SITUAÇÃO DA VALE HOJE

•

“Temos grandes reservas. Estamos muito confiantes de que continuaremos oferecendo muito retorno para os
acionistas”, disse.

•

Agnelli ressaltou que “Estamos vivendo o melhor momento da nossa história”. No dia 29 de julho, a
mineradora anunciou um lucro de R$6,6 bilhões no segundo trimestre,um crescimento de 344% sobre o
mesmo período do ano passado.

•

Matéria do jornal “O Estado de São Paulo” em 31 de julho de 2010 (Fac símile acima)

VENDAS E LUCROS DA VALE – 2000/2010*

Fonte: relatórios anuais da Vale – disponíveis em www.vale.com.br – resultados de 2010 é uma projeção

A Vale aproveitou bem o longo período de auge da economia mundial e teve crescimento médio de 48% ao ano, nos
últimos 5 anos. O lucro líquido da empresa, desde a privatização em 1997, cresceu a uma média anual de 40%!
Os acionistas da Vale, hoje em sua maioria grandes bancos americanos e europeus (veja anexo no final), estão retirando
2,5 bilhões de dólares por ano da empresa.

SALÁRIOS E FATURAMENTO
DA VALE – 1997/2010*

Fonte: relatórios anuais da Vale – disponíveis em www.vale.com.br – resultados de 2010 é uma projeção



Se a Vale é pródiga em entregar altos lucros aos donos, paga muito pouco aos seus funcionários, que
geram toda a riqueza da empresa.



A folha de pagamento gira ao redor de 5% do faturamento da empresa. Desde a privatização em 1997 que
há uma queda relativa do salário, que saiu de 10% do faturamento em 1997 para 5% hoje.

TRABALHADOR DA VALE PAGOU PELA
CRISE, ENQUANTO EXECUTIVOS
GANHARAM MEGA SENA
NA VALE, QUEM PAGOU PELA CRISE ATÉ AGORA FORAM OS TRABALHADORES
Em 2009, a Vale economizou com demissão de trabalhadores diretos o valor de U$ 200 milhões de
dólares. Também economizou U$ 616 milhões de dólares com demissão de terceirizados. Total de
economia com as demissões: U$ 816 milhões de dólares.
(Páginas 9 e 10 do Relatório da Vale 2009)

EXECUTIVOS CONTINUAM GANHANDO UMA MEGA SENA POR ANO
Remuneração de pessoal chave da administração em 2009 = Total R$ 52 milhões para 6 executivos,
total por cada : mais de 8 milhões de reais por ano para cada um.
Relatório anual 2009 – entre gue a Bolsa de Nova York - página 127

VALE INFORMA EXAUSTÃO DA MINA
TAQUARI-VASSOURAS EM 2012

•

No Relatório anual de 2009 da Vale,entregue a Bolsa de Nova York, na página 62 se informa que a
exaustão da mina se dará em 2012 (veja documento acima).

A VALE ESTÁ SUCATEANDO A MINA
TAQUARI-VASSOURAS
•

A partir de observações dos trabalhadores da mina, já se nota que a Vale não está garantindo a
manutenção adequada da mina e da usina, já que se aproxima a “exaustão” da mina e fica cada
vez “menos rentável”retirar o potássio da mina Taquari-Vassouras.

•

Porém, a partir de uma declaração do Ministro da Agricultura, Sr. Reinhold Stephanes, a
sociedade tomou conhecimento que a Vale, apesar de ter muito mais potássio para explorar na
mina, está se negando a investir na mina Taquari-Vassouras:
"Primeiro, nós temos hoje as jazidas de Sergipe, e em Sergipe nós temos três grandes ocorrências paralelas ou
ligadas entre si. Três grandes ocorrências, três grandes faixas. Isso foi entregue pela PETROBRAS, há mais de
20 anos, a então estatal Vale do Rio Doce, que, evidentemente, na sua privatização, ela levou com ela, e a Vale
vem explorando efetivamente... Os 9% que se produzem no Brasil saem exatamente dessa jazida. Só que a
Vale manteve, se manteve apenas numa das faixas e não está explorando as outras. Então, evidentemente,
aí precisamos de uma discussão, o que fazer? Ou a Vale vai explorar as outras também, e ela, eventualmente,
poderia dobrar a sua produção, eventualmente, ou temos que ver como vamos agir em relação ao restante. “

(Grifo nosso)
Declaração do Ministro Reinhold Stephanes a Comissão de Agricultura do Senado Brasileiro, no dia 23 de março 2010

EM RESPOSTA A VALE AFIRMA QUE JÁ
INVESTIU 500 MILHÕES DE DÓLARES NA
MINA TAQUARI-VASSOURAS
•

Em nota, a Vale rebateu as críticas do ministro ." Os comentários não condizem com a
realidade dos fatos", diz a empresa, que alega ter aumentado "progressivamente" a produção
de potássio desde que assumiu a operação da mina Taquari-Vassouras. “Em 2009, a única
mina de potássio no País produziu cerca de 720 mil toneladas, aumento de mais de 400% em
relação ao produzido em 1992, primeiro ano do contrato de arrendamento. Em valores
atualizados, a empresa já investiu mais de US$ 500 milhões em melhorias na mina", alega a
Vale.
Declaração da empresa, publicada pelo jornal “O Estado de São Paulo” no dia 24 de março 2010

Essa informação bate com os dados dos Anuários Estatísticos do Departamento Nacional de
Produção Mineral que informa investimentos da Vale na mina Taquari-Vassouras em torno de
U$ 375 milhões de dólares desde 1992. Em valores atualizados , confirma os números
apresentados pela Vale.

