Todas as fotos
apresentadas no
relatório foram feitas
antes da pandemia de
covid-19. Além disso,
tomamos todos os
cuidados na impressão
do material.
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AngloGold
Ashanti e
Santa Bárbara
Ao completar 185 anos de operação
no Brasil, temos a certeza de que não
construímos nossa história sozinhos.
As comunidades das regiões onde
atuamos são de extrema importância
para dar vida ao que fazemos.
Santa Bárbara é uma delas. Queremos
contribuir para tornar a cidade melhor
em função de nossa presença, um dos
nossos valores, sempre com o cuidado
de apoiar o desenvolvimento local,
respeitando suas tradições.
Em um ano comemorativo para nós,
em que celebramos 185 anos de
operação no Brasil, preparamos uma
série de ações especiais, entre elas a
apresentação da Orquestra Ouro Preto
e da cantora mineira Fernanda Takai,
que encantou os moradores de Santa
Bárbara que prestigiaram o concerto.

O que nos trouxe até aqui ainda
vai nos levar muito além.
Associação Comunitária Tear da Serra foi um dos
empreendimentos apoiados pelo Parcerias Sustentáveis

Mais uma vez, o programa
Parcerias Sustentáveis mostrou
seu potencial na promoção da
cidadania, e nossos empregados
nos surpreenderam com
um número crescente de
participações nos programas
De Mãos Dadas e Leão Solidário.
Os projetos, realizados por meio
de investimentos incentivados,
ainda levaram educação ambiental,
esporte e entretenimento para
centenas de pessoas – com
destaque para o projeto Cultura e
Sustentabilidade e seu espetáculo
Circo Reciclado, em que crianças e
adolescentes se informaram sobre
questões ambientais de forma lúdica
e interativa. Confira, nas próximas
páginas, as iniciativas realizadas na
cidade ao longo de 2019.
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Nossos resultados em Santa Bárbara
em 2019:

R$ 13,2

milhões

DESTINADOS A
COMPRAS LOCAIS

R$ 8,6

milhões
PAGOS EM IMPOSTOS

R$ 958

mil
EM INVESTIMENTO SOCIAL*

911

EMPREGOS GERADOS
(DIRETOS E INDIRETOS)
*Recursos próprios e incentivados
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Parcerias
Sustentáveis

Acreditamos na força e na
criatividade das pessoas para
inovar e criar soluções para as
demandas de suas cidades e
transformá-las em um lugar melhor
para se viver. Ao longo do tempo,
o programa Parcerias Sustentáveis
vem incentivando o desenvolvimento
de empreendimentos sociais da
comunidade de Santa Bárbara que
contribuem para seu crescimento
social, cultural e econômico.
Conheça as iniciativas apoiadas
em Santa Bárbara em 2019:

Realizado desde 2010 nas cidades de
Barão de Cocais, Caeté, Nova Lima,
Raposos, Sabará e Santa Bárbara,
em Minas Gerais, e em Crixás, no
estado de Goiás, o programa identifica
o potencial de transformação social
de iniciativas locais e oferece apoio
financeiro e consultoria para acelerálas. A seleção é feita anualmente por
meio de um edital e, para participar,
os empreendimentos precisam
contribuir com, no mínimo, um dos
17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) da ONU, reforçando
o nosso compromisso com o futuro do
planeta. Após a seleção, que é feita
com a participação de membros das
comunidades, nossos profissionais,
juntamente com consultoria contratada
pela nossa empresa, acompanham
de perto o desenvolvimento de cada
empreendimento, durante todo o ano,
orientando os participantes sobre como
alcançar as metas de cada negócio.
Em 9 edições:
R$ 9 milhões investidos
Mais de 240 empreendimentos
apoiados
Mais de 27 mil pessoas beneficiadas

Inspire Arte

Associação de
Reciclagem produz
sabão líquido e
em barra

Associação de Reciclagem
“Mulheres Padre Trombet”
(Arempat)
R$ 40,3 mil investidos |
9 pessoas beneficiadas
Inicialmente dedicada à coleta
seletiva e à produção de sabão
líquido e em barras, a associação
diversificou a sua atuação por meio
da capacitação em técnicas de
artesanato com materiais recicláveis
e adquiriu equipamentos e insumos
para produção. Sem deixar de
lado sua primeira atividade, o
empreendimento contratou um
químico para aprimorar a fórmula
do sabão comercializado.

