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Apresentação

E

m um ano marcado pelos
desafios decorrentes da
pandemia de Covid-19, nosso
Relatório de Sustentabilidade
2020 está permeado de conteúdos
que explicam como atuamos para
minimizar os impactos dessa crise
sanitária. São relatos de iniciativas
voltadas para preservar a saúde e
segurança de nossos empregados,
familiares e comunidades; para
manter nossas atividades; e para
apoiar nossos diversos stakeholders,
das comunidades onde atuamos
a clientes e sociedade em geral.
Com objetividade e transparência,
a versão completa da publicação
de 2020 reúne nossos principais

resultados, projetos e avanços, bem
como nossas perspectivas de futuro
de acordo com a visão de nossos
públicos de interesse. Está disponível
para download no site https://
www.brasil.arcelormittal.com.br/
Já nesta versão resumida,
focamos no segmento de Aços
Planos,apresentando os fatos mais
relevantes deste negócio em 2020.
Boa leitura!
A conquista de importantes reconhecimentos por sua
performance em 2020 confirma que a empresa se
mantém firme em seu caminho em busca de negócios
sustentáveis, por meio de estratégias e iniciativas
alinhadas ao seu tema material de “Preservar a
reputação: confiança, admiração, estima e empatia”.
Confira todos os prêmios e reconhecimentos recebidos
no ano de 2020 aqui.

L

íder em produção de aço da América Latina, a
ArcelorMittal Brasil é uma sociedade anônima
de capital fechado. Mantém plantas industriais
nos estados do Espírito Santo, Mato Grosso do Sul,
Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São
Paulo, com capacidade anual instalada superior a
12,5 milhões de toneladas de aço bruto e 7 milhões
de toneladas de minério de ferro. A empresa também
atua nos segmentos de mineração, geração de
energia, tecnologia da informação (TI) e produção de
biorredutor renovável (carvão vegetal a partir
de florestas de eucalipto).
Com uma força de trabalho com cerca de 16 mil
colaboradores, abastece variados segmentos
industriais: construção civil, agronegócio,
automobilístico, eletrodomésticos e naval.
Produtos e soluções em Aços Longos e Planos são
comercializados por meio de uma ampla rede de
distribuição, que atende a demandas dos mercados
doméstico e internacional.
O segmento de Aços Planos conta com unidades
de produção no Espírito Santo, Minas Gerais e em
Santa Catarina, possui ainda uma joint venture

com a Gonvarri Steel Industries, representada pela
ArcelorMittal Gonvarri Brasil. Trata-se de um centro
de serviços de aço em Araucária (PR), especializado
nos processos de decapagem, corte transversal,
longitudinal e ferramentado de laminação a quente,
a frio e revestidos. O negócio atende aos segmentos
automotivo, máquinas e equipamentos, construção,
entre outros. Atua ainda em uma joint venture com
a Perfilor, no segmento de coberturas e fachadas
metálicas, sistemas termoacústicos e lajes mistas
do tipo steel deck.

Grupo ArcelorMittal

O Grupo ArcelorMittal registrou capacidade anual de
produção de 97,3 milhões de toneladas de aço bruto em
2020. Líder mundial de aço e mineração, emprega cerca
de 168 mil profissionais em unidades de produção em
18 países, atendendo clientes em mais de 160 países.
Em 12 centros de pesquisa, cientistas desenvolvem
produtos e processos, para assegurar um futuro
sustentável, assumindo a liderança em Pesquisa
& Desenvolvimento do setor.
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Cultura de integridade

A Cultura de integridade direciona a governança
e o compliance da companhia e é fundamental na
evolução e consolidação do Programa de Integridade
da ArcelorMittal. Difundida e incorporada em âmbito
mundial pela alta direção e empregados, essa Cultura
foi consolidada a partir do Programa de Integridade
do Grupo, instituído em 2007 (na época denominado
Programa de Compliance) e revisado periodicamente.
O Programa de Integridade conta com diversos
procedimentos e políticas que evoluem e se tornam
cada dia mais claros e abrangentes, sendo um
fator de sucesso para a organização. Os principais
documentos estão disponíveis para download no site da
ArcelorMittal Brasil http://brasil.arcelormittal.com.br/.
Canal de denúncias – Destinado aos públicos interno
e externo, o canal de denúncias da companhia tem
como objetivos são: assegurar a melhoria contínua
do Programa de Integridade e garantir que medidas
cabíveis sejam tomadas, evitando novas ocorrências.
As denúncias recebidas são avaliadas e investigadas,
com garantia de confidencialidade e proteção dos
denunciantes contra eventuais retaliações, uma vez
que o mecanismo permite que sejam anônimas ou não.

