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ZERO
fatalidades desde o início

da Horizonte

ZERO
lesões com afastamento em 2021

R$3 
bilhões

estimados para
investimento no Brasil via 

Araguaia nos próximos 2 anos

97%
da equipe brasileira são 

brasileiros

R$38 
milhões

contribuíram para a economia 
brasileira

ZERO
transmissões de Covid-19 

relacionadas ao trabalho em 2021

ZERO
incidentes reportáveis, 
vazamentos ou multas 

significativas

ZERO
reclamações da comunidade

100%
empregados completaram 

treinamento anticorrupção em 
janeiro de 2022

25%
diretores são mulheresEste relatório de Sustentabilidade foi preparado de acordo com a 

opção 'Core' das Normas da Global Reporting Initiative (GRI) com 
elementos adicionais para preparar a divulgação futura, de acordo  
com as exigências de relatórios do Pacto Global das Nações     
Unidas (UNGC), o Sustainability Accounting Standards Board 
(SASB) Metals and Mining Sustainability Accounting Standard e o 
Mining Local Procurement Reporting Mechanism (Mining LPRM).
Este é o terceiro relatório anual de sustentabilidade publicado pela  
Horizonte Minerals plc.

O escopo do relatório, limites e dados de desempenho cobrem as
atividades de desenvolvimento da Horizonte no Brasil e, salvo   
indicação em contrário, não consideram as subsidiárias de   
exploração ou de não-mineração da empresa.

Salvo indicação em contrário (inclusive com respeito a certas 
iniciativas avançadas pela empresa no início de 2022 aqui 
descritas), todas as informações e dados de desempenho no 
relatório são atuais até 31 de dezembro de 2021 e, a menos 
que indicado de outra forma, todos os valores em moeda são 
declarados em dólares americanos.

Os índices contra as normas de divulgação e tabelas de dados 
de desempenho adicionais estão incluídos como anexos 
neste relatório.

Agradecemos o feedback sobre este relatório e nossos relatórios 
em geral. Favor encaminhar qualquer feedback sobre o relatório 
para info@horizonteminerals.com.
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SOBRE A HORIZONTE

1   Projeto Araguaia Níquel

2   Projeto Vermelho Níquel e Cobalto

3   Escritório regional de Belo Horizonte

4   Escritório Corporativo de Londres

NÍQUEL
CRÍTICO NA 
TRANSIÇÃO 
PARA UMA 
ENERGIA LIMPA 
E IMPORTANTE 
PARA A ECONOMIA 
CIRCULAR.

O níquel confere ao aço inoxidável 
sua força e resistência à corrosão.

Dois terços de todo o níquel extraído 
são utilizados para produzir aço 
inoxidável e prevê-se que o uso 
em aplicações de bateria aumente 
substancialmente.

O aço inoxidável é um componente 
crítico da infra-estrutura de energia 
renovável, incluindo turbinas 
eólicas, bem como componentes 
de veículos elétricos. É também um 
componente chave de equipamentos 
médicos, eletrônicos, alimentos e 
processamento marítimo e muitos 
outros itens que usamos hoje.

57%
de todo o níquel
extraído ainda  
está em uso hoje

68%
de todo o níquel de
produtos de  consumo 
é reciclado  e mais 15% 
é  reutilizado em aço
carbono

Horizonte Minerals plc. (HZM ou Horizonte) é uma empresa de 
níquel listada no mercado AIM da Bolsa de Valores de Londres 
e da Bolsa de Valores de Toronto. A Horizonte está focada no 
desenvolvimento de dois projetos de níquel, 100% próprios, de 
camada 1, no Estado do Pará, norte do Brasil. A região possui uma 
infraestrutura bem desenvolvida, incluindo estradas, ferrovias 
e energia hidrelétrica como resultado de sua proximidade com 
o Distrito Minério de Carajás. Quando tanto Araguaia quanto 
Vermelho estiverem em operação, Horizonte se tornará um grande 
produtor de níquel, abastecendo os mercados de aço inoxidável 
e baterias. Com sede em Londres, a empresa é liderada por uma 
equipe administrativa com ampla experiência operando no Brasil, 
no setor de níquel. A empresa também tem um escritório regional 
em Belo Horizonte, Brasil, bem como um escritório de projeto em 
Conceição do Araguaia.

Em novembro de 2021, anunciamos uma proposta de 
levantamento de fundos de US$ 633 milhões, composta de 
aproximadamente US$ 197 milhões de novo patrimônio líquido, 
US$ 65 milhões de notas de empréstimo conversíveis, uma linha 
de crédito de custo superior a US$ 25 milhões e US$ 346 milhões 
de uma nova linha de crédito de financiamento de projetos com 
garantia sênior, para o desenvolvimento do Projeto Araguaia 
Níquel (Araguaia). Esta captação de recursos posiciona a Horizonte 
para iniciar a construção do Araguaia em 2022. Para alinhar com 
estas realizações relevantes no desenvolvimento da empresa, 
estamos também integrando novos elementos em nossas 
divulgações de sustentabilidade para alinhar com padrões 
internacionais adicionais relevantes para a crescente "maturidade" 
do nosso negócio.
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A Horizonte sempre esteve comprometida com os mais altos 
padrões ambientais, sociais e de governança. Isto é evidenciado 
pela sustentabilidade de nossas atividades até hoje. Além disso, 
nossos compromissos para o futuro têm sido testados através 
da rigorosa diligência dos principais financiadores e investidores 
do setor e não apenas temos tido sucesso no financiamento 
do Araguaia, nossa primeira mina, mas também conseguimos 
um acordo de royalties de US$ 25 milhões para avançar com o 
Vermelho, nosso segundo projeto. Notavelmente, muitos de 
nossos investidores são eles próprios signatários dos Princípios 
para Investimento Responsável (PRI).

Horizonte não só vem construindo relacionamentos na região 
de nossas operações há mais de uma década, mas em 2021 
lançamos nosso sistema de gestão integrada que ajudará 
a empresa em sua transição para a fase de construção no 
Araguaia. Lançamos as bases sobre as quais estamos agora 
construindo um grande produtor de níquel de baixo custo e 
nossa equipe de sustentabilidade tem sido central para este 
extenso trabalho preparatório. A construção de novos projetos 
com a sustentabilidade como uma das áreas centrais permitiu 
à Horizonte planejar o futuro, utilizando novas tecnologias, 
metodologias e inovação desde o início.
Com a construção agora em andamento no Araguaia, nosso 
foco de sustentabilidade para o ano é a sua implementação. 
Com uma crescente força de trabalho, saúde e segurança são 
nossas prioridades. Recentemente, tivemos o prazer de alcançar 
0,5 milhões de horas trabalhadas sem perda de tempo no projeto 
Araguaia. Com o aumento da atividade no local e nos arredores, 
o relacionamento com nossas comunidades está evoluindo. Em 
2022, iniciaremos nossa Agenda de Desenvolvimento Local em 
conjunto com empresas locais, representantes comunitários e o 
governo local. A Agenda de Desenvolvimento Local visa assegurar 
que nossas comunidades anfitriãs possam se desenvolver de uma 
forma sustentável que promova a igualdade de oportunidades e 
forneça valor compartilhado.

Liderando nossa transição para o desenvolvimento, estão 
atividades que refletem a maturidade da governança corporativa 
dentro da Horizonte. Em nome da Diretoria, tenho o prazer de 
dar as boas-vindas a Gillian Davidson e Vincent Benoit que 
trazem consigo uma riqueza de experiência, complementando a 
expertise de nossos outros membros da Diretoria e fortalecendo 
nossa diversidade, à medida que embarcamos na estratégia 
de construção de nossa empresa, construímos dois grandes 
projetos de níquel, e aprofundamos nosso compromisso com a 
sustentabilidade.

O primeiro trimestre de 2022 já foi incrivelmente dinâmico. 
É emocionante ver um aumento significativo da atividade no 
Araguaia com nossa crescente equipe brasileira que inclui 
especialistas em sustentabilidade. Estou ansioso para relatar os 
avanços de 2022 - um ano destinado a ser repleto de grandes 
conquistas para a Horizonte!

Jeremy Martin
CEO

MENSAGEM DO CEO

Jeremy com William Fisher (Presidente do Conselho) e Mike 
Drake (Head de Projetos)

Após a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática 
(COP26) em Glasgow no ano passado e as crescentes preocupações 
com o futuro fornecimento de energia decorrentes do conflito 
em andamento na Ucrânia, o movimento em direção à energia 
limpa ganhou um impulso significativo. A transição para energia 
limpa é mais intensiva em metais e minerais do que a economia 
baseada no carbono e, como resultado, veremos uma demanda 
significativa de recursos relacionados a ela a um ritmo sem 
precedentes. Um destes metais "críticos" é o níquel. O níquel é um 
componente-chave de muitas tecnologias de energia renovável 

- via aço inoxidável - bem como da nova tecnologia de baterias. 
Após décadas de subinvestimento em novos projetos de níquel, 
esta crescente demanda está sendo atendida pela diminuição da 
oferta, particularmente a oferta de baixo custo e sustentável.

A Horizonte é uma das poucas empresas que investiu no 
desenvolvimento de novos projetos de níquel nos últimos 10 anos, 
e agora estamos posicionados como o próximo grande produtor 
de níquel. Concluindo o pacote de financiamento de US$ 633 
milhões para o projeto Araguaia em 2021 foi fundamental para 
que a Horizonte pudesse realizar esta visão e, nossas credenciais 
de sustentabilidade foram centrais para esta conquista 
bem-sucedida.
   

NOSSOS VALORES

Nossos valores 
são nosso guia 

de princípios 

Saúde e Segurança
A saúde, segurança e bem-estar estão
na vanguarda de todas as nossas atividades 
operacionais.

Compromisso e Cooperação
Uma equipe unida é o maior 
patrimônio da Horizonte.

Responsabilidade 
e Prestação de 
contas  
Assumimos a 
responsabilidade 
de nossas decisões, 
ações e resultados como 
indivíduos e como coletivo.
 

Sustentabilidade e Inovação 
Desenvolver um negócio sustentável 
requer uma verdadeira compreensão 
do cenário em constante mudança no 
qual operamos.
 

Integridade e 
Respeito
Operar com 
integridade 
e respeito é 

fundamental para 
proteger e promover 

nossa reputação de 
melhores práticas.
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Protecting 
workforce 

safety, health 
and welfare

Advancing female 
representation in the 

workforce and community 
programming

environmental 
impact assessment 
studies ahead of 
construction

Promoting 
equality, inclusion 

and diversity

engineering and 
design 
optimisation

Climate transition risk 
assessments 
Groundwork for 
carbon neutral strategy

Protecting human 
rights

Broad 
partnerships 
to strengthen 

systems

Leading practice 
post mining land 

use

engineering 

Advisory 
Teams 

Providing  
good jobs and 

buying from local 
suppliers

Supporting 
local economic 

capacity

Developing 
the capacity of 

women and girls

PAraguaia 
project team 
expansion

Planning for 
hydro power based 
operations

development 
agenda
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Horizonte com 

os ODSs em 
2021
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CONSUMO E 

PRODUÇÃO 

RESPONSÁVEIS

AÇÃO CONTRA A 

MUDANÇA GLOBAL 

DO  CLIMA

VIDA NA ÁGUA

VIDA TERRESTRE

PAZ, JUSTIÇA E 

INSTITUIÇÕES 

EFICAZES

PARCERIAS E 

MEIOS DE 

IMPLEMENTAÇÃO

DESDE 2019 A HORIZONTE TEM TRABALHADO 
PARA ALINHAR SUAS ATIVIDADES DE 
SUSTENTABILIDADE PARA CONTRIBUIR 
PARA OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL (ODS). EM 2022 PRETENDEMOS 
INICIAR O ESTABELECIMENTO DE METAS 
ALINHADAS COMO PACTO GLOBAL DAS NAÇÕES 
UNIDAS E OS INDICADORES ODS.
Os 17 ODSs são um conjunto de objetivos 
interligados, representando um apelo à ação 
para todos os países - desenvolvido e em 
desenvolvimento - em uma parceria global.

Eles reconhecem que o fim da pobreza e outras 
ausências de necessidades básicas na sociedade, 
devem ser sincronizados com estratégias para 
reduzir a desigualdade, melhorar a saúde e a 
educação e promover o crescimento econômico, 
preservando ao mesmo tempo nossos preciosos 
e limitados recursos naturais de água, ar e 
biodiversidade.

Fazer progressos nos ODS exige uma ampla 
colaboração e as atividades da Horizonte têm 
impacto positivo direto para vários dos ODS, 
assim como o potencial de impacto negativo se 
não forem gerenciadas de forma ponderada.

Muitas de nossas atividades de sustentabilidade, 
à medida que trabalhamos para o desenvolvi-
mento de nossos projetos, estão alinhadas com 
os objetivos, mas é quando entramos na próxima 
fase de nossa evolução que temos um potencial 
real para melhorar os resultados positivos no 
apoio aos ODS. Refletindo esta próxima fase de 
nosso crescimento, pretendemos iniciar o es-
tabelecimento de metas alinhadas com o Pacto 
Global das Nações Unidas e integrar plenamente 
os ODS em nosso desenvolvimento de políticas e 
processos, de modo que fazer uma contribuição 
positiva se torne uma parte crescente da forma 
como fazemos negócios.