A MINA DE TAQUARI-VASSOURAS É
ALTAMENTE PRODUTIVA E RENTÁVEL

Fonte: relatórios financeiros da Vale – 2002/2009

Pelos números pode-se notar que: a produção da mina se manteve constante, ao redor de 700 mil toneladas por ano (MTPA), enquanto
subiu bastante o preço do potássio no mercado internacional. Taquari- Vassouras rende para a Vale, por ano, cerca de 350 milhões de
dólares. Portanto, a Vale leva por ano uma boa parte do que ela gastou em 18 anos de arrendamento da mina.

QUANTO A VALE PAGA PELO
ARRENDAMENTO DA MINA A
PETROBRÁS?

Fonte: relatório do DNPM, Secretário Cláudio Scliar

Fonte: relatórios da Vale 2002-2009, elaborado pelo ILAESE

Como se pode ver, a Vale faturou US$ 413 milhões de dólares em 2009 na mina TaquariVassouras e pagou somente US$ 10 milhões pelo arrendamento!

QUANTO A VALE JÁ GANHOU COM A
MINA TAQUARI-VASSOURAS EM 18 ANOS
DE ARRENDAMENTO?
Segundo dados do DNPM e da Vale, a mina Taquari-Vassouras produziu
entre 1992 (ano da arrendamento) até 2009, 9.525 mil toneladas de KCl
(cloreto de potássio).
Vendidas ao preço atualizado de U$ 521,46 dólares, a Vale já ganhou
US$ 4.966.906.500,00 dólares.
Se a empresa gastou cerca de U$ 500 milhões de dólares com a mina, já
retirou quase US$ 5 bilhões de dólares dela.
Portanto, 10 vezes mais!
Segundo o gerente da Vale em Sergipe, Cristiano Cobo, em entrevista
ao Jornal do Dia em 25 de julho de 2010, a Vale gasta US$ 20 milhões de
dólares com a manutenção da mina e da usina de Taquari-Vassouras.
Porém, a mina gera um lucro operacional de US$ 180 milhões de dólares
por ano.

EXPLORAÇÃO DO OPERÁRIO
DA MINA TAQUARI-VASSOURAS


Segundo Relatório de Produção da Vale em 2008, a Mina Taquari Vassouras produziu 607 mil toneladas de potássio,
que foram comercializados a U$ 591,18 dólares a tonelada.



A Mina contava com cerca de 600 trabalhadores diretos no final de 2008. Isto significa que cada funcionário da Vale da
Mina de Taquari-Vassouras produziu, em 2008, 1.011 toneladas de Potássio. Ao preço médio de U$ 591,18 a tonelada,
cada trabalhador gerou U$ 597.682,98 dólares em 2008, ou cerca de U$ 345,88 por hora, considerando uma jornada de
36 horas semanais.



Cada trabalhador da mina gerou mais de meio milhão de dólares para a empresa em 2008.



No entanto, o salário de um trabalhador mal chega a R$ 2.000 reais, somando com PLR (quatro salários) mais encargos
mensais de R$ 1.600,00, a Vale gasta com um funcionário U$ 22.764,23 dólares por ano.



Isto significa que em 5 horas e 30 minutos de trabalho,
o funcionário da Vale de Taquari-Vassouras paga seu
salário mensal.

A VALE PAGA UMA MIXARIA DE
ROYALTIES (CFEM) EM SERGIPE
Vendas da Vale em Rosário do Catete (SE) e Capela(SE) e pagamento de royalties pela exploração mineral (CFEM) 2008 – em milhões de reais

Venda de potássio
Rosário do Catete
Capela
Total

237.217.889,54
308.613.120,60
545.831.010,14

Royalties pagos
4.514.319,34
5.869.500,64
10.383.819,98

% sobre as vendas
1,9%
1,9%
1,9%

Fonte: Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), disponível no site www.dnpm.gov.br

•

Assim se observa que em 2008, a Vale em Sergipe, vendeu minérios no valor de R$ 545 milhões de reais e pagou
apenas R$ 10 milhões em troca, isto é, 1,9%. Não cumpre nem a lei mineral brasileira que determina que o
potássio paga royalties em 3%.

•

Se a Vale pagasse 10% de royalties, valor que a Petrobrás paga pela exploração de Petróleo, teria que pagar em
2008, R$ 50 milhões de reais às Prefeituras de Rosário do Catete e Capela. Se pagasse essa quantia, praticamente
dobraria a arrecadação de Rosário do Catete (R$ 50 milhões de reais em 2006).

•

Mesmo pagando uma mixaria a Vale se recusa a pagar como é devido: o DNPM move processo contra a Vale que
só paga 2% de imposto sobre a exploração do potássio, quando devia ser 3%.