ArcelorMittal Vega,
localizada em São Francisco
do Sul (SC)

O canal está apto a receber notificações por três vias

On-line:
http://arcelormittal.ethicspoint.com

Telefone:
0800 8914311

Correio:
Auditoria Interna
Serviços Forenses
Av. Carandaí, 1.115, 17ºandar
Bairro Funcionários
Belo Horizonte – MG
CEP 30130-915
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Anderson Alexandre
e Eduardo Rodrigo
Tomio, revisando
sinalização da
Campanha de
Segurança em Vega.

Pessoas

Empregados de Planos por faixa etária
Total 5.999
431

Empregados de Planos por gênero
Total 5.999

783

589

5.410

4.785

< 30 anos
De 30 a 50 anos
> 50 anos

C

om cerca de 6 mil empregados no
segmento de Aços Planos, a prioridade
da gestão de pessoas da ArcelorMittal
Brasil é garantir trabalho seguro, saudável
e com qualidade de vida, de acordo com a
primeira diretriz da política de desenvolvimento
sustentável da organização. Para isso, fazem
parte das metas que norteiam a área de Pessoas
investimentos robustos em segurança e saúde,
iniciativas voltadas à atração, ao desenvolvimento
e à retenção de talentos.

Homens
Mulheres

Empregados de Planos por região
Total 5.999
20
617

304

5.058

Auto
Contagem
(MG)
Tubarão (ES)

Desenvolvimento profissional

Sistemas de avaliação de desempenho mensuram
e acompanham a evolução dos empregados, de
acordo com as categorias profissionais às quais
pertencem. Os programas de desenvolvimento
da companhia são baseados na neurociência
cognitiva, no processo de Lifelong learning e
alinhados à jornada cultural, conectando as
necessidades dos empregados aos desafios do
negócio. Mesmo frente aos desafios gerados pela
Covid-19, em 2020, a empresa seguiu investindo
em iniciativas de gestão do conhecimento.
Em formatos on-line e off-line, os treinamentos e

ações atingiram todas as unidades com diferentes
capacitações como Academia da Supervisão,
atingindo as lideranças de base;, voltado para
novos aprendizes;; Academias do Negócio, voltado
às necessidades específicas das áreas; Projeto
Com#Vivência, momento de compartilhamento
de boas práticas entre os gestores; Lives das
equipes e Café com a Gerência, possibilitando a
aproximação com os empregados da base; Roda
de Conversa com a Supervisão, para compartilhar
conhecimentos e oferecer ferramentas práticas
a fim de instrumentalizar este nível de gestão;
Academia de Liderança, que contou com a
elaboração da cartilha “Liderança em Momentos
de Incerteza”.

Incentivo a novos talentos

A ArcelorMittal Brasil ficou entre as empresas
mais bem avaliadas por seus estagiários em 2020,
segundo levantamento do site de recrutamento e
carreira Glassdoor.
A ArcelorMittal Tubarão (ES), em 2020,
promoveu a formação de 212 adolescentes
aprendizes nos cursos técnicos de Mecânica,
Eletrotécnica, Redes de Computadores e

Saúde e segurança

A segurança na ArcelorMittal é orientada para a
prevenção e tem como base a cultura organizacional
focada em eficiência, com disciplina, gestão do
conhecimento e respeito aos padrões.

Segurança do Trabalho. Além dos cursos técnicos,
foram disponibilizados cursos de formação da
área de gestão, nos quais os jovens conhecem as
rotinas administrativas e de almoxarifado. Tanto os
públicos de aprendizes quanto de estagiários são
contemplados nos processos seletivos conduzidos
pela empresa.

