
Política Ambiental

A ArcelorMittal tem, entre seus valores, a promoção 

do desenvolvimento sustentável e, em seu segmento 

Aços Planos América do Sul, atua nos mercados in-

terno e externo com a produção de semiacabados, 

laminados de aço e galvanizados. Estes materiais 

possuem uma vasta gama de aplicações, voltadas 

a melhorar a qualidade de vida das pessoas. A ca-

pacidade ilimitada de reciclagem do aço permite que 

ele retorne continuamente ao ciclo inicial transforman-

do-se em produto de igual ou superior qualidade. A 

gestão ambiental integra estrategicamente a gestão 

global da empresa, considerando as expectativas das 

partes interessadas, as premissas da ArcelorMittal 

para o desenvolvimento sustentável, a necessidade 

de desenvolvimento tecnológico e a busca por melho-

rias que reduzam os impactos ambientais adversos de 

seus processos. O Sistema de Gestão Ambiental (SGA) 

visa dar o necessário suporte a esta Política Ambiental 

e é certificado pela norma ISO 14001. Todos, o corpo Di-

retivo, Gerencial e de Empregados da ArcelorMittal em 

seu segmento Aços Planos América do Sul, assumem 

os seguintes compromissos:

• Avaliar e tratar riscos e aspectos ambientais associados a novos projetos e 
empreendimentos, modificações, operações, produtos e serviços, objetivando reduzir os 
possíveis impactos ambientais de suas atividades produtivas, com foco na proteção da 
biodiversidade e dos ecossistemas.

• Buscar a melhoria contínua da gestão ambiental, através da utilização eficiente de recursos 
naturais, não naturais e de energia; da redução de emissões atmosféricas, efluentes 
hídricos e geração de resíduos; promovendo o reúso e a reciclagem de coprodutos; 
visando a prevenção da poluição e o aumento do desempenho ambiental.

• Cumprir os requisitos legais e outros requisitos ambientais subscritos pela empresa, como 
parte de sua estratégia.

• Manter o engajamento com as partes interessadas, além de promover iniciativas de 
educação ambiental como meio de promoção da sustentabilidade da empresa.

• Difundir entre fornecedores, prestadores de serviços, unidades de terceiros na empresa 
e clientes de coprodutos os princípios, procedimentos e requisitos pertinentes ao SGA, a 
serem atendidos.

• Estabelecer os objetivos e as metas ambientais associados aos aspectos ambientais 
significativos, levando em consideração o atendimento legal, as opções tecnológicas e 
os requisitos financeiros.

• Desenvolver ações técnica e economicamente viáveis para reduzir as emissões de gases 
de efeito estufa, como forma de contribuir para a redução do aquecimento global e atuar 
nas questões relativas à mudança climática.
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Estes compromissos, estabelecidos pela alta direção, requerem o esforço de todas as partes interessadas para que essa 
política efetivamente aconteça e nos torne, cada vez mais, uma empresa sustentável, forte, dinâmica e comprometida 
com o bem-estar da sociedade.