•

A população dos municípios mineradores e o Estado de Sergipe não são beneficiados como deveriam.

RESERVAS DE POTÁSSIO EM SERGIPE
•

“Em Sergipe, nas regiões de Taquari/Vassouras e Santa Rosa de Lima, as reservas de silvinita (KCl + NaCl)
totalizaram, no ano de 2006, 494,9 milhões de toneladas, com teor médio de 9,7% de K2O equivalente.
Dessas, 92,4 milhões de toneladas de minério "in situ", correspondendo a 17,26 milhões de toneladas de
K2O, representam a reserva lavrável (mina de Taquari/Vassouras – Sergipe).

•

A mina está em atividade desde 1985, tendo sido exploradas nesse período cerca de 25,11 milhões de
toneladas de minério.

•

Trabalhos de reavaliação de reservas de silvinita na região de Santa Rosa de Lima, 16 km a oeste de
Taquari-Vassouras, apontam como reserva minerável, por métodos convencionais (considerando a
camada principal), 66,9 milhões de toneladas de minério "in situ", equivalendo a 15,48 milhões de
toneladas de K2O.”
Fonte: Luiz Alberto Melo de Oliveira - DNPM-SE

•

Isto significa que existe muito mais potássio no subsolo sergipano (com método tradicional de lavra,
subterrâneo) do que a Vale está explorando.

AS EXPLICAÇÕES DA VALE
NÃO SÃO CONVINCENTES

Relatório Financeiro Anual da Vale - 2009

De tudo isto, pode-se concluir que a Vale, não tem interesse em explorar novas faixas de
potássio em Taquari-Vassouras, provavelmente por um cálculo empresarial de
rentabilidade.
Se não for assim, a Vale deveria dar uma explicação para seus funcionários e para a
população sergipana.

AO CONTRÁRIO DO QUE FAZ EM SERGIPE,
VALE ENTRA COM FORÇA NA PRODUÇÃO
DE FERTILIZANTES NO MUNDO
“A aquisição está em linha com a estratégia de nos tornarmos um líder global no
mercado de fertilizantes. O desenvolvimento de uma plataforma de criação de valor com
ativos de classe mundial está sendo realizado através da combinação entre crescimento
orgânico e aquisições.”
“Em 2010, a Vale investiu US$ 3,8 bilhões na aquisição de 100% dos ativos do grupo Bunge
no Brasil, o que inclui participação direta e indireta em 42,3% no capital total da Fosfértil,
além de minas no Peru, Argentina e Canadá.“
Press release da Vale junho 2010

“Começamos a construir o negócio de fertilizantes com o objetivo de atingir a liderança
global em alguns anos, adquirindo em 2009 projetos de potássio na Argentina e Canadá, e
neste ano dois ativos de classe mundial no Brasil, as operações de fosfato da Bunge por
US$ 1,65 bilhão e 78,9% da Fosfértil, a maior produtora de nutrientes de fertilizantes do
Brasil por US$ 4,0 bilhões.”
Relatório Financeiro da Vale – primeiro trimestre 2010

AQUISIÇÕES DE MINAS DE POTÁSSIO NA
ARGENTINA E NO CANADÁ

de Relatório anual da Vale de 2009 – entregue a Bolsa Nova York

INVESTIMENTOS EM MINAS DE POTÁSSIO
NÃO PASSAM POR SERGIPE, SÃO TODOS
PARA O ESTRANGEIRO

“Iniciaremos em 2010 o desenvolvimento de Rio Colorado, que compreende uma operação com capacidade nominal inicial de 2,4
Mtpa de potássio (cloreto de potássio, KCl), e potencial de expansão para até 4,35 Mtpa, a construção de um ramal ferroviário de
350 km, instalações portuárias e uma usina termoelétrica. O capex total estimado para a primeira fase de Rio Colorado é de US$
4,118 bilhões, dos quais US$ 304 milhões estão orçados para 2010. A previsão de start-up é para o 2S13. Este projeto está sujeito
à aprovação do Conselho de Administração.”
Temos também o Projeto Regina no Canadá, ainda em estágio de exploração, com um potencial de produção anual na ordem de
2,8 Mt de potássio.
Press release da Vale, 19 de outubro de 2009

O investimento na Argentina é de US$ 4,1 bilhão de dólares e começará a operar em 2013. Se o projeto da Vale,
como afirma acima, é de alcançar 3,1 mil toneladas por ano (mtpa) em 2014, basta somente retirar potássio de
Rio Colorado, que tem a capacidade de 4,35 mtpa. Mesmo que utilize a menor capacidade do projeto (2,4 Mtpa),
na Argentina, sobrará somente 700 mil toneladas de exploração no Estado de Sergipe (extraindo potássio tanto de
Taquari-Vassouras quanto do Projeto Carnalita, que veremos mais adiante.

