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p R E FÁC I O

Os riscos apresentam uma grande diversidade, quer nas causas que os podem ori-

ginar, quer nas consequências que a sua manifestação pode determinar, pelo que só 

uma abordagem com pluralidade permite apresentar uma visão holística das múltiplas 

possibilidades de abordagem que os estudos dos riscos e das catástrofes proporcionam.

Ora, esta obra, em que são apresentadas várias perspetivas de análise, resulta pre-

cisamente de uma série de textos que, embora abordem temáticas diferentes, desde 

os riscos naturais aos antrópicos, e com estes materializados nos riscos tecnológicos 

e sociais, faz com que todos eles estejam ligados pelo mesmo fio condutor, que con-

siste em prevenir a sua manifestação, tomando as necessárias medidas de segurança, 

adequadas a cada tipo de risco, com o objetivo de reduzir os danos causados pelas 

suas manifestações.

Mas, como todos sabemos, entre a teoria e a aplicação prática existe um longo 

caminho que é necessário ir percorrendo e a publicação deste volume constitui mais 

um pequeno passo, no sentido de divulgar situações que poderiam ter sido evitadas 

ou, pelo menos, cujos efeitos poderiam ter sido bem mais reduzidos se houvesse 

uma melhor percepção do ricos e uma maior cultura de segurança.

Com efeito, o objetivo desta série é o de ir dando alguns pequenos passos, visan-

do esse objetivo, através da edição regular de novas obras que, todos os anos, ajudem 

a alertar para situações concretas de manifestações de riscos.

Tendo em consideração que o ano de 2018 foi o de arranque desta nova coleção 

e que, com a publicação deste volume, foram dadas à estampa cinco obras, não 

podemos deixar de considerar que a série arrancou com fulgor e será desejável que, 

no próximo ano, possa manter o mesmo ritmo de publicação. 

Para que isso aconteça e porque a série está aberta à colaboração de todos quantos 

se preocupam com os riscos e as suas manifestações, sejam eles e elas associados ou 

não da RISCOS, contamos receber propostas para publicar livros nesta série, de modo 

a que ela possa ser útil a todos quantos pretendem reduzir os efeitos das catástrofes. 

Coimbra, 30 de novembro de 2018.

Luciano Lourenço
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Fernando Rebelo (2010), numa das suas obras derradeiras, onde sistematizou 

o desenvolvimento da relação entre a Geografia Física e os Riscos Naturais1, ao 

invocar o contributo dos geógrafos percursores do estudo destes fenómenos em 

Portugal, deixou a seguinte reflexão:

“No entanto, se as observações «em cima do acontecimento» foram 

importantes para muitos geógrafos, foi quase sempre através do estudo de 

situações de crise acabadas de ocorrer que puderam deduzir como elas, 

frequentemente, resultavam da evolução de situações de perigo, que talvez 

pudessem ser evitadas” (Rebelo, 2010, p. 28).

Nesta obra intitulada “Pluralidade na diversidade de riscos”, agrupa-se um 

conjunto de capítulos, derivados do esforço de investigação científica de vários 

autores que, na sua essência, expressam essa mesma preocupação, ou seja, a de 

refletir aprofundadamente sobre uma multiplicidade de situações de risco, assim 

como as formas de mitigação. Tendo em conta as palavras componentes dos vários 

títulos enunciados, percebe-se a natureza do objetivo desta obra, centrada em 

quatro ações principais, a saber: avaliar, aperfeiçoar, mudar paradigmas, prever. 

No fundo, partir da diversidade fatual das causas das situações, pretende-se re-

fletir sobre as formas de aprimorar as respostas através da mitigação das falhas, 

assim como de novas possíveis soluções. É nesta lógica epistemológica que, por 

um lado, se poderão corroborar e aperfeiçoar paradigmas; por outro, repensá-los 

numa lógica de mudança e de inovação. 

1 Rebelo, F. (2010), Geografia Física e Riscos Naturais. Coimbra: Imprensa da Universidade de 
Coimbra.

https://orcid.org/0000-0003-3927-0748
https://orcid.org/0000-0001-8665-4459
mailto:adelia.nunes%40fl.uc.pt%0D?subject=
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Os trabalhos aqui apresentados organizam-se em torno de quatro áreas temáti-

cas, nomeadamente a formação; o clima e a sensação térmica; o ambiente; a psique.

No que diz respeito à formação, Adriana Azevedo apresenta um estudo em que 

pretende avaliar a adequação dos currículos de defesa civil para o corpo de bombei-

ros do rio de janeiro, tendo em vista a redução do risco de desastres. A sua pesquisa 

incidiu em cursos ministrados pela Escola Superior de Comando de Bombeiro Mi-

litar a na Academia de Bombeiro Militar D. Pedro II, através do levantamento das 

ementas, grade curricular e planos de sessão, sendo a metodologia utilizada de cariz 

empírico-analítico, com base na análise comparativa.

Já Óscar Catarino e António Amaro procuraram refletir sobre a mudança de pa-

radigma da proteção civil municipal, tendo em conta o papel dos agrupamentos de 

corpos de bombeiros, no que diz respeito às respostas ao socorro dadas à população. 

Metodologicamente, os autores optaram pelo estudo de caso dos agrupamentos dos 

corpos de bombeiros de Mafra e Espinho, tendo sido realizadas entrevistas semies-

truturadas, que serviram de base a uma análise de conteúdo.

Sobre a questão do clima e da sensação térmica, dois capítulos abordam áreas 

temáticas de interesse. Vinicius Carmellos compara a variabilidade das chuvas du-

rante o cultivo da soja, tendo como referência o período temporal compreendido 

entre 1998-1999 e 2012-2013. A sua pesquisa centra-se na região noroeste do Rio 

Grande do Sul e na região Norte do Mato Grosso. O autor optou por uma abor-

dagem estatística, analisando os dados mensais totais acumulados entre outubro e 

abril dos anos propostos, com posterior cálculo da correlação multivariada entre os 

fatores de precipitação, superfície cultivada e quantidade produzida.

Nuno Gomes e Henrique Vicêncio apresentam os resultados de um trabalho 

de investigação, cujo objetivo se centrou no estudo do grau de envolvimento dos 

municípios portugueses do continente, na problemática das alterações climáticas, 

além de analisarem os modos de articulação com a administração central, em es-

pecial com os organismos responsáveis pela proteção civil. Os autores basearam os 

procedimentos metodológicos num questionário em plataforma virtual (Google), o 

qual foi respondido por 278 Câmaras Municipais.

No que concerne à dimensão da sensação térmica, Mário Talaia analisou o con-

forto térmico, tendo em conta as condições termohigrométricas resgistadas em am-



11

biente específico. Com base na validação de um método de cálculo de isolamento 

térmico de vestuário, o autor intersecciona fatores como a temperatura do ar, a 

temperatura do termómetro húmido, entre outros, para perceber o nível de confor-

to dos intervenientes, na relação entre o contexto de exposição e o vestuário usado.

No que diz respeito ao ambiente, Geórgia Pellegrina, Anna Peixoto e Machado 

Kaiser, realizaram uma evolução temporal dos movimentos de massa na região leste 

do estado de S.Paulo, no Brasil, no período temporal de 2009 a 2015. Os autores 

pretenderam averiguar a relação entre a pluviosidade, a ocorrência de movimentos 

de massa, a densidade populacional e o número de indivíduos afetados. Do ponto 

de vista do método de trabalho, foram numeradas as ocorrências dos três períodos 

mais críticos do tempo em estudo, tendo sido a distribuição espacial das ocorrências 

e de suas vítimas comparadas com as precipitações normalizadas em função das 

normais pluviométricas e da densidade populacional dos municípios.

Já Fernanda Follmann, Franciele da Silva, Eliane Foleto e Francisco Costa, 

discutiram a importância das áreas de preservação permanente na prevenção do 

risco geomorfológico, na microbacia hidrográfica de Chácara das Flores, Em Santa 

Maria, Rio Grande do Sul, Brasil. O método utilizado permitiu combinar a carto-

grafia da área em estudo com o mapa das áreas de risco geomorfológico.

