimento, 
atraindo assim vários empreendimentos minerários (Lopes, 2016). 

 
Porém, a expansão no ranking internacional da mineração pode camuflar os 
problemas que o setor mineral enfrenta, um destes problemas é a legislação, que é 
presente há 45 anos, como O Código da Mineração, este obteve um processo para 
uma nova atualização, porém, a reforma continua de forma lenta e ainda não 
aprovada. É de fato que a mineração causou muitos impactos ambientais no Brasil, 
entretanto, não deixou de ser importante fator para a economia do país. De acordo 
com o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM, 2016), o Brasil é 
atualmente o maior exportador mundial de nióbio e ferro, e o segundo maior de 
manganês, bauxita e tântalita, dando ênfase na região norte, onde no estado do  
Pará ocorre a maior exportação de minério de ferro do mundo. (DNPM, 2016) 

 
A região Norte é a maior das regiões brasileiras, com a extensão de 3.853.677 km³, 
constituindo 45% do território nacional, tendo-se apontado como uma fonte de 
geração de riqueza econômica e de grandes empresas mineradoras (Freitas, 2017). 
Contudo a localidade chama atenção ao mesmo tempo por concentrar impactos 
ambientais e socioeconômicos, vindos da mineração, como poluição do ar, escassez 
de rios que se danificaram com a ação das minas, danos à saúde, crescimento 
desordenado, etc. A presença de garimpo ou grandes minas recebem quantidades 
de pessoas que migram para algumas cidades do Norte, sofrendo dos impactos 
citados acima. Tanto o garimpo como a mineração ainda é um desafio para conciliar 
o desenvolvimento humano com o advento da atividade extrativa mineral (Verde, et 
al., 2012). 

 
O Amapá é um estado que possui 70,31% do seu território constituído por áreas de 
preservação, assim, garantindo seu título de segundo estado com menor índice de 
desmatamento florestal no Brasil. É rico em fauna e flora, porém, necessita de 
desenvolvimento econômico, para geração de renda e emprego (Chagas, 2013). Por 
40 anos (1950-1990) foi vivenciado o primeiro ciclo da mineração, este foi o principal 
fato para o desenvolvimento da região. Entretanto, os impactos deixados pelas 
mineradoras, foram grandes e prejudiciais, limitando o seu crescimento (Oliveira, 
2010). 

 

O estado teve seu auge na exploração mineral nos anos 50 junto a Indústria e 
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Comércio de Minérios S.A. (ICOMI) onde se instalou no município de Serra Do  
Navio. No entanto, a extração de manganês em Serra Do Navio finalizou 16 anos 
após a instalação dos primeiros instrumentos regulatórios de gestão ambiental no 
Brasil. Ocorreu uma série de conflitos socioambientais, pilhas minérios não 
comercializados, equipamentos e maquinários, sem planejamento do PRAD (Plano 
de Recuperação de Áreas Degradadas), (Monteiro, 2005). 

 
As jazidas locais de minérios apresentam-se em condições de ilhas de sintropia. 
Para exploração é necessário a verificação e fiscalização visando meios de fazer-se 
uma exploração que consiga seguir o tripé de maneira mais esclarecedora, deve-se 
buscar o equilíbrio entre economia, sociedade e meio ambiente. 

 
O poder público deve possibilitar investimentos para diminuir os impactos 
socioambientais, com a necessidade de um controle ambiental do setor mineral. O 
Estado tem a carência de uma mineração sustentável, que possa apagar os rastros 
deixados e desenvolver mais a região com a fonte imensurável de riquezas que é 
presente (Oliveira, 2010). Dessa forma, o trabalho tem como objetivo relacionar a 
mineração e o meio ambiente no Amapá, com o estudo dos impactos positivos e 
negativos para uma melhor perspectiva de sustentabilidade dos recursos minerais 
para as utilizações futuras. 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

 
Para relacionar o meio ambiente e a mineração foi necessário realizar uma revisão 

da literatura, onde buscou estudar e compreender os principais parâmetros e se 

propôs levantar dados da produção científica existente em artigos periódicos, para 

verificar a situação da atividade mineira no estado do Amapá, impactos 

socioambientais e principais ocorrências de impactos positivos e  negativos 

presentes nos municípios onde possuem ocorrência mineral, com a coleta de 

imagens de áreas afetadas. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O estado do Amapá apresenta um enorme potencial minerário, sendo este um local 
extremamente rico em recursos naturais, com depósitos minerais dispostos de 
maneira ordenada. Em 2012, o DNPM verificou que o Estado atingiu os R$400 
milhões pela extração e comercio de cinco substâncias minerais: Ouro, Ferro, 
Caulim, Cromita e Água Mineral. 