Brumal e Seus
Encantos
Associação das Tecelãs
de Brumal
R$ 40,6 mil investidos |
20 pessoas beneficiadas
diretamente e 305 indiretamente
A iniciativa produz e comercializa
os artigos de tecelagem inspirados
nos oito temas que integram o
patrimônio histórico da cidade,
como a Cavalhada e a Matriz de
Santo Amaro. Tapetes, passadeiras,
almofadas e muitas outras peças
fazem parte desta coleção que
homenageia a cultura de Brumal,
que também foi contada em um
livro com o mesmo nome do projeto
lançado em 2019. A aceleração
do projeto permitiu a contratação
de tecelãs, bordadeiras,
crocheteiras e atendentes para
a loja Casa das Tecelãs.

O apoio ao empreendimento
permitiu a contratação de cursos
de costura, com destaque para
as aulas de macramê – tipo
de nó usado para criar franjas
e bordados –, a compra de
materiais para produção, uma
máquina de bordar, móveis,
além da instalação de conexão
à internet. Foram criados, ainda,
uma coleção com o tema “Estrada
Real”, inspirada pela oficina de
design de produto, e um catálogo
virtual com os produtos.

Zoom Studio

Agência de Desenvolvimento
Econômico e Social de Santa
Bárbara (Adesb)
R$ 50 mil investidos |
17 pessoas beneficiadas
A produtora digital promove a
capacitação de jovens de Santa
Bárbara e oferece serviços
audiovisuais. O recurso repassado
viabilizou a oferta de oficinas de
fotografia, edição de vídeo, roteiro
e animação à equipe e custeou
a aquisição de computadores,
câmera fotográfica, lentes, tripés, kit
de iluminação, microfones, tablet,
teleprompter e escuta de ouvido.

Zoom Studio promove
a capacitação de jovens
de Santa Bárbara

Tear da Serra
Associação Comunitária
de Barra Feliz
R$ 50 mil investidos |
10 beneficiados
Relatório de Desenvolvimento Sustentável 2019
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Que Planta
R$ 50 mil investidos |
6 pessoas beneficiadas
A iniciativa se dedica ao
mapeamento, cultivo e
comercialização de mudas e
sementes para o desenvolvimento
de sistemas agroflorestais.
Com o apoio, foram construídos
um viveiro com sistema
de irrigação e um banco
de sementes refrigerado e
adquiridas ferramentas. Também
foi desenvolvido um site que
reúne dados de 300 espécies
vegetais, seu mapeamento e
levantamento de vendedores e
compradores dessas plantas.
A parceria permitiu produzir
mudas diversificadas, com mais
qualidade e eficiência, e aumentar
o alcance da comercialização.
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De Mãos Dadas Leão Solidário
Inspiramos nossa equipe a
conhecer e experimentar a vida
dentro das comunidades onde
atuamos, oferecendo a elas o
que temos de melhor, seja com
conhecimento ou com a pura e
simples boa vontade de ajudar.
Engajamos nossos empregados
por meio de um programa de
voluntariado que, a cada ano,
tem envolvido mais e mais
pessoas no convívio com
as comunidades.

O Parcerias
Sustentáveis é
um dos pilares
do nosso
investimento
social nas
comunidades
onde atuamos,
com resultados
mais expressivos
a cada ano.