Também Mohammed El-Fengour, Carlos Bateira, Abdelhak El-Fengour, Ab-

delghani Houari e Mstafa Hmamouchi apresentam um trabalho sobre os processos 

hidroerosivos nas Montanhas do Rif, em Marrocos, e de como este tipo de risco está 

a afetar as infraestruturas e territórios adjacentes (redes viárias, terrenos agrícolas, 

etc), com as consequências socio-económicas conexas. Para realização do estudo, os 

autores recorreram a fotografias aéreas, cartografia, assim como ao cálculo “cumu-

lative rainfall”. 

Valdemar Rocha e Vaneusa Pereira abordam o tema da exploração mineral 

no Maciço do Espinhaço, na Bahia, Brasil, dando conta dos riscos ambientais 

associados, assim como das alterações sócio-espaciais decorrentes, nomeadamente 

no que respeita ao acesso aos recursos hídricos. A metodologia usada baseou-se na 

recolha de dados em contexto de trabalho de campo, pela observação direta, assim 

como por captação de imagens fixas e realização de questionários por entrevista 

e por inquérito.
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Lídia Ramos, Leo Name e Céline Veríssimo dão visibilidade ao caso de Vila 

Hayes, no Paraguai, refletindo sobre as injustiças ambientais e de como estas mais 

afetam populações vulneráveis, com fragilidades económicas e sociais. Os autores 

agruparam e discutiram um vasto conjunto de dados, reforçando o papel dos geó-

grafos enquanto ativistas e promotores da justiça social, dando voz à situação peri-

clitante de comunidades de/em risco.

Por fim, a dimensão da psique está plasmada no capítulo de Altino Filho e Vitor 

Silva, que abordaram a questão do transtorno de stress pós-traumático, enfatizan-

do o papel da música como ferramenta que coloca em evidência as angústias e os 

traumas da sociedade moderna. Tendo como base duas letras de canções, os autores 

realizaram uma análise de conteúdo, procurando evidenciar o benefício desta arte 

como difusora da dinâmica patológica em causa e, em certa medida, desconstruir 

os estereótipos em torno dos transtornos mentais.

Num contexto territorial cada vez mais complexo, é urgente olhar para a os ris-

cos de forma plural e diversa, para que os estudos cindínicos possam manter o seu 

caráter inovador e utilitário, colocando-se ao serviço dos profissionais atuantes em 

momentos de risco, dos investigadores e, acima de tudo, das populações afetadas.
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Resumo: Esta pesquisa analisa os riscos ambientais decorrentes da exploração 

mineral no Maciço do Espinhaço-BA. Analisa também as alterações 

socioambientais decorrentes da implantação da mina. Percebe-se que 

com o início das atividades de mineração o território que margeia 

a área da exploração mineral sofre transformações socioespaciais e 
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territory that borders the mineral exploitation area underwent socio-

-spatial and environmental changes, as well as changes in the water 

resources available to the inhabitants of the area. 

 

Keywords: Environmental risk, environmental damage, iron ore mining.

Introdução 

A extração mineral não é novidade no Brasil. Desde o período colonial existem 

registros de mineração nas terras que hoje compõe o território brasileiro. De acordo 

com o Departamento Nacional de Produção Mineral-DNPM (2015), o setor 

mineral responde por 4 % do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, com mais de 

8.000 mil empresas mineradoras registradas no DNPM. O ferro é um dos minerais 

mais extraídos no país e representa 82 % do total de minérios exportados. 

Contudo, apesar da importância econômica da atividade, a extração mineral do 

ferro no Brasil também representa uma das atividades que oferece mais riscos, tanto 

para os trabalhadores das minas quanto para a população que habita as regiões e 

cidades próximas às minas de ferro. Os riscos da mineração na área da Mina Pedra 

de Ferro estão relacionados aos problemas oriundos da mineração que segundo 

Remacre (2011), podem ser englobados em quatro categorias: poluição da água, 

poluição do ar, poluição sonora, e subsidência do terreno. Em geral, a mineração 

provoca um conjunto de efeitos não desejados que podem ser denominados de 

externalidades e essas externalidades consubstanciam em riscos potenciais à 

sociedade diretamente envolvida nas diversas etapas da produção mineral. 

Algumas dessas externalidades segundo Remacre (2011) são: alterações ambientais, 

conflitos de uso do solo, depreciação de imóveis circunvizinhos, geração de áreas 

degradadas e transtornos ao tráfego urbano. Estas externalidades geram conflitos 

com a comunidade, que normalmente têm origem quando da implantação do 

empreendimento, pois o empreendedor não se informa sobre as expectativas, anseios 

e preocupações da comunidade que vive nas proximidades da empresa de mineração.
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Todas essas externalidades são relatadas pelas entidades não governamentais, 

Ministério Público Estadual e moradores entrevistados na pesquisa de campo para 

detectar os riscos e danos ambientais decorrentes da exploração mineral, já que o 

estudo que originou essa publicação trata das implicações socioambientais que a 

mineração de ferro promoveu e ainda promove no território do Município de Caetité.

Segundo tais representantes, nas diversas etapas da implantação do projeto 

Mina Pedra de Ferro os conflitos foram marcantes e ainda estão em ocorrência no 

atual estágio da exploração de ferro, principalmente quanto à implantação da lagoa 

de rejeito de minério que teve a licença de instalação autorizada, mas foi embargada 

pelo Ministério Público Estadual, por atingir área de preservação permanente no 

entorno de nascentes que drenam para a bacia do rio São Francisco. 

A exploração de ferro na Mina Pedra de Ferro, localizada no Maciço do 

Espinhaço, no Estado da Bahia-Brasil, está rodeada por comunidades rurais de 

diversos tamanhos. Tais comunidades já estão sendo afetados diretamente por 

alterações na qualidade do ar e nos níveis de ruído, danos a pinturas rupestres, 

diminuição dos elementos relevantes do patrimônio natural e cultural, além da 

diminuição do volume de água das nascentes que abastecem tais comunidades. 

A área onde está a estrutura produtiva do minério de ferro, bem como a cava 

da mina, a escombreira, construção dos diques de contenção de sedimentos, planta 

de beneficiamento do minério, barragem de lamas, estruturas de apoio operacional, 

vias de acesso internas, fabrica de explosivos e alojamento apresenta fragilidade do 

ponto de vista ambiental. Conforme o Código Florestal de 2012, o Maciço do 

Espinhaço em Caetité-BA, é considerado Área de Preservação Permanente-APP, 

por enquadrar em  vários parâmetros da lei um deles é: área protegida, coberta 

por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 

paisagem, a estabilidade geológica; por possuir mais de uma centena de nascentes 

todas próximas uma da outra, por conformar topo de montanha com relevo 

fortemente ondulado. Isto determina que não devesse ter sido concedida a licença 

de instalação de todo esse parque produtivo, já que o grau de fragilidade ambiental 

é alto em toda a cadeia montanhosa do Maciço do Espinhaço. 

Essa fragilidade é definida tanto pelo relevo fortemente ondulado e escarpado; 

pela presença de mananciais e nascentes; pela presença de vegetação endêmica que só 
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existe no topo do Maciço do Espinhaço, pelo perfil de solos tipo neossolo e argissolo 

que são instáveis e rochosos. Além da forte presença de falhas geológicas, com  

encostas e vales que possuem pinturas rupestres. Todo esse complexo geoambiental 

forma uma espécie de berçário para diversas espécies do mundo animal e vegetal. 

A exploração do minério de ferro e toda a cadeia produtiva do setor mineral, 

que trabalha com recurso natural não renovável, podem acarretar danos sensíveis 

e duradouros ao meio ambiente e à sociedade. É esse enfoque que norteia este 

trabalho. Pretende-se com esta pesquisa apresentar as alterações socioambientais e, 

principalmente, os riscos e danos aos recursos hídricos nas comunidades diretamente 

atingidas pela mina Pedra de Ferro.

 Também tem-se uma avaliação socioambiental e dos riscos da exploração 

mineral, que apesar de estar em uma fase inicial, (de implantação do parque 

produtivo, escavação da cava da mina e produção de minério de ferro em fase 

experimental), já acarreta uma serie de danos na área da mineração.

Assim pretende-se aqui entender os riscos advindos da dinâmica de uso e 

ocupação da terra e como tais usos interferem na qualidade de vida dos moradores 

locais. Segundo o Conselho Estadual de Meio Ambiente- CEPRAM (2009), o 

conjunto de riscos advindos da mineração são os riscos individuais que ocorrem 

na produção propriamente dita, os riscos sociais que abrange toda a comunidade 

envolvida direta e indiretamente na extração produção e beneficiamento do minério 

de ferro e o risco ambiental que pode ser moderado, critico ou catastrófico a 

depender do raio de abrangência do fenômeno espacialmente falando.

