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NOSSO 
COMpROMISSO 
COM A 
COMUNIDADE

No período de 9 a 13 de julho, ouvimos 118 

representantes de partes interessadas nos 

municípios de Catalão e Ouvidor, entre vizinhos de 

nossas operações, associações e instituições que 

possuem projetos apoiados pela Anglo American, 

empregados e contratados, lideranças locais, 

associações de classe, estabelecimentos comerciais, 

secretarias dos municípios, instituições de ensino, 

câmara de vereadores e organizações da sociedade 

civil. Nosso objetivo foi saber das pessoas quais 

são suas preocupações relacionadas à nossa 

atuação. Os resultados nos permitem identificar e 

propor medidas para a gestão de impactos sociais, 

ambientais e econômicos associados à nossa 

operação e, assim, contribuir de forma efetiva para as 

comunidades onde atuamos.

Os resultados serão levados em conta no processo 

de retomada e fortalecimento de nosso diálogo com 

as comunidades. Iniciativas nesse sentido já estão em 

curso, como as atividades diárias de comunicação e 

relacionamento das áreas de Relações com a Comunidade 

em Catalão e Ouvidor, no atendimento de demandas 

e pedidos, em programa de visitas, na discussão e 

acompanhamento dos projetos implantados, entre outras.

Acreditamos no diálogo, no envolvimento e na 

participação conjunta como o melhor caminho para 

alcançarmos nosso objetivo de ser o parceiro de 

escolha das comunidades que nos acolhem e de 

fazermos contribuições positivas, duradouras e 

sustentáveis para essas localidades.

Ruben Fernandes
Presidente dos Negócios Fosfato e Nióbio da Anglo American

Na Anglo American, o compromisso com a sustentabilidade, a parceria 

e o relacionamento aberto e honesto com as comunidades está 

na forma como pensamos e na maneira como conduzimos nossos 

negócios. é por isso que dividimos com você os resultados de um 

trabalho baseado no diálogo, na transparência e na confiança.
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Para conduzir nosso negócio de forma 

sustentável, adotamos um Sistema de Gestão 

Social que conta com vários instrumentos. 

Um deles é o SEAT, sigla em inglês para 

Conjunto de Ferramentas para Avaliação 

Socioeconômica. Essas ferramentas nos 

ajudam a entender melhor os impactos 

socioeconômicos (positivos ou negativos) 

de nossas operações, construir um diálogo 

estruturado com os públicos com os quais nos 

relacionamos e, a partir do levantamento desses 

impactos, traçar planos para gerenciá-los.

Os negócios Fosfato (Copebrás) e Nióbio 

(Mineração Catalão) implantaram o SEAT 

em 2005 e uma versão atualizada em 2008. 

Neste ano, ocorreu a terceira aplicação desse 

processo. A cada nova revisão, feita de três 

em três anos, são identificadas questões e 

impactos por meio de consultas às nossas 

principais partes interessadas, representadas 

por moradores, entidades, autoridades e 

empregados da empresa. Com base nos 

resultados, traçamos o plano de ação para o 

ciclo 2012-2014.

A conclusão desse estudo só foi possível 

graças à colaboração de lideranças 

institucionais e das comunidades onde 

atuamos, que participaram ativamente das 

entrevistas e dos grupos de discussão, com 

suas críticas, análises e sugestões. 

Tal estudo foi transformado em um relatório 

detalhado que nos permite atuar de forma 

transparente e trabalhar em parceria com o 

poder público e com as comunidades para 

a definição de investimento e de medidas 

de gestão social. Uma síntese do que foi 

identificado e de nossa atuação pode ser lida 

nas próximas páginas. 

ApRESENTAçÃO

5GESTÃO SOCIAL
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Somos uma empresa de origem sul-africana, com quase cem anos de experiência em 
mineração e operações nos cinco continentes. A empresa atua no Brasil desde 1973 e 
hoje está presente no País com quatro negócios: Minério de Ferro, com o Minas-Rio, o 
maior projeto de exploração de minério de ferro em desenvolvimento no mundo; Níquel, 
com operações nas cidades de Barro Alto e Niquelândia, em Goiás; Fosfato (Copebrás), 
com as operações nos municípios de Ouvidor (GO), Catalão (GO) e Cubatão (SP), e Nióbio, 
presente nos municípios de Catalão e Ouvidor, em Goiás.

pRESENçA NOS CINCO 
CONTINENTES

NOSSO NEGÓCIO
A atuação da Anglo American nos municípios de Catalão 
e Ouvidor abrange dois negócios distintos: a produção 
de fosfatados para agropecuária e de ferronióbio para a 
indústria de aços de alta resistência e baixa liga, utilizados 
na fabricação de automóveis, plataformas de petróleo, 
construção civil, indústria naval e aeroespacial.

