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QUEM SOMOS

ONDE ATUAMOS

Somos a indústria mais longeva do país, com 187 anos de atuação 
no Brasil. Com sede global em Johannesburgo, na África do Sul, 
atuamos em 9 países, com 10 operações.

• Minas Gerais: 

   Operações Cuiabá (Sabará, Caeté e Nova Lima)
   Operações Córrego do Sítio (Santa Bárbara)

• Goiás: 

   Operação Serra Grande (Crixás)

RESULTADOS 1º TRIMESTRE 2022

ANGLOGOLD ASHANTI BRASIL

ANGLOGOLD ASHANTI MUNDO

90.000
Onças de ouro
produzidas

588.000
Onças de ouro
produzidas

2,78 g/t 
de teor médio 

3,81 g/t 
de teor médio 

FATOS &
DADOS



NOSSOS NEGÓCIOS

BARRAGENS E 
DISPOSIÇÃO A SECO

ENERGIA RENOVÁVEL

Quer saber mais sobre a nossa empresa?
Visite: www.anglogoldashanti.com.br

Este boletim foi criado para ampliar o acesso dos mais diversos públicos 

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

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

Para mais informações ou solicitações de entrevistas, 

entre em contato conosco pelo e-mail 

anglogoldashanti@danthi.com.br

Ouro: nossa principal área de 
atuação. Em 2021, produzimos 
414 mil onças, o que equivale 
a cerca de 13 toneladas.

Ácido Sulfúrico: de forma 
sustentável, o dióxido 
de enxofre (SO2), liberado na 
produção do ouro na Planta 
Queiroz, em Nova Lima (MG), 
é utilizado para produção de 
ácido sulfúrico. Produzimos 
172 mil toneladas do 
produto em 2021.

Energia: investimos na 
autogeração de energia 
para tornar nosso negócio 
ainda mais sustentável. 

Imobiliário: dos 20,8 mil 
hectares de terra da empresa, 
18% são destinados a 
projetos imobiliários, incluindo 
a destinação social das áreas, 
e 53% são áreas de 
preservação ambiental. 

Possuímos sete barragens de 
mineração no Brasil, todas seguras 
e com declaração de estabilidade, 
em conformidade com a legislação. 
Até 2022, a empresa irá migrar para o 
método de deposição a seco em todas 
as suas unidades, eliminando o envio 
de rejeitos úmidos para as barragens.

Recebemos o Certificado de 
Energia Renovável (Cemig-REC) por 
alcançarmos a marca de 100% de 
energia elétrica renovável em nossas 
operações no ano de 2021. Também 
temos a meta global de de zerar até 
2050 a emissão de gases de efeito 
estufa de escopo 1 (aquelas que são 
resultado direto das operações da 
empresa) e de escopo 2 (emissões 
indiretas, provenientes da energia 
elétrica adquirida para uso da 
própria companhia). 

ATUAÇÃO SOCIAL
O Parcerias Sustentáveis, principal 
plataforma de desenvolvimento social 
da empresa, apoia 20 iniciativas em sua 
edição 2022, com investimentos de 
mais de R$1,3 milhão. Desde 2010, o 
Parcerias já apoiou 272 propostas, com 
mais de 35 mil pessoas beneficiadas 
e R$ 11,4 milhões destinados.