É MAIS “RENTÁVEL” PARA VALE
INVESTIR NO EXTERIOR
Pelo visto acima, na demonstração dos investimentos dos principais projetos não existe
investimento para Sergipe: http://www.vale.com/pt-br/investidores/pressreleases/paginas/default.aspx
Hoje, em média, são necessários US$ 2,5 bilhões de dólares para implantar um novo projeto, em
um prazo de cinco a sete anos. O cálculo considera a base de custos do Canadá, maior fornecedor
mundial de potássio, e não inclui gastos com ferrovia, estradas e infraestrutura portuária, nem o
entrave ambiental.
Apesar de falar no Projeto Carnalita, em Sergipe, a Vale não tem lançado nenhum investimento no
Estado para 2010 e 2011.
O motivo fundamental deve ser empresarial: a Vale prefere investir fora do Brasil em minas mais
rentáveis, já que as minas no Estado de Sergipe não são tão “rentáveis” como a da Argentina, por
exemplo.
Isto é, depois de quase duas décadas levando a riqueza do subsolo sergipano, agora investe no
exterior e não investe no Brasil e em Sergipe. A Vale, como multinacional, só está interessada em
ser a “primeira do mundo”, em garantir lucros para seus acionistas, por isso cospe no prato que
comeu durante 18 anos.

INVESTIMENTOS DA VALE
NA ARGENTINA

•

Projeto da Vale na Argentina (Rio Colorado), produzirá 4,35 mil toneladas por ano, quase quatro vezes
o Projeto Carnalita, em Sergipe e seis vezes a produção de Taquari-Vassouras. Com o preço da mão-deobra argentina mais barata que no Brasil.

HISTÓRICO DO ARRENDAMENTO DE
TAQUARI-VASSOURAS PELA VALE
Em 1963, a jazida de cloreto de potássio de Taquari-Vassouras, no Município de
Rosário do Catete (SE), foi descoberta pela Petrobras. Em 1985, a Petromisa,
empresa subsidiária de mineração da Petrobras, iniciou a exploração da jazida. Já no
governo de Fernando Collor de Melo, os freqüentes prejuízos acumulados pela
estatal levaram o governo federal a interromper a exploração da mina; entretanto,
uma comissão formada pelo governo do Estado de Sergipe e os funcionários
apresentaram uma proposta de arrendamento para, na época, a também estatal
Companhia Vale do Rio Doce. Em 1991, após um aporte de US$ 5 milhões, a Vale do
Rio Doce assumiu a exploração da jazida. Em 1995, no início do governo Fernando
Henrique Cardoso, a Vale entrou no Programa Nacional de Desestatização. Em 1997,
a empresa foi privatizada.
A Petrobrás arrendou o complexo industrial Taquari–Vassouras pelo período de 25
anos, e reza no contrato que é prorrogável por mais 25 anos, “caso a Companhia Vale
do Rio Doce não seja inadimplente.”
O arrendamento está vencendo em 2016.

A VALE RECEBE INCENTIVOS FISCAIS
PARA OPERAR A MINA DE TAQUARIVASSOURAS

Fonte: Relatório anual da Vale 2005, entregue a Bolsa de Nova York

Além de todas as regalias, a Vale tem isenção total de
pagamento de imposto de renda até 2013 na operação da
mina Taquari-Vassouras.

O POTÁSSIO É MINERAL ESTRATÉGICO E
O BRASIL SÓ PRODUZ 10% DO QUE
CONSOME
Apesar de ser um minério importantíssimo
para a agricultura no Brasil (que é um dos
maiores produtores de alimentos do mundo),
a produção da Vale em Taquari-Vassouras
representa somente 10% das necessidades de
potássio do Brasil.
O país gasta cerca de US$ 1 bilhão de dólares
por ano (veja gráfico ao lado) importando do
Canadá, da Rússia e da Bielorússia o potássio
necessário para sua agricultura.
Por isso, é inaceitável que a Vale fique
“dormindo” sobre as reservas de potássio do
Brasil, se aproveitando de um contrato de
“arrendamento” da mina por 25 anos (que
dura até 2016) e prorrogável por mais 25 anos.

O GOVERNO LULA E OS FERTILIZANTES
•

•

•

•

•

"Vamos chamar a Vale e a Petrobrás, porque a nossa agricultura não pode ficar
dependente de duas ou três empresas externas", afirmou Lula ontem, durante cerimônia
de posse dos novos ministros, no Palácio do Itamaraty.
A preocupação do governo é com a dependência brasileira de insumos importados que
são matéria-prima para a formulação de fertilizantes. O caso mais grave é o potássio, que
tem 91% da demanda atendida por importações. Na avaliação do governo, o Brasil fica
sujeito à vontade dos países fornecedores de vender minerais e sofre também com a
volatilidade de preço. O fator agravante, na avaliação oficial, é que o País possui jazidas,
mas elas não são adequadamente exploradas.
Análises preliminares de técnicos da área indicam que a mina de potássio da Petrobrás
em Nova Olinda, no Amazonas, é a terceira maior do mundo, atrás apenas de jazidas
localizadas na Rússia e no Canadá. A estimativa é de que essa mina necessite de
investimentos em torno de US$ 2 bilhões. Isso sem contar com os custos ambientais.
O Ministério de Minas e Energia (MME) também considera que outra mina de potássio localizada em Sergipe, cujo direito de exploração foi concedido à Petrobrás, que depois o
arrendou à Vale - é o "filé mignon" da área.
Jornal “O Estado de São Paulo” 1 de abril de2010

RESERVAS DE POTÁSSIO NO BRASIL

Fonte: Informações do DNPM e MME, Cláudio Scliar

O GOVERNO LULA E OS FERTILIZANTES
•

O Brasil tem uma terceira área com potencial de produção de potássio, além das minas já
catalogadas em Sergipe e no Amazonas, afirmou hoje o secretário de Geologia, Mineração e
Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia (MME), Cláudio Scliar. "Há apenas
duas jazidas de potássio hoje, que são o filé e que estão com a Petrobras, mas há muitas
outras ocorrências de minas", disse.
Jornal “O Estado de são Paulo, 23 de março de 2010

•

“O grande problema do Brasil na área de fertilizantes é o potássio", comentou Scliar, ao
chegar à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, no Senado, para participar de
audiência pública sobre o tema.