Em 2009, todas as operações dos negócios de Fosfato e 
Nióbio da Anglo American no Brasil foram postas à venda. 
O processo se estendeu até meados de 2011, quando 
a empresa decidiu pela manutenção de seus negócios 
nesses segmentos.

A Copebrás é responsável pela extração e pelo 
processamento do minério e pela produção de fosfatados. 
Suas operações estão localizadas a 7 Km da sede do 
município de Catalão, onde fica o Terminal, e a 15 Km da sede 
do município de Ouvidor, na Fazenda Chapadão. As atividades 
de extração do minério e de beneficiamento da rocha fosfática 
ocorrem na Fazenda Chapadão e na Usina de Beneficiamento 
(em Ouvidor), enquanto a produção dos ácidos sulfúrico 

e fosfórico é realizada no Terminal. De lá, parte da rocha 
fosfática já beneficiada é encaminhada para a produção de 
fosfatados no Complexo Industrial em Cubatão (SP). 

Atualmente, a Copebrás constitui uma das maiores 
produtoras de fertilizantes fosfatados e insumos para 
alimentação animal do Brasil. Sua localização estratégica 
(na Região Centro-Oeste, onde é produzida a maior parte 
dos grãos e do gado do País) faz com que seja importante 
fornecedora de insumos agrícolas para a região.

Já a Mineração Catalão é responsável pelas operações 
de exploração e produção de ferronióbio, também 
situadas nos municípios de Ouvidor e Catalão, em Goiás. 
Suas operações principais (processamento de minério 
e escritórios) estão localizadas a 23 km da sede do 
município de Catalão, a 9 km da sede do município em 
Ouvidor, e a 3 km da divisa entre os dois municípios, nas 
Fazendas Boa Vista (Catalão) e Chapadão (Ouvidor). 
Junto à área de concessão no município de Ouvidor, a 
empresa detém os direitos minerários de uma área de 
fosfato cedida para a Copebrás.
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A produção de fosfatados começa com a extração 
do minério na mina da Copebrás, situada em 
Ouvidor. O minério segue então para a planta de 
beneficiamento, também no município de Ouvidor, 
onde passa pelas etapas de processamento – 
britagem, moagem e flotação – para a produção de 
concentrado de P2O5.

Esse concentrado processado é transportado 
por intermédio de mineroduto para a planta 
química em Catalão. Na planta, parte do material 
é transformado em produtos finais (fertilizantes 
de alta e baixa concentração, fosfato bicálcico e 
produtos intermediários) e parte é transportada (por 
ferrovia, na maioria das vezes e, em alguns casos, 
por rodovia) para a planta industrial de Cubatão 
(SP), onde também é utilizado para a geração de 
produtos finais. 

Toda a produção de fosfatados é destinada ao mercado 
interno, principalmente ao estado de Goiás e a outros 
estados da região Centro-Oeste do Brasil - Mato Grosso 
e Mato Grosso do Sul. Nesses locais, a demanda por 
este tipo de insumo é alta devido à importância da 
atividade agropecuária, especialmente de produção 
de grãos (soja e milho) e de gado bovino de corte para 
abastecimento do mercado interno e para exportação.

Já o nióbio é extraído nas minas da Fazenda Boa 
Vista (Catalão) e da Fazenda Chapadão (Ouvidor). O 
minério da Fazenda Chapadão é transferido para a 
Planta Tailings, onde é feita a recuperação do nióbio 
contido no rejeito dos processos industriais de fosfato, 
para a posterior produção de ferronióbio na Planta 
Industrial da Mineração Catalão. Lá, o ferronióbio é 
resultado de um processo que consiste nas fases de 
britagem, moagem, separação magnética, flotação, 
espessamento, filtragem, lixiviação e secagem.

NOSSO pROCESSO 
DE pRODUçÃO
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ANGLO AMERICAN 
EM CATALÃO E OUVIDOR

Certificações
Nosso sistema de gestão integra requisitos da gestão da 
qualidade, meio ambiente, saúde e segurança ocupacional e é 
certificado nas normas ISO 9001 (Qualidade), ISO 14001 (Meio 
Ambiente) e OSHAS 18001 (Saúde e Segurança do Trabalho).

Planos de expansão
A Copebrás Catalão teve uma primeira expansão entre os anos 
de 2001 e 2003, quando começou a produzir ácido sulfúrico e 

fosfórico e passou a abrigar unidades de acidulação, granulação e 
fosfato bicálcico (DCP). A planta de ácido sulfúrico somou-se às 
outras duas já instaladas em Cubatão (SP), ampliando a produção 
total do negócio Fosfato para mais de 1,3 milhão de toneladas/ano 
do produtos.

