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A ArcelorMittal Aços Longos, possui como
valores o Desenvolvimento Sustentável
permeando suas atividades; o uso eficiente
dos recursos naturais em sua cadeia
produtiva; e a mitigação dos impactos
ambientais inerentes a suas atividades e
serviços. A concepção voltada para a
sustentabilidade está presente desde o uso
intenso de matéria prima reciclável até à
ilimitada capacidade de reciclagem do aço
produzido. Cientes de sua responsabilidade,
decorrente do uso de recursos naturais e da

capacidade de influenciar a sua cadeia de
valor, as unidades operacionais possuem
Sistemas de Gestão Ambiental certificados
na norma ISO 14.001, cuja manutenção é
responsabilidade de todo corpo Diretivo,
Gerencial e seus empregados.
Sua estratégia considera o desenvolvimento
tecnológico, as expectativas das partes
interessadas e a busca pela melhoria
contínua de seus processos, assumindo as
seguintes responsabilidades:

Garantir o cumprimento da legislação ambiental e demais compromissos aplicáveis,
subscritos pela empresa;
Usar de forma responsável a energia, água, ar e solo, desenvolvendo ações contínuas para
reduzir seu impacto nos recursos naturais e nas emissões de gases de efeito estufa, onde
técnica e economicamente viável;
Difundir nos fornecedores, prestadores de serviço e clientes os princípios e requisitos do
Sistema de Gestão Ambiental da ArcelorMittal, de forma a contribuir para a confiabilidade no
ciclo de vida de nossos produtos;
Promover a educação ambiental dos empregados e empresas parceiras, para que os
aspectos e impactos significativos ao meio ambiente sejam levados em consideração na
execução das atividades e serviços;
Avaliar periodicamente os riscos ambientais decorrentes das atividades, produtos e serviços,
atuais e futuros, de forma a prevenir, reduzir e mitigar os impactos ambientais identificados;
Desenvolver continuamente estudos e parcerias para otimizar a aplicação de seus resíduos
e coprodutos.
Manter comunicação e diálogo permanente, nos locais impactados pelas atividades da
empresa de forma a atender expectativas das partes interessadas;
Estabelecer objetivos que estejam de acordo com esta política e assegurem o desempenho
ambiental de seus processos.
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