•

"Sabemos que as minas do Amazonas são muito grandes, com bilhões de toneladas de
minérios", disse o secretário. Com essa abundância é possível, em cinco anos, segundo
ele, a extração de dois milhões de toneladas de potássio.
Jornal “O Estado de são Paulo, 3 de março de 2010

RESUMO DA AUDIÊNCIA NO SENADO
SOBRE OS FERTILIZANTES - MARÇO 2010
•

“A terceira questão é que nós somos, evidentemente, altamente dependentes de importação. Não obstante, o Brasil é um grande
produtor agrícola e tende a caminhar... Senão o segundo, talvez até o primeiro grande exportador de produtos agrícolas do mundo,
e tende a caminhar também com muitos países mais eficientes em agricultura no mundo, mas é o único país que é altamente
dependente de importação de fertilizantes.

•

E, para mostrar [ininteligível] que se trata de um mercado altamente imperfeito e controlado, nós temos basicamente três países
que detêm quase 80% do controle sobre as jazidas de potássio, e temos basicamente duas empresas que comercializam o
potássio. Portanto, é um setor altamente controlado, e milhões e milhões de pessoas que compram o potássio.

•

Então foi feita uma primeira reunião com o Ministério de Minas e Energia, o Presidente da República, e se decidiu considerar isso
uma questão estratégica. E recebemos a determinação do Presidente em montar um programa, ou elaborar um programa, de
auto-suficiências em termos de fertilizantes para o Brasil, já que o Brasil tem jazidas suficientes para se tornar, inclusive, autosuficiente, ou menos dependente e menos vulnerável nessa questão.

•

Três grandes ocorrências, três grandes faixas. Isso foi entregue pela PETROBRAS, há mais de 20 anos, a então estatal Vale do Rio
Doce, que, evidentemente, na sua privatização, ela levou com ela, e a Vale vem explorando efetivamente... Os 9% que se produzem
no Brasil saem exatamente dessa jazida. Só que a Vale manteve, se manteve apenas numa das faixas e não está explorando as
outras. Então, evidentemente, aí precisamos de uma discussão, o que fazer? Ou a Vale vai explorar as outras também, e ela,
eventualmente, poderia dobrar a sua produção, eventualmente, ou temos que ver como vamos agir em relação ao restante

•

Agora, além disso, nós temos a jazidas de Nova Olinda, no Amazonas, que, segundo as informações que temos hoje, de grandes
empresas internacionais, de que ali se localiza a terceira maior jazida de potássio do mundo, ou seja, Rússia, Canadá, Brasil.”

•

Resumno da apresentação do Ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, na audiência no Senado.

HISTÓRICO DO SETOR ESTATAL DE
FERTILIZANTES
Em 1984, foi criado o grupo Petrofértil, que reuniu as empresas Ultrafértil,
Nitrofértil, Goiasfértil, Fosfértil e Indústria Carboquímica Catarinense (ICC).
Na década de 1980, as empresas estatais tiveram maior participação no mercado,
principalmente na produção de fertilizantes nitrogenados e fosfatados, sendo
responsáveis pela quase totalidade da produção.
No governo Collor, foram privatizadas a Fosfertil, Ultrafertil, Goiásfertil, ICC,
Petrofértil e as participações acionárias na Arafertil e na Indag.
Após o processo de fusões e aquisições que o setor atravessou pós-privatização, o
grosso do setor é controlado por três grandes multinacionais: Bunge, a americana
Mosaic, a norueguesa Yara.
Revista DesenBahia – 9 – setembro de 2008

QUANDO O SETOR DE FERTILIZANTES ERA
ESTATAL, CHEGOU A PRODUZIR
70% DO CONSUMO DE NPK

Em 1990, o Brasil dependia muito menos das importações de fertilizantes (Nitrogênio, Fósforo e
Potássio), já que produzia 64% do consumo nacional e importava 36%. Hoje temos o inverso, onde se
importa mais de 70% das necessidades do Brasil em fertilizantes.

O ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO INSTITUTO
BRASILEIRO DE MINERAÇÃO 2009
CONFIRMA PROJETO DA VALE

Anuário IBRAM 2009

A VALE PRETENDE PRODUZIR POTÁSSIO ATRAVÉS DA
MINERAÇÃO POR DISSOLUÇÃO, QUE TEM CUSTO MAIS
BAIXO, PORÉM MAIS DESTRUTIVO DO MEIO AMBIENTE

A Vale utilizará o processo de dissolução, em todos os seus novos projetos de mineração de potássio,,com
o objetivo de diminuir custos e se tornar umas das principais produtoras de fertilizantes do mundo. Veja
que se usa somente 4% deste processo por dissolução na mineração mundial do potássio hoje.