Estão previstos, ainda, dois projetos de expansão para a unidade. 
Esses projetos estão em processo de aprovação pela gestão 
global da Anglo American. 

Catalão é...
...  o 4º município mais competitivo de Goiás, 

segundo dados da Secretaria do Planejamento e 
Desenvolvimento do Estado

...  um município com 90% de urbanização, marca que 
pode ser atribuída à modernização da agricultura e às 
oportunidades de trabalho que surgiram na mineração 
e indústria

...  uma cidade com alto Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH), de 0,818

...  endereço de unidades da Anglo American, considerada 
uma das maiores empregadoras da região: 99% dos 
empregados da Copebrás e 88% dos empregados da 
Mineração Catalão residem em Catalão ou Ouvidor

Ouvidor é...
...  uma cidade com mais de 90% da população alfabetizada

...  um município com alto nível de infraestrutura em 
energia elétrica (99%) e abastecimento de água por 
rede geral (83% dos domicílios)

...  um local tranquilo, com baixo índice de violência e ideal 
para as práticas esportivas

...  um território com solo rico em minério, que garante 
o desenvolvimento da mineração, ampliando as 
possibilidades de atividades econômicas na região

CoPebrás Mineração Catalão

Empregos gerados 1.682 trabalhadores diretos e indiretos 796 trabalhadores diretos e indiretos

Compras locais
Mais de 13% do total das compras da Operação de 
Catalão e 29% do total de compras da Operação de 
Ouvidor

17,5% do total das compras

Contribuição com as recei-
tas dos municípios

0,74% das receitas de Catalão e 4,38% da receita de 
Ouvidor

0,67% da arrecadação total de Catalão e 
2,98% da arrecadação de Ouvidor

Produção* 809,3 mil toneladas (Catalão) 3.856 toneladas

Receita Líquida* R$ 531,6 milhões (Catalão) R$ 249,4 milhões

Investimentos US$ 21,4 milhões R$ 18,8 milhões

Impostos pagos R$ 18,8 milhões (Catalão) e R$ 5,1 milhões (Ouvidor) R$ 7,4 milhões

*A Unidade Copebrás Ouvidor não foi considerada para fins de produção e faturamento, pois todo o minério extraído na mina é encaminhado 
diretamente para o Terminal em Catalão, para beneficiamento e transformação nos produtos comercializados (fertilizantes e DCP-Bicálcico).

8 GESTÃO SOCIAL
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pROCESSO SEAT AJUDA 
A ENTENDER O CENÁRIO

pASSO 1

pASSO 2

pASSO 3

pASSO 4

pASSO 5

pASSO 6

pASSO 7

CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DA ANGLO AMERICAN

CARACTERIZAÇÃO E ENGAJAMENTO COM A COMUNIDADE

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS E AVALIAÇÃO 
DAS MEDIDAS DE GESTÃO E INVESTIMENTOS SOCIAIS EXISTENTES

MELHORIA NA GESTÃO DE QUESTÕES E IMPACTOS DURANTE  
A OPERAÇÃO E FECHAMENTO

INICIATIVAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 

DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE GESTÃO E MONITORAMENTO 

Para nos ajudar a entender as interações entre nossas atividades e 
as comunidades vizinhas, desenvolvemos uma metodologia própria, 
adotada em várias de nossas unidades ao redor do mundo, inclusive 
em Catalão e Ouvidor. Trata-se do SEAT (SocioEconomic Assessment 
Toolbox) ou Conjunto de Ferramentas para Avaliação Socioeconômica. 

O SEAT, considerado a “melhor prática do setor” pela Business for 
Social Responsability (BSR), a principal ONG de responsabilidade 
social da América do Norte, também foi vencedor do Prêmio de Iniciativa 
Corporativa 2012, dado pela Associação Internacional de Avaliação 
de Impacto (IAIA), por sua contribuição para a prática responsável no 
envolvimento e desenvolvimento da comunidade.

Com esse conjunto de ferramentas, passamos a contar com 
informações que nos possibilitam identificar e propor medidas para 
a gestão de impactos sociais e econômicos relacionados às nossas 
operações, planejar a melhor forma de responder e monitorar cada 
um deles, para que seja possível contribuir de forma efetiva com as 
comunidades onde operamos.

O SEAT é DIVIDIDO EM SETE pASSOS, CADA UM ApOIADO EM UMA SéRIE DE FERRAMENTAS:

ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO SEAT E DE RETORNO  
PARA AS PARTES INTERESSADAS. 