 ~ Plano de gestão efetivo da COVID-19
 ~ Apoio à resposta comunitária da COVID-19
 ~ Desenvolvimento de processos de gestão de 

saúde e segurança
 ~ Treinamento extensivo em saúde e segurança
 ~ Ferramentas internas de saúde e segurança 

e orientação
 ~ Avaliações de impacto social para projetos
 ~ Investigações hidrológicas e hidrogeológicas
 ~ Programas de monitoramento da qualidade 

da água

 ~ Implementação de sistema de 
gerenciamento integrado

 ~ Planos de controle ambiental
 ~ Monitoramento abrangente da  

linha de base
 ~ Avaliações de impacto padrão 

internacional
 ~ Estudos sobre oportunidades para evitar, 

reutilizar e reciclar o processamento por 
produtos

 ~ Desenvolvimento do plano de fechamento

 ~ Alinhamento da programação de 
sustentabilidade dos ODS

 ~ Supervisão de sustentabilidade em nível 
de diretoria

 ~ Relatórios alinhados à EITI
 ~ ESTMA transparente e divulgação 

de impostos
 ~ Seguir as normas de relatórios da GRI
 ~ Envolvimento ativo da comunidade
 ~ Planos de engajamento das partes 

interessadas
 ~ Treinamento anticorrupção para todos os 

empregados
 ~ Implementação de sistema e ferramentas 

melhoradas de planejamento de recursos 
empresariais (ERP)

 ~ Processos para aumentar a 
participação feminina na força de 
trabalho

 ~ Parcerias para o emprego e 
desenvolvimento de habilidades

 ~ Processos de identificação de 
pessoas vulneráveis

 ~ Sistemas de engajamento e denúncia 
“Fale com a gente" de acesso 
extensivo

 ~ Investimento contínuo no 
desenvolvimento de projetos

 ~ Foco nas compras locais
 ~ Programas locais de subsistência
 ~ Apoio a projetos comunitários locais
 ~ Mecanismos robustos de gestão de 

reclamações

ERRADIÇÃO
DA POBREZA

EDUCAÇÁO DE
QUALIDADE

CONSUMO E
PRODUÇÃO
RESPONSÁVEIS

PAZ, JUSTIÇA E
INSTITUIÇÕES
EFICAZES

PARCERIAS E MEIOS
DE IMPLEMENTAÇÃO

AÇÃO CONTRA A
MUDANÇA GLOBAL
DO CLIMA

VIDA
TERRESTRE

TRABALHO DECENTE E
CRESCIMENTO
ECONÔMICO

IGUALDADE
DE GÉNERO

INDÚSTRIA, INOVAÇÃO
E INFRAESTRUTURA

REDUÇÁO DAS
DESIGUALDADES

SAÚDE E
BEM-ESTAR

ÁGUA POTÁVEL
E SANEAMENTO
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O Pacto Global das Nações Unidas é a maior iniciativa 
de responsabilidade corporativa do mundo, com 
quase 16.000 signatários do setor privado em 162 
países do mundo. Ele consiste em dez princípios 
em quatro áreas: trabalho, direitos humanos, meio 
ambiente e anticorrupção.

'NESTE NOSSO TERCEIRO RELATÓRIO DE 
SUSTENTABILIDADE E PARA COINCIDIR COM O 
INÍCIO EM 2022 DA CONSTRUÇÃO DE NOSSO 
PROJETO DE NÍQUEL ARAGUAIA, TENHO O PRAZER 
DE COMPARTILHAR NOSSOS PRIMEIROS OBJETIVOS 
ALINHADOS COM A INICIATIVA DO PACTO GLOBAL 
DAS NAÇÕES UNIDAS' 

JEREMY MARTIN, CEO

METAS 2022 DO PACTO GLOBAL DAS NAÇÕES UNIDAS
Área do Pacto Objetivos 2022 ODS

Direitos 
Humanos

Atualizar o Modelo de Governança da Horizonte para refletir a próxima fase de 
desenvolvimento da empresa para endosso pelo Conselho de Administração.

ODS 5, 10, 16

Desenvolver uma Política de Segurança alinhada com os Princípios Voluntários sobre 
Segurança e Direitos Humanos.

ODS 5, 10, 16

Desenvolver uma Política de Inclusão e Diversidade e programação para a empresa. ODS 5, 10

Zero reclamações legítimas de direitos humanos contra a Horizonte. ODS 5, 10, 16

Continuar a avançar nossos programas de compras locais e iniciar a divulgação em 
conformidade com o Mecanismo de Relatórios de Compras Locais de Mineração.

ODS 1, 8, 10

Rever os sistemas e políticas da cadeia de fornecimento para fortalecê-los antes da 
construção e operações.

ODS 5, 9, 10, 
16

Empregados 
(Mão-de-
Obra)

Zero fatalidades e potenciais lesões graves. ODS 3

Manter a adesão rigorosa aos nossos protocolos e procedimentos de gestão da COVID-19. ODS 3

Começar o desenvolvimento de uma estratégia e política de Saúde e Segurança da Horizonte. ODS 3

Continuar a implementação do programa de segurança da construção, incluindo estudos de 
risco e operabilidade.

ODS 3

Desenvolver uma programação para manter e melhorar nossos níveis de sucesso de 
representação feminina dentro da força de trabalho antes das operações.

ODS 4, 5, 10

Meio  
Ambiente

Zero incidentes ambientais reportáveis. ODS 6, 12, 13, 
14, 15

100% de conformidade com os requisitos de qualidade do ar, ruído e vibração, bem como 
com as exigências regulatórias da água.

ODS 6, 12, 13, 
14, 15

Zero derramamentos significativos. ODS 6, 12, 13, 
14, 15

Desenvolver uma Política Ambiental como 'guarda-chuva' para Planos de Controle 
Ambiental extensos e detalhados.

ODS 6, 12, 13, 
14, 15

Desenvolvimento antecipado de nossa estratégia líquida neutra em carbono e estudos 
técnicos associados.

ODS 6, 12, 13, 
14, 15

Anticorrupção Desenvolver uma Política Autônoma Anticorrupção aprimorada para complementar a 
Política de Integridade Empresarial e outros sistemas de governança.

ODS 16, 17

Melhorar nossas divulgações existentes através do alinhamento com a Iniciativa de 
Transparência das Indústrias Extrativistas (EITI).

ODS 16, 17

Iniciar o desenvolvimento de sistemas para identificar conflitos de interesse dentro do 
negócio, antes da rápida expansão da força de trabalho.

ODS 16, 17

Aumentar a transparência de nossas atividades, divulgando de acordo com padrões 
internacionais de relevância para a indústria de mineração e buscando a garantia de nossos 
relatórios de sustentabilidade.

ODS 16, 17

Pacto Global
Nações Unidas
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Como nosso mais alto órgão de governança, o Conselho de 
Administração da Horizonte é responsável por estabelecer a 
estrutura de governança corporativa da empresa. O Conselho 
orienta e monitora os negócios e assuntos da Empresa em 
nome dos acionistas pelos quais são eleitos e perante os quais 
são responsáveis. No desempenho de suas responsabilidades, 
o Conselho age no melhor interesse da Empresa e de seus 
acionistas, agindo de forma honesta, justa e diligente e de acordo 
com os deveres e obrigações da Constituição e da lei da Horizonte.

O Conselho tem um Termo de Referência escrito para fornecer 
uma estrutura para o funcionamento eficaz, incluindo composição, 
funções, responsabilidades e obrigações; interação entre o 
Conselho e a administração; e autoridades delegadas pelo 
Conselho, aos Comitês do Conselho e à administração.

Em 2021, o Conselho iniciou um processo de sucessão faseado 
e medido para assegurar o equilíbrio adequado de habilidades, 
experiência e diversidade necessárias para que o Conselho possa 
efetivamente governar a rápida evolução da Horizonte. O plano de 
sucessão prioriza a continuidade e a estabilidade, equilibrando ao 
mesmo tempo a necessidade de governança e crescimento. Em 
cascata deste processo, a Empresa anunciou em março de 2022 
a nomeação de Gillian Davidson como Diretora Não Executiva 
Independente e Vincent Benoit como Diretor Não-Executivo.
Horizonte continua a aderir ao Código de Governança Corporativa 
da QCA (Quoted Company Alliance) para Pequenas e Médias 
Empresas Cotadas e continuará a evoluir seu Conselho em 
alinhamento com as necessidades da empresa e as melhores 
práticas de diversidade com a implementação de um Comitê de 
Sustentabilidade do Conselho de Administração, que será visado 
em 2022.

O Conselho e todos os níveis de administração estão totalmente 
comprometidos em manter e melhorar a governança corporativa 
à medida que passamos de um desenvolvedor júnior para um
produtor de níquel sustentável. Dentro da Horizonte acreditamos 
que a boa governança é responsabilidade coletiva de todos 
membros da equipe, pois a excelência em governança é parte 
integrante de nossa licença social para operar e sustentabilidade  
do nosso negócio.

À medida que crescemos, a empresa continuará a rever 
regularmente nossas práticas de governança e políticas de 
governança corporativa para refletir a estratégia da empresa, 
a legislação atual e as melhores práticas. Refletindo isto, 
em 2021 nós:

 ~ Completamos uma ampla gama de due diligence por um 
conjunto líder de bancos e investidores institucionais

 ~ Continuamos com a implementação do conjunto completo 
das Normas de Desempenho e Princípios do Equador da IFC

 ~ Aumentamos a transparência com as publicações de nossa 
Política de Integridade Empresarial

 ~ Publicamos a primeira Política Autônoma de Direitos 
Humanos, assim como resumos de nossas Avaliações de 
Impacto Ambiental e Social.

GOVERNANÇA Ampla série de Normas 
ESG aplicadas em todos 
os projetos

Política de Direitos 
Humanos publicada

Publicados resumos das 
Avaliação de Impactos 
Ambientais e Sociais

NORMAS, ESTRUTURAS E DIRETRIZES INTERNACIONAIS
Entendemos que a apresentação de relatórios transparentes tem um valor limitado se não estiver alinhada com as normas reconhecidas 
internacionalmente. Apesar da natureza de pré-produção de nossas atividades, a Horizonte já opera de acordo com muitas diretrizes e 
padrões internacionais e de relatórios do país anfitrião.

Os seguintes aspectos foram aplicados ao Projeto Araguaia:

Relatório  ~ Iniciativa Global de Relatórios

Meio Ambiente  ~ Princípios do Equador 4 (EP4) (atualizado em julho de 2020) - princípios 1-10 aplicados
 ~ Legislação Ambiental Brasileira do CONAMA
 ~ Programa de Protocolo de Gases de Efeito Estufa do Brasil
 ~ As Diretrizes de Saúde e Segurança Ambiental (EHS) do Grupo Banco Mundial (WBG) (2007)
 ~ IFC EHS Diretrizes para Mineração (2007)

Envolvimento das 
partes interessadas

 ~ Estrutura de Sustentabilidade da Corporação Financeira Internacional, em particular as Normas de 
Desempenho da IFC (2012) - exceto o Princípio 7, que não se aplica ao Araguaia

 ~ Conselho Internacional de Pesquisa das Partes Interessadas em Mineração e Metais (2015)
 ~ Organização Internacional de Normalização (ISO 14001: 2015) (ISO 45001: 2018)
 ~ Os Princípios do Equador IV (julho de 2020)
 ~ Alojamento dos trabalhadores do IFC / EBRD: Processos e Normas (2009)

Reassentamento  ~ IFC Padrão de desempenho 5: Aquisição de terras e reassentamento involuntário
 ~ Princípios do Equador III e IV
 ~ Regulamentação brasileira para aquisição de terras

Direitos Humanos  ~ Princípios Orientadores das Nações Unidas (ONU) sobre Negócios e Direitos Humanos;
 ~ Declaração das Nações Unidas sobre Direitos Humanos;
 ~ Declaração da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre Princípios e Direitos 

Fundamentais no Trabalho;
 ~ Pacto Global da ONU e as Diretrizes da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) para Empresas Multinacionais

Saúde e Segurança  ~ Diretrizes de Saúde e Segurança Ambiental do Grupo Banco Mundial (2007)
 ~ IFC Diretrizes de saúde e segurança ambiental para mineração (2007)
 ~ CONAMA Legislação Brasileira de Saúde e Segurança
 ~ Alojamento dos trabalhadores do IFC / EBRD: Processos e Normas (2009)
 ~ IFC - Norma de Desempenho 4: Saúde, Segurança e Proteção da Comunidade
 ~ Organização Internacional de Normalização ISO 45001: 2018

Governança  ~ Regra 26 da Bolsa de Valores de Londres Mercado de Investimento Alternativo
 ~ Instrumento Nacional da Bolsa de Valores de Toronto 43-101
 ~ Código de Governança Corporativa da Aliança de Empresas Cotadas
 ~ Iniciativa de transparência das indústrias extrativas
 ~ Lei de Medidas de Transparência do Setor Extrativas
 ~ A Lei de Suborno do Reino Unido
 ~ Lei brasileira No 12.846/2013 - Lei antitruste
 ~ Global Reporting Initiatives (GRI)
 ~ Orientação de Boas Práticas Industriais Internacionais (GIIP)
 ~ Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM) Princípios de Mineração

VALOR DE SUSTENTABILIDADE COMO MOTOR DA ESTRATÉGIA
A Horizonte tem como objetivo criar valor a longo prazo para 
nossos acionistas com sustentabilidade integral para a tomada 
de decisões comerciais. A sustentabilidade genuína vai além da 
licença social para operar - trata-se de benefícios duradouros 
para a sociedade e para o meio ambiente. Iniciamos uma consulta 
interna sobre nossa sustentabilidade estratégica em 2021 com o 
desenvolvimento de estratégias futuras para incorporar "roteiros" 
à liderança em nossas arenas de materialidade, atualmente 
reconhecidas como: água, biodiversidade, emissões de gases 
de efeito estufa, estruturas de sustentabilidade, envolvimento 
das os partes interessadas e relações comunitárias, bem-
estar dos empregados, aquisição e reassentamento de terras e 
investimento social.
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Um negócio sustentável é aquele que prospera em um cenário 
social ou econômico em mudança. Quando comecei minha jornada 
com a Horizonte, há mais de sete anos, estabeleci uma visão de 
sustentabilidade na empresa. Era relativamente simples - que 
a Horizonte se tornasse um parceiro de escolha. Um parceiro 
de escolha para as comunidades anfitriãs onde temos projetos, 
um parceiro de escolha para agências governamentais, um 
investimento de escolha para investidores e um empregador de 
escolha para que possamos atrair os melhores talentos. 

Para concretizar esta visão, dividimos nosso trabalho em três 
pilares-chave - desenvolvimento  social; desenvolvimento 
econômico; e cuidado e respeito. Desde esta visão inicial, 
evoluímos e amadurecemos nossos mecanismos para oferecer 
sistemas ambientais, sociais e de governança (ESG) robustos. 
Hoje temos nove tópicos-chave de materialidade, que foram 
desenvolvidos através de um vigoroso processo de materialidade 
em nosso Relatório Anual de Sustentabilidade 2020 e esses 
mesmos tópicos de materialidade foram reforçados em nossos 
compromissos com as partes interessadas ao longo de 2021.

A integração de boas práticas de sustentabilidade leva tempo. 
Ao fazer da sustentabilidade uma prioridade desde os primeiros 
dias da Horizonte, a empresa estava bem posicionada para 
avançar seus ativos. A Horizonte foi capaz de demonstrar seu 
compromisso com as boas práticas da ESG a seus parceiros de 
investimento em 2021, como ficou evidente a partir de anos 
de engajamento comunitário, coleta de dados básicos, Estudo 
de Impacto Ambiental (EIA) às normas da IFC e uma equipe de 
sustentabilidade altamente qualificada no país. Este trabalho, 
combinado com a qualidade de nosso ativo Araguaia, viu o projeto 
Araguaia garantir seu pacote financeiro completo.