A empresa investe no treinamento do quadro próprio
de empregados e de terceiros para disseminar sua
cultura e práticas de prevenção além de incentivar
boas práticas em segurança e aprimorar a percepção
frente a perigos e riscos. Todos os empregados são
capacitados em treinamentos específicos antes
mesmo de assumir suas funções. Os treinamentos
abordam diversas áreas de conhecimento em saúde
e segurança como o uso de EPI, regras de ouro,
procedimentos de emergência e treinamentos
comportamentais. Além disso, há treinamentos
técnico-legais obrigatórios como trabalho em
altura, trabalho com eletricidade, acesso a espaço
confinado, operação de ponte rolante, entre outros.

Na ArcelorMittal Vega (SC), o Programa
Sustentabilidade Técnica, em parceria com o
Senai, ajuda a identificar, selecionar e desenvolver
jovens talentos de São Francisco do Sul (SC) por
meio do Programa Jovem Aprendiz e o Curso
Técnico em Eletromecânica. O programa
promove cursos de capacitação à comunidade
com possibilidade de estágio e contratação na
empresa. Mais de 50% dos alunos formados no
curso técnico já estão empregados na unidade
ou em empresas da região. Os esforços e a
contribuição do programa por uma melhor
qualificação de moradores locais foram premiados
pela Associação Brasileira de Recursos Humanos
(ABRH-SC), com o Prêmio Ser Humano 2020.

Distanciamento
social por causa
do covid-19
na ArcelorMittal
Tubarão

Combate à Covid-19 – Na luta contra a pandemia
da Covid-19, a ArcelorMittal Brasil priorizou a saúde
e a segurança de seus empregados e familiares
por meio de ações emergenciais coordenadas pelo
Comitê de Gestão de Crise, criado para monitorar a
prática de todos os protocolos estabelecidos pelas

autoridades sanitárias e transmissão de informações
preventivas. Além de implantar o trabalho remoto,
medidas sanitárias e de distanciamento garantiram
segurança no transporte e ambientes de trabalho.
As ações de prevenção abrangeram o aumento
da frequência de higienização de ambientes; uso
obrigatório de máscaras, fornecidas e distribuídas
pela empresa; normas rígidas de distanciamento;
disponibilização de pontos para higienização das
mãos com água e sabão e álcool em gel; aumento da
frota de ônibus e sanitização dos veículos; adaptação
de todos os postos de trabalho para prevenção da
disseminação da doença; medição da temperatura
corporal de todos que acessam o site e plataforma
única, onde são disponibilizadas todas as informações
relativas às práticas de prevenção da empresa.

resolutividade da situação de saúde. Em Tubarão,
foi criado um comitê de acolhimento psicossocial
com equipe interna, composta por psicólogos
e assistente social, para acompanhamento
e apoio de empregados e familiares com
teleatendimento com o objetivo de atenuar os
impactos emocionais na situação de pandemia.
Outra ação adotada em Tubarão e Vega foi a
realização do Inquérito Sorológico (testagem em
massa) com o objetivo de auxiliar a verificação e
a manutenção das ações de combate à Covid-19.
Essa estratégia contemplou empregados e
terceiros com atividades presenciais. O método
de testagem definido possibilitou a identificação
dos assintomáticos para as devidas tratativas,
minimizando o risco de disseminação da doença.

Nas unidades de Planos, foi disponibilizado um canal
de teleatendimento, teleconsulta e teleorientação
por meio das equipes do SIM (Sistema Integrado
Médico Familiar) da Livon e, em Contagem, por
meio da Abertta Saúde, como medida de suporte ao
acolhimento e ao monitoramento dos casos suspeitos
ou positivados de empregados e seus dependentes
diretos, fornecendo a atenção necessária até a
Cuidados diários
com a covid-19 na
ArcelorMittal Vega