ESTAMOS AQUI
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CONSULTAMOS 
NOSSO pÚBLICO 
DE RELACIONAMENTO
Uma das bases do SEAT são as consultas às partes 

interessadas, que nos ajudam a entender melhor 

as preocupações, problemas e prioridades das 

comunidades, assim como as suas percepções e 

expectativas sobre a empresa, contribuindo para o 

melhor planejamento de nossas ações. 

Essas consultas são realizadas a cada três anos e 

os planos de gestão são elaborados para o triênio 

seguinte. Dessa forma, a consulta realizada este 

ano, entre os dias 9 e 13 de julho, deu origem 

ao plano de gestão para o ciclo que vai de 2012 

a 2014. Nesse levantamento, foram consultados 

118 representantes de partes interessadas nos 

municípios de Catalão e Ouvidor.

Categorias entrevistadas

  Agências/Órgãos e Instituições Públicas

  Empresas vizinhas

  Fornecedores (produtos e serviços)

  Público interno – empregados e terceiros

  Associações e instituições que tenham projetos apoiados pela Anglo American

  Organização da Sociedade Civil (ONGs) 

  Sindicatos

  Sistema S (Senai, Senac, Sesi, Senar, Sebrae etc) 

   Vizinhos das Operações (Terminais, Minas, áreas destinadas a depósito de estéril e 

barragens de rejeitos)
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UMA REGIÃO ESTRATéGICA 
pARA A ECONOMIA DO ESTADO

Os municípios de Catalão e Ouvidor localizam-se em uma 

região considerada estratégica no estado de Goiás. De 

acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), ficam na Mesorregião Sul Goiano, precisamente 

na Microrregião de Catalão, tendo este município papel de 

destaque em relação aos demais, por concentrar a maior 

parte das atividades de comércio, serviços e indústrias. 

De acordo com a Secretaria de Estado de Gestão e 

Planejamento do Estado de Goiás, também fazem parte da 

região Sudeste Goiano (Estrada de Ferro), que apresenta 

potencial para desenvolvimento das atividades de 

agropecuária, mineração e indústria de transformação.

Alguns indicadores socioeconômicos analisados 

demonstraram que Catalão e Ouvidor têm apresentado 

avanços significativos, a exemplo do nível de alfabetização 

da população, de mais de 90% em ambos os municípios. 

Além disso, o percentual de domicílios com serviço de 

energia elétrica fornecida por companhia distribuidora 

chega a 99% nos dois municípios. Já o abastecimento de 

água por rede geral ultrapassa 90% em Catalão e, em 

Ouvidor, atende a 83% dos domicílios.

Entretanto, outros indicadores ainda demandam melhora, 

como o percentual de domicílios com acesso à rede geral 

de esgoto, que ainda é inferior a 50% em Catalão e, em 

Ouvidor, corresponde a pouco mais de 0,6% do total.

Veja outros dados de cada município:

CATALÃO

•	 População: 86,6 mil habitantes (IBGE/2010)

•	 4º município mais competitivo do estado de Goiás 

em 2009, segundo a Secretaria do Planejamento e 

Desenvolvimento de Goiás

•	 Alta taxa de urbanização - 90% - que pode ser 

atribuída à modernização da agricultura e às 

oportunidades de trabalho que surgiram nos setores 

da mineração e da indústria

•	 Alto Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) - 0,818

•	 4,3% de contribuição ao PIB (Produto Interno Bruto) 

total de Goiás

OUVIDOR

•	 População, 5,4 mil habitantes (IBGE/2010)

•	 Emancipação em 1953, depois de estar vinculado ao 

município de Catalão

•	 Destaque para atividade agropecuária, com baixo nível 

de mecanização, o que mantém baixo contingente 

populacional em relação a Catalão

•	 IDH considerado médio – 0,785 - acompanhando a 

média do estado de Goiás

•	 Participação de 0,2% no PIB total de Goiás

11GESTÃO SOCIAL
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O QUE A COMUNIDADE DISSE SOBRE OS MUNICÍpIOS

Catalão

Ouvidor

As consultas realizadas pelo SEAT também contemplam a percepção das partes interessadas sobre os municípios 
de Catalão e Ouvidor. Veja alguns exemplos do que foi apontado:

PrinCiPais vantagens PerCePção 

Desenvolvimento econômico
Economia diversificada e forte, composta por diversos setores; proximidade com grandes mercados 
consumidores; mão de obra qualificada; ampla geração de divisas e arrecadação de impostos; PIB 
elevado e riqueza do subsolo

