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F 
inalmente foi atribuída legal-

mente à empresa Plumbum 
Mineração e Metalurgia Ltda. a 

responsabilidade pelo controle 

e diminuição dos danos ambientais 

por ela causados em Santo Amaro e 

Boquira, municípios baianos. A em-
presa foi condenada em decisão da 

3ª Vara da Justiça Federal após ação 

civil pública movida pelo Ministério 

Público Federal (MPF) e pelo Instituto 

para o Desenvolvimento Ambiental 
(IDA).  

Trata-se de uma história 

antiga. Em 1960, a Companhia Brasi-

leira de Chumbo (Cobrac), perten-

cente até então ao grupo multinacio-

nal Penarroya Oxide S.A. (hoje Meta-
leurop S.A.), iniciou suas atividades 

de produção de lingotes (barra de 

metal fundido) de chumbo em Santo 

Amaro. O empreendimento foi vendi-

do à Plumbum, pertencente ao grupo 
brasileiro Trevo, em 1989. Dois anos 

depois, a empresa solicitou licença 

de operação ao Centro de Recursos 

Ambientais (CRA) da Bahia, a qual foi 
liberada por três anos, porém com 27 

condicionantes. Tais condicionantes 

não foram atendidos e, em dezembro 

de 1993, encerraram-se as atividades 

da empresa em Santo Amaro.  
Durante o período de 

funcionamento da usina, diversos 

danos socioambientais foram provo-

cados. Mais assustador ainda é o fato 

de que até hoje a população e o 
ecossistema da região sofrem com a 

contaminação por chumbo e cádmio 

resultante das atividades desenvolvi-

das pela Plumbum. 

Para produção dos 

lingotes em Santo Amaro, eram 
empregados minerais extraídos no 

município de Boquira. A exploração 

foi tamanha que levou a exaustão da 

mina. A partir de então, os minérios 

passaram a ser importados do Peru.   
Estima-se que durante 

todo o período de funcionamento do 
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empreendimento, a extinta Cobrac e 

a Plumbum tenham produzido cerca 
de 900 mil toneladas de liga de 

chumbo e, com isso, gerado aproxi-

madamente 500 mil toneladas de 

escória. Esta corresponde ao resíduo 

da produção metalúrgica, rico em 
metais pesados e com elevado poten-

cial de poluição e comprometimento 

da saúde de populações expostas.  

O cuidado com a saúde 

dos trabalhadores e moradores 
durante o processo de beneficiamen-

to foi quase nulo. O resíduo, tido 

como inofensivo, era amontoado no 

terreno em torno da usina. Há tam-

bém relatos de que a empresa res-

ponsável pelo empreendimento teria 
distribuído escória à prefeitura local 

e à população como componente 

para argamassa e que esta teria sido 

empregada na construção de casa e 

obras públicas – como escolas, 
poços artesianos e pavimentação de 

ruas. Além disso, grande quantidade 
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de particulado de chumbo era expeli-

da pela chaminé.  
Após o fechamento da 

usina, os resíduos seguem contami-

nando a água e o solo, afetando 

assim a produção agropecuária, a 

atividade pesqueira, a saúde e a 
qualidade de vida na localidade. É 

provável que, devido à contaminação, 

diversas pessoas tenham sofrido 

com dores agudas, fragilização dos 

ossos, anemia, lesões renais e cân-
cer. Impotência sexual nos homens, 

aborto e mulheres e má formação 

fetal também são possíveis conse-

quências. Agravando ainda mais o 

caso, a União é acusada pelo MPF de 

ter se mantido inerte diante das 
complicações enfrentadas pelos 

moradores das regiões contamina-

das.  

Apesar de a condenação 

da empresa Plumbum ser recente, há 
muito que a situação de Santo Amaro 

e Boquira chama a atenção de políti-

cos. Em requerimento encaminhado 

à Câmara dos Deputados no ano de 
2013 – demandando a criação de 

Comissão Externa destinada a 

acompanhar a realização do I Sim-

pósio de Atualização Científica de 

Santo Amaro da Purificação/BA – o 
deputado Federal Luiz Alberto (PT/

BA) apontou que “Santo Amaro da 

Purificação é considerada uma das 

cidades mais poluídas por chumbo 

no mundo”. 
Dentre o que foi senten-

ciado a empresa encontra-se o 

cerceamento da antiga área do 

empreendimento pela mineradora e 

a instalação em todo perímetro de 

placas de advertência. Também foi 
atribuído à empresa o pagamento de 

indenização - no valor de 10% de seu 

faturamento bruto - pelos danos 

ambientais irrecuperáveis nas 

regiões. Além disso, a sentença 
determina o bloqueio de todos os 
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bens da empresa-ré na cidade de      

k 
Santo Amaro. 

No que diz respeito à 

União, foi determinado que esta deve 

promover pesquisas para avaliar o 

grau de contaminação dos morado-
res das regiões por metais pesados, 

desenvolvendo plano de atendimento 

às vítimas, e construir um centro de 

referência para tratamento destas.   

Alguns questionamentos 
permanecem no ar. Essa indenização 

é realmente suficiente para suavizar 

os impactos causados pela atividade 

da usina? É compatível com todo o 

lucro obtido pela empresa em detri-

mento da saúde dos trabalhadores, 
moradores e do equilíbrio ambiental 

das regiões afetadas? Determinados 

danos socioambientais não são 

suficientemente atenuados com 

medidas paliativas posteriores. 
Sendo assim, o caso de Santo Amaro 

e Boquira reforça a necessidade de 
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Atividade da empresa no município de Santo Amaro (BA). 


