
 

 
Inema interdita mineradora Brazil Iron 

 

 O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), informa que a 

empresa Brazil Iron Mineração LTDA. foi, mais uma vez, autuada no último dia 26 de 

abril, com a penalidade de interdição temporária às atividades de extração mineral, em 

virtude das diversas infrações ambientais observadas após a recente ação de 

fiscalização realizada em sua unidade nesse mês, no município de Piatã. Diversas 

infrações ambientais foram constatadas pela área técnica do INEMA, como a 

operação do empreendimento em desacordo com as Autorizações Ambientais 

concedidas pelo Instituto; o descumprimento de condicionantes; implantação e 

execução de atividades/estruturas além do que foi autorizado; realização de supressão 

e soterramento de vegetação nativa com material estéril nas estradas vicinais do 

empreendimento e em área de preservação permanente – APP de corpo hídrico.  

 

Histórico - Em 16/07/19 foram publicadas as Portarias INEMA n°18.685 e 18.686 

concedendo Autorizações Ambientais à empresa Brazil Iron Mineração LTDA., válidas 

por três anos, para a re-conformação de cava a céu aberto e desenvolvimento de 

pesquisa mineral de ferro através de sondagens e trincheiras, em áreas relacionadas 

aos Processos ANM nº 871.664/2016 e 870.320/2015 na Fazenda Mocó, zona rural do 

município de Piatã/BA. Na época a empresa relatou que as cavas formadas no 

passado estavam colocando em risco os seus colaboradores, declarando caráter 

emergencial.  

Em março de 2021, o INEMA realizou fiscalização para verificação do cumprimento 

dos condicionantes impostos ao empreendimento através das Portarias INEMA nas 

áreas de lavra experimental de minério de ferro na Fazenda Mocó / Piatã. Após as 

ações de fiscalização foram lavrados autos de infração de multa pelo descumprimento 

de condicionantes, por operar unidade em descordo com a licença/autorização obtida, 

pela disposição inadequada de resíduos perigosos, além de operar equipamento sem 

a devida autorização. 

Atualmente, encontra-se em tramite o processo INEMA n° 

2019.001.002516/INEMA/LIC-02516, formado em 03/05/2019, com objetivo da 

obtenção da Licença Prévia (LP), referente ao projeto Fazenda Mocó em Piatã-BA. Ao 



 

longo da análise a empresa foi notificada seis vezes para apresentar os estudos 

necessários para instrução da análise do processo. Entretanto, até o presente 

momento a empresa, não apresentou as providências necessárias para que se possa 

fazer um diagnóstico ambiental da área de abrangência, de modo a promover uma 

avaliação dos impactos ambientais decorrentes das atividades minerarias e o 

estabelecimento das medidas mitigadoras e compensatórias necessárias para o 

controle das componentes socioambientais.   

 

 