Localização estratégica Existência de rodovias e ferrovias com acesso a São Paulo e Belo Horizonte; proximidade com a capi-
tal do estado, Goiânia, e com Brasília, facilitando o escoamento de produtos para todo o País

Emprego e renda Ampla oferta de empregos, destacando-se a atividade mineradora como uma das principais geradoras 
de oportunidades e renda

Educação
Reconhecimento do Governo Federal como educação municipal de qualidade; qualidade do ensino 
superior, com a presença da Universidade Federal de Goiás (UFG) e do Centro de Ensino Superior 
de Catalão (CESUC)

Infraestrutura urbana Coleta regular de resíduos das vias públicas, coleta seletiva, tratamento de água e resíduos

Qualidade de vida Cidade calma, tranquila e segura; existência da Fundação Cultural Local; belezas naturais; baixo custo 
de vida

População receptiva População acolhedora e hospitaleira; boas relações de vizinhança

Capacitação profissional Formação de mão de obra pelos cursos do Senai e Senac; existência do Centro de Capacitação 
Profissional do Adolescente (CCPA)

Saúde Capacidade para atender a toda a população e demais municípios vizinhos; existência de posto para 
atendimento de emergência 24 horas

Atuação do Poder Público Ministério Público atuante; administração pública e municipal séria e empreendedora

Proteção ao Meio Ambiente Existência de luta ambiental em prol das áreas naturais

PrinCiPais vantagens PerCePção 

Saúde Existência de hospital e assistência 24 horas; trabalho de orientação e prevenção de doenças por 
parte da Secretaria Municipal de Saúde; boa administração da Prefeitura

Educação Alto investimento em educação e incentivo por parte da Prefeitura Municipal

Qualidade de vida Cidade tranquila, com baixo índice de violência; possibilidade de práticas esportivas

Agricultura Associação rural forte, que garante proteção aos produtores rurais e auxilia-os a negociarem os seus 
produtos; acesso a maquinário e insumos doados pela Prefeitura

Localização estratégica Proximidade com grandes centros urbanos

Atuação do Poder Público 
Municipal

Ações das Secretarias de Educação e de Assistência Social para o combate às drogas; facilidade de 
acesso aos governantes locais

Meio Ambiente Infraestrutura de serviços ambientais, como veículos do município para atender às solicitações, denún-
cias e participar de eventos (como palestras) provenientes de qualquer parte da cidade

Infraestrutura Urbana Limpeza urbana se destaca

Emprego e renda Graças à oferta de empregos e renda, é possível à população alcançar um padrão de vida elevado

Riquezas minerais O solo rico em minério garante que o município possa desenvolver a atividade da mineração e, assim, 
ampliar as possibilidades de atividades econômicas realizadas em seu território

12 GESTÃO SOCIAL
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Ouvidor

Entre os principais problemas e necessidades 
mencionados pelas partes interessadas no município de 
Ouvidor está a falta de oportunidades para a população 
local, já que, segundo o que foi apontado, as empresas 
instaladas na região não geram empregos para a mão 
de obra local. Além disso, foram citadas necessidades 
de saneamento básico, pela ausência de rede de coleta 
e tratamento de esgoto; ausência de lazer, uma vez que 
faltam atividades e equipamentos de lazer, principalmente 
para os jovens e para as crianças; e falta de qualificação 
profissional, pela ausência de cursos (como os do Senac) 
e espaço físico para a sua instalação.

As partes interessadas também apontaram 
deficiências no diálogo entre o poder público e a 
Mineração Catalão sobre responsabilidades pela 
manutenção e conservação da infraestrutura viária, o 
que se reflete na precariedade das vias, segundo foi 
citado. Também foram mencionadas necessidades 
nas áreas de educação, pela expressiva evasão 
escolar nos ensinos Fundamental e Médio; segurança 
pública, com o aumento da circulação e consumo 
de drogas; habitação, já que faltam moradias 
especialmente para a população de baixa renda; e 
ambiental, pela falta de conscientização por parte 
da população e ausência de mobilização do poder 
público nesta área.

Catalão

pRINCIpAIS pROBLEMAS E NECESSIDADES

As partes interessadas consultadas também 
apontaram os problemas e as necessidades do 
município de Catalão, como os acessos à cidade, 
identificados pelo tráfego intenso, vias estreitas, falta 
de conservação de estradas; infraestrutura urbana, 
pela constante queda de energia, falta de saneamento 
básico, transporte público insuficiente, ausência de 
redes pluviais para escoamento da água das chuvas 
e expansão desordenada. A área de saúde também 
foi apontada como um ponto de melhoria, pela falta 
de vagas em UTIs, de especialistas e de hospitais de 
maior complexidade.

