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São comuns os questionamentos e, vez ou outra, algum 
morador levanta a voz de forma mais exaltada. "Não é um 
trabalho fácil", diz o engenheiro Walter De Simoni, presi
dente da unidade de níquel da Anglo American. "Mas ter 
paciência para ouvir a população é a única maneira de ga
rantir o andamento de nossos projetos." Tem sido assim 
desde que a Anglo American, um dos maiores grupos de 

mineração do mundo, com sede em Londres, iniciou suas 
atividades em Barro Alto, em 2004. No começo, os negócios 
se resumiam à extração de níquel. Sete anos depois, a em
presa inaugurou um complexo com capacidade para pro
cessar 41000 toneladas de níquel por ano, o que vai con
tribuir para ampliar a produção da empresa no Brasil em 
50% até 2015.O estado de Goiás é estratégico para a mul-
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tinacional consolidar-se como a segunda maior produtora 
de níquel do país, atrás apenas da Votorantim. Atuando no 
Brasil há quatro décadas, a Anglo American tem uma fá
brica de beneficiamento de níquel em Niquelândia, tam
bém no interior de Goiás, instalada em 1982. 

No total, o empreendimento de Barro Alto consumiu 2 bi
lhões de dólares — e se destacou pelos altos investimentos 
em tecnologias para reduzir o impacto ambiental da opera
ção e também pelo bem-sucedido programa de envolvimen
to da comunidade. "A maior preocupação é mostrar que o 
balanço de nossa atividade na região pode ser positivo para 
os dois lados", diz De Simoni. No conjunto, essas ações t i 
veram peso decisivo para que a unidade níquel da Anglo 

American fosse apontada como Empresa Sustentável do Ano 
pelo GUIA EXAME DE SUSTENTABILIDADE 2012. A esco
lha ganha ainda mais peso pelo setor em que a Anglo atua. 
Afinal, a mineração é um negócio que, historicamente, car
rega uma herança negativa. Desde a descoberta do Brasil, a 
atividade esteve associada a pesadelos como trabalho escra
vo, expropriação de terras e destruição de recursos naturais. 
Ainda hoje, poucas atividades causam impacto tão grande 
como a mineração. Se realizada sem planejamento, ela pode 
provocar danos ao meio ambiente, como poluição, devasta
ção de florestas e contaminação de águas. Nas lavras a céu 
aberto, as operações se estendem por dezenas de quilôme
tros, há tráfego intenso de veículos pesados e pilhas de de-
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jetos se acumulam durante as escavações. Apesar dos avan
ços, essas práticas ainda ocorrem no país. Mas, no geral, há 
muito o que comemorar. "Nos últimos 20 anos, a indústria 
da mineração evoluiu em muitas frentes", afirma a enge
nheira Virginia Ciminelli, professora da Universidade Fe
deral de Minas Gerais e coordenadora do INCT Acqua, um 
programa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 
que estuda a interferência das atividades de mineração e 
metalurgia nas águas, nos solos e na vegetação. Entre os fa
tores que mais contribuíram para essa evolução estão o 
avanço na legislação e as ações das empresas. "A pressão 
aumentou, e uma comunidade insatisfeita tem condições de 
atrapalhar o andamento de um projeto", diz Virginia. 

Com todos os seus impactos negativos, que podem e de
vem ser minimizados, não se questiona que a mineração é 
uma atividade necessária e fundamental — os diversos mi
nérios estão presentes na construção civil, na agricultura, 
nos meios de transporte e em um sem-número de aplicações 
que fazem parte do dia a dia de qualquer pessoa. Seu impac
to na economia também é expressivo. Representa quase 4% 
do PIB brasileiro, exporta mais de 70 bilhões de dólares por 
ano — é a principal responsável pelo saldo positivo na ba
lança comercial brasileira —, emprega diretamente 175 000 
pessoas e alimenta uma cadeia de mais de 2,5 milhões de 
trabalhadores na indústria da transformação. 

Ciente dos efeitos — positivos e negativos — que causa ao 
se instalar em locais remotos com sérias carências de infraes-
trutura e baixos indicadores sociais, a Anglo American 