Nossa visão de sustentabilidade para o projeto Vermelho também 
foi apoiada através do investimento de US$25M de nossos 
investidores de capital privado, Orion, para apoiar o Estudo de 
Viabilidade e o EIA em andamento.

A Horizonte tem como objetivo criar valor a longo prazo para 
nossos acionistas. Para criar este valor, incorporamos o valor de 
sustentabilidade e o valor econômico nas decisões comerciais que 
tomamos.

O valor da sustentabilidade vai além de nossa licença social para 
operar - é nossa contribuição positiva tanto para a sociedade 
quanto para o meio ambiente.

Medimos nosso valor de sustentabilidade por meio de nossas 
realizações em trazer resultados reais e positivos para nossos 
empregados, comunidades locais, sociedade/economia mais 
ampla, parceiros comerciais, o ambiente físico e nossa fauna 
e flora. Neste relatório, analisaremos como a equipe está 
construindo metas de longo prazo em toda a cadeia de valor da 
sustentabilidade para nos desafiar a buscar benefícios reais e 
tangíveis para as comunidades e ambientes onde operamos e 
medir nosso desempenho ao fazê-lo.

Nossa visão
A visão da Horizonte é tornar-se um produtor global significativo
de níquel de baixo custo e de fonte sustentável. Refletindo sobre 
essa visão, eu vejo a Horizonte como um negócio em crescimento, 
construindo talentos e entregando resultados excepcionais aos 
interessados, apesar dos desafios.

Este é um negócio com propósito, e atraímos uma equipe que 
compartilha nossos valores, é empreendedora e que trabalha em 
colaboração para desenvolver soluções inovadoras para desafios 
complexos de sustentabilidade. Ao integrar propositalmente a 
sustentabilidade em nossa abordagem empresarial, a Horizonte 
está bem posicionada para participar da crescente demanda por 
metais inteligentes do clima.

Katie Millar

MENSAGEM DA LÍDER DE ESG

Katie Millar, Líder de ESG e Comunicações

2021: UM ANO DE CONQUISTAS 
EM SUSTENTABILIDADE

M
EI

O
  A

M
BI

EN
TE Melhorar  

nossa gestão  
de riscos  
climáticos

Em 2021, a Horizonte e seu Conselho de Administração  
participaram de uma avaliação de risco de transição da  
mudança climática, identificando riscos no mercado, na  
política, na tecnologia e na reputação da empresa. Também  
foram avançados estudos sobre alternativas para reduzir  ainda 
mais as emissões de gases de efeito estufa esperadas  da 
operação do Araguaia.

GO
VE

RN
AN

ÇA Aumentar a  
transparência

A Horizonte aumentou significativamente a transparência em  
2021 através das publicações de sua Política de Integridade  
Empresarial, primeira Política Autônoma de Direitos  Humanos 
e resumos de suas Avaliações de Impacto  Ambiental e Social 
no website da Empresa.

PE
SS

OA
S Manter  forte  

histórico de  
saúde e  
segurança

Tivemos orgulho de não ter tido nenhum ferimento ou  doença 
fatal ou com tempo perdido em 2021.

A empresa aprimorou nossa experiência especializada com a  
adição de profissionais dedicados à saúde e segurança  
sediados no local do projeto Araguaia.

A Horizonte fez uma parceria com um fornecedor global de  
inteligência de segurança, para orientar a evolução de  nossos 
processos de segurança e gestão de emergências.

SO
CI

AL

Obter acesso à  
terra do Araguaia  
por meio de  
processos  
respeitosos e  
cientes dos  
direitos humanos

A Horizonte obteve acesso a 100% das áreas necessárias ao 
projeto Araguaia dentro do período de payback do projeto.

A Empresa também fez parceria com a ERM para implementar 
um Plano de Ação de Reassentamento com moradores locais, 
que incluiu engajamento e negociação coletiva.

TÓPICO
RELEVANTE OBJETIVOS 2021 CONQUISTAS
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1. Água
A água é um recurso crítico tanto para a Horizonte como para nossas 

comunidades, e ela foi identificada como uma das principais prioridades 
como um recurso 

compartilhado
da região.

3. Emissões de  Gases de Efeito Estufa (GEE)
Com energia de fonte renovável Escopo 2,  a 

Horizonte está focada em mais oportunidades  
para evitar ou reduzir as emissões de GEE, em 

apoio a economias neutras em carbono.

2. Biodiversidade
Embora nossos projetos estejam localizados

principalmente em terras pastoris, é importante que a
empresa procure administrar e mitigar os impactos na  

fauna e flora locais. Nosso objetivo é ter um impacto  
positivo líquido sobre a biodiversidade.

 

4. Divulgação e normas
A  entrega de nossas operações em conformidade  

com a legislação brasileira e também de acordo  com 
as estruturas e normas de sustentabilidade  

reconhecidas internacionalmente garante que  
sejamos transparentes, responsáveis

e mensuráveis.  
5. Envolvimento

dos Stakeholders
O envolvimento aberto e honesto com todas as partes interessadas fortalece  nossa 

governança corporativa, melhora nossos relatórios e adapta nossas estratégias de 
acordo com as mudanças do ambiente à medida que trabalhamos para oferecer valor a 

todas as nossas partes interessadas.

6. Bem-estar
dos empregados
A saúde, segurança e bem-estar de nossos empregados
é um de nossos valores e, portanto, está na vanguarda  
da nossas operações.

7. Relacionamento com a comunidade
Cultivar relações fortes, proativas e de
colaboração com nossas comunidades é  
fundamental para manter nossa licença  social 
para operar e garantir o acesso à  terra.

8. Programa de  aquisição de terras 
e reassentamento
As famílias que atualmente vivem dentro da  área 
de nossas operações futuras são  algumas das 
mais afetadas. A Horizonte está  empenhada em 
respeitar os direitos dessas  famílias de forma 
transparente e maneira participativa.

9. Benefícios sócioeconômicos
Nossas operações são catalisadoras do
desenvolvimento socioeconômico local, tanto direta  quanto 
indiretamente. Efetivo as empresas interdependentes 
garantem que entregamos
valor compartilhado.

SO
CI

AL
PE

SS
OA

S

GO
VE

RN
AN

ÇA
M

EI
O

  A
M

BI
EN

TE

Negócio de alta 
integridade, 

inovador e baseado 
em valores

Com base em nosso processo de avaliação da materialidade, nove 
tópicos relevantes foram identificados em 2020. Neste  relatório, 
o nível de detalhes reflete a importância relativa tópicos e o destes 
estágio de desenvolvimento da Horizonte.

Alguns tópicos são discutidos neste relatório que não são tópicos 
relevantes, mas são considerados de importância significativa 
para os negócios, sua atividade atual e seus objetivos estratégicos 
de longo prazo.

TÓPICOS RELEVANTES DE 
SUSTENTABILIDADE
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2021 foi um ano de transformação para todos nós na Horizonte 
Minerals. Após um abrangente processo de due diligence, 
conseguimos um pacote de financiamento de US$ 633 milhões 
para financiar totalmente a construção de 2 anos do Araguaia, e 
assinamos um acordo de royalties de US$ 25 milhões com a Orion 
para progredir no desenvolvimento de nosso projeto Vermelho 
através de estudo de viabilidade e permissão, seguindo nosso 
progresso em 2021 na avaliação do impacto ambiental e social 
da Vermelho.

Também no ano passado, mobilizamos com sucesso a equipe 
do projeto Araguaia no Brasil, composta por profissionais 
enérgicos com ampla experiência na implementação de grandes 
projetos de mineração, particularmente na indústria do níquel. 
Em 2021 também entregamos ao Araguaia atividades de pré-
construção, tais como monitoramento ambiental, análise e 
relatórios para manter e renovar nossas licenças, progredindo no 
projeto de engenharia, finalizando o plano de trabalho do projeto, 
documentando e empregando nossas práticas de trabalho 
padronizadas, fortalecendo o engajamento da comunidade e 
avançando em nosso plano de reassentamento, permitindo nos 
estabelecer para o crescimento de uma maneira sustentável.

Uma série de procedimentos de segurança e saúde foram 
desenvolvidos no ano passado, enquanto trabalhamos para nos 
prepararmos para realizar a mobilização e construção do Araguaia. 
Várias medidas para prevenir a infecção pelo Covid-19 foram 
implementadas entre nossos empregados e contratados, incluindo 
uma lista de verificação diária com avaliação de temperatura e 
testes semanais do Covid-19, além de aumentar a conscientização 
sobre a importância da vacina e monitorar as taxas de vacinação. 
Enquanto o Brasil infelizmente teve um nível trágico de infecções 
e mortes devido à Covid-19 em 2021, na Horizonte conseguimos 
algo notável: zero transmissão no local de trabalho detectada 
desde que reabrimos nossos escritórios em junho de 2021. Nosso 
protocolo para prevenir a infecção pelo Covid-19 ainda está em 
vigor, sendo atualizado para atender às exigências.

Em 2021 concluímos com sucesso o estudo de base para todos os 
aspectos ambientais na região do projeto Araguaia, abrangendo 
ar, água, solo, ruído, fauna e flora, e completando os estudos 
monitoramento iniciados em 2015. Também iniciamos estudos 
sobre como evitar ou reduzir as emissões de efeito estufa 
Araguaia durante as operações, cujos resultados informarão 
o desenvolvimento da mudança climática e da estratégia de 
carbono da empresa, incluindo como podemos contribuir para 
os esforços do próprio Estado do Pará para se tornar neutro em 
carbono até 2040.

Como nossos projetos estão localizados em áreas que sofreram 
amplo impacto humano, incluindo o desmatamento, temos 
a oportunidade de proteger a vegetação remanescente e as 
áreas de fontes de água e estabelecer corredores ecológicos 
para a melhoria da biodiversidade. Reconhecendo a água como 
um recurso crucial, em nosso projeto para o Araguaia visamos 
recircular 90% da água a ser utilizada e planejamos abstrair a água 
durante a estação chuvosa, quando a água é abundante.

A atividade de mineração responsável é um grande gerador de 
oportunidades para permitir que a comunidade anfitriã prospere. 
Em uma região com pouca mineração historicamente como 
Araguaia, isto pode ser transformador. Temos nos engajado com 
a comunidade local para garantir que ela esteja preparada para 
aproveitar essas oportunidades. Temos programas para treinar 
a população local para trabalhar na construção e nas fases de 
operação, para obter insumos localmente, para promover o 
empreendedorismo e para fomentar a indústria do turismo. 
Todos esses programas estão alinhados com uma agenda 
de desenvolvimento local que progrediu em parceria com a 
comunidade local.

Vemos nossos projetos como um catalisador para melhorar 
a infraestrutura regional local, a educação e a saúde, o que 
beneficiará a comunidade como um todo. Toda nossa equipe 
está trabalhando com esta mentalidade e estou ansioso para 
compartilhar nossa contribuição e efeitos positivos sobre o 
desenvolvimento comunitário e a proteção ambiental em nosso 
próximo relatório.

Mike Drake

MENSAGEM DO 
HEAD DE PROJETOS

Mike Drake, Head of Projects

Cerca de dois terços da produção mundial de níquel é utilizada 
na produção de aço inoxidável, sendo o ferroníquel preferido por 
causa de seu teor de ferro. Araguaia é um projeto de ferroníquel 
de camada 1 com uma reserva de níquel de alta qualidade (1,7%). 
Com uma eletricidade fornecida por energia hidroelétrica, o 
Araguaia está bem posicionado para ser uma fonte de baixo 
teor de carbono para a indústria do ferroníquel. Nossos estudos 
até hoje mostraram que, mesmo sem nenhuma otimização, o 
Araguaia produzirá significativamente menos emissões do que 
seus pares e com eficiências operacionais e de combustível, 
bem como com compensações de carbono, está destinado a 
se tornar um dos produtores mais eficientes em emissões do 
mundo. Em 2022, continuaremos os estudos para identificar 
outras oportunidades de contribuir para uma estratégia de se 
tornar neutro em carbono líquido.

ARAGUAIA: UM PRODUTO DE 
NÍQUEL QUE RESPEITA O CLIMA

29t CO2/t FeNi
Caso  base

26t CO2/t FeNi
+ Eficiências operacionais

Carbon Neutral
by 2030

23t CO2/t FeNi
+ Eficiências de

combustível

14t CO2/t FeNi
+ Compensações

As informações sobre produtos comparáveis foram obtidas de fontes públicas e não foram verificadas pela HZM ou por seus agentes

Comparação da intensidade de emissão 
de GEE do produtor global de níquel
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Na Horizonte dizemos que "somos apenas tão bons quanto nossa 
equipe". Colocamos nosso sucesso em dois fatores principais: 
o primeiro - a qualidade de nossos ativos; o segundo - nossas 
incríveis pessoas que dirigem tudo o que a Horizonte faz.

Uma equipe motivada e dedicada sempre foi a chave para 
nosso sucesso. Temos trabalhado incansavelmente para criar 
uma cultura empresarial positiva através da implementação 
e promoção de nossos valores centrais e de nosso espírito 
empreendedor. A Horizonte proporciona um local de trabalho 
seguro e estimulante onde todos os empregados são tratados de 
forma justa e os direitos humanos são respeitados.

Em 2021 ficamos desapontados ao saber que um de nossos 
parceiros comerciais foi submetido a assédio, por outro parceiro 
comercial, no decorrer da condução do trabalho para nós. Nossa 
equipe imediatamente decretou nossa política de tolerância zero, 
resultando na remoção do local e na demissão do assediador. 
Outras ações corretivas incluíram a incorporação de nossos 
valores e da política de tolerância zero em novos treinamentos 
iniciais de indução, bem como a reciclagem de toda a força de 
trabalho existente, emissão de documentação não-conforme 
para a empresa parceira, desenvolvimento e implantação de um 
sistema aperfeiçoado de denúncia de irregularidades apoiado por 
um serviço confidencial de linha direta gratuita ("Fale Conosco"), 
entre outros.

Crescer de um desenvolvedor júnior para um construtor e depois 
operador de ativos significativos e de longa vida útil é um desafio. 
À medida que nossa força de trabalho cresce consideravelmente, 
somos conscientes de manter nossos valores e nossa natureza 
ágil, enquanto adquirimos talentos de alta qualidade e construímos 
nossos sistemas que são adequados para uma grande empresa de 
mineração.