Assim, foram pensados para a análise, os riscos e vulnerabilidades sociais e os riscos 

e danos ambientais produzidos pela implantação do parque produtivo da mina.  Além 

disso, busca-se verificar os indicadores das implicações ambientais da região de estudo. 

Nesse sentido, analisa-se aqui o uso e ocupação das terras no entorno da Mina 

Pedra de Ferro no município de Caetité-BA e demais municípios circunvizinhos, 

levando em consideração o processo de expropriação de terras realizado pelas 

diversas empresas de cunho mineralógico que se instalam no Maciço do Espinhaço.  

Além da expropriação das terras, existe uma serie de danos ambientais e que 

correspondem aos riscos aos quais os habitantes que residem nas comunidades do 

entorno estão diretamente expostos.
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Destacam-se as alterações na disponibilidade das águas nas bacias e microbacias 

do entorno da mina. Segundo os órgãos de fiscalização ambiental e segundo relato 

de moradores entrevistados (2015) já houve o rebaixamento do lençol freático 

que diminuiu a vazão da água e aumentou a profundidade dos poços tubulares 

utilizados no abastecimento das comunidades do entorno da mina. Em outros 

pontos já explorados para a implantação do parque produtivo (cava da mina, 

depósito de rejeitos I e II usina de beneficiamento e lavagem do minério) verifica-se 

o soterramento de várias nascentes e mananciais pela retirada da camada superficial 

do solo e supressão da vegetação natural da área para a implantação da mina, assim 

como os danos e impactos socioambientais iniciais causados pela implantação da 

Mina Pedra de Ferro no município de Caetité. 

Os procedimentos metodológicos utilizados para a obtenção dos resultados da 

pesquisa apresentados aqui, foram: a pesquisa de campo no ano de 2015 e 2016 

com a realização de observação direta em campo, com o levantamento dos aspectos 

produtivos e das alterações da paisagem por meio de fotografias e imagens seguida 

por entrevistas com moradores, associações locais e nacionais, seguido entrevistas e 

questionários aplicados junto aos órgãos ambientais municipais e estaduais, ministério 

público. Também foram realizados diversos levantamentos de dados junto aos órgãos 

públicos e sites especializados na questão mineralógica e socioambiental. Foram 

realizados levantamentos cadastrais para o mapeamento temático e sistemático do 

qual originou uma sequencia de mapas utilizados no estudo apresentado aqui. 

A atividade mineradora e o meio ambiente

A partir do momento que a sociedade passou a ser regida por modelos de 

produção e desenvolvimento econômico, começou a priorizar a maximização 

econômica em detrimento à conservação ambiental. Nessa linha de pensamento, 

Casseti, discorre que:

“A história do homem tem demonstrado a procura permanente de sua 

harmonia com a natureza, o que não exime a degradação ambiental de 
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ser considerada também histórica: inicia com a agricultura predatória 

na África (6.000 AC), continua com a quebra do equilíbrio natural 

decorrente da substituição da população nômade pela sedentária, como 

nas estepes da Ucrânia e América e intensifica-se com a implantação do 

sistema capitalista” (Casseti, 1995, p. 20).

Toda ação humana no espaço causa algum impacto em diferentes níveis, gerando 

alterações com graus diversos de agressão, levando às vezes as condições ambientais 

a processos até mesmo irreversíveis (Ross, 2005). Nessa perspectiva, como reforça 

Casseti (1995, p. 20) “a forma de apropriação e transformação da natureza responde 

pela existência dos problemas ambientais, cuja origem encontra-se determinada pelas 

próprias relações sociais”. 

Orellana (1985, p.126) ressalta que as relações sociais estão intrinsecamente 

ligadas às questões ambientais em um processo que denomina o meio ambiente 

como sendo o “resultado de interações e funcionamento entre os elementos sociais e 

naturais. [...] Que compatibiliza o desenvolvimento da economia humana com as 

restrições impostas pela natureza”.

Nessa perspectiva de análise Reigota destaca que: 

“Meio ambiente é um lugar determinado ou percebido, onde os ele-

mentos naturais ou sociais estão em relações dinâmicas e em interação. 

Essas relações implicam processos de criação cultural e tecnológica e pro-

cessos históricos e sociais da transformação do meio natural e construído” 

(Reigota, 1997, p.14).

Sobre isso, Guerasimov (1983, citado por Casseti, 1995, p. 43) constata 

que “a rigor, a Geografia tem estudado sempre o meio ambiente, tomado em seu 

conjunto como um sistema em que estão incluídos os componentes naturais e sociais 

(tecnológicos)”. Nesse caso, ao se tratar das questões ambientais, a geografia nos 

permite a aproximação do homem com a natureza, rompendo a visão dicotômica 

na compreensão da interdependência homem-natureza, assim como nos permite 

compreender a capacidade do homem de transformar a natureza e a si próprio. 
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Nessa perspectiva de análise acerca da relação homem com o meio ambiente e 

os problemas ambientais, desencadeados em função das atividades desenvolvidas 

sobre a natureza ao longo dos tempos, ressalta-se o papel do estudo de impacto 

sobre o meio natural, que para Sanchez (2013) o impacto ambiental refere-se às 

alterações ambientais resultantes da ação humana sobre a natureza, especialmente 

aquelas alterações resultantes da implantação de projetos de exploração de recursos 

naturais incluindo ai neste caso os projetos de exploração mineral com maior ênfase 

na alteração da paisagem. Já Bertrand (1978, citado por Hunka, 2006) afirma que 

“para cada ambiente existe uma atividade adequada, que pode ser tolerante e menos 

impactante, devendo ser prognosticado através do conhecimento profundo das relações 

que se processam nos sistemas ambientais”.

O meio ambiente encontra-se hoje sobrecarregado pelas atividades antrópicas, 

as quais o encaminham para o risco de exaustão de muitos dos seus recursos pelo 

uso continuo em muitos casos aplica-se a teoria do valor de uso pelo valor de troca  

ou seja, quanto mais escasso for o bem natural mais elevado se torna o seu valor 

e , em determinadas situações, não conseguem recuperar por si só, exigindo ações 

de recuperação e regeneração das áreas degradadas para o reequibrio ambiental 

De um modo geral, pode-se notar que há um confronto ideológico muito intenso 

entre desenvolver-se economicamente ou conservar a natureza. Este embate, 

portanto, tem sido bastante evidenciado nas principais conferências ambientais, 

ainda que seja de forma incipiente. Mas o fato é que, pelo menos no âmbito 

das discussões, tem existido uma análise mais cristalizada acerca dos problemas 

ambientais, demonstrando através das evidentes preocupações, a busca pelas 

soluções necessárias.

Nessa interação do homem com o meio ambiente, destaca-se a apropriação 

da natureza de maneira exacerbada e exploratória. Ao se apoderar dos minérios 

dispostos na natureza o homem constrói e reconstrói a paisagem em que esses 

recursos estão inseridos e, na maioria das vezes essa modificação atinge distintas 

regiões que vão além daquelas do entorno do parque produtivo Assim sendo, 

ressalta-se a mineração como um bom exemplo dos agentes transformadores que 

influenciam na constituição de uma nova paisagem por possuírem um considerável 

potencial indutor de alterações das relações no espaço. Como aponta Accioly.
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“A mineração  é  mui to  repre s entat iva ,  uma vez  que  é  uma 

atividade que exerce grande alteração na paisagem e no espaço, 

principalmente no caso de lavras a céu aberto, por seu potencial de 

transformação e degradação da paisagem. Além disso, a mineração 

é capaz de alterar substancialmente a estrutura e configuração de 

agrupamentos sociais e comunidades, visto que reconfigura o espaço 

por completo e suas relações, (des)construindo referências espaciais 

e culturais. Há situações onde observamos a completa destruição de 

lugares, desvinculando as raízes e identidade de famílias e grupos 

com o lugar” (Accioly, 2012, p. 12).

Na maioria dos casos, as modificações encontradas na paisagem local, 

oriundas da extração mineral, podem ser consideradas negativas ainda que a 

maior parte da população permaneça alheia aos danos ambientais. Como aponta 

Guerra e Vitte (2004, p.137), “toda e qualquer atividade econômica sempre se 

inicia com um saque sobre algum bem ambiental: a terra, os minérios, a vegetação, 

o ar, as águas, os animais”. 