Entre os problemas ambientais identificados, estão 
os impactos causados pelas indústrias, o baixo 
aproveitamento de áreas naturais e queimadas 
descontroladas. Na área de educação, as partes 
interessadas mencionaram a falta de creche, ausência 
de cursos universitários de expressão e a existência 
de poucos projetos de educação no trânsito.

Capacitação profissional também foi citada como 
uma necessidade, pela inexistência de políticas para 
desenvolvimento da mão de obra na comunidade, além 
de problemas como: segurança pública, caracterizada 
pelo aumento da circulação de drogas e crescimento 
da violência; ausência de lazer, especialmente pela falta 
de incentivos à área de esportes e cultura; alto custo de 
vida, identificada pela elevada especulação imobiliária 
e também pelo alto ICMS; falta de apoio ao produtor 
rural, pela ausência de investimentos por parte da 
administração pública; e falta de espaços adequados 
aos deficientes físicos, principalmente pela ausência de 
acessos que garantam a circulação destas pessoas.

13GESTÃO SOCIAL
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PrinCiPais QUestÕes  
e iMPaCtos aPontados PerCePção

Impactos ambientais
Poluição do ar, degradação do solo e de recursos hídricos, poluição sonora, risco de transbordo 
da barragem de rejeitos, redução da vegetação nativa, falta de informações sobre as medidas de 
gestão e monitoramento dos impactos ambientais

Saúde da população Preocupação com o aumento da incidência de câncer na população da cidade

Infraestrutura viária
Aumento do tráfego de caminhões e veículos pesados; transporte de materiais perigosos; utili-
zação de estradas não oficiais, precariedade da estrada de acesso à planta Copebrás Catalão e 
danos à estrada que liga Ouvidor à Mineração Catalão de Goiás

Geração de empregos e capaci-
tação profissional em Ouvidor

Reduzida geração de empregos para o município de Ouvidor e falta de investimento em qualifi-
cação da população local

Ausência de compensação para 
os impactos gerados

Preferência por direcionar mais investimentos sociais para Catalão, em detrimento de Ouvidor; 
falta de comunicação entre a empresa e o município de Ouvidor

Investimentos Sociais Comuni-
tários

Falta de apoio a projetos sociais, de divulgação dos investimentos e dos meios de inscrição de 
projetos sociais para a empresa; falta de acompanhamento de doações pontuais; investimentos 
mais focados para os públicos jovem e infantil em detrimento de outros

Comunicação e relacionamento

Falta de informações sobre os processos produtivos; falta de proatividade na comunicação com 
os vizinhos das operações; contato pouco frequente com órgãos como a Secretaria de Meio 
Ambiente de Catalão, Subsecretaria Regional de Educação do Estado de Goiás e Associação 
dos Portadores de Deficiência de Catalão

Nossas partes interessadas, consultadas para este relatório, reconhecem o envolvimento da Anglo American com 
as comunidades, especialmente como grande empregadora, geradora de renda e importante para impulsionar o 
desenvolvimento econômico na região. Mas também identificaram alguns impactos e questões relacionados às nossas 
atividades. Abaixo, apresentamos exemplos do que foi identificado, somando as percepções desse público e a avaliação 
interna feita pelos empregados e contratados das operações Copebrás e Mineração Catalão.

Pontos positivos mencionados
•	 Geração de emprego e renda
•	 Aumento na arrecadação de impostos
•	 Investimentos em ações de responsabilidade socioambiental

O QUE A COMUNIDADE DISSE SOBRE A ANGLO AMERICAN
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•	 Logística

•	 Público feminino

•	 Segurança

•	 Benefícios

•	 Voluntariado

Empregados próprios e contratados que trabalham em nossas dependências também foram consultados 
nessa fase do SEAT e identificaram questões de melhoria relacionadas a:

ConsUlta ao  
PúbliCo interno

15GESTÃO SOCIAL
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O QUE JÁ ESTAMOS FAzENDO

QUALIDADE DO AR 

Nosso controle sobre a qualidade do ar inclui ações de 

gestão como medição de gases, material particulado 

e elementos químicos provenientes das chaminés das 

plantas; umidificação das vias internas das operações e 

do depósito de estéril (rejeito da mineração) da Mineração 

Catalão e umectação do pátio de rocha fosfática e das 

pilhas de gesso na Copebrás; sistema de lavador de 

gases instalados na Copebrás e no setor de metalurgia 

da Mineração Catalão; instalação e manutenção de filtros 

de manga nas unidades; sistema de despoeiramento de 

carregamento de vagões, entre outros.