No final de 2021, a Horizonte tinha triplicado sua força de trabalho 
e de nossa força de trabalho no Brasil: 97% são brasileiros, 19% 
são do estado do Pará e 12% são de nossas comunidades locais. 
Temos o prazer de informar que 30% de nossa força de trabalho no 
Brasil e 38% de nossa força de trabalho em Londres, que incorpora 
nosso Conselho de Administração, são do sexo feminino.

97%
força de trabalho
no Brasil são  
brasileiros

12%
Da força de trabalho
é das comunidades  
locais

30%
força de trabalho
feminina no  
Brasil

NOSSA GENTE

100%

Equipe de  liderança

91%

Especialistas no  assunto

86%

Especialistas / Analistas / Técnicos

100%

Equipe de  liderança

91%

Especialistas no  assunto

86%

Especialistas / Analistas / Técnicos

100%

Equipe de  liderança

91%

Especialistas no  assunto

86%

Especialistas / Analistas / Técnicos

Em 2021 a empresa estabeleceu um escritório de projetos em 
Belo Horizonte, situado próximo aos parceiros de engenharia 
para incentivar a colaboração e a coesão no desenvolvimento do 
projeto Araguaia. Todos os empregados receberam kits de boas- 
vindas e um sistema de bordo simplificado está instalado para 
garantir a qualidade e a indução eficiente de novas entradas. 

EQUIPE HORIZONTE 
A Horizonte avançou no recrutamento de seus proprietários da 
equipe Araguaia em 2021, com 100% da equipe de liderança sênior 
no local, mais de 90% dos especialistas no assunto em função e 
86% dos especialistas/analistas/técnicos contratados.

A empresa planeja integrar a equipe do Estudo de Viabilidade 
Vermelho em 2022, para aumentar a produção de um estudo de 
viabilidade bancária para nosso segundo ativo Tier 1.

RECRUTAMENTO DE MÃO-DE-OBRA ARAGUAIA

Promovendo a eficácia da equipe, um conjunto de procedimentos 
foi implementado durante o ano, incluindo um Programa de 
Incentivo de Curto Prazo e um Programa de Assistência aos 
Empregados. Além disso, um Comitê de Pessoas foi inaugurado e 
encarregado de atrair talentos de liderança. 

DIVERSIDADE, INCLUSÃO E EQUIDADE
O Plano de Pessoas da Horizonte inclui uma série de diversidade 
e equidade e a empresa se orgulha de ter 30% de representação 
feminina em nossa força detrabalhobrasileira. 

Em 8 de março deste ano, a Horizonte realizou uma série de ações 
em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, reconhecendo 
o valor, o aumento da tomada de decisões e a produtividade 
que a diversidade traz para o local de trabalho. As atividades 
incluíram o diálogo sobre o tema transversal em todos os 
negócios, cobrindo tópicos sobre inclusão, indicadores e ações 
para aumentar a diversidade.

2021 ações para melhorar nossos objetivos de inclusão e 
diversidade incluídas:

 ~ Treinamento para todos os empregados e terceiros sobre 
nossos valores e tolerância zero ao assédio e à discriminação.

 ~ 'Fale Conosco' e sistemas de chamada gratuita para relatar 
comportamentos não alinhados com nossos valores.

 ~ Diversidade na força de trabalho local: Implementação de 
um Programa de Treinamento da Mão-de-obra Local com 
o objetivo de que 50% das vagas de treinamento sejam 
preenchidas por mulheres.

Equipe celebra oo Dia Internacional da Mulher

Carla Aiala e Raimundo Pereira verificam os equipamentos de monitoramento da qualidade do ar
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SAÚDE E SEGURANÇA
ZERO
fatalidades  
desde o início  
da Horizonte

0,5
milhão de horas 
trabalhadas sem 
acidente com 
afastamento no 
Araguaia

254
instruções de segurança e 
22 inspeções de segurança  
concluídas 2021

PLANOS PARA 2022
 ~ Treinar contratados nos procedimentos de segurança e 

saúde da HZM
 ~ Implementar sistemas de gerenciamento de riscos e 

mudanças em nossos canteiros de obras
 ~ Implementar o programa de aprendizagem a partir de 

acidentes na HZM
 ~ Implementar as 10 Regras de Ouro e Protocolos de 

Prevenção de Riscos Fatais na HZM
 ~ Mobilizar e treinar as empresas de construção em nossos 

controles de segurança e saúde.

Todo empregado e contratado deve ir para o trabalho sabendo que 
eles voltarão para casa em segurança. Estamos orgulhosos de 
relatar mais um ano excepcional de segurança, com zero lesões 
por perda de tempo (LTIs) em 2021. O projeto Araguaia chegou 
recentemente a meio milhão de horas livres de acidentes com 
perda de dias (LTIs). Manter a saúde e a segurança na vanguarda 
de nossos negócios é crucial, particularmente dado o rápido 
aumento do pessoal ao longo de 2021 (triplicando a equipe de 
proprietários do Araguaia) e entrando em um período significativo 
de aumento com 2000 empregados e contratados esperados no 
pico do projeto Araguaia em 2022/2023.

Embora nosso histórico de segurança tenha permanecido sólido, 
em 2021 observamos um aumento nos incidentes com veículos 
leves à medida que as atividades aumentavam. As interações 
com veículos são uma das principais causas de lesões fatais na 
indústria de mineração, por isso, em reconhecimento ao início do 
desenvolvimento de nossos protocolos de prevenção de riscos 
fatais, que continuaremos a incorporar em 2022.

O treinamento nesses controles, como o treinamento de direção 
defensiva e o uso de equipamentos de prevenção de quedas, 
aumentará a capacidade de nossa equipe e com o recrutamento 
de especialistas dedicados e experientes em saúde e segurança 
também em 2021, estamos prontos para iniciar a construção do 
Araguaia.

Também nos orgulhamos de relatar zero transmissões do Covid-
19 durante 2021, resultado da implementação de controles 
extensos e rigorosos de higiene, saneamento, proteção de 
pessoas vulneráveis, vacinação e aderência a essas exigências por 
todos os membros da equipe.

Raimundo Pereira com equipamento de prevenção de quedas em frente às Regras de Ouro HZM.
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GESTÃO DA COVID-19
ZERO

transmissões Covid-19 
relacionadas ao trabalho 

em 2021

TESTES 
SEMANAIS DE 

COVID-19
para a força de trabalho 

baseada no Brasil

+10.000 itens 
médicos doados em 

apoio aos esforços de 
saúde da comunidade

100% dos 
empregados 
totalmente 
vacinados 
em 2021

O contexto em curso da pandemia global criou desafios ao 
redor do mundo. Como cada vez mais importante empregador 
e catalisador para o estímulo econômico rural em nossas 
comunidades anfitriãs, nossas operações contínuas são 
críticas para a saúde e o bem-estar de nossa força de trabalho, 
bem como a famílias que o sustentam direta e indiretamente. 
O início da implementação de uma gestão rigorosa e robusta 
de protocolo contra a COVID-19 nos permitiu lidar com esses 
riscos multifacetados efetivamente - mantendo as pessoas 
seguras e bem. Os elementos da abordagem incluíam:

 ~ Um protocolo de gerenciamento proativo da Covid-19 
que foi modificado em tempo real para responder (acionar 
o plano de ação de resposta) às mudanças na pandemia;

 ~ Viagens restritas adaptadas à escalada de risco Covid-19 
e à desescalada;

 ~ Verificação diária da saúde da mão-de-obra brasileira, 
incluindo a verificação da temperatura;

 ~ Teste Semanal Rápido de Antígeno Covid-19 (RAT) para 
mão-de-obra baseada no Brasil;

 ~ Testes obrigatórios (RAT) para todos os visitantes das 
instalações e escritórios no Brasil;

 ~ Medidas de proteção individual para o pessoal, inclusive 
durante o engajamento comunitário (máscara, gel 
alcoólico, distanciamento social); e

 ~ Campanhas de vacinação e conscientização para 
empregados e comunidades locais

 
Além de nossas campanhas de força de trabalho, a empresa 
tem fornecido amplo apoio aos provedores de saúde da 
comunidade local com doações de equipamentos médicos, 
bem como doações de pacotes de alimentos a mais de 300 
famílias afetadas pela pandemia.

Cartaz Educativo Comunitário Covid-19 (Esquerda para a direita) Destaques Covid-19 (canto superior esquerdo), ferramenta de auto-diagnóstico e cartazes educativos.

1. Link protegido por razões de privacidade

Employees at Conceição do Araguaia office.
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MEIO AMBIENTE 
CAMINHO PARA AS OPERAÇÕES 
Como uma empresa que está se aproximando do início de
para o primeiro de nossos dois projetos, em 2021 nos 
concentramos em expandir nosso conhecimento sobre as 
condições de pré-mineração dos locais do projeto e avançar com 
as licenças necessárias.

Após o recebimento da Licença de Construção em 2018 e da 
licença ambiental da linha de transmissão em 2019, em 2021 
foram concedidas as Aprovações de Desobstrução e Resgate da 
Fauna do Araguaia, assim como as da linha de transmissão e do 
duto de água. Os direitos de desvio da água do canal e a declaração 
de utilidade pública para a linha de transmissão também foram 
concedidos no ano.

RECURSOS
Ao longo de 2021, a Horizonte fortaleceu seu ambiente
 e equipe de licenciamento, para incorporar especialistas em 
sistemas, agronomia, biologia, hidrogeologia, gestão de recursos 
naturais e biodiversidade, entre outros. A equipe defendeu 
implementação e incorporação de nosso novo Sistema de Gestão 
Integrado (SGI), que integra todos os requisitos sociais, ambientais, 
de governança e de licenciamento em uma série de ferramentas 
que permitem o registro e rastreamento de obrigações de 
conformidade, gestão de ações corretivas, controle de documentos 
e manutenção de registros, bem como bancos de dados para 
registro de dados de monitoramento e compromissos com a 
comunidade. O SGI  reduz o risco significativo de gerenciamento, 
automatizando alertas aos membros da equipe cerca e gerentes 
para renovações de licenças, datas de apresentação, relatórios, 
notificações e condições.
  

ÁGUA NO ARAGUAIA
O Projeto Araguaia opera na cidade de Conceição do Araguaia,
a aproximadamente 25 km do Rio Araguaia. A área recebe alta 
pluviosidade, é pouco povoada e não possui complexos industriais 
existentes, sendo, ao invés disso, amplamente empregada para 
atividades agrícolas. Estes fatores têm impacto na captação de 
água para a região, que tem um balanço hídrico positivo.

Grandes rios na microrregião de Conceição do Araguaia 
proporcionam à população um abastecimento de água garantido. 
Embora haja uma alta pluviosidade, o clima tem estações distintas, 
com uma estação seca tipicamente de maio a setembro.

Como a construção, operação e fechamento do Araguaia têm o
potencial de causar impacto sobre as águas superficiais e 
subterrâneas - tais como mudanças na qualidade e drenagem 
a superficial localizada resultantes do desaguamento de poços 
para garantir a segurança durante a mineração - estamos 
comprometidos com a eficiência da água em nossas operações e 
nosso objetivo é ser um guardião da água na região, resultando na 
adoção de padrões brasileiros e internacionais. 

Em 2021, obtivemos uma Bolsa de Água para abstrair 50m³/dia 
do entorno da futura área operacional. A subvenção é suficiente 
para a pré-construção e não causará stress hídrico.

Quando Araguaia entra em operação, a Horizonte prevê que de 
220m³/hr serão extraídos do rio Arrais através de um duto para 
a barragem de resfriamento de água. Toda a água será reciclada 
no projeto em circuito fechado da usina, o que significa que a água 
de composição só será necessária para contabilizar a evaporação. 
Nem o Araguaia nem o Vermelho são classificados pelo Aqueduto 
Atlas de Risco Aquático como de Alto ou Extremamente 
Alto Risco Aquático.

ESTUDO DE CASO: 
NOSSO SISTEMA DE  
GESTÃO INTEGRADA 
Ao longo de 2021, a Horizonte implementou um Sistema de Gestão 
Integrado (SGI) de saúde, segurança, meio ambiente e social, 
incorporando as normas ISO 14001, ISO 45001 e diretrizes do IFC. 
A empresa está comprometida com estas normas reconhecendo-
as como referências essenciais para levar a empresa a níveis mais 
altos de Governança e gerenciamento de risco.

A gerência e o pessoal-chave de sustentabilidade têm acesso a 
relatórios em tempo real para ver o cumprimento de permissões, 
notificações futuras, datas de renovação de permissões 
e compromissos com financiadores para cumprir acordos 
ambientais e sociais. O SGI atende às exigências da Organização 
Internacional de Padronização (ISO), mas o mais importante, 
reduz significativamente nossos riscos do ESG e ajuda a manter o 
Araguaia no caminho certo no cumprimento de seus compromissos 
com todas as partes interessadas

A Plataforma Digital SGI incluindo conformidade e sistema de 
gerenciamento ambiental é composta por várias plataformas 
de TI, incluindo M-Risk, SOGI, Stor e GedWeb que permitem que 
a Horizonte gerencie dados de seus extensos programas de 
monitoramento e gerenciamento ambiental e social, permitindo 
que a empresa o faça:

 ~ Manter uma licença, licenças, condições e rastreador de 
conformidade precisos (incluindo a Corporação Financeira 
Internacional e outros requisitos tais como compromissos 
com financiadores), para assegurar a conclusão 
oportuna dos requisitos

 ~ Manter nosso sistema de gerenciamento de 
informações através do sistema de gerenciamento de 
documentos incorporado

 ~ Manter o engajamento das partes interessadas e os 
indicadores-chave de desempenho social coletados ao 
longo do fases de pré-construção e construção, incluindo 
investimentos sociais, reclamações e compromissos. 

Banco de dados ambiental SGI 
O banco de dados ambiental é uma informação valiosa e 
essencial para a execução do projeto. A Horizonte possui um 
extenso banco de dados sócio-ambientais, incluindo dados de 
base e de base coletados por especialistas independentes, bem 
como por especialistas de nossa empresa. A plataforma M-Risk 
armazena dados de análises de campo e de laboratório que vão 
desde amostras de águas subterrâneas e superficiais, amostras 
de qualidade do ar, programas de monitoramento de ruído, bem 
como programas de monitoramento biótico, como fauna e flora.
 