No entanto, ao se realizar a exploração de algum mineral a céu aberto o ambiente 

sofrerá intensa modificação, influenciando diretamente na qualidade de vida das 

pessoas e na alteração da paisagem natural. Portanto, a mineração é um processo de 

atividades que agride o meio ambiente (Guerra e Vitte, 2004).

É necessário, pois, destacar que o aproveitamento de recursos minerais gera 

emprego e renda para população da área direta e indiretamente afetada, além 

dos tributos gerados para o município. Por isso, a aplicação coerente da política 

mineral pelos administradores municipais resulta, sem dúvidas, em um incremento 

significativo do orçamento municipal.

Diante das leituras realizadas centradas em autores como Accyoly(2012), Vitte 

(2007), Ross (2005), percebe-se que, áreas em que são desenvolvidas atividades 

mineradoras sua geomorfologia é alterada, seu relevo é modificado de forma brusca, 

podendo ter como maiores consequências, erosões que implicam em voçorocas e 

assoreamentos. O Relatório de Impacto Ambiental da implantação da Mina Pedra 

de Ferro na Bahia - RIMA, constata que: 
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“Serão efetuadas ações na área explorada como a remoção da cobertura 

vegetal e da camada superficial de solo nas áreas de acessos e estradas, de-

capameamento das áreas de lavra, processo de lavra e disposição de estéril 

que levarão ao aumento da propensão dos solos à erosão. A geração de áreas 

expostas em taludes de corte e aterro também poderá favorecer a ocorrência 

de movimentos de massa ou escorregamentos” (BAMIN, 2009, p. 124).

Durante a operação de uma mina o solo é alterado após a retirada da cobertura 

vegetal para abertura da cava e construção de vias de acesso. Ao decapearem a área 

de vegetação natural, as características do solo serão alteradas comprometendo sua 

permeabilidade, modificando suas propriedades em função da contaminação com 

resíduos sólidos, ocasionando a inviabilização para uso agrícola em decorrência 

disposição dos rejeitos soterrados ou expostos, entre outros agravos. Ainda 

conforme o Relatório de impacto Ambiental da Bamin o impacto associado 

à terraplanagem é negativo, de incidência direta, permanente e irreversível, 

pois o solo não retornara a sua condição original depois de cessada a ação de 

terraplanagem (RIMA, 2009, p. 90).

Ainda com relação ao uso do solo, Guerra e Vitte (2004, p. 233) chamam a 

atenção para a extensão das consequências da erosão dos solos. Nesse caso, eles 

afirmam que “a erosão tem suas consequências danosas não apenas onde ela ocorre, mas 

seus efeitos podem ser notados vários quilômetros afastados de onde o processo erosivo 

esteja acontecendo”. Assim sendo, infere-se que, os efeitos da exploração do ferro 

não se restringirão apenas ao local da mina, mas poderão se estender para áreas 

adjacentes interferindo em atividades agrícolas, assoreando rios, contaminando 

corpos hídricos, etc. 

Citam-se também os principais efeitos nocivos causados pelo material 

particulados gerados pela exploração de ferro e que acarretam danos sobre a saúde 

humana, como a diminuição da capacidade pulmonar, e os efeitos negativos no 

processo reprodutivo das plantas, comprometendo a vegetação local e regional. 

Além disso, conforme afirma Almeida (1999, p. 18), “a fauna, também, sofre com 

a disposição de partículas na atmosfera com o enfraquecimento do sistema respiratório 

dos animais tornando-os mais susceptíveis às doenças”. 
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A exploração de ferro também pode levar a sérios impactos sobre as águas na região 

onde ela se desenvolve. Os impactos ocorrem tanto nas águas superficiais quanto nas 

águas subterrâneas. Na primeira pela necessidade de água no processamento e trans-

porte do minério e na segunda pela usual presença de lençóis freáticos no subsolo que 

serão perfurados para uso na operação ou removidos para que o minério seja extraído. 

Sendo assim, o lençol deixa de existir ou é pelo menos modificado (Mendes, 2008).

Assim, os danos ambientais causados pela mineração promovem paisagens onde 

os cenários são, na maioria das vezes, de devastação. Conjectura-se que a recuperação 

ambiental da paisagem alterada não implicará o retorno à sua configuração original. 

Pode-se considerar uma nova configuração espacial e criação de novas paisagens, 

socialmente construídas.

A mina Pedra de Ferro e os principais depósitos minerais do Maciço do 

Espinhaço Norte

A mina Pedra de Ferro está localizada no Maciço do Espinhaço entre os 

municípios de Caetité, Pindaí, Caculé, Ibiassucê e Licínio de Almeida-BA. Esta 

porção do território baiano possui formações geológicas que concentram diversos 

depósitos ferríferos (fig. 1), formados há bilhões de anos e propiciou a implantação 

de uma cadeia produtiva da mineração em especial o complexo minerário para 

exploração de ferro. Para entender essa lógica precisamos ver como foi formado 

todo conjunto geológico do Maciço do Espinhaço Norte no Estado da Bahia. 

Possui uma geomorfologia orientada sobre os Patamares Oriental e Ocidental do 

Espinhaço, Pediplano Sertanejo e Superfícies dos Gerais do Planalto do Espinhaço. 

A área no entorno do Maciço do Espinhaço Norte abrange vários municípios 

com cidades pequenas e médias (fig. 1) que vem tendo um crescimento demográfico 

significativo entre os anos de 2000 a 2016, atingindo neste último ano uma população 

estimada em 400.000 habitantes (IBGE, 2016). As principais atividades socioeconômicas 

da região se apoiam fundamentalmente na agropecuária, na agricultura e na mineração. 

Na mineração destaca-se a exploração de ricas jazidas de urânio, manganês, ametista, 

argila e ferro, além da implantação de parques eólicos (IBGE, 2016).
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fig. 1 - Mapa dos municípios e dos depósitos ferríferos no 
Maciço do Espinhaço- Estado da Bahia- Brasil.

Fig. 1 - Map showing the municipalities and the iron ore deposits in the 
Maciço do Espinhaço - state of Bahia, Brazil.
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Do Maciço do Espinhaço às Jazidas de Ferro

Situado na porção Centro-Sul do estado da Bahia, o Maciço do Espinhaço 

corresponde a um prolongamento da Cordilheira do Espinhaço que possui mais de 

700 km de extensão no sentido Norte-Sul, ocupando terrenos nos Estados de Minas 

Gerais e Bahia - Brasil (fig. 2).

fig. 2 - Mapa da Cordilheira do Espinhaço entre os Estados da Bahia e Minas Gerais - Brasil 
(Fonte: Adaptado por Rocha 2016 de Megadiversidade, 2008).

Fig. 2 - Map of the Cordilheira do Espinhaço between the states of Bahia and Minas Gerais, Brazil 
(Source: Adapted by Rocha 2016 of Megadiversidade, 2008).
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A Cadeia do Espinhaço caracteriza-se por um conjunto montanhoso consti-

tuído por blocos de surpreendentes dimensões que afloram entre o Cerrado e a 

Mata Atlântica. No que concerne a Geomorfologia, surgiram vários termos para 

conceituar tal relevo, conhecido como “serra”, “cordilheira”, “orógeno”, ou “planalto” 

(Gontijo, 2008). Em 1822, Eschwege, conhecido por Barão de Eschwege, 

contratado pela coroa portuguesa para proceder ao estudo do potencial mineiro 

do Brasil, introduziu o termo “Serra do Espinhaço”. Saadi e Knauer afirmam que: 

“A Serra do Espinhaço, com mais de 1200 km de extensão, atravessa, 

em direção próxima ao meridiano, os estados da Bahia e de Minas 

Gerais, onde é separada em dois setores nas proximidades do paralelo 

17°00’S: Meridional e Setentrional. Com a descoberta dos depósitos 

diamantíferos no início do século XVIII em terrenos do Setor Meridional, 

estudos geológicos passaram a se concentrar especialmente na região de 

Diamantina” (Saadi, 1995, Knauer, 2007, p.81). 

