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Resumo 

Este trabalho é resultante de pesquisa e reflexões em andamento para conclusão de curso e da 

trajetória de pesquisa na Universidade do Estado da Bahia. Visa discutir os conflitos por água 

causados a partir da implantação do Projeto de Mineração Pedra de Ferro pela empresa Bahia 

Mineração nas cidades de Caetité e Pindaí, pertencentes ao território de Identidade do Sertão 

Produtivo
1
 na Bahia. Para tal objetivo, recorremos à pesquisa bibliográfica a fim de discutir a questão 

agrária no país, as disputas territoriais e os conflitos por água, bem como se fez uso da pesquisa de 

campo composta por entrevistas semiestruturadas com camponeses atingidos pelo referido projeto de 

mineração. Para tanto, o texto acompanha três discussões principais: o papel do estado nas 

transformações econômico territoriais no Sertão produtivo da Bahia; os conflitos por água nas 

comunidades camponesas de Caetité e Pindaí, e, por fim, apresentar os dados coletados em campo cuja 

fala dos entrevistados revela as ações no processo de luta pelo uso e preservação da água. 
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Introdução 

 

A necessidade de realização do lucro do modo de produção capitalista coloca 

contundentemente em evidência a busca pelos recursos naturais, a terra, a água e os minérios são 

transformados em itens mercantis. Assim, à medida que o capital avança no campo, crescem os 

conflitos por terra, água e a violência do Estado para atender as demandas das políticas de 

reestruturação dos órgãos mundiais, como o Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional e da 

Organização Mundial do Comércio, cuja pauta se baseia nas políticas agroexportadoras. 

O setor minerário tem recebido um grande incentivo do Estado para implantação de 

megaprojetos no Brasil, com a construção de infraestrutura a exemplo das ferrovias e minero dutos, 

além da tentativa de criação de leis que respaldam as ações nocivas das empresas mineradoras, a 

exemplo do novo marco regulatório da mineração representado no Projeto de Lei5807/13. 

Este trabalho se constitui de pesquisas e reflexões em andamento para conclusão de curso e da 

trajetória de pesquisa na Universidade do Estado da Bahia, e visa discutir os conflitos por água 

causados a partir da implantação do Projeto de Mineração Pedra de Ferro pela empresa Bahia 

Mineração nas cidades de Caetité e Pindaí, pertencentes ao território de Identidade do Sertão 

Produtivo
2
 na Bahia. Para tal objetivo, recorremos à pesquisa bibliográfica de autores que discutem a 

questão agrária no país, as disputas territoriais e os conflitos por água, bem como se fez uso da 

pesquisa de campo composta por entrevistas semiestruturadas com camponeses atingidos pelo referido 

projeto de mineração. Para tanto, o texto acompanha três discussões principais: o papel do estado nas 

transformações econômico territoriais no Sertão produtivo da Bahia; os conflitos por água nas 

comunidades camponesas de Caetité e Pindaí; e, por fim, apresentar os dados coletados em campo 

cuja fala dos entrevistados revela as ações no processo de luta pelo uso e preservação da água.  

 

 

                                                           
1
Com o objetivo de identificar prioridades temáticas definidas a partir da realidade local, possibilitando o 

desenvolvimento equilibrado e sustentável entre as regiões, o Governo da Bahia passou a reconhecer a existência 

de 27 Territórios de Identidade, constituídos a partir da especificidade de cada região. Sua metodologia foi 

desenvolvida com base no sentimento de pertencimento (SEPLAN, 2007). 

 



Metodologia 

 

O método de investigação que ampara a pesquisa é o Materialismo Histórico e Dialético, cujas 

contribuições de Karl Marx e Friederich Engels são imprescindíveis. O método é amparado por três 

categorias principais: a contradição, o movimento e a totalidade. Nesse aspecto, os conflitos por água 

causados por atividades mineradoras são vistos dentro da lógica da totalidade do modo de produção 

capitalista, que em seu movimento impulsionado pela acumulação permanente e reprodução ampliada, 

produz uma política expansionista de apropriação e expropriação dos recursos naturais, promovendo 

as contradições expressas nos conflitos.  

Após o estudo do método, foi realizada pesquisa bibliográfica com leitura dos autores que 

discutem a questão agrária no país Oliveira (2004) e Martins (1991). Para compreensão da lógica de 

acumulação capitalista, são utilizados os autores da Geografia que discutem a relação da categoria de 

território e reprodução ampliada do capital Dutra Junior (2011), Moreira (2007) e Harvey (2006). As 

informações da conjuntura nacional de conflitos por terra e água, bem como os dados secundários 

acerca dos conflitos causados por mineradoras foram retiradas dos Cadernos de Conflitos no Campo 

da Comissão da Pastoral da Terra (CPT 2013, 2014). 

A investigação do Projeto Minerário Pedra de Ferro, foi feita por meio dos Cadernos de 

Conflitos no Campo (CPT, 2012) e do Relatório de Impactos Ambientais (RIMA) disponibilizado pelo 

Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA). 