Todas as questões e impactos identificados no 

levantamento foram analisados e fazem parte de 

planos estratégicos que integram nosso Sistema 

de Gestão Social. Eles serão acompanhados para 

avaliarmos seus resultados e fazermos os ajustes 

necessários. A comunidade poderá acompanhar esse 

processo por meio dos fóruns comunitários, que serão 

retomados, e dos meios de comunicação mantidos 

pela empresa. 

Antes mesmo da conclusão dos planos estratégicos 

para o período 2012-2014, as operações da Anglo 

American nos municípios de Catalão e Ouvidor já vêm 

desenvolvendo medidas que atendem a algumas das 

necessidades apontadas no levantamento (leia a seguir). 

Entendemos, porém, que essas não são as únicas ações 

para ampliar os efeitos positivos de nossa atuação e 

minimizar impactos. Esse trabalho deve ser permanente.

COMO ESTAMOS RESpONDENDO 
AOS DESAFIOS LEVANTADOS 
pELA pOpULAçÃO
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fluxo de caminhões da mina para a planta em véspera de 

feriado e no retorno, quando o fluxo de veículos aumenta e 

checagem nas vias sempre que recebemos reclamações 

de motoristas e empregados.

SAÚDE DOS TRABALhADORES

Segurança é o principal valor da Anglo American. 

Nossas operações seguem a legislação trabalhista, com 

a existência de planos como o Programa de Prevenção 

de Riscos Ambientais (PPRA) e Programa de Controle 

Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO). Além disso, 

temos programas de proteção de conservação auditiva e 

respiratória, programas de promoção à saúde e qualidade 

de vida. Também somos certificados pelas normas 

OSHAS 18001 (Saúde e Segurança Ocupacional), ISO 

14001 (Sistema de Gerenciamento Ambiental) e ISO 

9001 (Gestão da Qualidade).

COMUNICAçÃO 

Possuímos um diálogo aberto e transparente com as 

comunidades, que vamos fortalecer ainda mais, ampliando 

as oportunidades para que as partes interessadas possam 

conhecer as medidas de gestão já adotadas, questionar, 

tirar dúvidas e sugerir, a exemplo dos fóruns comunitários 

“Intercâmbio”, que serão retomados.

INCENTIVO àS INICIATIVAS SOCIAIS

Nossa política de Investimento Social prevê parcerias 

e apoio a projetos sociais, que já vêm sendo realizados 

em Catalão e Ouvidor. Continuaremos apoiando estas 

iniciativas e vamos auxiliar as organizações na elaboração 

de projetos que possam contribuir com o desenvolvimento 

das comunidades.

CONTROLE DO SOLO 

Nossas operações mantêm ações de prevenção à 

degradação do solo nas cidades de Catalão e Ouvidor, 

como a proteção do solo nas barragens de rejeitos 

com mantas; diques e filtros de rocha para retenção 

de água pluvial; plantio de gramíneas nos depósitos 

de estéril e compactação desses depósitos, além de 

monitoramento da inclinação dos taludes para controle 

da água pluvial.

MANUTENçÃO DOS RECURSOS 
hÍDRICOS

Realizamos o reaproveitamento total da água das 

operações, o que faz com que nenhum efluente líquido 

seja descartado no meio ambiente; mantemos diques de 

contenção; adotamos regras para o plantio de eucalipto 

a fim de minimizar o consumo de água, como o respeito 

às distâncias mínimas recomendadas e técnicas de 

conservação e manejo do solo.

REFLORESTAMENTO

Além do reflorestamento e conservação das áreas de 

reserva legal e Áreas de Proteção Ambiental (APAs) 

em Ouvidor, apoiamos o programa de revitalização das 

nascentes da Prefeitura de Ouvidor e ainda possuímos 

terras para revegetação com espécies nativas.

 

SEGURANçA NAS ESTRADAS

Procuramos garantir a segurança de nossos motoristas 

e, consequentemente, nas estradas, por meio de 

várias ações como inspeções periódicas nos veículos, 

treinamentos, diversos monitoramentos com os motoristas, 

campanhas, diálogos de segurança, paralisação do 
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EDUCAçÃO, CULTURA E 
CApACITAçÃO pROFISSIONAL 
INTEGRAM INVESTIMENTO SOCIAL 
Identificando as principais questões e necessidades 

dos municípios de Catalão e Ouvidor, a Anglo American 

realiza parcerias por meio de iniciativas de investimento 

social, com base em sua Política de Investimento 

Social, que dá prioridade a temas como educação, 

cultura, capacitação profissional e geração de renda. 