 

Após o ciclo do manganês (1950-1990) iniciou-se um novo ciclo mineral, com 
implantação de projetos para a extração de ouro e ferro, que provoca, além de  
outros impactos o grande fluxo migratório, em que as áreas com grande potencial 
mineral e seu entorno sejam um atrativo para pessoas que tem novas perspectivas 
de vida. O grande aumento populacional contribuiu para a criação de vários 
municípios, como é o caso de Calçoene, Vitória do Jari, Pedra Branca do Amapari e 
Serra do Navio. As localidades de Pedra Branca do Amapari e Serra do Navio foram 
os municípios mais afetados por apresentarem maior potencial mineral (OCMAL et 
al., 2010). 
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O grande potencial em riquezas naturais que o Estado do Amapá possui, acabou por 
provocar um enorme interesse, tanto do estado quanto do país, do qual apresenta 
uma grande relevância no quesito de depósitos minerais, o que por uma série de 
fatores, acabou provocando alguns benefícios em prol da sociedade ali residente 
devido ao extrativismo dos minérios. 

 
Um dos minerais de maior importância presente no estado do Amapá foi o 
Manganês, sendo esta uma jazida extremamente importante que foi uma das 
principais responsáveis por manter o Brasil entre os maiores exportadores de 
manganês durante o século XX, trazendo assim um enorme avanço econômico para 
a região da qual se extraia o minério, com uma gestão particular (Monteiro, 2005). 

 
Com a saída da empresa, ocorreram problemas socioambientais, como manter o 
padrão de vida que antes era oferecido a população, com isso, a comunidade 
começou a se intensificar e o desemprego e a decadência da qualidade de vida 
foram os principais fatores que contribuíram o crescimento da situação precária da 
população. Áreas desmatadas e pilhas de minérios também foram impactos 
encontrados na região. Com o fim das atividades mineradores em Serra do navio, 
houve um processo migratório intenso. Sem perspectivas de emprego, as famílias 
migram para outros municípios ou Estados (Drummond, 2004). 

 
Outro agravante entre a ligação Serra do Navio e Santana, foi causado pelo acidente 
ocorrido no porto em 2013, do qual uma pilha de minério acabou desabando de uma 
estrutura ali presente, o que acarretou em milhares de quilograma de minério e 
rejeito sendo despejados diretamente no rio Amazonas, seis pessoas foram 
acidentadas no ocorrido, sendo que destas seis, duas permanecem desaparecidas 
até hoje e quatro foram confirmados o óbito (Miranda, 2013). 

 
A estrada de ferro que foi utilizada até 2014, deu-se grande importância para o 
desenvolvimento do Estado do Amapá, era responsável de levar e trazer pessoas 
para a capital, além do carregamento do minério de Ferro, quando parou de ser 
utilizada para o transporte do mesmo pela empresa Zamin Ferrous, a ferrovia 
atualmente encontra-se sucateada e paralisada sem previsão de retorno (Santiago, 
2016). 

 
Outra área de ampla atividade mineral está localizada no município de Calçoene, 
distrito de Lourenço, ocorre à exploração de ouro em destaque. Após a sua 
descoberta em 1980, ocorreu uma invasão de estrangeiros que residiam em zonas 
de fronteiras, e grande número de imigrantes, várias vilas foram criadas. A extração 
do minério de ouro é realizada de forma artesanal e manual. As áreas de garimpo 
eram deixadas como herança ou vendidas para outros garimpeiros, sendo assim, 
logo após que suas terras passaram pelas mãos de várias empresas, estas 
encerraram suas atividades sempre alegando o fim dos recursos naturais, assim, os 
garimpeiros voltaram a ocupar as áreas em que eram extraídos os minérios e 
fundaram a Cooperativa de Garimpeiros de Lourenço (Oliveira, 2010). 

