
 O que a Mosaic está fazendo para eliminar os riscos iminentes que as barragens 
representam? Como a empresa deixou a situação chegar nesse ponto? 
 
A Mosaic Fertilizantes esclarece que as barragens não possuem risco iminente de rompimento. 
Apesar das estruturas possuírem dano potencial médio ou alto, elas são classificadas com grau 
de risco baixo. Além de vistorias diárias e acompanhamento dos órgãos responsáveis, a 
empresa está realizando testes de sirenes e simulados de emergência com as comunidades, 
seguindo cronograma definido pela legislação, e diversas outras ações proativas para garantir 
a segurança de suas barragens. 
 
- Auditorias externas atestaram a estabilidade das estruturas? Se sim, quando e quais 
auditorias? 
 
Todas as estruturas da empresa seguem com o atestado de estabilidade válido e operando de 
acordo com as regras de segurança, exceto a barragem B1/B4 em Araxá (MG) e a barragem BL-
1 em Tapira (MG), que não obtiveram a Declaração de Condição de Estabilidade (DCE) nos 
termos das novas normas de segurança da ANM, divulgadas em fevereiro deste ano. Assim, a 
empresa declarou situação de emergência para ambas as barragens, classificadas como nível 1 
e, consequentemente, acionou o PAEBM nas localidades (sem necessidade de evacuação da 
população). Este procedimento contou com a inspeção e concordância da auditoria externa e 
dos órgãos competentes. Todas as medidas necessárias estão sendo tomadas para elevar estas 
estruturas aos novos padrões de segurança definidos pela ANM e a empresa reforça que, além 
das ações requeridas, continua atuando de forma proativa. Entre as iniciativas estão a 
contratação de consultores externos nacionais e internacionais para verificação das estruturas 
e fornecimento de recomendações, que estão sendo seguidas rigorosamente, de acordo com o 
relatório final apresentado pela consultoria responsável no Brasil. Além disso, para a B1B4, 
houve a celebração de um novo acordo firmado com o Ministério Público, no qual consta um 
plano de ação detalhado que contempla a contratação de auditoria própria e independente 
para atuar em parceria com o órgão e para a BL-1, por exemplo, o reforço da estrutura está em 
andamento para garantir um nível de segurança igual ou até mesmo superior ao recomendado 
pela legislação vigente.  
  
- Como a política de segurança da empresa pretende assegurar a confiabilidade das 12 
estruturas que figuram no ranking até 150 e de todas as outras barragens da empresa (22 no 
total segundo a ANM)? 
 
A Mosaic Fertilizantes utiliza o Sistema Integrado de Gestão de Barragens (SIGBAR), que prevê 
um rigoroso monitoramento periódico - medição por instrumentos, interpretação contínua 
dos dados e inspeções rotineiras - e ações preventivas para garantir a máxima estabilidade e 
segurança das barragens. Cada estrutura possui ainda um Plano de Ação de Emergência para 
Barragens de Mineração (PAEBM), que segue um protocolo estabelecido pela Agência Nacional 
de Mineração (ANM). A empresa reforça seu compromisso com a segurança, meio ambiente e 
saúde e afirma que continuará atuando com transparência e respeito. A Mosaic Fertilizantes 
disponibiliza ainda em seu website informes para consulta sobre suas operações de 
mineração, incluindo documentos referentes a análises e acompanhamento de 
barragens: http://www.mosaicco.com.br/community/3241.htm. 
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