TÉCNICOS E PETROBRÁS VÊEM RISCOS
AMBIENTAIS NA MINERAÇÃO POR
DISSOLUÇÃO
•

“Temos uma concessão no Amazonas e estamos, neste momento, terminando os estudos de
viabilidade técnica, econômica e ambiental para exploração da silvinita no Amazonas. O que
acontecerá no futuro, não sabemos. É uma mina difícil tecnologicamente e difícil ambientalmente,
mas até setembro devemos ter alguma análise sobre essa situação.”
Sérgio Gabrieli, presidente da Petrobrás, em entrevista ao jornal “O Estado de São Paulo”

•

“A exploração do minério na Amazônia, porém, pode gerar um passivo ambiental de grande vulto.
Esta é a opinião do geólogo e pesquisador da Embrapa Cerrados, Eder de Souza Martins. Na região, o
potássio está a uma profundidade de mil metros. Segundo Martins, a extração exigirá a perfuração de
canais profundos, por onde será injetada água quente para tornar solúveis os sais minerais
depositados na jazida, o cloreto de potássio e de sódio. "Este processo gera uma grande quantidade
de resíduos salinos que serão despejados em água doce. É uma grande ameaça ao ecossistema do
Madeira", diz.
Eder de Souza Martins, 12/04/2010 Brasil Econômico – Os dilemas da exploração de potássio na
Amazônia

PROJETO DA VALE PARA EXPLORAÇÃO
DA CARNALITA: 30 CAVERNAS EM
OPERAÇÃO SIMULTÂNEA
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PROJETO DA VALE PARA EXPLORAÇÃO DA
CARNALITA: 30 CAVERNAS EM OPERAÇÃO
SIMULTÂNEA

O PERIGO AMBIENTAL
DA MINERAÇÃO POR DISSOLUÇÃO
•

Dois estudos técnicos de caráter internacional questionam o processo de mineração por dissolução:

•

O primeiro estudo se intitula La conca salina del Bages i la qualitat de l'aigua del Llobregat e demonstra
que a bacia do rio Llobregat, na Espanha, que abastece de água Barcelona teve sérios problemas de
salinização e contaminação das águas subterrâneas, a partir da mineração de potássio na região. Veja
estudo completo em: http://www.tesisenxarxa.net/TDX-1106108-121028/index_cs.html.

•

O segundo estudo intitulado An Environmental Critique of In Situ Leach Mining : The Case Against
Uranium Solution Mining, concluiu, depois de um estudo da técnica de mineração por dissolução em todo
o mundo que, apesar de ter custos mais baixos, “a técnica de lixiviação in situ nem sempre é controlável,
segura, nem ambientalmente benigna e os custos ocultos são normalmente suportados pelo ambiente
subterrâneo. O processo de mineração por dissolução pode levar a uma contaminação permanente das
águas subterrâneas, que é usada pela indústria e a população local para abastecimento de água potável.
Também tal método pode contaminar a terra agriculturável na superfície.” Veja o estudo completo em:
http://www.sea-us.org.au/pdfs/isl/no2isl.pdf.

•

O Estudo ambiental do processo de mineração por dissolução deve ser discutido por toda a sociedade
brasileira e sergipana, antes de iniciar as operações pois pode gerar a contaminação e salinização dos
lençóis de água subterrâneos.

PLANEJAMENTO DA VALE PARA
O PROJETO CARNALITA
 “A Vale recebeu sinal verde para mais um passo em seus projetos na área de fertilizantes.
A Administração Estadual de Meio Ambiente do Estado de Sergipe (ADEMA) entregou a
Licença Prévia (LP) do Projeto Carnalita, que será a maior planta de extração de potássio
do Brasil quando entrar em operação.
 A tecnologia utilizada para a lavra está sendo confirmada através da operação de uma
planta piloto instalada na região. Diferentemente da produção atual de cloreto de
potássio, onde a extração é feita em lavra subterrânea na mina Taquari-Vassouras, a
mineração da carnalita será realizada a partir da injeção de água quente em poços onde
serão dissolvidos os sais. A salmoura será então retirada do subsolo e processada na
superfície.
Se os estudos de viabilidade econômica em curso forem aprovados, será instalada uma
unidade industrial com uma produção inicial estimada em torno de 1,2 milhão de
toneladas anuais de cloreto de potássio. O início da operação está previsto para 2014.”
Release da Vale – 13/04/2010

A OPÇÃO PELO PROCESSO DE DISSOLUÇÃO
É POR TER MENOR CUSTO OPERACIONAL
•

“A opção da lavra por processo de dissolução envolve menor custo operacional,
bem como permite o inicio da produção em menor tempo que a lavra
convencional, uma vez que a lavra convencional requer abertura de shafts,
escavações de galerias que permitam a pesquisa e a exploração do minério,
instalação de correias transportadoras, planta de refrigeração, entre outros.”
Departamento Nacional de Produção Mineral

•

Método com menor custo e provavelmente utilizará menos mão-de-obra. A
Vale lucrará por dois lados.