Prevenção a acidentes

A empresa possui uma política que incentiva os
empregados a relatarem condições inseguras, além de
procedimento específico para análise e investigação
de acidentes típicos e potenciais. Com base nessas
avaliações, são propostas ações para correção e
melhorias dos processos e ambientes de trabalho.
Dentro do Grupo ArcelorMittal, o Brasil é
referência em diversas boas práticas e possui um
bom desempenho de seus indicadores de Saúde
e Segurança. Nas unidades de Aços Planos, o
destaque é o programa Comportamento Seguro.
Focado em prevenção, busca promover a evolução
da maturidade em saúde e segurança por meio
da perenização, simplificação e consolidação de
métodos, além de compreender a influência e
importância dos aspectos humanos. Em 2020, o
programa foi direcionado à capacitação dos novos
líderes e à sensibilização dos empregados por meio
de campanhas de segurança envolvendo as famílias.
Além disso, o projeto de transformação digital da
área de segurança do trabalho avançou no ano,
quando foram desenvolvidas várias melhorias,
como o aplicativo “Comportamento Seguro”, que
torna mais rápido e fácil o lançamento de anomalias
e abordagens de segurança. Um outro ponto
importante foi o desenvolvimento de relatórios
on-line que forneceram cada vez mais informações,

com maior qualidade para auxiliar a gestão das
lideranças. Aplicando as ferramentas remodeladas,
foram realizadas 82.400 inspeções e abordagens
de segurança que objetivam refletir de forma
andragógica em conjunto com as equipes envolvidas.
Também ocorreram 40 diagnósticos preventivos
de segurança buscando uma conversa aberta com
equipes próprias e contratadas para avaliar o nível de
maturidade, consciência e comprometimento desses
times. Com isso, foram registradas e tratadas mais
de 14 mil anomalias. Todo esse processo levou a área
a uma taxa de frequência de acidentes CPT (LTIF)
de 0,14, resultado considerado excelente dentro do
Grupo ArcelorMittal e na siderurgia mundial.

Diversidade & Inclusão

Com o objetivo de construir um ambiente de
trabalho inclusivo, no qual todos sejam tratados
com igualdade e respeito, a ArcelorMittal Brasil
valoriza e incentiva a diversidade de sua equipe.
Por acreditar que, em um ambiente acolhedor,
a diversidade traz novas ideias, perspectivas e
experiências, fortalecendo os valores da empresa
de Liderança, Sustentabilidade e Qualidade, em
2020, a organização consolidou seu Programa de
Diversidade & Inclusão (D&I), reunindo mais de
1,3 mil voluntários que participam ativamente com
sugestões de ideias e projetos em quatro grupos
de afinidades: Pessoa com Deficiência, Equidade de
Gênero, Diversidade Racial e LGBTI+.

Em 2020, a ArcelorMittal foi a vencedora da
Diversidade e Inclusão no Prêmio Aberje 2020, edição
regional Minas Gerais e Centro-Oeste.
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O

aço é a principal matéria-prima de variados
segmentos industriais. É o material mais
reutilizado do mundo, 100% reciclável,
sem perda de versatilidade e durabilidade,
o que possibilita menor impacto ambiental. Ao
acompanhar os desafios do desenvolvimento
sustentável, a ArcelorMittal Brasil tem como diretriz
o investimento contínuo em Pesquisa e Inovação
focadas no oferecimento de produtos, soluções e
coprodutos que contribuam para a modernização
do parque industrial do agronegócio, automotivo,
construção civil, indústria em geral e mineração.
O resultado dessa política é traduzido em seu
portifólio, originado em suas unidades certificadas
no sistema de gestão da qualidade ISO 9.001.

“Minha função é garantir a
disponibilidade dos cilindros de
trabalho do Laminador de Tiras a
Quente, desde a montagem dos
mancais, até o manuseio final para a
área onde é feita a troca nas cadeiras
de laminação. Sou responsável
também pela limpeza desses cilindros
após troca, inspeção, lubrificação
interna dos mancais, conferência
da programação para que não haja
atrasos no processo. A montagem é
realizada com ferramentas manuais
e pneumáticas, lubrificando todas
as partes necessárias com graxa e a
limpeza com sabão industrial em uma
área específica e água pressurizada.
Executo manuseios diversos de
equipamentos com a ponte rolante.”
Thais Pinheiro dos Santos Xavier
Operadora de Oficina de Cilindros
na ArcelorMittal Tubarão