Saadi (1995) discorre que a constituição fisiográfica da Serra do 

Espinhaço configura um planalto irregular de primeira magnitude no relevo 

brasileiro, esculpido pela ação fluvial em rochas metassedimentares meso e 

paleoproterozóicas, com uma importante distinção morfotectônica entre sua 

porção meridional e setentrional. A área de estudo, o município de Caetité, 

concentra-se na porção setentrional. 

Segundo Schobbenhaus (1972), o arcabouço tectônico do Espinhaço 

setentrional caracteriza-se por um sistema de dobras e falhas de abrangência 

regional. Fundamentalmente, encontra-se presente nas rochas da cobertura e em 

parte do seu embasamento, sendo, também, formado por um padrão estrutural de 

orientação preferencial N-S e NNW-SSE, que se encontra nas rochas da cobertura 

e em parte do seu embasamento.

 O Maciço do Espinhaço é considerado como uma das maiores cordilheiras do 

Brasil, devido à extensão, sua singularidade e forma. É uma cadeia de montanhas 

entrecortada por picos e vales muito longa em sua extensão. De acordo com o 

Projeto Espinhaço – COMIG (1997, p. 76), a Cadeia do Espinhaço: 
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“Representa um importante acidente geográfico que se estende desde as 

proximidades de Belo Horizonte até o limite norte do Estado da Bahia com 

o Estado do Piauí. O relevo da serra é marcadamente acidentado com alti-

tude geralmente superior a 1.000 m, alcançando um máximo de 2.002 m 

de altitude. A Serra do Espinhaço corresponde a um importante divisor de 

águas para as bacias hidrográficas do Rio São Francisco e dos rios que fluem 

para leste e deságuam no Oceano Atlântico, tendo como bacias hidrográfi-

cas principais as dos rios Jequitinhonha e Doce. [...] A região da Serra do 

Espinhaço encontra-se na faixa de clima subtropical quente, com microclimas 

diversos relacionados a fatores topográficos. A temperatura média anual está 

em torno de 18 a 19 °C. A precipitação anual varia de 850 a 1.400 mm, de 

norte para o sul da serra. As coberturas vegetais na região são representadas 

por campos rupestres e campos de altitude, cerrado e floresta subcaducifólia 

principal. A ocorrência de um determinado tipo está fortemente condiciona-

da a condições climáticas e aspectos morfológicos” (COMIG 1997, p. 76).

Nos últimos 20 anos, vários autores como Saadi (1995) discutem a correlação 

entre as unidades do Supergrupo Espinhaço, que seriam a Serra do Espinhaço 

Meridional e Setentrional e a Chapada Diamantina. No que concerne ao arcabouço 

tectônico do Espinhaço Setentrional, Danderfer (2000) destaca-se que é marcado 

por um padrão estrutural de orientação preferencial N-S e NNW-SSE, caracterizado 

por um sistema de dobras e falhas de abrangência regional, presente nas rochas da 

cobertura e em parte do seu embasamento.

A maioria da área do topo do Maciço do Espinhaço possui feições geoambientais 

com coberturas superficiais endêmicas caracterizadas genericamente por Superfície 

dos Gerais classificada como Savana Gramíneo-lenhosa.  

A drenagem do maciço do Espinhaço é perpendicular ao cume da Cordilheira 

que funciona como um divisor de águas entre a bacia do São Francisco, cuja 

drenagem daságuas corre para oeste, e a do Rio de Contas, onde a drenagem dos rios 

e afluentes se dirige para leste. São riachos e cabeceiras superiores de vários afluentes 

dessas bacias hidrográficas; os do São Francisco são os mais importantes. Nas bordas 

da Serra do Espinhaço estão as cabeceiras e nascentes de diversos córregos e riachos 

formadores destas bacias hidrográficas (RIMA, 2009).
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O Maciço do Espinhaço possui formações geológicas que vão do Arqueano ao 

terciário e os depósitos ferríferos estão situados em toda a falha geológica que deu 

origem à Cordilheira do Espinhaço e foram sucessivamente sofrendo solidificações 

e metamorfismos, criando diferentes tipos de rochas entre elas as que concentram 

um maior teor de ferro. 

Destacam-se na área mapeada (fig. 3) os complexos do embasamento cristalino, 

como é o caso do Complexo Gavião/Paramirim, Complexo Guanambi, Complexo 

Santa Isabel, Complexo Ibitira/Lagoa Real e granitoide de São Timóteo. As 

formações metavulcanizadas e metassedimentares do supergrupo do Espinhaço, do 

Grupo Chapada Diamantina, o Grupo serra de Inhaúma e as coberturas detríticas 

do terciário. A maioria da estrutura geológica do Maciço do Espinhaço remonta ao 

período do pré-cambriano inferior, com mais de dois bilhões de anos.

fig. 3 - Geologia simplificada do Maciço do Espinhaço Norte – Estado da Bahia-Brasil
Fig. 3 - Simplified geology of the northern Maciço do Espinhaço - state of Bahia, Brazil.
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No centro da falha geológica do Espinhaço estão algumas das formações 

ferríferas entre a Formação Santo Onofre, a Formação Canatiba e o Complexo 

Santa Isabel. Outras formações situam-se na borda leste, entre o Complexo Gavião 

e o Complexo Geológico Lagoa Real.  

Na litologia do entorno da Mina Pedra de Ferro, destacam-se os anfibolitos, 

Arenitos feldspáticos, Depósitos eluvionares e coluvionares, gnaisses, granitoides, 

migmatitos, quartzitos e rochas básicas-ultrabásicas.  Na calha principal da mina 

Pedra de Ferro, os principais tipos de litologia (fig. 4) são os xistos com lentes de 

quartzo, magnetita, rochas metamorfizadas no interior da crosta, associadas com 

hematita, goetita e quartzitos.  

fig. 4 - Perfil vertical da 
estrutura litológica na calha 

da mina Pedra de Ferro 
(Fonte: adaptado de 

BAMIN, 2012). 
Fig. 4 - Vertical profile of the 
lithological structure in the 

Pedra de Ferro mine 
(Source: adapted from 

BAMIN, 2012).

O entorno da mina Pedra de Ferro apresenta vegetação de Cerrado do tipo 

Savana Gramíneo-lenhosa nas partes mais altas, mata de galeria do tipo Floresta 

Estacional Decidual e Semidecidual nos vales das nascentes e encostas e Caatinga 

arbórea aberta nas áreas mais rebaixadas. A maior parte do território é composta 

por “gerais”, denominação comum à Savana Gramíneo-lenhosa existente em todo o 

topo da cadeia montanhosa do Espinhaço. 
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Os riscos e as implicações ambientais da mineração na sociedade contemporânea 

Pode-se dizer que os riscos ambientais  estão cada vez mais presentes na atual 

fase de desenvolvimento da sociedade contemporânea. Considerando que o planeta 

regido por modelos de produção em que a maximização dos lucros destoa das ideias 

de conservação ambiental, é de longa data, a preocupação sobre as ameaças que o 

meio ambiente vem sofrendo por conta da interferência direta do ser humano na 

natureza com fins na extração de recursos naturais na busca de alguma vantagem.  

Assim podemos dizer que o risco - dentre eles o risco ambiental - pode ser 

interpretado enquanto algo já estabelecido no processo produtivo, bem como 

algo que está prestes a se estabelecer, como é o caso da mineração de ferro no 

município de Caetité-BA. Para Guilan (1996), o rico pode ser visto como “ideia 

de avaliação de ‘algo não totalmente estabelecido’ [...] revela-se como um conceito 

adequado para apresentar um conhecimento científico relativo a um objeto por demais 

complexo, como o ambiente”.

A ideia de risco remonta aos primórdios do Homo Sapiens e sua relação direta 

com a natureza. Assim a relação homem-natureza remonta à própria existência 

humana na Terra e, conforme aponta Chauí (2003, p. 47), “a intervenção deliberada 

e voluntária dos homens sobre a natureza de alguém para torná-la conforme aos valores 

de sua sociedade”, ou seja, para que aperfeiçoasse a própria natureza do homem, 

tornava-se necessária a ação deste no ambiente em que habitava. 

Nessa perspectiva, no caso do setor mineral, que corresponde a uma das bases da 

economia brasileira, Expande-se pelo território com a ação humana na apropriação 

dos recursos naturais não renováveis.