 
O garimpo na região Norte trouxe muitos impactos negativos, pois além da 
irreparável degradação da paisagem e dos problemas do garimpo em terras 
indígenas, culminou também em diversos focos de erosão, deslizamento de 
encostas,   alterações   em   formações   rochosas,   grave   contaminação   do  solo, 
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obstrução de curso de água, contaminação do lençol freático e poluição. Os 
principais impactos gerados, na etapa de produção do ouro em garimpos, são: 
desmatamento de mata ciliar; turbidez, assoreamento dos rios, poluição por  
mercúrio nos solos, nos sedimentos, nas águas dos rios e no ar, com consequências 
na saúde ocupacional, na biota e na flora (Barreto, 2001). A figura 1 mostra a região 
garimpeira do Lourenço-AP e as condições de acesso ao local de exploração. 

 

 

  
Figura 1. Condições de acesso e região afetada pelo garimpo no Lourenço - AP. Fonte: arquivo 

pessoal (2017). 

 

Venturieri, (2017) ao realizar análises de diversas espécies de peixes carnívoros, 
detectou que ainda há a uma contaminação considerada alta de mercúrio nas 
regiões e ao redor do Parque do Tumucuque, locais onde ocorria exploração de 
ouro. Em 81% dos peixes analisados ocorre a contaminação por mercúrio, entre os 
mais consumidos foi possível observar que esses possuem uma contaminação de 
mercúrio acima do limite de segurança da saúde da OMS ultrapassando (0,5 μg.g - 
1). 

 
Em 2000 foram extraídos mundialmente cerca de 2,5 mil toneladas de ouro 
(Worldwatch Institute), enquanto foram gerados cerca de mais de 745 milhões de 
toneladas de ganga e rejeito, uma relação de cerca de aproximadamente 300 mil kg 
de rejeito para cada kg de ouro (Portella, 2015). 

 

A extração de ouro no estado do Amapá se mostrou bastante rentável, visto que tal 
substância foi a que mais foi exportada nos últimos anos. Em 2016, as exportações 
cresceram 5,6% em relação ao ano anterior, passando de US$ 250 milhões para 
US$ 264 milhões. A participação do ouro em formas semimanufaturadas é  de 
67,9%, é assim uma grande influência sobre a economia e consequentemente o PIB 
dos municípios que apresentam esta atividade extrativa (MDIC, 2017). 

 
A questão da preservação ambiental não era um ponto muito discutido, visto que 
esse acabava por ‘‘impedir’’ o progresso econômico, o que acarreta uma série de 
problemas para os seres humanos, dentre essas podemos citar a poluição do ar e 
dos rios, ocasionando assim diversos problemas de saúde, este tema se manteve 

indiscutível até o ano de 1972 com a 1a  Conferência das Nações Unidas sobre o 
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Ambiente Humano (Harrington; Knight, 2001). 
 
As grandes empresas que antes extraiam recursos naturais sem um planejamento 
prévio de preservação, agora teriam que reparar todos os danos que foram  
causados para não ter sua imagem denegrida, o que é claro resultaria em problemas 
corporativos, dificultando o relacionamento com investidores e compradores, assim, 
as empresas acabaram por procurar meios mais sustentáveis para a sua  
exploração, buscando ao máximo minimizar todo o impacto que seria causado 
naquela região. Este evento acabou possibilitando a criação do relatório ‘‘Nosso 
Futuro Comum’’ desenvolvido pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, exposto por o relatório acabou por influenciar uma gestão mais 
sustentável e menos agressivo ao meio ambiente, exposto pela Organização das 
Nações Unidas no Brasil. Hoje as normas regulamentadoras, códigos e leis que tem 
o intuito de auxiliar os empreendimentos mineiros na extração de forma sustentável 
afim evitar danos irreversíveis a natureza. O meio de extração pode acarretar vários 
fatores danosos, irreversível de difícil reparação, que muitas vezes podem ser 
minimizadas em uma pesquisa prévia sobre o impacto na região, antes da extração 
desses minérios (Jacobi, 2005). 

 

A busca por uma atividade mineira de forma sustentável é a grande meta para as 
empresas e um melhor aproveitamento do material extraído, além de ser um aspecto 
positivo do ponto de vista ambiental, também é positivo para as empresas, visto que, 
estão terão uma boa imagem perante a sociedade, atualmente isso é visto em 
diversos estudos, como em cidades que apresentam a atividade mineira mais antiga 
têm em suas bases um forte senso de proteção ambiental, principalmente na região 
Sudeste (Enríquez, 2007). 