Por último, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os moradores de algumas 

comunidades atingidas diretamente pela implantação do Projeto Pedra de Ferro. 

 

“A CHEGADA DO ESTRANHO”: conflitos por água nas comunidades camponesas de Caetité e 

Pindaí, Bahia 

 

Ao se instalar nos territórios tradicionais, nas comunidades camponesas, os grandes projetos 

retiram das populações a sua substancialidade de produzir, viver e trabalhar na terra. Assim tem 

acontecido nas comunidades camponesas dos municípios de Caetité e Pindaí, Bahia com a chegada da 

mineradora Bahia Mineração para implantação do projeto de extração de minério de ferro Pedra de 

Ferro. 

A empresa Bahia Mineração é um empreendimento brasileiro pertencente à mineradora 

Eurasian Natural Resources Corporaation (ENRC), com sede no Cazaquistão, esse grupo possui 

receitas anuais superiores a 4,1 bilhões. A instalação do projeto Pedra de Ferro abrange uma área 

afetada de 700 quilômetros se contabilizadas as áreas desde a adutora de água do Rio São Francisco no 

município baiano de Malhada até terminal Portuário Ponta da Tulha, em Ilhéus, Bahia. A mina a ser 

instalada para retirada do minério de Ferro se localiza na Fazenda Pedra de Ferro, Distrito de Brejinho 

das Ametistas englobando parte dos municípios de Caetité e Pindaí. Com a implementação do Projeto 

a Bamim pretende explorar 19, 5 toneladas de minério de ferro por ano. 

Desde o início das ações e investimentos da empresa na região, já se tem registrados1320 

famílias atingidas diretamente pelo empreendimento, das quais cerca de 261 estão em conflito por 

água. A partir do ano de 2007 as ações do empreendimento são cada vez mais explícitas nos territórios 

camponeses da região Sudoeste: apropriação das águas e das terras que historicamente as comunidades 

fazem usufruto, expropriação de terras de comunidades tradicionais a exemplo das comunidades de 

Antas e Palmito. 

A nascente do Rio Pedra de Ferro se localiza na divisa entre Caetité e Pindaí, é o único rio que 

não secou nos últimos anos nos período de seca. Ele é responsável por abastecer mais de 3 mil 

famílias das cidades de Caetité, Pindaí e Licínio de Almeida. 

No Município de Caetité, foram registradas seis comunidades em conflito por água 

Comunidade de Araticum (18 famílias); Comunidade de Casa da Roda (18 famílias); Comunidade de 

Flores (21 famílias); Comunidade de João Barroca (26 famílias); Comunidade de Olhos d’água dos 

Pires (7 famílias) e Comunidade Rancho do Meio (9 famílias), segundo os dados apresentados no 

relatório da Comissão Pastoral da Terra (CPT, 2014). 

No município de Pindaí, somam-se 10 comunidades: Baixa Preta (19 famílias), Barra dos 

Crioulos (6 famílias), Barriguda (33 famílias), Cachoeira de Baixo (30 famílias), Cachoeira de Cima 



(17 famílias), Pau Ferro (10 famílias), Piripiri (5 famílias), Poço Comprido (27 famílias), Rega Pé (8 

famílias), Tábuas (5 famílias). 

Todos os conflitos registrados são por uso e apropriação particular, cuja ocorrência é o 

impedimento ao acesso água. Porém, a luta dessas comunidades se dá agora principalmente para 

impedir a construção da barragem de rejeito que a Empresa pretende fazer, caso isso aconteça toda 

área de nascente será desmatada e destruída. 

 

Conclusão 

 

No geral, os conflitos por água no Brasil cresceram. Nos últimos dez anos foram registrados 

748, conflitos, só em 2014, o número foi de 127, preservando a estabilidade do crescente número 

desde 2009.  

Em meio à turbulência midiática sobre a crise hídrica e a “falta de água”, principalmente na 

região sudeste, o Governo brasileiro e as empresas de mineração apostam no funcionamento dos dois 

maiores minerodutos do mundo o Minas-Rio e o Manabi, os dois juntos gastariam mais de 5,5 milhões 

de água por hora, segundo a CPT (2014).  

O aumento do protagonismo dos conflitos no campo pelas mineradoras, só no ano de 2013 

“[...] Provocando 7% do total brasileiro de conflitos foram responsáveis por, pelo menos, 46 áreas em 

conflito. Destes 65% na região Nordeste e 22% na região Norte” (CPT, 2014, p. 20). No ano de 2014, 

foram registrados 96 ocorrências de conflitos por terra e água, em a caracterização das populações 

atingidas são 42,7% de populações tradicionais e 57,2% de pequenos proprietários, posseiros e 

assentados. Já os casos de violência contra a pessoa, somam 41 ocorrências, sendo que 83% 

acontecem contra populações tradicionais e 17,7% contra populações tradicionais (CPT, 2014). 
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