Prezamos ações que resguardem
os direitos da criança e
do adolescente. Por isso,
incentivamos nossos empregados
a fazer doações livres ou destinar
parte do seu Imposto de Renda
devido para esta causa. O valor
arrecadado, recorde nesta
edição, é usado para apoiar
instituições das cidades onde
atuamos por meio do Fundo da
Infância e Adolescência do (FIA)
e da Lei de Incentivo ao Esporte.

Programa de voluntariado De Mãos Dadas
realiza ações em parceria com a comunidade

518
participações
no Leão
Solidário em 2019
R$ 262 mil
arrecadados
pelo programa
R$ 34,7 mil
destinados a
Santa Bárbara
Investimentos
incentivados

Esporte por um
Mundo Melhor
Vôlei e futsal: essas são as duas
modalidades que crianças e
adolescentes podem praticar
gratuitamente neste projeto, que
vê no esporte uma forma de nos
aproximar dos jovens e gerar
uma influência positiva em suas
vidas. Além das aulas esportivas,
em 2019 realizamos 72 ações
nos núcleos das cidades onde
apoiamos o projeto. Entre
elas destaque para passeios
culturais e ecológicos, palestras
do Conselho Tutelar sobre
comportamento nas redes sociais
e um trabalho de pesquisa
com as famílias para resgatar
brincadeiras antigas. Em
Santa Bárbara, foram
150 alunos beneficiados.

Acreditamos na educação e na
preservação da nossa história
e patrimônio como estímulo
para o crescimento de nossas
comunidades. Incentivamos
diversas iniciativas com esses
objetivos e apoiamos projetos
esportivos, culturais e sociais.

5 instituições apoiadas
4 ações desenvolvidas
69 participações voluntárias
353 pessoas beneficiadas

Todas essas ações são apoiadas
por meio da Lei de Incentivo à
Cultura, da Lei de Incentivo ao
Esporte, do Fundo da Infância e
Adolescência (FIA), do Fundo do
Idoso e do Programa Nacional
de Apoio à Atenção da Saúde da
Pessoa com Deficiência (Pronas).
Conheça as iniciativas
realizadas em 2019:

Patrimônio
histórico
A fé e a religiosidade são
características marcantes da
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comunidade de Santa Bárbara.
Suas igrejas centenárias fazem
parte da cultura da cidade e
formam um patrimônio inestimável.
Mas, devido às ações do tempo,
muitas delas estão perdendo
seu aspecto original, entre elas a
Igreja Matriz de Santo Amaro, no
distrito de Brumal. Diante disso,
em 2019, assinamos um Termo
de Compromisso com o Instituto
Estadual do Patrimônio Histórico e
Artístico de Minas Gerais (IEPHA)
para a elaboração de projetos de
reforma e restauração arquitetônica
e de elementos artísticos das
Igrejas Nossa Senhora do Rosário,
no Centro Histórico, e Matriz de
Santo Amaro, em Brumal. Também
financiaremos a implantação e
manutenção, durante cinco anos,
do sistema de alarme das
igrejas históricas da cidade
de Santa Bárbara.

Projeto Esporte por um Mundo Melhor beneficiou 150 alunos na cidade
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Orquestra
Ouro Preto e
Fernanda Takai

Reuniões de
Boa Vizinhança
Periodicamente, convidamos
os moradores para conversar
sobre temas importantes para a
empresa e a comunidade.

Para celebrar os 185 anos da
AngloGold Ashanti Brasil, nossa
empresa promoveu uma série
de concertos em cidades onde
atuamos. Com participação
especial da cantora mineira
Fernanda Takai, a Orquestra
Ouro Preto, regida pelo maestro
Rodrigo Toffolo, apresentou
“O Tom da Takai”, com peças
que homenageavam um dos
mestres da bossa nova, Tom
Jobim. O concerto realizado em
Santa Bárbara, na Praça Matriz,
encantou pessoas de todas as
idades com os arranjos da nossa
querida música brasileira.