Empregados realizando monitoramento de água e ruído
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A riqueza da fauna local e a alta precipitação na região 
proporcionam características ideais para a revegetação, para 
complementar nossas outras intervenções. O monitoramento 
da fauna identificou cerca de 150 espécies de aves na área, 
proporcionando um grande potencial de dispersão de sementes. 
Também registramos cerca de 30 espécies de mamíferos, incluindo 
a anta (Tapirus terrestris), que é o maior mamífero terrestre da 
América do Sul, e carinhosamente considerado pelos biólogos 
locais como "o jardineiro das florestas".

BIODIVERSIDADE NO VERMELHO
O projeto Vermelho está localizado no município de Canaã dos 
Carajás, região sudeste do estado do Pará, onde o desmatamento 
intenso e histórico resultou da moagem de madeira e da 
agricultura. Apesar disso, identificamos fragmentos florestais 
dispersos na área de influência do Vermelho. Enquanto Vermelho 
está localizado principalmente no Bioma Amazônia, existem 
espécies características do Bioma Cerrado, evidência de uma zona 
de transição ou ecotonal.

Enquanto os proprietários anteriores realizaram uma Avaliação 
de Impacto Social e Ambiental (SEIA) completa que recebeu uma 
Licença Preliminar em 2005, a Horizonte iniciou uma nova SEIA 
incluindo estudos de fauna concluídos em 2021. Os primeiros 
resultados indicam impactos da agricultura e do desmatamento 
na prevalência de espécies generalistas, pioneiras e de adaptação 
precoce. Embora os estudos estejam em andamento, antecipamos 
a identificação de algumas espécies endêmicas e ameaçadas de 
extinção e a Empresa desenvolverá planos de manejo adequados, 
em linha com as normas brasileiras e Normas internacionais.

CONSERVAÇÃO NO ARAGUAIA
O projeto Araguaia se divide em uma região de transição entre o
Biomas Cerrado e Amazônia (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, 2004) e está predominantemente localizado na bacia 
do baixo rio Pau D'arco, que, em combinação com seus afluentes, 
drena para o rio Arraias no sul e para o rio Salobro no norte. As 
áreas de influência direta e indireta do projeto estão localizadas em 
regiões que sofreram degradação significativa devido ao pastoreio 
de gado, agricultura e fragmentação nos últimos 50 anos. Embora 
não haja floresta original remanescente na área de influência do 
Projeto, biólogos especialistas conduziram múltiplos estudos de 
base de flora e fauna dos "bolsões" de vegetação remanescente 
em reservas legais (áreas de terra que agora devem ser mantidas 
pelos proprietários de propriedades rurais) - permitindo que a 
Horizonte obtenha dados significativos de biodiversidade para 
informar nossos programas de gerenciamento de biodiversidade.

Para minimizar as perdas resultantes da limpeza da vegetação, a 
Horizonte implementou um Programa de Resgate de Germplasma 
(flora), onde são coletadas, armazenadas e posteriormente 
propagadas sementes, frutos, tubérculos e mudas para 
revegetação - conservando não apenas a diversidade das espécies, 
mas também a diversidade genética destas espécies.

Durante a fase de exploração do Araguaia, a Horizonte construiu 
proativamente um viveiro de plantas nativas, que será expandido 
em 2022. Além das atividades de restauração florestal, a Horizonte 
evitará impactos nas áreas de restauração através do controle de 
ervas daninhas, manejo de incêndios florestais e outros impactos 
relacionados ao homem.

A empresa também garantiu o acesso a todas as terras 
necessárias para a primeira fase da mineração. Isto proporcionará 
uma oportunidade para reduzir a degradação e fragmentação da 
floresta através do estabelecimento de corredores ecológicos, 
criando habitat e estabelecendo conexões entre manchas de 
vegetação remanescente.

Uma anta identificada no programa de monitoramento da 
fauna do Araguaia

ESTUDO DE CASO: 
PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE 
Ao longo de 2021, durante a fase de pré-construção, a Horizonte
realizou programas de monitoramento da fauna, destacando 
a diversidade da fauna da área. A vegetação também é diversa, 
refletindo a transição entre dois grandes biomas: o Cerrado e a 
Amazônia, incluindo remanescentes de floresta e manchas de 
savana, bem como vegetação peculiar aos afloramentos rochosos 
feríferos, conhecidos como "savanas metalófilas".

Na área onde Araguaia terá influência direta, o inventário da flora de 
2021 identificou 307 espécies nativas, incluindo seis classificadas 
pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) 
como ameaçadas - espécies que serão de especial enfoque em 
nossos esforços de revegetação.

Alinhado aos Padrões de Desempenho IFC e nossos valores, 
a Horizonte está comprometido em implementar ações que 
minimizem as perdas e contribuam para um ganho líquido 
em biodiversidade, incluindo habitats críticos, como as 
savanas metalófilas.

Nossas ações, incluindo medidas de prevenção, mitigação e 
compensação, são articuladas no Plano de Ação de Biodiversidade 
do Araguaia. As ações incluem o resgate de propágulos, mudas 
e animais, a recuperação de áreas degradadas e da vegetação 
natural, bem como a conservação e reabilitação de áreas 
protegidas, incluindo nascentes, rios e remanescentes florestais.

Flavia Veronese, Gerente de Meio Ambiente e Licenciamento

Rio Arraias perto de Conceição do Araguaia

Manakin-coroado-opala identificado em estudos de fauna de 
linha de base
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SOCIAL
UM PARCEIRO DE ESCOLHA DA COMUNIDADE
Em Conceição do Araguaia, onde está localizado o projeto Araguaia, 
cerca da metade da população vive abaixo da linha de pobreza. O
Araguaia tem o potencial de transformar positivamente o padrão 
de vida, a subsistência e a proteção ambiental nesta região. 
Nosso segundo projeto, Vermelho, está localizado em Canaã dos 
Carajás, sede do distrito de minerio de Carajás, proporcionando 
à Horizonte a oportunidade de demonstrar liderança industrial 
através da aplicação das Boas Práticas Industriais Internacionais, 
adesão aos Padrões de Desempenho da Corporação Financeira 
Internacional e aos Princípios do Equador, e a parceria para o 
desenvolvimentoeconômico sustentável e coordenado.

Horizonte fez uma contribuição econômica significativa em 2021, 
distribuindo quase BRL 38M, incluindo mais de BRL 3M gastos em 
impostos, mais de BRL 3,5M em saúde, segurança, meio ambiente 
e atividades comunitárias, e mais de BRL 11M em salários para 
empregados e contratados. A empresa investiu mais de BRL 0,7 
milhões diretamente em programas de investimento comunitário. 
Os programas de investimento comunitário focaram no Covid-19, 
incluindo assistência a mais de 300 famílias vulneráveis e doação 
de mais de 10.000 itens médicos para Conceição do Araguaia. 
Também foram apoiados programas econômicos regionais, tais 
como a casa de farinha para mulheres e o projeto de diversificação 
de culturas de cacau.

Ao longo do ano passado, a Horizonte tem aprofundado sua 
capacidade através do recrutamento de especialistas no assunto 
e especialistas em gestão de comunidades, programas de 
reassentamento padrão internacional e engajamento comunitário.

Patricia dos Santos visitando a comunidade

Conceição do Araguaia

O projeto Araguaia Horizonte, incluindo seu Plano de Ação de 
Reassentamento, foi projetado de acordo com a legislação 
brasileira, bem como com a Norma 5 de Desempenho da 
Corporação Financeira Internacional sobre Aquisição de Terra e 
Reassentamento Involuntário. Os principais objetivos são evitar 
ou minimizar os impactos adversos do deslocamento físico, 
econômico ou social e reassentamento associado e restaurar 
ou melhorar os meios de vida e padrões de vida das pessoas 
deslocadas. O Plano de Ação de Reassentamento Araguaia foi 
avançado em 2021, em parceria com especialistas especializados. 
O programa visa proteger as pessoas afetadas pelo projeto, 
incluindo as pessoas vulneráveis, respeitar os direitos humanos e 
proporcionar às famílias a serem reassentadas a oportunidade de 
participar de programas para restaurar ou melhorar a qualidade de 
vida, os padrões de vida e as oportunidades de subsistência, em 
comparação com o que têm hoje.

Reconhecendo nossa dupla responsabilidade para manter as 
pessoas seguras e saudáveis, e também para fazer avançar este 
programa e minimizar a ansiedade ou interrupção das atividades 
de subsistência, nossa equipe utilizou formas inovadoras de se 
envolver com as famílias afetadas com base no risco.

Ao longo de 2021, a Horizonte adquiriu acesso a 100% dos terrenos 
necessários para a construção do projeto Araguaia. Em paralelo, 
avançaram as consultas com as famílias que serão reassentadas. 
Na primeira fase de reassentamento, a Horizonte prevê reassentar 
18 famílias.

Foram feitos acordos com famílias que optaram por fazer parte 
de um reassentamento "coletivo", enquanto os compromissos 
continuam com as famílias que optaram por ser reassentadas 
individualmente.

ESTUDO DE CASO: 
REASSENTAMENTO NO ARAGUAIA

Alessandro Lopes (Consultor ERM) liderando uma reunião do 
programa de reassentamento

Agricultor local próximo do Projeto Araguaia
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AGENDA LOCAL

APRENDIZAGENS E
CAPACITAÇÃO (SENAI)

CADEIA DE
FORNECIMENTO
LOCAL
(FIEPA)

TRANSFORMANDO RESÍDUO 
EM OPORTUNIDADE

INICIATIVA
LOCAL

ESTUDO DE CASO: AGENDA DE 
DESENVOLVIMENTO LOCAL
Fundada em maio de 2007, a Humana Brasil é uma associação 
sem fins lucrativos cuja missão é estimular o desenvolvimento 
através do estabelecimento e execução de projetos que visam 
fortalecer as capacidades do governo local, criar oportunidades 
e gerar autonomia sócioeconômica em pequenas comunidades 
regionais. A Humana tem experiência significativa trabalhando  
com empresas públicas e privadas no Brasil e seu trabalho está      
alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das  
Nações Unidas ('ODS').

O projeto Araguaia Horizonte está localizado em uma região rural 
subdesenvolvida, onde empregos não qualificados de baixa renda, 
desemprego e falta de serviços públicos apresentam desafios 
significativos para as comunidades da região. Enquanto se espera 
que o Araguaia seja um catalisador para o desenvolvimento 
econômico através de oportunidades de emprego, sua cadeia 
de fornecimento local e tributação, a empresa identificou a 
necessidade de avançar uma Agenda de Desenvolvimento Local 
para assegurar que este desenvolvimento econômico apóie as 
exigências do Projeto e promova a igualdade de oportunidades em 
nossas comunidades anfitriãs.

A Agenda de Desenvolvimento Local avançou em 2021, com a 
participação de uma série de representantes da comunidade 
e do governo local - seu foco é a criação de iniciativas 
inclusivas e centradas na comunidade que sejam integradas, 
multidimensionais e intersetoriaiscom ênfase na governança 
compartilhada para promover uma economia próspera e 
diversificada onde os membros da comunidade tenham acesso 
ao trabalho. Este trabalho será em um ambiente que promova a 
inclusão, diversidade, direitos humanos, comportamento ético 
e saúde e segurança. A Agenda de Desenvolvimento Local visa 
alinhar diretamente as atividades da Horizonte às múltiplas Metas 
de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas incluindo 
ODS 8: Trabalho Decente e Crescimento Econômico, ODS 10: 
Desigualdades Reduzidas e ODS 17: Parcerias para as Metas, e 
indiretamente ODS 1: Erradicação da Pobreza, ODS 2: Fome Zero, 
ODS 4: Educação de Qualidade, ODS 9: Indústria, Inovação e Infra- 
estrutura e ODS 11: Cidades e Comunidades Sustentáveis.

ODS 8:
Trabalho decente e crescimento  econômico

ODS 10:
Desigualdades  reduzidas

ODS 17:
Parcerias para as Metas

ODS 1:
Erradicação da  

pobreza

ODS 2:
Fome Zero

ODS 4:
Educação de  qualidade

ODS 9:
Indústria,Inovação e  

Infraestrutura

ODS 11:
Cidades e  comunidades  

sustentáveis

DIRETAMENTE

INDIRETAMENTE

A Horizonte está em fase final de conclusão de acordos para 
financiar integralmente mais de 400 aprendizados e posições de 
treinamento e para desenvolver oportunidades de negócios locais 
através de parcerias com a autoridade nacional de treinamento 
industrial do Brasil, SENAI e a Federação das Indústrias do Estado 
do Pará, FIEPA - que têm sido amplamente reconhecidas por seu 
sucesso em impulsionar fornecedores locais na região de Carajás, 
ao norte do projeto Araguaia.

Espera-se que mais de BRL 2M seja implantado ao longo do 
próximo dois anos sobre esta extensa habilidade 
industrial e programa de criação de empregos, que 
será entregue pelo SENAI, utilizando instalações 
fornecidas pelo parceiros do programa, o 
Estado do Pará Universidade, UEPA.

A Iniciativa de Conteúdo Local do 
Araguaia também incorporará um 
programa de desenvolvimento da 
cadeia de abastecimento local a 
ser entregue pelo parceiro local. 
Com o objetivo de aumentar as 
habilidades e qualificações dos 
fornecedores existentes na 

região, o programa também identificará e criará novas 
oportunidades de negócios, de modo que as comunidades locais 
podem maximizar os benefícios econômicos do Projeto Araguaia. 

Um terceiro componente da Iniciativa de Conteúdo Local é 
o compromisso da Horizonte de trabalhar diretamente com 
instituições de tecnologia e organizações comunitárias locais, 
para desenvolver empresas emergentes que tanto reduzem o 
resíduo como maximizam o emprego local.

A Horizonte está aprofundando estudos nos usos 
secundários do produto de escória a ser produzido 

pela planta de ferroníquel (um resíduo inerte 
não tóxico), que poderia potencialmente ser 

utilizado em materiais de construção e 
estradas.

Equipes ambientais também estão 
trabalhando com departamentos 
governamentais para identificar 
e desenvolver cooperativas de 
reciclagem para reduzir o resíduo 
de atividades de construção e 
operação.
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IMPOSTOS 
E CONTRIBUIÇÃO 
ECONÔMICA
A Horizonte é uma empresa focada no Brasil, com nossos dois 
ativos, o projeto Araguaia ferroníquel, e o projeto Vermelho níquel-
cobalto, ambos sediados no Estado do Pará Brasil. Quase metade 
dos produtos comprados em 2021 foi adquirida no Estado do Pará, 
com 44% das compras de produtos sendo feitas com empresas 
comunitárias anfitriãs em Conceição do Araguaia.