Nos últimos três anos, a Copebrás investiu mais de 

R$ 1,8 milhão em iniciativas de Investimento Social 

Comunitário e a Mineração Catalão somou um total de 

cerca de R$ 758 mil em aportes financeiros. 

Veja alguns exemplos:
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Projeto MUniCíPios o QUe

Programa Educacional de 
Resistência às Drogas  
(PROERD)

Catalão, Ouvidor, Três Ran-
chos, Davinópolis, Campo 
Alegre, Goiandira, Nova Au-
rora, Cumari e Anhanguera

Programa coordenado pelo 18º Batalhão de Polícia Militar, que atua 
no combate ao uso e tráfico de drogas nos municípios, beneficiando 
1.900 crianças e jovens das redes pública e privada de ensino 

Fundo Municipal da Criança e 
do Adolescente (FUMCAD) / 
Projeto Esporte, Lazer e 
Cultura

Ouvidor

Verba de incentivo fiscal, voltada às atividades esportivas, jogos, 
expressão corporal, teatro e artesanato, além de atividades musicais 
na Orquestra de Violinistas de Ouvidor, beneficiando cerca de 250 
crianças e adolescentes

Fundo Municipal da Infância e 
Adolescência (FMIA) Catalão Verba de incentivo fiscal, voltada à construção de escolas e creches 

no município

Projeto Orquestra e Coral 
Nova Vida Catalão

Promove a aprendizagem musical com aulas de violão e coral, como 
uma das ferramentas de promoção à reinserção familiar e inclusão so-
cial. Beneficia cerca de 200 crianças e adolescentes entre 7 e 14 anos

Projeto Orquestra de Câmara 
de Catalão Catalão

Voltado a 37 adultos e 74 crianças/adolescentes da Fundação Cultural 
Maria das Dores Campos. Desenvolve a habilidade musical, propi-
ciando a inclusão social, a democratização cultural e a valorização dos 
talentos regionais

Cia. de Ballet de Catalão Catalão
Promove o ensino sistematizado em balé clássico para crianças e ado-
lescentes de 4 a 14 anos, incentivando a inclusão social e melhorando 
a autoestima. Beneficia cerca de 230 participantes

Programa de Capacitação 
Profissional (PCP) Catalão

Coordenado pela Secretaria Municipal do Trabalho e Renda e Pre-
feitura Municipal de Catalão, promove qualificação a trabalhadores 
de acordo com a necessidade das empresas sediadas no município. 
Voltado a cerca de 170 trabalhadores

Projeto Jovens Talentos do 
Tênis Goiânia Coordenado pela Federação Goiana de Tênis, oferece aula de tênis a 

crianças residentes em bairros carentes de Goiânia
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Atualmente as principais atividades de comunicação e 
engajamento da Anglo American em Catalão e Ouvidor 
com as partes interessadas são as ações de Investimento 
Social Comunitário, realizadas pelas áreas de Relações 
com a Comunidade e de Desenvolvimento Sustentável. 
O trabalho inclui a participação em reuniões, a avaliação 
de demandas, a discussão e o acompanhamento dos 
projetos implantados, o planejamento de novas iniciativas 
de investimento, o programa de visitas Anglo Convida.

Também são realizadas ações de comunicação e 
engajamento junto aos vizinhos das operações e adotadas 

ABERTURA pARA O DIÁLOGO
medidas para mitigar os impactos da operação, como 
levantamento de demandas por meio de visitas e também 
atendimento e registro de manifestações.

Esse conjunto de iniciativas demonstra a nossa disposição 
de gerenciar os impactos de nossas atividades e manter 
um canal de comunicação aberto com as comunidades 
das quais fazemos parte. 

Veja abaixo outros canais permanentes para o contato 
com a Anglo American. Teremos prazer em receber e 
responder a suas reclamações, sugestões e comentários.

Fale Conosco: faleconosco@angloamerican.com 

internet: www.angloamerican.com.br | www.facebook.com/angloamerican | www.twitter.com/angloamerican

telefones: Mineração Catalão de Goiás: (64) 3441-8100 e Copebrás: (64) 3411-8200

endereços: Mineração Catalão de Goiás: Rodovia GO 503, Zona Rural, Km 11,5 Ouvidor - GO - CEP 75715-000

Copebrás Catalão: Fazenda Ouvidor dos Cláudios - Zona Rural Catalão - GO - CEP 75701-970

Copebrás Ouvidor: Fazenda Chapadão - Zona Rural Ouvidor - GO - CEP 75715-000

Todas as manifestações recebidas são avaliadas e respondidas aos manifestantes que se identificam. 
Caso deseje mais informações sobre nosso processo de consulta, permanecemos à disposição. Basta nos procurar em um dos 
contatos acima.
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