24 reuniões com
532 participantes
Contratação
local

Contribuímos para a geração de
renda e emprego nas cidades
vizinhas às nossas operações,
priorizando a contratação de mão
de obra local. Em 2019, foram
gerados 911 empregos em
Santa Bárbara, sendo 588
diretos e 323 indiretos.

Cultura e
Sustentabilidade

Aprender se divertindo. Esse é
o objetivo do projeto que busca
conscientizar nossas comunidades
sobre consumo sustentável e
preservação ambiental. Levamos
espetáculos teatrais, sessões de
cinema e oficinas gratuitos para
7.014 pessoas nas cidades onde
passamos, incluindo Santa Bárbara.
Entre as risadas causadas pela
peça “Circo Reciclado” e a atenção
dada às dicas de aproveitamento
de alimentos, fica a certeza de
que conseguimos sensibilizar
a todos que, assim como nós,
querem diminuir o impacto
causado no planeta.

Geração Z
Estudantes de Santa Bárbara
assistiram a uma peça teatral, que
provoca reflexões sobre o início
de uma trajetória profissional ao
acompanhar as experiências de um
jovem de 17 anos. No total, 2.461
pessoas assistiram ao espetáculo

nas edições das cidades de Santa
Bárbara, Nova Lima, Raposos,
Sabará, Caeté, Barão de Cocais
(MG) e Crixás (GO).

Plataforma
Boa Vizinhança

Procuramos estar próximos da
comunidade e fazer com que as
pessoas se sintam confortáveis
para dialogar conosco. Assim,
criamos o Boa Vizinhança,
plataforma que engloba diversos
canais de relacionamento com os
moradores, permitindo o diálogo
aberto e reforçando nossa relação
de transparência.
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Canal de
Relacionamento
A comunidade pode entrar em
contato em caso de dúvidas,
solicitações, sugestões,
reclamações ou elogios. Nosso
canal de relacionamento
funciona 24 horas, todos os dias.

Contato AngloGold Ashanti
Telefone: 0800 72 71 500
(ligação gratuita)
E-mail: canalderelacionamento@
anglogoldashanti.com.br

Desenvolvimento de
fornecedores

Entre nossos fornecedores,
auxiliamos as micro e pequenas
empresas a potencializar seus
negócios de forma sustentável.
Além de capacitá-los para
atender às nossas demandas,
os preparamos, também, para
atender todo o mercado com
qualidade e eficiência. Essa
iniciativa é realizada por meio do
programa Sustentabilidade na
Cadeia Produtiva, em parceria
com a Federação das Indústrias
de Minas Gerais (Fiemg), e
beneficiou três empresas de
Santa Bárbara em 2019.

Pagamentos
de taxas e
impostos

O pagamento de tributos federais,
estaduais e municipais pela
nossa empresa contribui para
o custeio de gastos públicos,
como saúde, educação, cultura,
segurança e infraestrutura.
Em 2019, foram pagos
R$ 8,62 milhões em tributos
municipais para Santa Bárbara,
R$ 17,5 milhões em tributos
estaduais para Minas Gerais
e R$ 353,85 milhões em
tributos federais.

Somos a 6ª empresa que mais
contribuiu com a Compensação
Compras locais Financeira pela Exploração de
Priorizamos a contratação
de fornecedores locais como
Recursos Minerais (CFEM) em 2019.
forma de colaborar para o
desenvolvimento econômico
da região.

Em 2019, foram
investidos
R$ 13,21 milhões
em compras em
Santa Bárbara.

Relatório de Desenvolvimento Sustentável 2019
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Preservação da natureza

Cuidando do
meio ambiente

Santa Bárbara abriga a Reserva Particular do
Patrimônio Natural (RPPN) Córrego do Sítio I,
preservada pela nossa empresa. Situada na fazenda
Saracura, ela faz limite com a RPPN Santuário do
Caraça. Foi a primeira na região de Santa Bárbara
e teve a regulamentação oficializada pelo Instituto
Estadual de Florestas em 2017. Com 180 hectares,
correspondente ao tamanho de 252 campos de futebol,
ela tem importante papel na proteção da biodiversidade
e preservação de nascentes e está inserida em quatro
áreas prioritárias para a conservação da flora e da
fauna do estado de Minas Gerais.