COMPRAS LOCAIS

COMPRAS 2021
Local

Pará 
(excluindo local)

Brazil (excluindo 
Pará e local) Internacional

Despesas de compras (US$) 344.312 911.336 8.634.747 1.931.684

Proporção do total 3% 8% 73% 16%

Número de pedidos de compra 166 134 436 NR

Número de fornecedores 65 61 193 NR

Nota: NR indica não reportado.
Valores em USD gerados usando taxas de câmbio médias de 2021.

"Local" significa fornecedores de Conceição do Araguaia, Floresta do Araguaia, Xinguara e Canaã dos Carajás.

Mais de R$ 38 
MILHÕES

Total tax and economic contribution

Mais de R$ 13 
MILHÕES

Salários e pagamentos afins

R$ 21,8 MILHÕES
Cadeia de suprimentos do Brasil

R$ 700 MIL
Investimento Social

CONTRIBUÇÃO ECONÔMICA
BRL USD

Declaração de valor agregado 
Descrição 2021 2020 2019 2021 2020 2019

Receita 3.129.360 558.948 147.594   560.767   108.323    37.406 

VALOR ECONÔMICO GERADO 3.129.359 558.948 147.594 560.766 108.323 37.406 

Custos operacionais 19.662.352 13.093.487 6.734.076 3.523.403 2.537.498 1.706.671 

Salários e benefícios dos 
empregados 11.146.568 4.490.489 3.293.021  1.997.414   870.250   834.577 

Pagamentos governamentais 2.623.338 1.043.856 692.252   470.090  202.298   175.443 

Investimentos saúde, 
seguranção e meio ambiente 3.618.845 — —   701.327 — —

Investimentos comunitários 735.659 57.175 99.999 142.570 11.081 25.344 

VALOR ECONÔMICO 
DISTRIBUIDO 37.786.762 18.685.009 10.819.350 6.834.803 3.621.125 2.742.035 

Valor econômico acumulado 
(valor econômico gerado 
menos o valor econômico 
distribuído).

 (34.657.403) (18.126.061)  (10.671.756) (6.210.448)  (3.512.802) (2.704.629)

A Lei de Medidas de Transparência do Setor Extrativista (ESTMA) pode ser encontrada em www.horizonteminerals.com

Um conjunto mais detalhado de divulgações financeiras, alinhado com a Iniciativa de Transparência das Indústrias Extrativas (EITI), 
será relatado em 2022.

Local

Pará

Brasil

Internacional
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CONSTRUINDO VALOR DE 
SUSTENTABILIDADE

EN
GAJAR PRIORIZAR

A QUALIDADE IMPLEMENTA
R

AUM
ENTAR

Na Horizonte, estamos desenvolvendo objetivos de 
longo prazo para ver mudanças reais a longo prazo 
nas comunidades e nos ambientes onde operamos.

Em 2021 nossa equipe desenvolveu um conjunto de 
metas mensuráveis do ESG em nossos nove tópicos 
relevantes para a fase de construção no Araguaia. 
Nosso plano em 2022 é revisar as metas e objetivos 
abrangentes de acordo com a evolução de nossa 
estratégia.

PILARES ESTRATÉGICOS DE 
SUSTENTABILIDADE
UM "ROTEIRO" DE SUSTENTABILIDADE PARA O FUTURO

 ~ Pesquisas anuais com empregados
 ~ Consultas de reinstalação
 ~ Reuniões governamentais
 ~ Formalização das estruturas de 

engajamento comunitário
 ~ Feedback do investidor e do credor
 ~ Processos de due diligence
 ~ Painel de especialistas  

e insumos consultivos

 ~ Avaliação da Materialidade
 ~ Condições de Licença Ambiental
 ~ Acordos de reinstalação
 ~ Riscos críticos e altos do HSEC 

para os negócios

 ~ Medida
 ~ Relatório (interno, financiadores, 

investidores, público)
 ~ Revisão
 ~ Marca de referência

 ~ Evolução da Estratégia 
de Sustentabilidade da  
Horizonte

 ~ Estabelecer objetivos e 
metas que incluam "esticar".

 — Estratégia climática e de 
carbono

 — Gestão da biodiversidade
 — Retenção de valor 
socioeconômico

 — Desenvolvimento 
comunitário orientado 
para os resultados

1. Bem-estar da força de trabalho
A. Dano Zero - ninguém é prejudicado por nossas atividades, ações 

ou inação.
B. Liderar pelo exemplo - Liderança é sentida pelo coração. Os 

comportamentos dos líderes são honestos, respeitosos, 
cuidadosos, justos, confiáveis e corajosos - assim como nossos 
sistemas de gestão de pessoas.

C. Nossos locais de trabalho são 'seguros' - as pessoas, 
independentemente de seu papel,sentem que pertencem e podem 
contribuir ao máximo.

2. Parceiros de escolha
A. Governança orientada - respeitamos os costumes e práticas locais 

e os princípios de comportamento ético em todas as nossas ações.
B. Respeito - A Horizonte é uma campeã dos direitos humanos 

fundamentais.
C. Diversidade para compreensão - nossas comunidades e nossa 

força de trabalho são diversas. Adotamos a diversidade através de 
nossos sistemas e processos de engajamento para compreender 
as necessidades de uma comunidade mais ampla.

3. Acesso à terra e administração
A. Administradores - nossas credenciais de administração de terras 

são respeitadas e nossa capacidade de obter acesso à terra reflete 
isso.

B. Uso múltiplo e seqüencial da terra - somos apenas um dos 
usuários da terra. Fazemos parcerias com outros para assegurar 
legados sustentáveis de nossas atividades pós- mineração.

C. Proteger os interesses dos vulneráveis - nossos programas 
de reassentamento e compensação atendem às necessidades 
específicas dos vulneráveis

4. Catalisador para o Desenvolvimento Econômico Genuíno
A. Conteúdo local - promovemos o emprego local e procuramos o 

ment através de programas significativos de desenvolvimento de 
capacidade.

B. Aumentar e reter valor - nossos programas de sustentabilidade 
são projetados para reter o valor de nossas operações para nossas 
comunidades anfitriãs.

C. Comunidades regionais vibrantes - A Horizonte reconhece o direito 
à autodeterminação e nossas iniciativas de desenvolvimento 
sócioeconômico refletem as necessidades de nossos anfitriões. 
Nossos anfitriões se comprometem a formar parcerias para a 
entrega deste legado para benefícios sustentáveis.

8. Sustentabilidade Integrada
A. Nossa visão e estratégia são nosso roteiro e nossos valores como vamos entregar. Nosso Conselho de Administração define nosso apetite por 

risco e isso é mantido pelos líderes em todo o negócio.
B. Rigorosa adesão a nossos padrões - a sustentabilidade é tecida através de todos os nossos padrões e é um componente integral do 

Horizonte Way.
C. Objetivos globais - As atividades estratégicas de sustentabilidade da Horizonte contribuem para os objetivos da sociedade.

5. Água
A. Segurança da água - a terra adquirida para nossas operações 

sofreu uma degradação significativa devido ao uso do solo antes 
da mineração. É nossa visão que nascentes, riachos e vegetação 
ribeirinha dentro de nossas áreas de gestão serão melhorados 
através de uma gestão ativa.

B. Eficiência hídrica - A Horizonte não só protege este precioso 
recurso,mas o utiliza eficientemente no contexto das operações.

C. Respeitar as estações do ano - os sistemas naturais respondem 
à sazonalidade. Sempre que possível, a Horizonte trabalhará para 
evitar e minimizar o impacto aos regimes de fluxo natural.

7. Clima e carbono
A. Gerentes de risco - somos levados a entender o risco climático e a 

gerenciar de forma responsável e pragmática.
B. Transparente - reconhecemos os direitos de nossas partes 

interessadas de compreender como estamos lidando com este 
risco em evolução.

C. Posicionamento para liderança - continuaremos a explorar 
oportunidades de eficiência de carbono e emissões com o mesmo 
rigor em que a excelência operacional é perseguida.

6. Biodiversidade
A. Mentalidade de conservação - embora nossa própria presença 

resulte em impacto, nossa experiência, conhecimento e recursos 
são utilizados para melhorar os resultados de conservação no 
contexto de nossas operações.

B. Impacto positivo líquido - A Horizonte é amplamente reconhecida 
como uma campeã da biodiversidade e nossas ações positivas 
resultam em um impacto positivo líquido sobre a biodiversidade e 
habitats especificamente críticos.

C. Parceiro internacional - nosso trabalho e ações científicas 
constroem conhecimento global sobre espécies de importância 
para a conservação em benefício da sociedade em geral.
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O uso do níquel em baterias para veículos elétricos o 
torna um metal crítico para o século 21 e a demanda 
por níquel de alta pureza se deve ao fornecimento de 
níquel em maior quantidade nos próximos anos.

A Horizonte adquiriu a Vermelho da Vale em 2017. 
Desde então, o trabalho de teste independente 
confirmou a adequação dos recursos da Vermelho 
para a produção de baterias de veículos elétricos (EV) 
e a Horizonte está agora desenvolvendo o projeto de 
cobalto de níquel para alimentar este mercado.

VERMELHO 
E A REVOLUÇÃO 
DA ENERGIA VERDE

OBJETIVOS DE 
SUSTENTABILIDADE DO
VERMELHO

Estudo de Impacto Ambiental / Relatório de Impacto 
Ambiental (EIA/RIMA) completos;

1

META

Submeter a SEIA à Agência Ambiental e solicitar  a Licença 
Preliminar (LP);

2

Equipe de sustentabilidade do Vermelho  construída;4

Definir o caminho para cumprir os Padrões de  Desempenho 
IFC e os Princípios do Equador IV.

5

Contratação de parceiros para o Estudo de  
Viabilidade do Vermelho:

•   Saúde, Segurança, Meio Ambiente e  Comunidades
•   Hidrologia,hidrogeologia e geoquímica

3



4140 HORIZONTE MINERALS 
RELATÓRIO DE  SUSTENTABILIDADE 2021

HORIZONTE MINERALS 
RELATÓRIO DE  SUSTENTABILIDADE 2021

OBSERVAÇÕES
GLOSSÁRIO
AIFR Taxa de frequência de todas as lesões
CFPOA Lei Canadense sobre Corrupção de Funcionários 

Públicos Estrangeiros
CEO Diretor Executivo Principal
CO2 dióxido de carbono
CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente 

[agência reguladora ambiental brasileira]
COP 26 2021 Conferência das Nações Unidas sobre

Mudança Climática (conferência das partes)
BERD Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvi-

mento
EHS Meio ambiente, Saúde e Segurança
EITI Iniciativa de Transparência da Indústria Extrativa
ERM Consultoria de Sustentabilidade 
ERP Planejamento de Recursos Empresariais
ESG Ambiental, Social e Governança
EIA Estudo de Impacto Ambiental
ESTMA Lei de Medidas de Transparência do  

Setor Extrativista
FIEPA Federação das Industrias do Pará (FIEPA)
GHG Gases de efeito estufa
GRI Iniciativa Global de Relatórios

HSEC Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Comunidades
HZM Horizonte Minerals plc.
IFC Corporação Financeira Internacional
SGI Sistema de Gestão Integrado
ISO Organização Internacional de Normas
UICN União Internacional para a Conservação da Natureza
m3 metro cúbico
OCDE Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico
QCA Aliança de empresas citadas
RAT Teste rápido de antígeno Covid-19
SASB Conselho de Padrões Contábeis de Sustentabilidade
ODSs Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI)
TCFD Grupo de Trabalho sobre Divulgações Financeiras

Relacionadas ao Clima
t Ni Eq toneladas de equivalente de níquel
TRIFR Taxa total de freqüência de lesões registráveis
UEPA Universidade do Estado do Pará (UEPA) 
UP Pará
UNEP Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente

Com exceção das declarações de fatos históricos relacionados à Empresa, certas informações contidas neste comunicado à imprensa constituem 
"informações prospectivas" sob a legislação de valores mobiliários canadense. As informações prospectivas incluem, mas não estão limitadas à capacidade 
da Empresa de completar qualquer exigência regulatória e/ou de acesso à terra, conforme descrito aqui, ou de forma alguma; declarações com respeito 
à implementação de estratégias, planos ou programas de gestão de sustentabilidade atuais ou futuros da Empresa; a capacidade da Empresa de obter 
apoio do governo, da comunidade e das partes interessadas para seus esforços; e a capacidade da Empresa de atingir seus objetivos com respeito à 
sustentabilidade ou de forma alguma. Geralmente, informações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de terminologia prospectiva como "planos", 
"espera" ou "não espera", "é esperado", "orçamento", "programado", "estimativas", "previsões", "pretende", "antecipa" ou "não antecipa", ou "acredita", ou 
variações de tais palavras e frases ou declarações de que certas ações, eventos ou resultados "podem", "poderiam", "poderiam", "poderiam" ou "serão 
tomados", "ocorrem" ou "serão alcançados". Informações prospectivas são baseadas em certas suposições e julgamentos da administração feitos à luz 
de sua experiência e contexto atual, bem como outros fatores que a administração acredita serem relevantes e razoáveis nas circunstâncias na data em 
que tais declarações são feitas, e estão inerentemente sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem causar que 
os resultados reais, nível de atividade, desempenho ou realizações da Empresa sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos por 
tais informações prospectivas. Favor consultar os riscos identificados e divulgados no registro de divulgação da Empresa disponível no perfil da Empresa 
na SEDAR em www.sedar.com, incluindo sem limitação, o formulário de informações anuais da Empresa para o ano encerrado em 31 de dezembro de 
2021, o Relatório Araguaia e o Relatório Vermelho. Embora a administração da Empresa tenha tentado identificar fatores importantes que poderiam 
fazer com que os resultados reais diferissem materialmente daqueles contidos nas informações prospectivas, pode haver outros fatores que fazem com 
que os resultados não sejam os previstos, estimados ou pretendidos. Não pode haver nenhuma garantia de que tais declarações serão precisas, pois os 
resultados reais e eventos futuros podem diferir materialmente daqueles previstos em tais declarações. Informações prospectivas são fornecidas com 
o propósito de fornecer informações sobre as expectativas e planos atuais da administração e permitir que investidores e outros obtenham uma melhor 
compreensão do ambiente operacional da empresa. A Horizonte não se compromete a atualizar qualquer informação prospectiva que esteja incluída 
neste Relatório, exceto conforme exigido pelas leis de valores mobiliários aplicáveis. 