Aços Planos

O portifólio do segmento de Aços Planos é
composto por ampla linha de soluções para as
indústrias automobilística, naval, eletrodomésticos,
construção civil e implementos agrícolas, entre
outros. A carteira de produtos conta ainda com
laminados a quente, a frio e revestidos, além de
chapas, blanks e slitters. Em joint venture com a
Gonvarri Steel Industries, mantém um centro de
serviços especializado em processos de decapagem,
corte transversal, longitudinal e ferramentado de
Aços Planos laminados a quente, a frio e revestidos.
Também atua, em joint venture com a Perfilor, no
segmento de coberturas e fachadas metálicas,
sistemas termoacústicos e lajes mistas do tipo steel
deck. Nas operações de Planos, a ArcelorMittal
Brasil possui unidades de produção no Espírito Santo
e em Santa Catarina, e unidades de beneficiamento
e distribuição em Minas Gerais, Paraná e São Paulo.
A satisfação dos clientes é avaliada anualmente em
pesquisa realizada por formulários eletrônicos
Todas as certificações dos produtos da ArcelorMittal
estão disponíveis em seu site. Confira aqui

Placa de Aço produzida
na ArcelorMittal Tubarão
localizada em Serra (ES).

universidades. Também foram lançados 22 desafios
nacionais ao longo do ano.
Entre os projetos de destaque estão diversas
iniciativas em resposta aos desafios da pandemia e
projetos envolvendo inteligência artificial e analítica
avançada (60% das iniciativas). Para manter a
conexão e a busca de soluções inovadoras durante
a pandemia, foi organizado o primeiro ciclo de
debates iNO.VC Live.
Transmitido pelo canal da ArcelorMittal Brasil no
YouTube, o ciclo contou com cinco encontros,
durante cinco semanas, com convidados que
abordaram temas como “O que podemos aprender
com os ecossistemas mais maduros sobre a gestão
dessa crise?” e “Interagindo com o Ecossistema
Capixaba”. Inserir a frase: Saiba mais sobre o iNO.
VC em: https://brasil.arcelormittal.com/inovc

Centro de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)

Centro de P&D na
ArcelorMittal Tubarão

Sediado na unidade de Tubarão, em Serra (ES), o
Centro de P&D da ArcelorMittal Brasil atua em projetos
próprios e em sinergia com as outras 11 unidades de
P&D do Grupo no mundo, tem como objetivo fomentar
projetos voltados a quatro áreas principais de atuação:
novos produtos, desenvolvimento e otimização de
processos, soluções inovadoras em conjunto com os
clientes e meio ambiente.

ResponsibleSteel™
Responsible Sourcing

Para impulsionar a produção e o fornecimento
responsáveis de aço, a ArcelorMittal Brasil segue o
padrão do ResponsibleSteel™, certificação global da
indústria do aço. O programa de Compra Responsável
(Responsible Sourcing) constitui parte fundamental da
estratégia da área de Compras. A gestão da cadeia de
suprimentos da empresa visa contribuir para elevar os
padrões sociais e ambientais dos fornecedores.
Para isso, princípios de sustentabilidade estão
incorporados aos contratos, que trazem expectativas
objetivas nas áreas de segurança, saúde, meio
ambiente e relações com empregados e comunidade.
Em 2020, foram realizadas auditorias de cunho
ambiental em 41 fornecedores de materiais
críticos e 195 qualificações pré-cadastro pela
equipe corporativa da Gerência Geral de Relações
Institucionais e Sustentabilidade.
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O

investimento social da ArcelorMittal Brasil está
fundamentado em ações que fazem a diferença
na vida das pessoas. Para isso, a empresa
mantém diálogo aberto com as comunidades onde está
presente para diagnosticar as reais necessidades de
cada local ou entidades ligadas direta e indiretamente
wa suas atividades.
A prioridade está em buscar a criação de valor nas
áreas de educação, cultura, esporte, promoção social,
economia criativa, meio ambiente, infraestrutura
urbana e saúde, fazendo com que 100% das
comunidades impactadas pelas operações da
ArcelorMittal possuam programas e ou iniciativas
de engajamento e/ou desenvolvimento local.
As iniciativas acontecem por meio de parcerias
desenvolvidas pelas equipes das próprias unidades.
Além de ações pontuais, por meio da Fundação
ArcelorMittal, a empresa desenvolve projetos
estruturados – com o envolvimento de empregados,
clientes, fornecedores, sociedade civil e poder público
– voltados a crianças e adolescentes.
Em 2020, apesar da pandemia de Covid-19, os
projetos da ArcelorMittal Brasil não foram paralisados,
mas adaptados e ampliados. O total investido no ano
foi de R$ 32 milhões, 23% superior aos R$ 26,3
milhões correspondente ao exercício de 2019.