Para que se tenha o desenvolvimento socioeconômico é essencial o uso dos bens 

disponibilizados na natureza, porém o uso contínuo de muitos bens classificados 

como bens naturais leva a uma escassez da fonte primária desse bem. Essa é a 

lógica contraditória do modo de produção capitalista. Neste sentido, a busca pela 

equalização das formas sociais de apropriação e de uso dos recursos do ambiente 

acaba produzindo uma nova feição para aquilo que se chama de natureza, ou seja, 

quando produzem bens materiais na sociedade industrial e pós-industrial o resultado 

disso é também uma produção da natureza. Desta forma torna-se necessário refletir 
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sobre o tipo de relação que se estabelece com a natureza, já que vivemos numa 

sociedade capitalista, em que sua mola propulsora é a acumulação de capital. 

 No caso do setor mineral, que trabalha com recurso natural não renovável, 

acarreta danos sensíveis e duradouros ao meio ambiente e a sociedade local. Os 

danos socioambientais causados pela exploração mineral, em certo sentido, são 

previsíveis e tanto o poder público quanto as empresas do setor, podem e devem 

programar ações mitigatórias para cada caso. O problema é que cada ambiente 

possui uma especificidade que na maioria das vezes não é levada em consideração no 

momento da implantação de uma mina, tal como o projeto de mineração da mina 

Pedra de Ferro, por exemplo. Tal especificidade pode ser detectada na estrutura 

geológica, na compartimentação topográfica do relevo, na quantidade de espécies 

existentes no local, no tipo de endemismo fitogeográfico e do endemismo da fauna 

do lugar, além das raízes e costumes que cada habitante adquiriu ao longo dos anos 

morando nessas encostas e topo do Maciço do Espinhaço. 

Outra questão diz respeito à diminuição do volume de água das nascentes 

existentes no entorno da área mineração.  A disponibilidade e uso dos recursos 

hídricos estão constantemente em pauta nas discussões acerca dos desafios 

representativos para a sociedade. Isso se deve, principalmente, à crescente necessidade 

de água potável para o abastecimento humano. 

Em contrapartida, dissemina-se o discurso economicista em defesa da necessidade 

de se utilizar os recursos naturais, e isso inclui a água, para gerar bens de consumo, 

com isso amplia-se  amplie o desenvolvimento econômico do sistema capitalista, no 

qual estamos inseridos. O uso da água ganhou arcabouço legal com a promulgação do 

Código de Águas em 1934, em que no artigo 36 prevê ser “permitido a todos usar de 

quaisquer águas públicas”. Enfim, o fato é que as atividades produtivas precisam ter 

acesso à água em volumes maiores do que aqueles específicos ao consumo humano 

para que possam contribuir ao bem-estar e ao desenvolvimento de populações 

inteiras (IBRAM, 2015).

Como destaca o documento da Agenda 21, resultado da Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), Rio-92, a água é 

um importantíssimo bem mineral. Além disso, o Ministério de Meio Ambiente no 

relatório da Cnumad diz:
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 “A água é necessária em todos os aspectos da vida. O objetivo ge-

ral é assegurar que se mantenha uma oferta adequada de água de boa 

qualidade para toda a população do planeta, ao mesmo tempo em que se 

preserve as funções hidrológicas, biológicas e químicas dos ecossistemas, 

adaptando as atividades humanas aos limites da capacidade da natureza 

e combatendo vetores de moléstias relacionadas com a água” (CNUMAD, 

1992, p. 1).

Nessa perspectiva, ao se tratar de limites de capacidade dos elementos da natureza, 

Bertrand (2000) aponta que cada ambiente requer a prática de uma atividade que se 

adeque à tolerância de suas potencialidades e vulnerabilidades, e para isso é necessário 

conhecer, a fundo, as relações que se processam em cada sistema ambiental.  O uso da 

água pelo setor produtivo não exclui ou minimiza a importância inequívoca do acesso 

do ser humano aos recursos hídricos (IBRAM, 2015). 

De acordo com Magalhães et al. (2011), a expansão da atividade mineradora 

no país demandado exponencialmente mais da gestão de recursos hídricos. Dessa 

forma, a indústria de mineração apresenta elevadas complexidades de análise 

no que concerne aos danos socioeconômicos e ambientais desencadeados por 

essa prática nas fases de lavra, beneficiamento e transformação mineral. Rubio 

reforça que: 

“Em todo caso, não podemos esquecer de que a interação água–mine-

ração não se restringe à exploração da jazida, mas também abrange todos 

os processos de beneficiamento do minério, e de que deve-se considerar que 

após o cessar da atividade os impactos hidrológicos poderem perdurar por 

muito tempo” (Rubio, 2006, p. 23).

Com o desenvolvimento econômico, tem sido intensificado o uso dos recursos 

hídricos, devido à amplitude de variedades das suas utilizações. No caso, da 

exploração de minérios de ferro, na maioria das vezes, ocorre à degradação desses 

recursos e, concomitantemente, desencadeiam-se os conflitos com os usuários que 

demandam pelo uso da água.
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Ainda sobre a influência da exploração mineral sobre os recursos hídricos, Rubio 

(2006, p. 21) considera a água como:

“Ser um ativo muito interessante, ao qual podem ser dados muitos 

usos: regularização de escoamento superficial, criação de lagoas e am-

bientes aquáticos, abastecimento industrial, agrícola ou doméstico, uso 

turístico e de lazer etc. Fixada essa premissa, primeiramente se deve 

considerar que os métodos de lavra são determinantes nas afluências de 

águas e nos processos de alteração hídrica, em quantidade e qualidade” 

(Rubio 2006, p. 21).

Entretanto, são vários danos ambientais desferidos pelo modo de produção 

capitalista em função do lucro privado. Sendo assim, enfatiza-se que a mineração 

pode acarretar intensos e generalizados riscos ao meio ambiente, os quais 

conduzem a destruição de fontes, cursos d’água, córregos, poluindo os rios, 

inclusive, os lençóis freáticos.

Nesse caso, a utilização da água apresenta a função inversa dos usos prioritários, 

que deveriam atender primordialmente a população local, e não privilegiar as 

mineradoras. A água é, segundo a legislação ambiental, essencialmente para uso 

humano e numa segunda ordem, dessedentação animal desse modo,  as políticas 

públicas deveriam assegurar isso, o que nem sempre acontece.

A interação do homem com o meio ambiente quer seja de forma harmônica ou 

não, provoca sérias alterações a nível local, regional e até global. Nesse contexto a 

mineração não se difere das demais atividades econômicas.  Atualmente, a relação 

do homem com a natureza, intermediada, em parte, pela atividade mineradora, está 

chegando a uma situação limite, ao passo que as apropriações estão sendo realizadas 

num ritmo cada vez mais acelerado. Talvez as consequências se tornem irreversíveis, 

se não houver alterações drásticas nesse processo de apropriação da natureza pelo 

modo de produção vigente. Conforme Biolat (1977, citado por Casseti, 1995, p. 6), 

“a sociedade está numa relação direta com a natureza por todo um processo de produção 

de bens materiais e de desenvolvimento cultural dos homens, destinado a satisfazer as 

suas necessidades”.
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A interferência do homem sobre o meio não é recente, assim como a relação 

homem-natureza também não o é. Esse fato remete-nos, portanto, à própria origem 

da civilização humana, como sugere Gonçalves (2007, p. 47), “[...] Há vestígios da 

ação humana por toda parte, muitas vezes criando belas paisagens que parecem naturais; 

e também locais feios, desarmônicos, como as imensas monoculturas”. Não seria, então, 

extremo a máxima de que a degradação ambiental emaranha-se com a origem do 

homem. Conclui-se, portanto, que a forma de apropriação e transformação dos 

recursos naturais é determinada pelas leis transitórias da sociedade humana que se 

desenvolveu no planeta terra. 

Na concepção de Guerra (1969, p. 11), “os recursos naturais constituem todos os 

bens dadivosamente fornecidos pela natureza: o ar, a água, o alimento, o sol (como fonte 

de luz e calor), a vegetação, a fauna, os minerais etc”. Já Raffestin (1993) apresenta 

três formas de apropriação dos recursos naturais pelo ser humano, seriam elas: o 

exploracionismo, preservacionismo e conservacionismo.

Na análise sobre as relações que se travam entre ser humano – meio 

ambiente Casseti (1995, p. 13) relata que a natureza e o homem se integram 

e se interagem. Esse processo de apropriação e transformação da natureza 

pelo homem coloca em movimento braços e pernas, cabeças e mãos, em 

ordem para apropriar a produção da natureza numa forma adaptada às suas 

próprias necessidades.