Presenteando a
cidade
Uma das ações mais importantes
realizadas para comemorar o
aniversário de 185 anos da nossa
empresa foi o plantio de 185
mudas de diversas espécies em
algumas cidades onde atuamos.
Uma iniciativa simbólica que
reforça nosso compromisso com
o meio ambiente e o futuro do
planeta. O plantio promovido pelo
nosso Programa de Educação
Ambiental (PEA) e contou com
a colaboração de voluntários
das comunidades. Em Santa
Bárbara, as mudas plantadas,
em breve, transformarão o clima
e a paisagem, deixando a cidade
mais fresca e bonita.

Confira o vídeo com o registro das
ações de plantio de mudas nas cidades
onde atuamos. Use a câmera
ou aplicativo do seu celular e
acesse pelo QR Code.

de ruptura hipotética e mantivemos o cumprimento de
uma série de ações exigidas pela Agência Nacional
de Mineração (ANM) bem como realizamos outras
de forma espontânea. Confira os números das
ações executadas em todas as comunidades onde a
AngloGold Ashanti tem atuação:
42 visitas de moradores às barragens
839 visitantes às barragens
3 simulados de emergência
23 torres de sirene de emergência implantadas
11 reuniões com moradores para falar
sobre os PAEBMs

Barragens

Ao todo, plantamos
1.295 árvores durante as ações
de plantio de mudas nas
cidades onde atuamos.

Programa de
Educação
Ambiental
O plantio das mudas foi apenas
uma das ações de um amplo
programa que, a cada ano,
envolve empregados, prestadores
de serviço e comunidades
na conscientização sobre a
sustentabilidade. O programa
tem forte conexão com a área
da educação, oferecendo
capacitação para professores e
atividades recreativas para alunos.
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Temos sete barragens de mineração no Brasil: seis em
Minas Gerais e uma em Goiás. Todas elas possuem
sistema de gestão e controle, são monitoradas
continuamente e têm certificado de estabilidade
concedido por auditoria externa. Além disso, as
estruturas atendem a todas as exigências de
órgãos regulamentadores e fiscalizadores nas
esferas municipal, estadual e federal.

Que conhecer os diferenciais que
tornam as barragens da AngloGold
Ashanti mais seguras? Assista ao vídeo
tour utilizando a câmera ou aplicativo
do seu celular e acesse pelo QR Code.

Em 2019, os Planos de Emergência de Barragens de
Mineração (PAEBMs), fizemos uma revisão do estudo

Simulado de emergência
realizado com a comunidade
de Barra Feliz

1.839
participantes
24 ações
53 horas de
atividades
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BARRAGEM CÓRREGO DO SÍTIO I

BARRAGEM CÓRREGO DO SÍTIO II

SANTA BÁRBARA - MG
DIFERENCIAIS DE SEGURANÇA

DIFERENCIAIS DE SEGURANÇA

Nenhuma residência está na mancha de inundação no estudo
hipotético de rompimento. No entanto, a empresa possui torres
de comunicação com sirenes e gerencia a estrutura com o
mesmo rigor que as demais barragens.

MÉTODO A JUSANTE
SEU ALTEAMENTO NÃO FOI REALIZADO A MONTANTE.

BARRAGEM DE
PEQUENO PORTE

SANTA BÁRBARA - MG

3

ALÉM DO MONITORAMENTO POR PIEZÔMETROS
(INSTRUMENTO UTILIZADO PARA MEDIR A PRESSÃO
DA ÁGUA), INSPEÇÕES DIÁRIAS, AUDITORIAS NACIONAIS
E INTERNACIONAIS, INTERNAS E EXTERNAS, A
ESTRUTURA TAMBÉM POSSUI VIDEOMONITORAMENTO.