Unidos contra a Covid-19
“Estou orgulhosa em trabalhar em
uma empresa que pensa em sua
comunidade e faz a diferença onde
está inserida. A ArcelorMittal Vega
é um exemplo de desenvolvimento
e solidariedade, sempre atenta às
necessidades do outro. Eu me senti
revigorada por contribuir para uma
ação que ajudou várias famílias e fez
a diferença na vida delas. Isso nos
traz a certeza de que cada gesto que
realizamos em prol do próximo nos
fortalece como pessoa e profissional.”
Beatriz Mahiara Fernandes Izzo Padilha
Secretária de Divisão de Bobinas Laminadas
a Frio na ArcelorMittal Vega

A ArcelorMittal Brasil agiu em todas as frentes para
auxiliar no combate da Covid-19 que impactou todo o
País. A empresa se manteve ativa no enfrentamento da
pandemia, por meio da adoção de uma série de ações de
apoio à sociedade. Além de iniciativas próprias destinadas
às comunidades onde mantém suas unidades, a empresa
se uniu ao poder público, entidades de classe e outras
companhias, integrando redes colaborativas. As iniciativas
do segmento de Aços Planos totalizaram mais de R$
1,065 milhão, incluindo doações de máquinas de corte e
costura para confecção de máscaras, material de limpeza
e higiene pessoal, água mineral, cestas básicas, luvas
descartáveis além de recursos para obras no Hospital de
Linhares que somaram R$ 373 mil.Open Corps; e Grow +
Innovation Awards (case DNA Inovador).

Doação de REVSOL®

Produzidos pela ArcelorMittal Tubarão, os coprodutos
REVSOL® e REVSOL Plus® são doados para serem utilizados
como revestimento primário de vias rurais e vicinais, por
meio do programa Novos Caminhos. Em 2020foi firmada
parceria com o Governo do Estado e a Prefeitura de Alfredo
Chaves, no Espírito Santo, criando o primeiro CDR (Centro
de Distribuição de Revsol) da região sul do estado. Idealizado
com o objetivo de contribuir para a melhoria da mobilidade
urbana e rural, o Novos Caminhos é um programa de
cooperação socioambiental entre a ArcelorMittal Tubarão
e o poder público realizado desde 2006. Com isso, mais de
2 milhões de toneladas dos coprodutos já foram aplicadas
em vias de 42 municípios do Espírito Santo.

A

ArcelorMittal Brasil aplica a Política Ambiental
do Grupo que determina conformidade com as
leis e regulações ambientais; uso eficiente dos
recursos naturais; compromisso com o gerenciamento
e redução das emissões em geral. Para atender a
esses princípios, a empresa investe na busca de
soluções operacionais e de produtos de baixo impacto
ambiental. São desafios que têm como principais
aliados modelos de negócio inovadores, pesquisas e
tecnologias capazes de mitigar os impactos inerentes
ao core business da companhia.
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“Como Coordenadora do Sistema de
Gestão Ambiental é gratificante ver
que as atividades que desempenho
contribuem para que a empresa
alcance os objetivos estabelecidos
para o desenvolvimento sustentável.
Dentre as atividades, destaco a
manutenção das certificações
ambientais conquistadas por meio
da realização de auditorias internas
nas unidades e auditoria externa na
Norma ISO 14001, que tem grande
importância, pois evidenciam perante
a sociedade, clientes e parceiros o
nosso compromisso em produzir
placas e bobinas de aço de maneira
sustentável, respeitando e utilizando
de forma inteligente os recursos
naturais”
Andressa Arnaba Marcos
Analista de Meio Ambiente na
ArcelorMittal Tubarão

