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QUEM SOMOS
• COM 187 ANOS, a indústria mais
longeva do país se instalou no
município de Nova Lima/MG.
• A ANGLOGOLD ASHANTI

ONDE ATUAMOS

tem sede em Johannesburgo,

OPERAÇÕES EM MINAS

na África do Sul, e atuação em

Operações Cuiabá

8 países, com 10 operações.

• Mina Cuiabá - Sabará
• Mina Lamego - divisa entre
Sabará e Caeté
• Planta do Queiroz - Nova Lima

Operações Córrego
do Sítio - Santa Bárbara

15%

Sistema Hidrelétrico Rio de Peixe
e escritórios Administrativos Nova Lima

da produção da
empresa no mundo
vem do Brasil

OPERAÇÕES EM GOIÁS
Unidade Serra Grande - Crixás

PRINCIPAIS RESULTADOS EM 2020
R$ 4,5
BILHÕES

476 MIL ONÇAS/15 TON.
de ouro produzidas

de receita líquida

R$ 684,6
MILHÕES
de impostos pagos

R$ 759,1
MILHÕES
de investimentos

7 MIL

empregos
diretos e
indiretos

R$ 20
MILHÕES

R$ 2,1
BILHÕES

de investimento
social

em compras
locais no Brasil

NOSSOS NEGÓCIOS
• Ouro: nossa principal área de

O QUE É A MEDIDA ONÇA?

atuação. Em 2020, produzimos

A onça, cujo símbolo é oz, consiste

476 mil onças, o que equivale a

em uma unidade da grandeza física de

cerca de 15 toneladas.

massa. No caso de metais preciosos,

OZ

como o ouro, é utilizado a onça-troy, que
• Ácido Sulfúrico: parte do processo

equivale a 31,1035 gramas cada uma.

de extração do ouro na planta
metalúrgica do Queiroz, em Nova
Lima (MG), libera o dióxido de
enxofre (SO2), que é utilizado para

H2SO4

BARRAGENS E
DISPOSIÇÃO A SECO

produção de ácido sulfúrico. Em

Possuímos sete barragens no Brasil, todas

2020, produzimos 198 mil toneladas

seguras e com declaração de estabilidade,

de ácido sulfúrico.

em conformidade com a legislação.

• Energia: investimos na autogeração
de energia para tornar nosso negócio
ainda mais sustentável. Cerca de
20% da energia consumida em 2020
foi gerada pela empresa.

• Imobiliário: a AngloGold Ashanti
conta, atualmente, com 20,8 mil
hectares de terra. Desses, 18% são
destinados a projetos imobiliários,
incluindo a comercialização e a
destinação social das áreas, e 53%
são áreas de preservação ambiental.

A empresa está também em processo de
implementação do sistema de deposição
a seco em todas as suas unidades. Até
2022, a expectativa que 100% dos rejeitos
sejam depositados a seco, eliminando a
disposição de rejeitos em barragens.

RESPEITO AO MEIO AMBIENTE
ÁREA TOTAL
PRESERVADA
11 mil hectares,
equivalente a 15 mil
campos de futebol
1,5 mil hectares
somente em torno da
Serra da Piedade (MG)

REVEGETAÇÃO
mais de 309.500
mudas plantadas e
doadas

FAUNA E
FLORA
mais de 500
espécies
preservadas

Quer saber mais sobre a nossa empresa?
Visite: www.anglogoldashanti.com.br
Este boletim foi criado para ampliar o acesso dos mais diversos públicos

Para mais informações ou solicitações de entrevistas,

às informações sobre a AngloGold Ashanti Brasil, a indústria mais longeva

entre em contato conosco pelo e-mail

do país, contribuindo com a transparência do setor mineral brasileiro.

anglogoldashanti@danthi.com.br

