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RESUMO: Este trabalho tem como escopo caracterizar os impactos socioambientais causados 
pela extração do calcário pela empresa Mineração Oeste na cidade de São Desidério, oeste da 
Bahia. A análise consistiu principalmente em abordar as questões ligadas à saúde humana, 
especificamente os problemas respiratórios, e questões de infraestrutura, relacionadas à 
proximidade e o avanço do crescimento da cidade para a área de extração do calcário. A 
pesquisa realizada é de objetivo exploratório e descritivo, realizado por meio de estudo de caso, 
com abordagem dedutiva, utilizando como técnica de levantamento de dados os trabalhos de 
campo na área e entrevistas. A necessidade do estudo é devido ao grande número de 
reclamações dos habitantes da cidade quanto às atividades da mineração. Verifica-se que pelo 
fato da mineradora estar localizada em perímetro urbano, torna a questão bastante preocupante, 
pois os impactos gerados podem tomar uma proporção ainda maior. A presente pesquisa foi feita 
a partir da análise dos impactos positivos e negativos advindos da extração de calcário. O estudo 
mostra que a mineradora nos seus 34 anos de permanência no município, gerou renda e 
empregos, mas em contraponto tem acarretado para os moradores do entorno sérios problemas 
ambientais, estruturais e de saúde. Esses impactos negativos são reconhecidos pela população 
e trazem desconforto à comunidade em geral. O avanço da cidade em direção a mineração foi 
um dos focos da pesquisa.  Neste sentindo, é imprescindível que se busque uma solução para o 
impasse, como por exemplo, uma revisão do Plano Diretor Urbano (PDU) da cidade de São 
Desidério, pois só assim os órgãos públicos terão amparo legal para exigir a realocação da 
mineradora ou outra alternativa em comum acordo entre moradores e empresa. No presente 
caso, percebe-se que a situação necessita da intervenção dos órgãos municipais para que 
medidas de solução sejam tomadas. A falta de atenção do município para com os moradores é 
nítida. As áreas ao redor da mina, que antes eram tidas como rurais, desde então são vendidas 
sem nenhum tipo de planejamento. As ruas não possuem estrutura, saneamento básico, nem 
mesmo coleta de lixo, porém, o poder público municipal considera a área como perímetro urbano. 
A questão da degradação ambiental se torna outro fator a ser pensando e analisado, a fauna e 
flora ao redor da mina passou por significativas mudanças, confirmadas pelos moradores. A 
prefeitura se defende com o discurso de quem será preciso uma mudança no PDU para que se 
possa tomar alguma providência em relação à realocação da mineradora. Enquanto não se 
encontra uma solução plausível, muitas pessoas reclamam do desconforto e doenças devido à 
emissão da poeira, e ainda citam casos de casas com rachaduras devido aos abalos 
ocasionados devido os explosivos utilizados na extração do calcário. Apesar de não ter sido em 
grande proporção, desde 2004 a 2013, houve expansão da mancha urbana para aos arredores 
da empresa, ficando claro que a cidade passou e está passando por um processo acelerado de 
ocupação desordenada, que certamente gerará futuramente problemas urbanísticos e sociais. 
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