
Resposta da Mosaic Fertilizantes ao Observatório da Mineração – 
30 de setembro de 2021 

1 – Agricultores de Tapira e região alegam que as suas fontes de água, antes 
abundantes, secaram completamente com a atividade minerária e agora 
dependem de água de caminhões pipa. Alguns, inclusive, recorreram na 
justiça. O que a Mosaic está fazendo para resolver  o problema? A empresa 
reconhece os danos causados?  

Temos como um dos nossos valores o compromisso com a sustentabilidade e o uso 
consciente dos recursos hídricos. A Mosaic Fertilizantes mantém o programa de 
disponibilidade hídrica, que busca melhoria dos equipamentos de captação e no sistema 
de reservação de água das 23 famílias da comunidade Assentamento Bom Jardim, como 
uma complementação social ao sistema de reposição de vazão dos córregos que 
abastecem as propriedades. Também possui monitoramento para identificar variações 
na disponibilidade hídrica e propor ações. 
  
A unidade de Tapira recircula 85% de toda água utilizada em seu processo produtivo ao 
mesmo tempo em que busca formas de reduzir o consumo interno. Vale ressaltar que a 
disponibilidade hídrica é afetada pelos efeitos das mudanças climáticas, e que a Mosaic 
Fertilizantes está trabalhando para enfrentar esse cenário, por meio de aprimoramento 
da recirculação e estudos de balanço hídrico, dentro de seu compromisso com ESG. 
  
Em relação a um eventual aumento do consumo depois que a nova estrutura entrar em 
operação, reforçamos que não há mudança na demanda de água para esse 
empreendimento que está sendo licenciado. A fonte de água que atende a cidade não 
será impactada. 
  
O consumo atual de água é outorgado pelo órgão ambiental e se baseia em estudos de 
cenário para o licenciamento operacional. A Mosaic Fertilizantes atende as 
condicionantes das outorgas. 

2 – Em MG, barragens em Araxá e Tapira estão em expansão. Em 2019 algumas 
dessas barragens estavam entre as mais perigosas do Brasil segundo a ANM. O 
que foi feito para a segurança das barragens de lá para cá e quando a Mosaic 
espera concluir a expansão das duas barragens, BR e B6? A segurança de todas 
as estruturas está realmente em dia?  

  
Todas as barragens da companhia no Brasil estão em conformidade com as regras da 
ANM (Agência Nacional de Mineração), tendo suas respectivas Declarações de Condição 
de Estabilidade (DCE) emitidas recentemente em setembro de 2021 por empresa de 
auditoria independente 
  
Nos últimos dois anos, a empresa intensificou suas ações preventivas e revisou seus 
procedimentos para além do requerido pela legislação. Para garantir um rigoroso 
monitoramento, a empresa utiliza o Sistema Integrado de Gestão de Barragens (SIGBAR) 
– com medição por instrumentos, interpretação contínua dos dados e inspeções 



rotineiras – e realiza ações preventivas para assegurar a máxima estabilidade e 
segurança das barragens. No fim do ano passado, inaugurou uma sala de controle 
integrado em Tapira (MG) que o monitora 24h todas as suas estruturas empresa no 
Brasil, garantindo agilidade de reação caso alguma anormalidade seja detectada. 
  
Além disso, cada uma das estruturas da Mosaic Fertilizantes possui um Plano de Ação 
de Emergência para Barragens de Mineração (PAEBM) e qualquer desvio identificado é 
imediatamente avaliado para que as medidas apropriadas sejam tomadas. Também é 
realizado um trabalho de diálogo constante com as comunidades próximas para 
conscientizar as pessoas sobre as ações tomadas e medidas de segurança, além de 
testes de sirenes e simulados de emergência frequentemente. 
  
As obras para ampliar o alteamento da barragem BR, de Tapira, estão previstas para 
durar aproximadamente 18 meses. Já obras do empreendimento em Araxá serão 
realizadas em quatro fases de alteamento que ocorrerão entre 2022 e 2038. Vale 
lembrar que, em ambos os casos, os projetos estão em fase de licenciamento. 

3 – Relatos dão conta de que o relacionamento da Mosaic com a comunidade 
é duro e diferente do que a empresa costuma relatar. A Mosaic comenta?  

Por meio de uma equipe dedicada, a Mosaic Fertilizantes busca um relacionamento 
aberto, transparente e respeitoso com as mais de 80 comunidades do entorno de suas 
operações e está sempre aberta ao diálogo com a vizinhança para ouvir suas demandas 
e, sempre que possível, contribuir para endereça-las. 

Para as pessoas que não se sentirem atendidas de forma adequada, informamos que, 
adicionalmente, a Mosaic Fertilizantes também possui um Canal de Ética que permite a 
denúncia de qualquer incidente de forma anônima e confidencial, 24 horas por dia, sete 
dias por semana. 

 4 – Em Goiás já é notório o caso de agricultores expulsos de suas casas, que 
foram processados pela Mosaic e alegam diferenças significativas nos val ores 
oferecidos pela mineradora por suas terras em comparação com os valores 
pagos a grandes proprietários rurais. Além disso, a vida deles foi duramente 
afetada. O que a Mosaic está fazendo para buscar uma solução?  

A Mosaic Fertilizantes informa que não comenta os processos judiciais em andamento 
e segue aberta ao diálogo, sempre atuando de acordo com as normas vigentes. 

5 – O caso de Goiás foi inclusive incluído no recém-lançado Tribunal 
Permanente dos Povos em Defesa dos Territórios do Cerrado. O que a Mosaic 
tem a dizer sobre isso?  

A Mosaic Fertilizantes informa que não comenta os processos judiciais em andamento 
e segue aberta ao diálogo, sempre atuando de acordo com as normas vigentes. 
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