 

O desenvolvimento sustentável baseia-se em três fatores: o econômico, social e 
ambiental, sendo que esses três fatores são equivalentes e são formados pela 
dignidade da pessoa humana, com seus direitos individuais, coletivos e sociais. No 
entanto, apesar do desenvolvimento sustentável está sendo aplicado e exigido na 
forma de lei, ainda há uma dificuldade em sua aplicação, já que no atualmente 
estamos vivendo o progresso do aperfeiçoamento e propagação do setor industrial 
das mais Variadas áreas, contribuindo, assim, para que haja maior propagação de 
degradação do meio ambiente (Silvestre, 2007). 

 

O Amapá possui cerca de 71% do seu território institucionalizado como áreas 
protegidas fazendo com que a exploração no estado ocorra de forma lenta. Outra 
peculiaridade é a grande participação da administração pública na economia, onde 
está é a maior em toda a federação. Há na mineração outros dois fatores que 
influenciam na aplicação da sustentabilidade não só no Amapá, mas nacionalmente, 
sendo esta primeiramente, a aplicação tardia dos instrumentos regulatórios de 
gestão ambiental que foram somente aplicados no ano de 1981, fazendo com que  
as indústrias dos mais diversos setores viessem a passar por uma inspeção para 
evitar possíveis impactos que podem atingir a biota e o meio ambiente que agora 
são exigidos por lei. Estes levaram diversas indústrias ao colapso, já que antes não 
havia a priori grande preocupação com o meio ambiente (Chagas, 2013). 

 

O segundo fator que influencia é colaboração reduzida por parte das mineradoras e 
outras indústrias, que ocorre muitas vezes em casos de atividade má planejada, 
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desenvolvida sem critérios ou ignorando as elementares técnicas extrativas. Neste 
caso não há o comprimento das normas regulamentadoras imposta pela Política 
Nacional de Meio Ambiente. Todos esses fatores levam a degradação e poluição  
das regiões, mas algumas passam a serem problemas estaduais e federais, que 
necessitam e necessitam ser corrigidos (Silvestre, 2007). 

 
No entanto, sabe-se que o setor industrial é essencial para a ascensão econômica 
de um país trazendo assim como benefícios renda nacional e maior nível de vida da 
população, além de gerar empregos, alto padrão de vida, especializações entre 
outros benefícios. Grande parte desses fatores é oriunda da atividade mineradora, 
que apesar de ter uma infeliz deficiência no tripé da sustentabilidade, sendo então 
vista como agressora ambiental é esta atividade que gera a elevação da economia e 
da sociedade (Tomic, 2012). 

 
4. CONCLUSÕES 

 

O trabalho mostrou os impactos existentes na região onde ocorrem ou ocorreram 
principais atividades mineiras no Amapá. O estado apresenta grande potencial em 
riquezas naturais que provoca um enorme interesse de olhares de fora, o que por 
uma série de fatores, provocando alguns benefícios em prol da sociedade ali 
residente devido ao extrativismo dos minérios ali presentes, assim como impactos 
negativos, tanto ambiental quanto social que ocorre muitas vezes em casos onde a 
atividade é má planejada, desenvolvida sem critérios ou ignorando as elementares 
técnicas extrativas. Quando não há o comprimento das normas regulamentadoras 
imposta pela Política Nacional de Meio Ambiente. 

 

As empresas de extração mineral hoje têm um grande desafio pela frente de 
desenvolver e sobrepor um sistema de organização que agregue a produtividade e a 
conservação ambiental, dois fatores importantíssimos para o desenvolvimento e 
reconstrução da área degradada. O avanço tecnológico possibilita a indústria 
mineradora uma atuação no mercado bastante positiva, pois utiliza técnicas e realiza 
procedimentos eficazes e a primazia nos resultados. 

 
A extrativa mineral tem que cada vez mais buscar recursos novos, para trazer a 
qualidade de vida, o bem estar da sociedade e da natureza, promovendo assim um 
equilíbrio entre o desenvolvimento e a sustentabilidade, pois a preservação de forma 
alguma é um obstáculo para o progresso. 
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