Observe que algumas fotografias utilizadas neste relatório foram tiradas antes e depois das restrições da COVID-19.

© 2021 Horizonte Minerals. Projetado por Web Order Ltd. Fotos de Rodrigo Zazá, Larissa Herzog, Gláucia Rodrigues, Idelson Gomes da Silva 
e biblioteca de imagens Horizonte.
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ÍNDICES
DIVULGAÇÕES GERAIS
GRI 102: PERFIL ORGANIZACIONAL
Divulgação Descrição Localização / informações

102-1 Nome da organização Horizonte Minerals plc
102-2 Atividades, marcas, produtos e serviços Relatório Anual 2021, p1-3
102-3 Localização da sede Londres, Reino Unido
102-4 Localização das operações Relatório de Sustentabilidade 2021, p4; Relatório Anual 2021, p2
102-5 Titularidade e forma jurídica Relatório de Sustentabilidade 2021, p2; 

Relatório Anual 2021, p2 e 66
102-6 Mercados atendidos Relatório de Sustentabilidade 2021, p3 e 38; 

2021 Relatório Anual p18-19
102-7 Escala da organização Veja abaixo para detalhes
ai. Número total de empregados Relatório de Sustentabilidade 2021, p50-51
aii. Número total de operações Relatório de Sustentabilidade 2021, p4; 2021 Relatório anual, p2
aiii. Vendas líquidas Não aplicável - HZM em pré- produção, ver Relatório Anual 2021, 

p56
aiv. Capitalização total Relatório Anual 2021, p57
av. Quantidade de produtos ou serviços vendidos Não aplicável - HZM em pré-produção
102-8 Informações sobre empregados e outros

trabalhadores
Relatório de Sustentabilidade 2021, p20, 50 e 51

102-9 Cadeia de abastecimento Relatório de Sustentabilidade 2021, p32-34; 
2021 Relatório Anual p18-19

102-10 Mudanças significativas para a organização e sua 
cadeia de fornecimento

A Horizonte iniciou os primeiros trabalhos relacionados ao 
desenvolvimento de seu projeto Araguaia em 2021.

102-11 Princípio ou abordagem cautelar Relatório de Sustentabilidade 2021, p26-29
102-12 Iniciativas externas Iniciativa de Relatório Global, Metas de Desenvolvimento 

Sustentável, Normas de desempenho da Corporação Financeira 
Internacional, Princípios do Equador.
Em preparação: Pacto Global das Nações Unidas, Extrativismo
Iniciativa de Transparência da Indústria, Contabilidade de 
Sustentabilidade Conselho de Normas (SASB), Suprimento Local 
de Mineração Mecanismo de relatório.

102-13 Participação em associações Associação Brasileira de Mineração

GRI 102: ESTRATÉGIA
Divulgação Descrição Localização / informações

102-14 Declaração do tomador de decisão sênior Relatório de Sustentabilidade 2021, p6; 
2021 Relatório Anual p4 e 20

102-15 Principais impactos, riscos e oportunidades Impactos, riscos e oportunidades são descritos ao 
longo do Relatório de Sustentabilidade 2021, incluindo 
Tópicos de Sustentabilidade Material, p16-17; 
Relatório Anual 2021, p28-33

GRI 102: ÉTICA E INTEGRIDADE
Divulgação Descrição Localização / informações

102-16 Valores, princípios, padrões e normas de 
comportamento

Relatório de Sustentabilidade 2021, p7; Relatório Anual 2021, 
p6-11. Veja também Nossa Cultura e Valores

102-17 Mecanismos de aconselhamento e preocupações 
sobre ética

Relatório de Sustentabilidade 2021, p8 e 21

GRI 102: GOVERNANÇA
Divulgação Descrição Localização / informações

102-18 Estrutura de governança Relatório de Sustentabilidade 2021, p12-13; 
Relatório Anual 2021, p34- 36

102-19 Autoridade delegante Relatório de Sustentabilidade 2021, p12-13; 
Relatório Anual 2021, p34- 36

102-20 Responsabilidade em nível executivo por 
temas econômicos, ambientais e sociais

Relatório de Sustentabilidade 2021, p6 e 14; Relatório Anual, p20 e 22

102-22 Composição do mais alto órgão de 
governança e de seus comitês

Relatório Anual 2021, p38-41

102-23 Presidente do mais alto órgão de governança Relatório Anual 2021, p4 e 34
102-24 Nomear e selecionar o mais alto órgão de 

governança
Relatório Anual 2021, p34-36

102-25 Conflitos de interesse Política de Integridade Empresarial da Horizonte
102-32 O papel do mais alto órgão de governança 

em relatórios de sustentabilidade
Relatório de Sustentabilidade 2021, p6 e 12; 
Relatório Anual 2021, p28- 29 e 36

GRI 102: ENGAJAMENTO DOS STAKEHOLDERS
Divulgação Descrição Localização / informações

102-40 Lista de grupos de interessados Relatório de Sustentabilidade 2021, p30-33, 
2021 Relatório Anual, p24-25

102-41 Acordos de negociação coletiva Relatório de Sustentabilidade 2021, p20-21
102-42 Identificação e seleção das partes 

interessadas
Relatório de Sustentabilidade 2021, p30-33, 
2021 Relatório Anual, p24- 25

102-43 Abordagem para o engajamento dos
stakeholders

Relatório de Sustentabilidade 2021, p12, 30-33, 
2021 Relatório Anual, p24-25, 42

102-44 Principais tópicos e preocupações 2021 Relatório de Sustentabilidade, p30-33, 
2021 Relatório Anual, p24-25

GRI 102: PRÁTICA EM RELATÓRIOS
Divulgação Descrição Localização / informações

102-45 Entidades incluídas nas demonstrações 
financeiras consolidadas

Relatório Anual 2021, p66

102-46 Definição do conteúdo do relatório e dos 
limites do tópico

Relatório de Sustentabilidade 2021, p16-17

102-47 Lista de tópicos relevantes Relatório de Sustentabilidade 2021, p16-17
102-48 Reformulações de informações Não aplicável
102-49 Mudanças nos relatórios Adoção de novas normas de divulgação previstas para 2022, ver 2021 

Relatório de sustentabilidade, p2
102-50 Período do relatório 1 de janeiro-31 de dezembro de 2021
102-51 Data do relatório mais recente Julho 2021 (para o período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2020)
102-52 Ciclo de relatórios Anual
102-53 Ponto de contato para perguntas relativas ao 

relatório
Philipa Varris (Líder de Sustentabilidade)

102-54 Reivindicações de relatórios de acordo com 
as Normas GRI

Este relatório foi preparado de acordo com as Normas 
GRI: Opção principal

102-55 Índice de conteúdo GRI GRI content index within 2021 Sustainability Report, p42
102-56 Garantia externa Relatório Anual 2021 e finanças totalmente auditadas. Relatório de 

Sustentabilidade outros conteúdos ainda não garantidos como HZM na 
pré-produção, porém o projeto Araguaia passa por revisões feitas por 
especialistas do Lender Independent
Environmental and Social Consultant (IESC).
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DESEMPENHO ECONÔMICO
GRI 201: DESEMPENHO ECONÔMICO
Divulgação Descrição Localização / informações

201-1 Valor econômico direto gerado e distribuído Relatório de Sustentabilidade 2021, p34-35
201-2 Implicações financeiras e outros riscos e 

oportunidades devido à mudança
climática

Relatório de Sustentabilidade 2021, p15; 
Relatório Anual 2021, p17-18

201-4 Assistência financeira recebida do governo Nenhuma.

GRI 203: IMPACTOS ECONÔMICOS INDIRETOS 
Divulgação Descrição Localização / informações

203-1 Investimentos em infra-estrutura e serviços apoiados Relatório de Sustentabilidade 2021, p30-35; Relatório Anual 
2021, P46-46

203-2 Impactos econômicos indiretos significativos Relatório de Sustentabilidade 2021, p30-35

GRI 204: PRATICAS DE COMPRA
Divulgação Descrição Localização / informações

204-1 Proporção de gastos com fornecedores locais Relatório de Sustentabilidade 2021, p34

GRI 205: ANTICORRUPÇÃO
Divulgação Descrição Localização / informações

205-1 Operações avaliadas por riscos relacionados à 
corrupção

Relatório Anual 2021, p30-31

205-2 Comunicação e treinamento sobre políticas e 
procedimentos anticorrupção

Relatório de Sustentabilidade 2021, p3 e 9; Relatório Anual 2021, 
p24-25

205-3 Confirmados incidentes de corrupção e ações 
tomadas

Zero

GRI 206: COMPORTAMENTO ANTICOMPETITIVO
Divulgação Descrição Localização / informações

206-1 Ações legais por comportamento anticompetitivo, 
antitruste e práticas de monopólio

Zero

GRI 207: IMPOSTOS
Divulgação Descrição Localização / informações

207-1 Abordagem de impostos Relatório Anual 2021, p71 e 77
207-2 Governança fiscal, controle e gestão de riscos Relatório Anual 2021, p55 e 30-32
207-3 Envolvimento das partes interessadas e gestão das 

preocupações relacionadas a impostos
Relatório Anual 2021, p42 e 71

207-4 Relatórios país por país Relatório Anual 2021, 77 e 81 (Nota HZM é pré-produção)

MEIO AMBIENTE
GRI 302: ENERGIA
Divulgação Descrição Localização / informações

302-1 Consumo de energia dentro da organização Não aplicável, HZM em pré-produção
302-2 Consumo de energia fora da organização Informações não disponíveis no momento
302-3 Intensidade energética Não aplicável, HZM em pré-produção
302-4 Redução do consumo de energia Não aplicável, HZM em pré-produção

GRI 303: ÁGUA E EFLUENTES
Divulgação Descrição Localização / informações

303-1 Interações com a água como um recurso 
compartilhado

Relatório de Sustentabilidade 2021, p26

303-2 Gerenciamento de impactos relacionados a descargas 
de água

Não aplicável, HZM em pré-produção

303-3 Captação de água Não aplicável, HZM em pré-produção
303-4 Descarga de água Não aplicável, HZM em pré-produção
303-5 Consumo de água Não aplicável, HZM em pré-produção

GRI 305: EMISSÕES
Divulgação Descrição Localização / informações

305-1 Emissões diretas (Escopo 1) de GEE Não aplicável, HZM em pré-produção
305-2 Energia indireta (Escopo 2) Emissões de GEE Não aplicável, HZM em pré-produção
305-3 Outras emissões indiretas (Âmbito 3) de GEE. Não aplicável, HZM em pré-produção
305-4 Intensidade das emissões de GEE Não aplicável, HZM em pré-produção

Ver previsão em 2021 Relatório de Sustentabilidade, p19
305-5 Redução das emissões de GEE Não aplicável, HZM em pré-produção
305-7 Óxidos de nitrogênio (NOx), óxidos de enxofre 

Não aplicável, HZM em pré-produção (SOx), e outras 
emissões atmosféricas significativas 

Não aplicável, HZM em pré-produção 

GRI 306: RESÍDUOS
Divulgação Descrição Localização / informações

306-1 Geração de resíduos e impactos significativos 
relacionados aos resíduos

Não aplicável, HZM em pré-produção

306-2 Gerenciamento de impactos significativos 
relacionados a resíduos

Não aplicável, HZM em pré-produção
Ver Relatório de Sustentabilidade 2021, p32 para informações 
sobre pesquisas sobre o potencial de
reutilização benéfica de resíduos.

306-3 Resíduos gerados Não aplicável, HZM em pré-produção

GRI 307: CONFORMIDADE AMBIENTAL
Divulgação Descrição Localização / informações

307-1 Incumprimento das leis e regulamentos ambientais Relatório de Sustentabilidade 2021, p3
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SOCIAL
GRI 401 EMPREGO
Divulgação Descrição Localização / informações

401-1 Contratação de novos empregados e rotatividade Não relatado

GRI 403: SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO
Divulgação Descrição Localização / informações

403-1 Sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional Relatório de Sustentabilidade 2021, p27 e 22-23
403-2 Identificação de perigos, avaliação de riscos e 

investigação de incidentes
Relatório de Sustentabilidade 2021, p22-23
Relatório Anual 2021, p7, 14-15

403-3 Serviços de saúde ocupacional Não relatado
403-4 Participação dos trabalhadores, consulta, e

 comunicação sobre saúde e segurança no trabalho
Não relatado

403-5 Treinamento de trabalhadores em saúde e segurança 
no trabalho

Não relatado

403-6 Promoção da saúde do trabalhador Relatório de Sustentabilidade 2021, p24-25
403-7 Prevenção e mitigação dos impactos na saúde e 

segurança ocupacional diretamente ligados pelas 
relações comerciais

Relatório de Sustentabilidade 2021, p22-23
Relatório Anual 2021, p7, 14-15

403-8 Trabalhadores cobertos por um plano de gestão de 
saúde e segurança no trabalho

100%

403-9 Lesões relacionadas ao trabalho Zero lesões fatais, zero lesões por tempo perdido
403-10 Doença de saúde relacionada ao trabalho Zero casos de doenças relacionadas ao trabalho em 2021

GRI 404: TREINAMENTO E EDUCAÇÃO
Divulgação Descrição Localização / informações

404-1 Média de horas de treinamento por ano, por 
empregado

Não relatado

404-2 Programas para melhorar as habilidades e a transição 
dos empregados

Não relatado

GRI 405: TREINAMENTO E EDUCAÇÃO
Divulgação Descrição Localização / informações

405-1 Diversidade de órgãos de governança e empregados Relatório de Sustentabilidade 2021, p20-21, 50-51

GRI 406: NÃO-DISCRIMINAÇÃO
Divulgação Descrição Localização / informações

406-1 Incidentes de discriminação e medidas corretivas 
tomadas

Relatório de Sustentabilidade 2021, p20 

GRI 407: LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E NEGOCIAÇÃO COLETIVA
Divulgação Descrição Localização / informações

407-1 Operações e fornecedores em que o direito à 
liberdade de associação e negociação coletiva pode 
estar em risco

Zero. A representação sindical é protegida pela Constituição 
Brasileira e pela legislação brasileira.