INFORMAÇÕES DA VALE SOBRE O
PROJETO CARNALITA
Jornal do Dia - Quanto está sendo investido no Projeto Piloto e quando a Vale deverá investir para
implantar o Projeto Carnalita?
Cristiano Cobo – “A previsão da Vale é investir no Projeto Piloto, entre 2005 e 2011, algo em torno de US$
100 milhões. Quanto ao ´Carnalita´, existe uma expectativa de investimentos da ordem de U$$ 1,6 bilhão.
Vale dizer que inicialmente se previa investir menos de US$ 1 milhão, mas a partir do momento em que as
análises foram evoluindo, a Companhia verificou a necessidade de aumentar esse investimento.”
Jornal do Dia- Qual a produção de potássio atualmente na Mina Taquari/Vassouras, em Rosário do
Catete, e quanto será produzido quando o Projeto Carnalita entrar em operação, provavelmente em
2014?
Cristiano Cobo – “A capacidade instalada hoje da Mina Taquari/Vassouras é de 850 mil toneladas, mas
está produzindo em torno de 710 mil toneladas. Quanto ao Projeto Carnalita, a idéia é que ele comece com
uma produção anual de 1 milhão e 200 mil toneladas, havendo previsão para se ampliar essa produção
para 2,4 milhões de toneladas.”
Entrevista de Cristiano Cobo ao Jornal do Dia em 25 de julho de 2010
Estes investimentos não constam no planejamento da empresa para 2010 ou 2011, que foram
apresentados em documento oficial da empresa no site: http://www.vale.com/pt-br/investidores/pressreleases/paginas/default.aspx em 19/10/2009

NO RASTRO DA VALE,
MULTINACIONAL TALON METALS VAI
EXPLORAR POTÁSSIO EM SERGIPE








Multinacional canadense tem projetos de exploração de potássio em
Sergipe em área de 112.969 hectares (279.152 acres), ao redor de
Taquari-VassourasEstá pesquisando doze pontos de exploração de
potássio no Estado e em Alagoas(veja figura ao lado) .
A empresa estima as reservas em cerca de 450 milhões de toneladas
de silvinita e até cerca de 1,1 bilhões de toneladas de carnalita.
O potássio pode ser extraído por uma mineração subterrânea
convencional, ou para as minas mais profundas, pela mineração de
solução.
A mineração por dissolução tem a vantagem de menor custo de
capital, menor tempo de construção da mina, menor o risco técnico
e reduzido impacto ambiental.
As minas de potassio da Talon devem ser adequados para mineração
por dissolução.
Informações do site da empresa: www.talonmetals.com/

CAMPANHA EM DEFESA DO
COMPLEXO TAQUARI-VASSOURAS
E DO EMPREGO

CAMPANHA EM DEFESA DA MINA
E DO EMPREGO
Segundo a Vale, a mina Taquari-Vassouras vai exaurir em 2012.
Em 2013 entra em operação a mina Rio Colorado, na Argentina, que tem mão-deobra pela metade do preço do Brasil e com funcionamento até 2039.
Enquanto a Vale deixa minguar a produção em Taquari-Vassouras, investe US$ 4,1
bilhões de dólares na Argentina e no Canadá.
investimento em Taquari-Vassouras: ZERO! A Vale gasta US$ 20 milhões de
dólares por ano no complexo UOTV, enquanto lucra US$ 180 milhões de dólares.
Vale está sucateando o complexo porque fica cada vez mais caro minerar o
potássio, sem abrir novas faixas.
Como foi comprovado acima, potássio e silvinita tem bastante, mas a Vale precisa
abrir novas faixas de mineração e para isso necessita investimentos pesados na
ordem de centenas de milhões de dólares. Isso ela não quer fazer aqui no Brasil.

MANOBRA DA VALE EM SERGIPE
Vai fechar a mina em dois anos, sucateando-a, sem fazer novos investimentos,
comprar novas máquinas ou contratar mais trabalhadores, deixando morrer o
empreendimento enquanto nasce o novo empreendimento no estrangeiro.

CAMPANHA EM DEFESA DA MINA
E DO EMPREGO
O “Projeto carnalita” vem para garantir novos suprimentos de potássio de forma
depredadora e com pouca mão de obra. É um processo de mineração destrutivo do meio
ambiente.
Dentro de dois anos, a Vale, depois de extrair cerca de US$ 5 bilhões de dólares do
Complexo Taquari-Vassouras, explorando o trabalhador nordestino, vai fechar a mina,
deixando um rastro de desemprego, dor, destruição do ser humano e do meio ambiente.
Vai cuspir no prato que comeu, vai descartar o trabalhador como bagaço de cana, depois
de tomar o caldo.
Empresa até pretende mudar de nome no setor de fertilizantes em 31 de outubro de
2010. Pode se transformar em “Valefértil”. Nome ainda em discussão. Talvez feche a mina
e a usina de Taquari-Vassouras, já não mais como Vale, mas sim como outra empresa, com
outra razão social.
Ainda corre-se o risco de nivelar o salário por baixo, já que os funcionários da Fosfértil,
adquirida pela Vale em Minas Gerais tem um piso salarial de pouco mais de R$ 500 reais.