NÃO POSSUI REJEITOS
SEU VOLUME É FORMADO APENAS POR SEDIMENTOS
FINOS (ÁGUA E MATERIAIS CARREADOS, COMO SOLO
E MATERIAL ORGÂNICO).

NUNCA FOI ALTEADO E É COMPOSTO
POR SOLO COMPACTADO.

2
SISTEMA DE DRENAGEM INTERNO
EFICIENTE E VERTEDOURO DE
SUPERFÍCIE

1

MONITORAMENTO POR PIEZÔMETROS (INSTRUMENTO
UTILIZADO PARA MEDIR A PRESSÃO DA ÁGUA), MEDIDOR
DE NÍVEL D’ÁGUA E VAZÃO, INSPEÇÕES SEMANAIS,
MONITORAMENTO DE RECALQUE, ALÉM DE AUDITORIAS
NACIONAIS E INTERNACIONAIS, INTERNAS E EXTERNAS.

1

3

CONTROLE EFETIVO

CONTROLE EFETIVO

ARMAZENA APENAS 0,26 m³ .

DIQUE DE SELA

MINIMIZAM PRESENÇA DE ÁGUA DENTRO DA BARRAGEM E
FACILITAM A INSPEÇÃO E A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA.

4

2

4 BARRAMENTO DE SOLO COMPACTADO

0,26 M m³

5

BARRAMENTO DE SOLO COMPACTADO
ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DO MACIÇO FOI REALIZADA
COM SOLO COMPACTADO E RÍGIDO CONTROLE TECNOLÓGICO
QUE AUMENTA A SEGURANÇA.

ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DO MACIÇO FOI REALIZADA
COM SOLO COMPACTADO E RÍGIDO CONTROLE
TECNOLÓGICO QUE AUMENTA A SEGURANÇA.

6 SISTEMA DE EMPILHAMENTO A SECO

POSSIBILITA A DIMINUIÇÃO SENSÍVEL E GRADUAL DE ENVIO DE
REJEITOS PARA A BARRAGEM. ATUALMENTE, 40% DOS REJEITOS
TOTAIS DA UNIDADE DE CÓRREGO DO SÍTIO SÃO EMPILHADOS A SECO.

5

NÃO HOUVE ALTEAMENTO A MONTANTE
PROCESSO REALIZADO PELO MÉTODO CONSTRUTIVO
DE LINHA DE CENTRO.

Empilhamento
a seco
Desde 2017, nossa equipe vem
se dedicando aos estudos sobre
substituição das barragens
convencionais pelo empilhamento
a seco. Essa solução é mais
segura no aspecto geotécnico e
mais sustentável no ambiental. Já
iniciamos o projeto em diversas
operações para, em um futuro
próximo, interromper o uso de
barragens. Também estamos
trabalhando com o preenchimento
dos open-pits com o rejeito seco.
Feita dessa maneira, a deposição
permite que a cava, uma vez
totalmente preenchida, seja
recuperada com revegetação e
entregue novamente à sociedade.

Atuamos com responsabilidade
e transparência, levando
tranquilidade às comunidades
próximas às nossas barragens.

Espaço de mineração a céu aberto
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Assista ao vídeo e entenda
o funcionamento do filtro de
disposição a seco da mina Cuiabá.
Use a câmera ou aplicativo do seu
celular e acesse pelo QR Code.

Nossa meta é dispor a seco
100% do rejeito de todas as
operações até 2023.
Descomissionamento
de barragens
Ao descomissionar nossas barragens, iremos encerrar as
operações com a remoção das infraestruturas associadas,
exceto aquelas destinadas à garantia da segurança da
estrutura. O próximo passo será descaracterizá-las, integrandoas novamente ao ambiente por meio de drenagem da água,
estabilização física e plantio de mudas.
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“Que Planta”, negócio social de Santa Bárbara dedicado
ao mapeamento e comercialização de mudas e de
sementes, apoiado pelo Parcerias Sustentáveis
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