GRI 408: TRABALHO INFANTIL
Divulgação Descrição Localização / informações

408-1 Operações e fornecedores com risco significativo de 
incidentes de trabalho infantil

Estudos do Departamento de Trabalho dos EUA sobre as piores 
formas de trabalho infantil destacam o risco nos setores agrícola 
e de serviços do Brasil

GRI 409: TRABALHO FORÇADO OU COMPULSÓRIO 
Divulgação Descrição Localização / informações

409-1 Operações e fornecedores com risco 
significativo de incidentes de trabalho forçado 
ou compulsório

O Índice Global de Escravatura reporta uma prevalência estimada 
de escravatura moderna no Brasil de 1,8 vítimas por 1000 
habitantes, com desigualdade e governança que são os principais 
motores da vulnerabilidade.

GRI 412: AVALIAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS
Divulgação Descrição Localização / informações

412-1 Operações que foram sujeitas a revisões de direitos humanos ou 
avaliações de impacto

Incorporado a um alto nível nas recentes 
avaliações de impacto social

412-2 Treinamento de empregados sobre políticas ou procedimentos de 
direitos humanos

Relatório de Sustentabilidade 2021, p12 e 15 
Política de Direitos
Humanos divulgada em 2021

412-3 Acordos e contratos de investimento significativos que incluam 
cláusulas de direitos humanos ou que tenham sido submetidos a

Relatório de Sustentabilidade 2021, p6 e 13

GRI 413: COMUNIDADES LOCAIS
Divulgação Descrição Localização / informações

413-1 Operações com envolvimento da comunidade local, avaliações de 
impacto e programas de desenvolvimento

Projeto Araguaia Níquel 

413-2 Operações com impactos negativos reais e potenciais significativos 
sobre as comunidades locais

Todas as operações têm o potencial de impactos 
significativos - tanto positivos quanto negativos 

- sobre as comunidades locais

GRI 419: CONFORMIDADE SOCIOECONÔMICA
Divulgação Descrição Localização / informações

419-1 Não cumprimento de leis e regulamentos nos âmbitos 
social e econômico

Nenhum

GRI SUPLEMENTO DE MINERAÇÃO DE METAIS
GRI G4 SUPLEMENTO DE MINERAÇÃO E METAIS
Divulgação Descrição Localização / informações

MM-1 Quantidade de terra (própria ou arrendada e administrada Não aplic para 
atividades de produção ou uso extrativista) perturbada ou reabilitada

Não aplicável, HZM em pré-produção

MM-2 O número e a porcentagem do total de locais identificados como 
requerendo planos de gestão da biodiversidade de acordo com os critérios 
declarados, e o número (porcentagem) dos locais com planos em vigor 

100% incluindo Araguaia e Vermelho
Relatório de Sustentabilidade 2021, p28-
29

MM-3 Quantidade total de sobrecarga, rochas, rejeitos e lodos e suas
Número de greves e lock-outs que excedam uma semana de duração, 

Não aplicável, HZM em pré-produção

MM-4 Número de greves e lock-outs que excedam uma semana de 
duração, por país

Nenhum

MM-5 Número total de operações que ocorrem nos territórios dos Povos 
Indígenas ou adjacentes, e número e porcentagem de operações ou locais 
onde existem acordos formais com as comunidades dos Povos Indígenas

Nenhum

MM-6 Número e descrição de disputas significativas relacionadas ao uso da terra, 
direitos consuetudinários das comunidades locais e dos Povos Indígenas

Nenhum

MM-7 A medida em que os mecanismos de reclamação foram usados para 
resolver disputas relacionadas ao uso da terra, direitos consuetudinários 
das comunidades locais e dos Povos Indígenas, e os resultados

Não aplicável

MM-8 Número (e porcentagem) de locais de operação da empresa onde a 
mineração artesanal e de pequena escala (MAPE) ocorre no local ou 
adjacente ao local; os riscos associados e as ações tomadas para gerenciar 
e mitigar esses riscos

Não aplicável, HZM em pré-produção
ASM não prevalecente no Araguaia

MM-9 Locais onde ocorreram reassentamentos, o número de domicílios 
reassentados em cada um deles e como seus meios de subsistência foram 
afetados no processo

Programa de reassentamento Araguaia 
Relatório de Sustentabilidade 2021, p31

MM-10 Número e porcentagem de operações com planos de fechamento Araguaia. Permissão de Vermelho 
em processo.
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SASB INDEX
METAIS E PADRÃO DE MINERAÇÃO
Divulgação Descrição Localização / informações

EM-MM-110a.1 Emissões globais brutas de escopo 1, porcentagem coberta pelos 
regulamentos de redução de emissões

Não aplicável, HZM em pré-produção

EM-MM-110a.2 Discussão da estratégia de longo e curto prazo ou plano para gerenciar 
as emissões de Escopo 1, metas de redução de emissões e uma 
análise do desempenho em relação a essas metas

Relatório de Sustentabilidade 2021, p15, 
19, 37

EM-MM-120a.1 Emissões atmosféricas dos seguintes poluentes: (1) CO, (2) NOx 
(excluindo N2O), (3) SOx, (4) material particulado (PM10), (5) mercúrio 
(Hg), (6) chumbo (Pb), e (7) compostos orgânicos voláteis (COVs)

Não aplicável, HZM em pré-produção

EM-MM-130a.1 (1) energia total consumida, (2) porcentagem de eletricidade da rede, 
(3) porcentagem de energia renovável

Não aplicável, HZM em pré-produção 

EM-MM-140a.1 (1) Total de água doce retirada, (2) total de água doce consumida, 
porcentagem de cada uma em regiões com Alto ou Extremamente Alto 
Estresse hídrico de linha de base

Zero operações em regiões de alto ou 
extremamente alto estresse hídrico

EM-MM-140a.2 Número de incidentes de não conformidade associados com licenças, 
normas e regulamentos de qualidade da água

Zero

EM-MM-150a.1 Peso total dos resíduos de rejeitos, porcentagem reciclada Não aplicável, HZM em pré-produção
EM-MM-150a.2 Peso total de resíduos de processamento mineral, 

porcentagem reciclada
Não aplicável, HZM em pré-produção

EM-MM-150a.3 Número de represas de rejeitos, discriminados pelo potencial de risco 
da MSHA

Não aplicável, HZM em pré-produção 

EM-MM-160a.1 Descrição das políticas e práticas de gerenciamento ambiental para 
locais ativos

Não aplicável, HZM em pré- produção 2021 
Relatório de Sustentabilidade, 26-27

EM-MM-160a.2 Percentual de locais de minas onde a drenagem ácida de rochas 
está: (1) prevista, (2) ativamente mitigada, e (3) em tratamento ou 
remediação

O Projeto Araguaia Níquel tem baixo 
potencial para geração de ácido ou 
lixiviação de metais - ver Projeto
Araguaia Níquel NI 43-101, p322.
Vermelho EIA em andamento.

EM-MM-160a.3 Porcentagem de (1) reservas provadas e (2) reservas prováveis em 
ou perto de locais com status de conservação protegido ou habitat de 
espécies ameaçadas
 

HZM revela quais são os locais em habitats 
de espécies ameaçadas ou próximas, mas 
não o percentual de
reservas provadas e prováveis

EM-MM-210a.1 Porcentagem de (1) reservas provadas e (2) reservas prováveis em ou 
perto de áreas de conflito

Nenhum

EM-MM-210a.2 Porcentagem de (1) reservas provadas e (2) reservas prováveis em 
terras indígenas ou próximas

Nenhum

EM-MM-210a.3 Discussão dos processos de engajamento e práticas de due diligence 
com respeito aos direitos humanos, direitos indígenas e operação em 
áreas de conflito

Relatório de sustentabilidade 2021, 
p30-33 
Nenhuma atividade em áreas de
povos indígenas ou conflito

EM-MM-210b.1 Discussão do processo para gerenciar riscos e oportunidades 
associados aos direitos e interesses da comunidade 

Relatório de Sustentabilidade 2021, p30-
33

EM-MM-210b.2 Número e duração dos atrasos não técnicos Zero
EM-MM-310a.1 Porcentagem de mão-de-obra ativa coberta por acordos de 

negociação coletiva, discriminada por empregados norte-americanos e 
estrangeiros

Não relatado 

EM-MM-310a.2 Número e duração das greves e do lockout Nenhum
EM-MM-320a.1 (1) taxa de incidência total MSHA, (2) taxa de fatalidade, (3) taxa 

de freqüência de faltas próximas (NMFR) e (4) horas médias de 
treinamento de saúde, segurança e resposta a emergências para (a) 
empregados em tempo integral e (b) contratados

Relatório de Sustentabilidade 2021, 
p3 e 22
Relatório Anual 2021, p 13 Horas de 
treinamento não relatadas

EM-MM-510a.1 Descrição do sistema de gestão para prevenção de corrupção e 
suborno em toda a cadeia de valor

Relatório de Sustentabilidade 2021, p12-
13; Relatório Anual 2021, p34-36
Ver também Política de Integridade nos 
negócios

EM-MM-510a.2  Produção em países que têm as 20 classificações mais baixas em
Índice de Percepção de Corrupção da Transparência Internacional

Nenhum

EM-MM-000.A Produção de (1) minérios metálicos e (2) produtos metálicos acabados Não aplicável, HZM em pré-produção
EM-MM-000.B Número total de empregados, percentual de contratados Relatório de Sustentabilidade 2021, p. 50-51

ÍNDICE DO MECANISMO LOCAL DE RELATÓRIO DE COMPRAS
LPRM 100: CONTEXTO PARA DIVULGAÇÃO DE COMPRAS LOCAIS
Divulgação Descrição Localização / informações

101 Nome da empresa de mineração Horizonte Minerals plc
101 Nome do local da mina Projeto Araguaia Niquel Metais Ltda / 

Araguaia Níquel
101 Período do relatório 1 de janeiro-31 de dezembro de 2021
101 Estágio do patrimônio Pré-produção
101 Estimativa da vida útil da mina Aproximadamente 30 anos de vida útil da produção
101 Número médio de trabalhadores Ver Projeto Araguaia Níquel NI 43-101, p302

LPRM 200: SISTEMAS DE AQUISIÇÃO
Divulgação Descrição Localização / informações

201 Política sobre fornecedores locais Não publicado
202 Prestação de contas aos fornecedores locais A equipe de projetos do Araguaia é responsável pelas 

compras locais
203 Principais contratados e fornecedores locais Não aplicável - HZM em pré-produção. Os detalhes 

serão fornecidos para a fase de construção.
204 Processo de aquisição Não publicado

LPRM 300: GASTOS COM COMPRAS LOCAIS POR CATEGORIA
Divulgação Descrição Localização / informações

301 Categorização de fornecedores Relatório de Sustentabilidade 2021, p34
302 Decomposição dos gastos em compras Relatório de Sustentabilidade 2021, p34

LPRM 400: DILIGÊNCIA LOCAL DE COMPRAS
Divulgação Descrição Localização / informações

401 Processo de due diligence Não publicado
402 Política anticorrupção Ver Política de Integridade nos Negócios
403 Treinamento e orientação para fornecedores Não publicado

LPRM 500: MÉTODOS PARA INCENTIVAR COMPRAS LOCAIS
Divulgação Descrição Localização / informações

501 Compromissos Relatório de Sustentabilidade 2021, p32-34
502 Preferência na pontuação das licitações Não relatado
503 Preferência na pontuação de lances para contribuições locais 

significativas 
Não relatado

504 Métodos sem pontuação para incentivar a compra local Não relatado
505 Apoio aos fornecedores para entender o processo de licitação  Não relatado
506 Procedimentos especiais de pagamento para 

fornecedores locais
Os contratos são pagos de acordo com os 
procedimentos existentes da empresa

507 Incentivo à aquisição por grupos particulares Relatório de Sustentabilidade 2021, p32-34

LPRM 600: COMPROMISSOS E OBRIGAÇÕES EXTERNAS
Divulgação Descrição Localização / informações

601 Regulamentos Não relatado
602 Outros acordos e contratos Relatório de Sustentabilidade 2021, p32-34
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TABELAS DE DADOS
DEMOGRAFIA DA FORÇA DE 
TRABALHO 2021
FORÇA DE TRABALHO BASEADA NO BRASIL
Empregados

Gênero Origem
Ano M F Total % Fem.     % Masc. Local Pará Outros Não-Brasil Total %Local   % Pará % Brasil
2021 49 17 66 26 74 12 1 51 2 66 18 20 97

2020 16 9 25 36 64 10 0 15 0 25 40 40 100

2019 13 9 22 41 59 0 12 10 0 22 0 55 100

Estagiários

Gênero Origem
Ano M F Total % Fem.     % Masc. Local Pará Outros Não-Brasil Total %Local   % Pará % Brasil
2021 0 4 4 100 0 0 0 3 0 3 0 0 100

2020 1 4 5 80 20 0 0 5 0 5 0 0 100

2019 0 0 0 N/A N/A 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A

Consultores

Gênero Origem
Ano M F Total % Fem.     % Masc. Local Pará Outros Não-Brasil Total %Local   % Pará % Brasil
2021 3 1 4 25 75 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A

2020 13 3 16 19 81 0 1 15 0 16 0 6 100

2019 3 1 4 25 75 0 2 2 0 4 0 50 100

Toda a força de trabalho

Gênero Origem
Ano M F Total %Fem. % Masc. Local Pará Outros Não-Brasil Total % Local % Pará % Brasil % Não-Brasil
2021 51 22 73 30 70 12 1 54 2 69 17 19 97 3

2020 30 16 46 35 65 10 1 35 0 46 22 24 100 0

2019 16 10 26 38 62 0 14 12 0 26 0 54 100 0

FORÇA DE TRABALHO BASEADA NO REINO UNIDO 
Empregados

Gênero Origem
Ano M F Total % Fem. % Masc. UK Não-UK Total %UK % Não-UK
2021 6 4 10 40 60 8 2 10 80 20

2020 6 3 9 33 67 8 1 9 89 11

2019 7 2 9 22 78 9 0 9 100 0

Consultores

Gênero Origem
Ano M F Total % Fem. % Masc. UK Não-UK Total %UK % Não-UK
2021 2 1 3 33 67 2 1 3 67 33

2020 4 1 5 20 80 3 2 5 60 40

2019 5 0 5 0 100 3 2 5 60 40

Diversidade de gênero da força de trabalho

% Fem. % Masc.

Nacionalidade e naturalidade da força de trabalho

%Local % Pará % Brasil % não-Brasil

Diversidade de gênero da força de trabalho

% Fem. % Masc.

Nacionalidade e naturalidade da força de trabalho

%Local % Pará % Brasil % não-Brasil
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