
4,1$ bilhões
Despesas de 
capital em 2020

9,8$ bilhões 
Ebitda Subjacente 
em 2020

56
locais em todo o mundo

15
países nos quais 
operamos

A Anglo American é uma empresa líder 
mundial em mineração e nossos produtos 
são ingredientes essenciais em quase todos 
os aspectos da vida moderna. 

Nosso portfólio de operações de classe 
mundial competitivo, com projetos de 
desenvolvimento e recursos não explorados,  
fornece muitos dos metais e minerais que 
contribui para um mundo mais limpo, verde 
e sustentável.

Utilizamos práticas inovadoras e as 
mais modernas tecnologias para extrair, 
processar, movimentar e comercializar 
nossos produtos para nossos clientes, 
além de descobrir novos recursos de forma 
segura e sustentável, porque o nosso 
negócio gira em torno das pessoas.

Para saber mais informação, acesse:  
www.angloamerican.com

Nosso negócio gira em 
torno de pessoas

95.000
pessoas que empregamos 
em todo o mundo

Até 2040
nosso objetivo 
é ser neutro 
na emissão de 
carbono em 
todas as nossas 
operações

• Ativos de alta 
qualidade e longa 
vida útil 

• FutureSmart 
Mining™ 

• Cultura de alto 
desempenho, 
liderada por 
proósitos

Um portfólio de classe mundial para operações mais limpas, ecológicas e 
sustentáveis.

Anglo American um resumo
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Diamantes 
Cobre
Metais do grupo platina 
Minério de ferro 
Carvão metalúrgico 
Níquel e manganês 
Nutrientes para agricultura 
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Mineração responsável



O projeto Woodsmith refere-se a uma mina subterrânea, 
interligada a uma infraestrutura de transporte, 
processamento e embarque, em construção em North 
Yorkshire, Reino Unido.

A mina de última geração extrairá o mineral polialita que 
será movimentado através de  um sistema de correia 
transportadora por um túnel subterrâneo. O minério será 
então granulado em uma unidade de processamento e 
exportado para todo o mundo pelo porto de Teesside.

O polialita será utilizada para fabricar o fertilizante  
multi-nutrientes POLY4, com baixo teor de cloro.
 
O POLY4 é um produto da Anglo American PLC.

Mina Woodsmith

Unidade de  
processamento  
(ou granulação)

Correia transportadora 
de superfície

Sistema de transporte 
subterrâneo da polialita

Porto

North Yorkshire, UK

Projeto Woodsmith

1600 m
Poços profundos de 

mineração

37 km
Sistema de transporte 

subterrâneo de minério

10-20M t 
Capacidade anual de 
produção de polialita