CAMPANHA EM DEFESA DA MINA
E DO EMPREGO
Nós, trabalhadores da mina e de Sergipe, não vamos permitir isto!
Vamos convocar toda a população para esta luta!
Todo mundo vai saber da campanha, vamos exigir da Vale que invista centenas de milhões
de dólares no Estado para ampliar o projeto de extração de potássio em Taquari-Vassouras.
Esses investimentos de centenas de milhões de dólares devem servirpara remunerar melhor
seus funcionários e fazer investimentos sociais no Estado, deixando pelo menos a metade
do que lucra (US$ 180 milhões de dólares em 2009) para utilizar para fins sociais, para gerar
mais empregos, reduzindo a jornada de trabalho. Que sirva para garantir a segurança na
mina, deixando de ser uma fábrica de mutilados e lesionados.
Que pague 10% de royalties para o Estado (o mesmo que paga a Petrobrás para extrair
petróleo) de forma a que se use este dinheiro para melhorar a vida dos trabalhadores da
cidade e do Estado.
Não permitiremos o fechamento da mina!

CAMPANHA EM DEFESA DA MINA
E DO EMPREGO
Exigimos que o Governo Federal e o Governo Estadual, as prefeituras dos municípios
mineradores, pressionem a Vale para que invista pesado no Estado.
Caso a Vale não faça isto, se preferir buscar uma melhor “rentabilidade” para seus negócios,
abandonando o Complexo Taquari-Vassouras, o Governo Federal (através da ação da Vale
que possui -“Golden Share) e o Governo Estadual devem vetar a mudança de nome e
romper o contrato de arrendamento para que a mina, a usina e o porto voltem para as
mãos da Petrobrás, que é a legítima proprietária do potássio sergipano.
Evidentemente, caso a mina
volte para o controle do
Estado, através da Petrobrás, deve-se exigir que a
Vale reponha aos cofres da
Petrobrás e do Estado, tudo
que ela ganhou nos 18 anos
de arrendamento da UOTV.

CAMPANHA EM DEFESA DA MINA
E DO EMPREGO
SOLICITAMOS AO GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, SR. MARCELO DÉDA, ÀS
COMUNIDADES, AOS PREFEITOS DAS CIDADES MINERADORAS, AOS SENHORES
VEREADORES E DEPUTADOS, AOS PARTIDOS POLÍTICOS E CENTRAIS SINDICAIS, ÀS
PARÓQUIAS, MOVIMENTOS SOCIAIS, ORGANIZAÇÕES CULTURAIS E RELIGIOSAS,
ENFIM A TODO O POVO TRABALHADOR EM GERAL PARA QUE, JUNTO COM OS
TRABALHADORES DA MINA/USINA DE TAQUARI-VASSOURAS, CONSIGAMOS
IMPEDIR O FECHAMENTO DO COMPLEXO TAQUARI-VASSOURAS, DEPOIS DE 18
ANOS LEVANDO AS RIQUEZAS DO NOSSO SUBSOLO.
A CONTRAPARTIDA, NESTE MOMENTO, QUE PODE-SE ESPERAR DA VALE, É A
MANUTENÇÃO DE TODOS OS POSTOS DE TRABALHO E INVESTIMENTOS EM SERGIPE
E A ABERTURA DE NOVAS FRENTES DE LAVRA DO POTÁSSIO, SEM DEPREDAÇÃO DO
MEIO AMBIENTE, INVESTINDO NO ESTADO E NOS MUNICÍPIOS MINERADORES,
ASSIM COMO NOS SEUS TRABALHADORES.
Assinam: Trabalhadores da Unidade Operacional Taquari-Vassouras
Legítimos dirigentes do SINDIMINA

ANEXOS

DONOS DA VALE HOJE

Relatório de sustentabilidade da Vale 2009 – posição em 30 de abril de 2009

Por estas informações, no mínimo, 55% das ações preferenciais da Vale estão em mãos de estrangeiros. Porém,
esse número é maior já que 70% das ações vendidas na BOVESPA são compradas por estrangeiros, segundo
informação da SOBEET (Sociedade Brasileira de Estudos das Empresas Transnacionais).

DONOS DA VALE HOJE

Para conhecer os verdadeiros donos da Vale, basta ler a Ata da Assembléia de Acionistas do
dia 16 de abril de 2009, onde aparece o nome dos principais acionistas estrangeiros, são eles:
Citibank, HSBC, J. P. Morgan Chase, Barclays, Fidelity Management, Vanguard Emerging
Markets, Morgan Stanley, Templeton, Black Rock entre muitos outros fundos, principalmente
americanos.
Enquanto os trabalhadores da Vale vão perder cerca de R$ 1 bilhão, os donos da Vale estão
nadando em dinheiro. Vale recordar, que a dona do J.P. Morgan é a bilionária família Rockfeller.
O sofrimento do povo dos municípios mineradoras e dos trabalhadores da Vale, com
deficiências na moradia, na saúde, na educação, com salários baixos que não acompanham o
custo de vida, todo este sofrimento é realizado para enriquecer um punhado de banqueiros
bilionários.

