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PLANO DE AÇÕES EMERGENCIAIS – COMUNIDADE DA BOCAINA/MOCÓ 

 

 

Prezados moradores das comunidades da Bocaina e Mocó, 

Após solicitações verbais e escritas vindas da Comunidade da Bocaina/Mocó – através 

da Associação dos Moradores e do Secretário de Meio Ambiente do Município de Piatã, sobre 

a ocorrência de impactos negativos da operação da Mina Mocó sobre os habitantes dessa 

localidade situada nas proximidades da Mina, foi realizada no dia 11/09/2020 uma reunião 

formal com a maioria dos moradores da Bocaina, durante a qual foram relatadas ocorrências e 

reivindicações que foram levadas a Gestores e Diretores da empresa.   

Diante as diretrizes da empresa, que prega uma relação passiva com as comunidades 

no entorno dos nossos empreendimentos, foi elaborado pelos diversos setores da empresa, 

planos de ações para que as problemáticas levantadas pela comunidade sejam imediatamente 

amenizadas e no decorrer das instalações dos projetos essas intempéries sejam sanadas. 

Nós da Brazil Iron Mineração gostaríamos de salientar que apesar de sermos uma 

empresa de pequeno/médio porte, que hoje trabalha de forma legal com a Autorização 

Ambiental de Portaria 2019.001.002949/1 NEM A/LI C-02949 e 

2019.001.002953/INEMA/LIC-02953, desenvolvemos um papel importante no município. O 

último imposto gerado pelo CFEM (Compensação financeira pela Exploração de Recursos 

Minerais) gerou renda ao município de Piatã, além da geração de emprego constante que 

consequentemente impulsiona a economia local em todos os setores. Em questões sociais a 

empresa está presente buscando sempre aprimorar seus projetos, onde dentro dessas ações já 

foram doadas 100 mudas nativas para Secretária Municipal de Meio Ambiente de Piatã, 55 

manilhas para prefeitura municipal de Piatã para obras de drenagem em zona rural, 

empréstimo de maquinários quando solicitados para obras, assim como apoio financeiro a 

alguns eventos realizados no município.  

Sabemos que todo processo de mudança necessita de um determinado tempo de ação, 

por isso acreditamos que numa ação de parceria com a Associação Comunitária, Poder 

Público Municipal e a Brazil Iron Mineração podemos de forma eficaz viabilizar e implantar 

as atividades sugeridas por nossa equipe no quadro abaixo.  
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Estradas 

Reclamações: Pó levantado devido ao fluxo de carretas e caminhonetes 

Plano de ação: Molhar as vias no mínimo 2 vezes ao dia, em paralelo a empresa está 

verificando alternativas para redução do pó ( como possível cobertura das vias).  

 

Início:  Imediato para umificação; Prazo de 30 dias para apresentação de projeto de 

cobertura nas vias (esse prazo é necessário para se poder elaborar e cotar implntação 

 

Forno 

Reclamações: Volume de partículas dispersadas no ar durante o processo de secagem 

do forno. 

Plano de ação: Funcionamento liberado somente após instalação dos filtros. 

Início:  Imediato  

 

Britador 

Reclamações: Volume de partículas dispersadas no ar durante o processo de britagem. 

Plano de ação: Foi verificada a existência de um sistema de aspersão que pode ser 

reativado.  

Início:  Prazo de 30 dias para concluir as instalações  

 

 

 

BARULHO – VIBRAÇÃO 

Detonações 

Reclamações: Potência na detonação; O alerta da Sirene não alcança a comunidade. 

Plano de ação: Contratação de uma empresa ou aquisição de estações para efetuar 

medições de vibrações e ruídos uma ou duas vezes ao menos e emitir um relatório técnico 

das detonações através do sismógrafo e decibelímetro. Alterar o local onde a Sirene está 

instada ou solicitar instalação de nova sirene. 

Início:  Encaminhar em até 30 dias um descritivo das ações que serão adotadas para 

equacionamento do problema identificado 
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Forma de produção e turno de trabalho 

Reclamações: Durante as operações noturnas, buzinas de caminhões, ré das máquinas, 

trazem inquietações e insônia.  

Plano de ação: Contratação de uma empresa ou aquisição de estações para efetuar 

medições de vibrações e ruídos uma ou duas vezes ao menos e emitir um relatório técnico 

das dos ruídos durante o período noturno, através do sismógrafo e decibelímetro. 

Modificação de comunicação entre os caminhões, excluindo as buzinas nessas operações 

noturnas;  

Início:  Encaminhar em até 30 dias um descritivo das ações que serão adotadas para 

equacionamento do problema identificado. 

 

SEGURANÇA NAS VIAS 

 

Reclamações: Velocidade dos caminhões e camionetes nas vias internas na 

Comunidade. 

Plano de ação: Construção de redutores de velocidade e placas de sinalização nas vias 

internas. 

Início:  Imediato – Conclusão em até 30 dias 

 

AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS 

 

Reclamações: Drenagem das estradas, situação das vias internas da estrada, projetos 

socioambientais, revitalização e monitoramento das nascentes, parcerias na elaboração 

de projetos na comunidade como construção de barragens, revegetação, capacitação 

etc. 

Plano de ação:  

a) elaborar sistema de instalação de coleta seletiva,  

b) melhorar situação das vias da comunidade,  

c) formação de um programa Comunidade/Empresa em projetos ambientais,  

d) elaboração de um projeto de um centro comunitário para estudo e lazer.  
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e) envolver a Comunidade sobre a preservação ambiental, início da época de 

queimadas, propiciar a ida de crianças e adolescentes para visitar o viveiro de mudas 

e ganhar uma muda para plantio na comunidade etc. 

 

 

 

 

Nayara Ribeiro dos Santos Aguiar Silva 

Gerente de Meio Ambiente e Licenciamento 