Marx (1990, p. 34) ainda reforça que “o capitalismo cria a grande produção 

e a competição, que levam aparelhada a dilapidação da capacidade produtiva 

da terra”. Assim sendo, considerando que habitamos um planeta regido 

por modelos de produção e desenvolvimento que priorizam a maximização 

econômica em detrimento à conservação ambiental, evidencia-se que a 

manutenção e a expansão da qualidade de vida humana, da produção e 

do consumo são inimagináveis sem a exploração dos recursos minerais. E 

isso vem sendo praticado desde tempos remotos, como confirma Casseti 

(1995, p. 21), quando expõe que “a utilização espontânea da natureza, e a 

dilapidação de suas riquezas, esboçou-se nas primeiras etapas da história da 

sociedade e se acentuou na época feudal, porém alcançou um grau máximo no 

curso da sociedade capitalista”.
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Os riscos e as implicações ambientais da mineração de ferro em Caetité Bahia 

Muitos empreendedores de diferentes partes do mundo, empresas multinacionais 

e nacionais, como o caso das Indústrias Nucleares do Brasil (INB), passaram a 

pesquisar e explorar diferentes tipos de minérios no Maciço do Espinhaço nos 

últimos anos e, com isso, iniciou-se uma corrida pela ocupação de territórios antes 

sob o domínio de comunidades tradicionais, que secularmente mantinham seus 

modos de vidas (cultivo, criação, extrativismo) nessas áreas com formas de uso 

coletivo. Com a chegada de vários empreendimentos muitas dessas áreas foram 

expropriadas e a população impedida do acesso.

“De longa data há um debate, em escala mundial, sobre os efeitos de 

longo prazo da mineração (especialmente dos grandes empreendimentos) 

sobre a economia e a sociedade, especialmente no plano local e no âmbito 

regional. Questões como: se a mineração contribui para reduzir a pobre-

za ou se favorece a concentração de renda, se promove a capacitação de 

recursos humanos e melhora a qualidade de vida das regiões mineiras não 

têm uma resposta inequívoca” (Sanchéz 2007, p. 2002).

No caso das comunidades diretamente afetadas pela ação mineradora e pela 

expropriação das terras destacam-se as comunidades de Acoita Cavalo, Fazenda da Mata, 

Fazenda da Mata de Baixo, Rio da Faca e Rio da Faca de Cima, Fazenda das Flores/ João 

Barroca no município de Caetité, bem como uma serie de comunidades circunvizinhas 

à mina entre os municípios de Pindaí, Licínio de Almeida, Caculé e Ibiassucê-BA.

Segundo a prospecção do RIMA (2009, p. 119) o uso e a ocupação das terras no 

entorno da mina de Pedra de Ferro apontam que “a perda de áreas de agricultura e de 

pastagem representará, do ponto de vista econômico, uma mudança de uso da área, passando 

do uso agropecuário para o uso industrial”. Os tipos de usos da terra pretéritos à instalação 

da mineração permitem confirmar a importância dessas áreas para a sobrevivência 

das famílias que nelas residem e que sobrevivem, em muitos casos, da agricultura de 

subsistência. A chegada da mineração, portanto, representa uma mudança de uso da 

área que acarretará impactos ambientais de relevância negativa (fig. 5).
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fig. 5 - Mapa de ocupação das terras e atividade mineradora da mina Pedra de Ferro 
(Fonte: adaptado de BAMIN, 2015). 

Fig. 5 - Map of land occupation and mining activity of the Pedra de Ferro mine 
(Source: adapted from BAMIN, 2015).

Além disso, segundo pesquisa de campo verificou-se que a BAMIN tem 

adquirido terras da superfície dos gerais (topo do Maciço do Espinhaço) que 

são de uso comum das populações tradicionais da região. Ao que tudo indica 

são terras públicas, de alto grau de fragilidade ambiental, por se tratar de áreas 

de topo de morro, com encostas dissecadas, por possuir borda de tabuleiro e 

ou chapada, sitiadas com inúmeras nascentes, e veredas (característica principal 

da superfície dos gerais) e, segundo o código florestal de 2012, são Áreas de 

Preservação Permanente (APPs). 
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Segundo o RIMA (2009, p. 121) após a implantação do parque produtivo da 

mineração, não haverá valorização terras, mas é justamente o contrário. “A mudança 

no uso e ocupação do solo nas áreas da mina implicará em mudança na estrutura fundiária, 

pois as pequenas propriedades passarão a ser de um único proprietário”, aumentando a 

concentração fundiária, e a consequente valorização das terras do entorno. 

A ausência dos poderes públicos municipal, estadual e federal no tocante ao uso e 

ocupação de terras no Maciço do Espinhaço tem gerado conflitos do empreendimento 

com as comunidades direta e indiretamente afetadas, principalmente pelas formas 

de uso do solo e da água, apresentando riscos às comunidades circunvizinhas. 

 A chegada das mineradoras e todo esse processo de instalação do parque 

produtivo do ferro provocaram manifestações por parte das associações e 

organizações não governamentais  e expectativas da base política econômica 

local  em busca de estabilidade nas relações sociais e espaciais das comunidades. 

No entanto, as expectativas foram sucumbidas pelo surgimento de novos riscos e 

vulnerabilidades sociais, econômicas e ambientais, que alteraram toda a fisionomia 

da paisagem local. Mais que isso, a mineração de ferro e a implantação do parque 

produtivo, com a abertura de rodovias e ferrovias, já alteraram toda dinâmica da 

natureza do Maciço do Espinhaço 

Tais alterações socioambientais podem ser percebidas na extinção de algumas 

nascentes do entorno da mina e diminuição das águas dos mananciais que circundam 

a cadeia montanhosa do Espinhaço. Quando tais nascentes minam, detecta de 

imediato sua coloração e odor alterados. É possível perceber, pelas observações in loco, 

que as águas do Riacho da Vaca, do Riacho Pedra de Ferro e de outros mananciais 

próximos à mina já saem do minadouro com uma coloração avermelhada e totalmente 

turva, em decorrência das atividades de decapeamento e terraplanagem realizadas 

pela mineradora, tornando esse recurso hídrico inapto para consumo humano.  Na 

opinião da maioria dos 36 (trinta e seis) moradores do entorno da mina entrevistados 

e das entidades de classe tais como a Comissão Pastoral da Terra (CPT), associações 

de pequenos produtores rurais de Caetité-BA e representantes do Ministério Público 

Estadual, a implantação da mineradora trará, além dos problemas ambientais, graves 

consequências socioeconômicas, como aumento do índice de violência por conta dos 

conflitos gerados pelo uso da água e outros usos. 



241

Conclusões

As discussões acerca da relação homem-natureza remontam a história da 

sociedade. Desde as concepções teocêntricas, nas quais a visão de homem exterior à 

natureza permeava o discurso. Descartes (2002, p. 60) no século XVII já postulavam 

sobre os elementos que nos cercam, onde apontava que “poderíamos empregá-los da 

mesma maneira em todos os usos para os quais são próprios, e assim tornar-nos como que 

senhores e possuidores da natureza”. Entretanto, é a partir da sociedade industrial que 

se acirram os embates sobre a relação antagônica homem-natureza.

Refletir sobre as relações entre o homem e a natureza requer, antes de tudo, 

analisar as relações de dependência entre a sociedade local, os recursos ambientais 

e a utilização futura desses recursos. A relação sociedade-natureza é condicionada 

pelo contexto geográfico e, concomitantemente, associada aos aspectos físicos, 

biológicos, econômicos, sociais e culturais, com vistas à sustentabilidade ambiental 

e à produção e reprodução as variações da formação social. Como aponta Casseti 

(1995, p. 7), “quanto mais a sociedade se desenvolve, mais ela transforma o meio 

geográfico pelo trabalho produtivo social, acumulando nele novas propriedades”. 

Os desdobramentos resultantes da implantação do projeto de Mineração 

denominado Mina Pedra de Ferro, revelam o quão grande e diversificadas são as 

possibilidades de danos e impactos que a atividade mineradora pode exercer sobre 

os territórios e paisagens. Ao analisar os aspectos socioeconômicos, observa-se que 

a população do entorno da Mina – Habitantes em parte de Caetité e em Parte de 

Pindai, - é majoritariamente constituída por pessoas de baixo nível socioeconômico, 

com renda menor ou igual a um salário mínimo, apresentando problemas de 

emprego, dificuldades no acesso a assistência médica e transporte. Alia-se a isso a 

falta de infraestrutura básica em suas moradias.