cerca-se de cuidados. Em Barro Alto, a empresa promoveu 
um amplo processo de debates com a comunidade e contra
tou a elaboração de um Plano Diretor, finalizado em 2010. 
A ideia é evitar o crescimento desordenado da cidade. A 
preocupação se justifica. Segundo o IBGE, a população de 
Barro Alto diminuiu de quase 10 000 habitantes, em 1990, 
para 6 000 habitantes, em 2000, uma queda de 40%, moti
vada pela falta de oportunidades de trabalho na região. Com 
o início das atividades da Anglo American, a população vol
tou a crescer, atingindo hoje 9 000 habitantes. Para ajudar 
Barro Alto a se desenvolver de forma sustentável, a empre
sa criou mecanismos compensatórios importantes. Um de
les é um fundo social para obras de infraestrutura. Desde 
2008, foram construídos um hospital e a rede de saneamen-
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to básico. Para reduzir o risco de desvio das verbas, a própria 
Anglo American administra os recursos, mas quem decide 
onde e como será aplicado o dinheiro é a população. Para
lelamente, a empresa promove palestras, ministradas pela 
ONG Agenda Pública, para esclarecer os moradores sobre 
seus direitos e deveres como cidadãos. "Não queremos as
sumir compromissos que devem ser do poder público", diz 
De Simoni. A Agenda Pública atua em Barro Alto desde 2009, 
financiada pela Anglo American. Além de ajudar a comuni
dade a se organizar em associações e ensinar as ferramentas 
de cobrança do poder público, a ONG trabalha em parceria 
com as secretarias municipais, implantando métricas para 
monitorar a gestão. "A Anglo American incentiva o engaja
mento da comunidade e melhora as estruturas do poder 
público", afirma Sérgio Andrade, diretor da Agenda Pública. 
"São raríssimas as empresas que atuam dessa forma." 

PRAZO PARA ACABAR 
Uma das preocupações da Anglo American é reduzir a de
pendência da população de uma atividade que tem prazo 
para acabar — a exploração do níquel costuma durar de 30 
a 40 anos. Por isso, em parceria com a Care Brasil, organi
zação de fomento ao empreendedorismo, ajuda a fortalecer 
as atividades comerciais da cidade — mesmo aquelas sem 
nenhuma relação com seu negócio. Um desses programas é 
o Via Láctea, que promove a difusão de tecnologias da Em-
brapa entre pequenos agricultores para que possam aumen
tar a produtividade e a qualidade do leite. Em alguns casos, 
os ganhos de renda chegam a 30%. "Numa operação assim, 
sempre há pessoas insatisfeitas, sobretudo as que não con
seguem se beneficiar diretamente das ações de fomento", 
diz Beatriz Bandeira, coordenadora da Care Brasil em Goiás. 
"Mas a disposição da Anglo em ouvir todos os lados e tentar 
encontrar soluções é algo que merece elogios." 

Os esforços da empresa para reduzir o impacto de suas 
atividades no meio ambiente também têm recebido elogios. 
Somente na fábrica de Barro Alto foram investidos 296 mi-
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lhões de dólares em filtros e catalisadores que limpam a I 
poeira do ar, em aparelhos para reduzir a emissão de gases 
e em equipamentos que ajudam a reaproveitar os resíduos. 
"Nenhuma operação nossa nasceu tão verde", afirma De 
Simoni. Como resultado, a fábrica obteve uma redução de 
11% no consumo de água e 18% no gasto de energia em re
lação à média de operações similares no mundo. Outro avan
ço na área ambiental é o uso em larga escala de biomassa 
como combustível para os fornos. Na fábrica em Niquelân-
dia, o processo diminui em 20% o uso de óleo fóssil. A bio
massa vem da madeira de eucalipto obtida em área própria 
de reflorestamento — 12 000 hectares plantados nas ime
diações da fábrica. A Anglo American estuda agora adotar 
a mesma fonte de energia na fábrica de Barro Alto. 

E curioso que uma empresa que procura seguir elevados 
padrões ambientais e sociais também enfrente problemas 
que parecem quase insolúveis. A unidade de minério de fer
ro da Anglo American — que tem independência operacio
nal em relação à unidade de níquel e que não foi inscrita na 
avaliação do GUIA EXAME DE SUSTENTABILIDADE 2012 
— tenta há quatro anos tirar do papel o projeto Minas-Rio, 
o maior do grupo no mundo, com investimentos de 5,8 bi- I 

lhões de dólares. O negócio, que inclui uma mina de ferro 
em Minas Geras, foi vendido à Anglo American pela mine-
radora M M X , do empresário Eike Batista, em 2008.0 pro
jeto enfrenta atrasos nas licenças ambientais e uma série de 
questionamentos. "A população reclama de problemas liga
dos ao meio ambiente, de invasão de propriedades e do tra
tamento recebido durante as desocupações", diz Lucas Si
mões, coordenador da Defensoria Pública de Minas Gerais. 
Em nota a EXAME, a unidade de ferro da Anglo American, 
presidida por Paulo Castellari Porchia, informou que "as 
demandas da comunidade têm sido registradas e a empresa 
tem tomado iniciativas para solucionar as questões". E um 
contraste com a atuação da empresa em Goiás. Por quê? 
"Compramos uma operação que já estava em andamento. 
Por isso, perdemos a possibilidade de esclarecer as comuni
dades desde o início", diz De Simoni. As obras do projeto 
Minas-Rio começaram em 2006, e a participação da Anglo 
American no empreendimento teve início dois anos depois. 
Colega de Porchia há décadas, De Simoni está confiante. 
"Estamos fazendo um esforço conjunto para que tudo se 
resolva o mais rapidamente possível", afirma. "Este é o com
promisso da empresa em todos os locais onde atuamos." • 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Guia exame sustentabilidade, São Paulo. p. 114-120, nov. 2012.