Quanto ao uso dos recursos hídricos, a situação se agrava, já que esse bem 

tornou-se inapto para consumo humano ou animal devido a presença de rejeito 

do minério, principalmente nas comunidades abastecidas pelo manancial do 

Riacho da Vaca em Caetité-BA Em entrevistas com moradores no ano de 2015, 

estes afirmaram que há dificuldade na obtenção de água potável; a  água chega nas 

comunidades  somente com carro pipa, já que o leito do riacho da Vaca e outros 
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dois mananciais do entorno estão com a água impregnada de um material de cor 

vermelha e totalmente turva. Há, portanto, a necessidade de gerenciar os recursos 

hídricos no setor da mineração, pois, sem dúvidas, a recuperação dessas áreas é um 

problema complexo, que requer planos efetivos de reabilitação ambiental. 

De acordo com as informações obtidas nos trabalhos de campo e com as 

entrevistas realizadas junto aos moradores do entorno da mina e dos representantes 

que comunitários que residem em Caetité e demais municípios atingidos pela 

mineração, é notório que a população, em sua maioria, não é alheia ao que ocorre 

no território local, nem se torna expectadora de políticas exploratórias daqueles 

que aqui chegam para explorarem as riquezas naturais existentes e deixam apenas a 

destruição ambiental e o caos social. Para demonstrar sua insatisfação os moradores 

locais, a Pastoral da Terra e entidades de classe, realizaram várias mobilizações em 

defesa das terras destinadas à produção da agricultura familiar, dos mananciais 

que abastecem as comunidades do entorno da mina e pela sobrevivência das 

comunidades atingidas pela mineradora. 

Insatisfeita com a situação vigente, entre os anos de 2013 e 2015 a população dos 

municípios de Caetité, Guanambi, Pindaí e Caculé realizou algumas atividades de 

intercâmbio entre os representantes do ministério Público do poder público municipal 

e Estadual e dos representantes das empresas envolvidas diretamente na produção 

e exploração mineral com as comunidades impactadas pelos empreendimentos da 

Bahia Mineração e da Fiol Ferrovia Oeste-leste  obra  de infraestrutura ferroviária 

que visa atender ao projeto Minerário com o escoamento da produção no intuito de 

resolver as questões relativas aos processos de desapropriação de terras, indenização 

de bens patrimoniais e de reparação dos danos já causados pelo inicio da operação 

de toda essa estrutura produtiva. Além disso, a população organizada em entidades 

representativas promoveram manifestações contra a derrubada da vegetação para 

construção da barragem de rejeito. Manifestaram e ainda manifestam-se em prol do 

bem estar socioambiental e lutam pela garantia de acesso ao seu território de origem.

Enfim, pode-se dizer que os riscos ambientais decorrentes da implantação da 

mina Pedra de Ferro estão diretamente relacionados aos processos iniciais que 

já foram implementados que são a supressão da cobertura vegetal do topo do 

Maciço do Espinhaço, do decapeamento da área da cava da mina para a o inicio 
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da exploração mineral, estes por sua vez promoveram vulnerabilidade social da 

população diretamente atingida pelo empreendimento. 

Tal vulnerabilidade aponta para riscos sociais de médio prazo caso não 

seja mitigados em tempo hábil, aumentando os conflitos sociais no entorno da 

área afetada pela mineração. Estudos posteriores poderão apontar quais são os 

direcionamentos e decisões políticas e técnicas deverão ser adotadas para solucionar 

os problemas decorrentes dessa atividade mineral recém-implantada.
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Revisitando aqueles que foram os resultados dos trabalhos de investigação apre-

sentados na obra “Pluralidade na diversidade dos riscos”, pode-se concluir que os 

investigadores e os profissionais ligados à área dos riscos, estão cada vez mais cons-

cientes para a crescente complexidade dos territórios, tanto do ponto de vista físico, 

como do ponto de vista humano. Já Luciano Lourenço (2015), na senda da discus-

são sobre a dimensão do pragmatismo e do risco1, referia:

“Por isso, se, como parece, o objetivo de muitos estudos for a mitigação 

do risco, então teremos de ser pragmáticos e considerar não só a fase da 

pré-catástrofe (…) que naturalmente deverá ser de preparação, prevenção 

e previsão, mas também deverá ser tido em linha de conta o “durante”, 

correspondente à fase de socorro (…) [e] a fase de pós-catástrofe, durante 

a qual será necessário reconstruir a área afetada” (Lourenço, 2015, p. 5).

No fundo, a multiplicidade de situações quotidianas, leva a que de devam re-

equacionar procedimentos, assim como restruturar cenários de atuação. Um dos 

campos a repensar será o da dimensão formativa, com a atualização dos conteúdos 

e da prática letiva, assim como da cooperação entre entidades ligadas aos riscos e 

à proteção civil, no sentido de congregar esforços e criar sinergias, que permitam 

respostas mais rápidas e eficazes.

Além disso, é fundamental estar alerta e alertar para as alterações ambientais. 

Nesta obra, chama-se a atenção para o fato de, por exemplo, as alterações dos níveis 

de pluviosidade em determinadas regiões, poderem contribuir para significativas 

1 Lourenço, L. (2015). Risco, perigo e crise: pragmatismo e contextualização. In Siqueira, A., Valêncio, 
N., Siena, M. e Malagoli, M.A., Riscos de desastres relacionados à água. São Paulo: RiMa Editora.
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alterações dos sistemas económicos e produtivos, criando fragilidades sociais ten-

dencialmente estruturais. Por outro lado, é necessário alertar os governos locais para 

situações de perigosidade ligadas a fenómenos excepcionai de diferente escala de 

afetação, quer no que diz respeito aos de rápida atuação (exemplo de precipitação 

intensa), como os de lenta progressão (por exemplo, o caso dos períodos de seca). 

Neste contexto, também é necessário alertar para a dimensão do ordenamento do 

território, e da forma como a construção habitacional e funcional pode gerar situa-

ções de perigo iminente em situação de risco natural. 

Chamar a atenção para estas e outras situações, parece ser uma preocupação 

constante em todos os estudos apresentados nesta obra e, em geral, para toda a co-

munidade académica. Comunicar ciência, transpor o fosso que muitas vezes existe 

entre os cientistas e a comunidade civil, transferir o conhecimento, nem sempre é 

uma tarefa fácil e óbvia. Mas é necessária e cada vez mais urgente, para que os estu-

dos científicos possam ser de/sobre/para a sociedade. 

Nesta lógica, sugere-se uma possibilidade de comunicação através da música, 

seja como mecanismo de catarse para os afetados (por exemplo, por stress pós-

-traumático), seja por canal de divulgação de práticas e de comportamentos a adotar 

(por exemplo, em campanhas de prevenção). Além disso, o contexto escolar edu-

cativo, também virá reforçar esta perspetiva através da psicoeducação, educando e 

difundindo conhecimento para a população escolar e para a sociedade em geral.

Mas haverá mais para fazer no campo dos riscos. Esperamos, pois, que os estudos 

cindínicos possam vir a ganhar um destaque cada vez mais evidente no quotidiano, 

continuando sempre na senda da prevenção, mitigação e promoção da segurança e 

do bem-estar das populações, sobretudo dos mais vulneráveis.
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A “Pluralidade na diversidade de riscos” é uma obra composta por 
um conjunto de onze capítulos, cujos autores procuraram refletir 
aprofundadamente sobre uma multiplicidade de situações de 
risco, centradas na dimensão da avaliação, do aperfeiçoamento, da 
previsão e da mudança de paradigmas. Os trabalhos apresentados 
derivam da investigação científica realizada na área da formação, 
do clima e da sensação térmica, do ambiente e da psique. A partir 
da análise da diversidade fatual, pretende-se contribuir para 
aprimorar as respostas através da mitigação das falhas e de novas 
possíveis soluções.

É neste contexto territorial cada vez mais complexo, que urge 
olhar para a os riscos de forma plural e diversa, para que os 
estudos cindínicos possam manter o seu caráter inovador e 
utilitário, colocando-se ao serviço dos profissionais atuantes em 
momentos de risco, dos investigadores e, acima de tudo, das 
populações afetadas.
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