Meio
Ambiente

Gestão ambiental
e biodiversidade

A gestão ambiental na ArcelorMittal Brasil está
focada em ações capazes de mitigar e controlar os
impactos inerentes às suas atividades produtivas,
orientadas por requisitos de um Sistema de Gestão
Ambiental estabelecidos a partir da norma ABNT
NBR ISO 14.001.
Em 2020, a ArcelorMittal fortaleceu seu
comprometimento ao tornar-se a primeira do
segmento siderúrgico a participar do Green Building
Council Brasil (GBC Brasil), instituição que busca
transformar a indústria da construção civil com foco
em sustentabilidade. Integram o grupo construtoras,
incorporadoras, meio acadêmico, órgãos federais,
estaduais e municipais, instituições financeiras,
ONGs, dentre outros.
Ainda no campo da construção civil, a ArcelorMittal
Brasil saiu na frente e se tornou a primeira produtora
de aço na América Latina a adquirir a Declaração
Ambiental de Produto (DAP) para Bobinas
Laminadas a Quente, Bobinas Galvanizadas e
Galvalume desenvolvidos nas plantas industriais de
Tubarão e Vega.

Em relação à biodiversidade, a empresa segue as
melhores práticas internacionais para conservar as
áreas onde mantém suas instalações, a partir da
realização de avaliações da fauna e flora, de acordo
com os processos de licenciamento ambiental.
Até 2022, 300 mil mudas nativas de 60 espécies
de mata atlântica e do cerrado serão produzidas
no Viveiro Langsdorff, localizado no município de
Taquaraçu de Minas (MG). Elas serão usadas para a
recuperação de matas ciliares e nascentes na bacia
hidrográfica do Rio das Velhas (MG). O projeto
é resultado de parceria com o Comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio das Velhas.

Projeto Tamar

Água, efluentes e resíduos

A ArcelorMittal Brasil é signatária do Compromisso
Empresarial Brasileiro para a Segurança Hídrica e
sua gestão, além de atender a todos os parâmetros
estabelecidos em legislação vigente quanto a captação
e descarte, segue as diretrizes descritas no Plano
Diretor de Águas (PDA), metodologia estabelecida
para garantir segurança às operações industriais e,
ao mesmo tempo, reduzir os impactos decorrentes da
captação de água para produção do aço nas
bacias hidrográficas.
O PDA é constituído por três eixos de ação:
fontes alternativas de água; uso eficiente e
representação institucional e, para garantir a
segurança hídrica operacional, inclui visões de
curto, médio e longo prazos.
Dessalinização – Em 2020, após a emissão da
licença pelo Instituto Ambiental de Meio Ambiente
do Espírito Santo (Iema), a empresa iniciou as obras
da unidade de dessalinização da água do mar da
ArcelorMittal Tubarão. O projeto tem como objetivos
principais aumentar a segurança hídrica e garantir
a estabilidade operacional, colocando a unidade na
vanguarda da Gestão Hídrica não só no Espírito Santo,
como no Brasil e no segmento siderúrgico mundial.
Com investimentos da ordem de R$ 50 milhões,

contemplará sistemas de: captação e bombeamento
de água do mar, pré-tratamento com filtração,
dessalinização por osmose reversa e armazenagem, e
distribuição da água produzida (água dessalinizada). A
unidade terá capacidade de produção de até 500 m³/h
de água industrial para a usina.
Os estudos para implantação do projeto incluíram
avaliação de diferentes alternativas tecnológicas,
discussões técnicas com fornecedores de plantas de
dessalinização e de membranas de osmose reversa em
todo o mundo. Também foram feitos testes em plantapiloto de osmose reversa realizados em laboratório
e visitas técnicas à Argentina e aos Estados Unidos.
O estudo contou com participação do Centro de
Pesquisa e desenvolvimento da ArcelorMittal, com
envolvimento de pesquisadores do Brasil e da Espanha.

Emissões

A ArcelorMittal Brasil lançou a meta de reduzir suas
emissões de CO2 em 10% até 2030. Este é um passo
intermediário dentro do esforço global do Grupo de se
tornar carbono neutro até 2050. O compromisso de
alcançar a neutralidade de carbono vale para todas as
unidades da organização.
O desafio é ser capaz de produzir aço usando

tecnologias de energia limpa em escala industrial
e, ao mesmo tempo, permanecer competitivo no
mercado mundial. A companhia é membro da
Comissão de Transição de Energia (ETC – Energy
Transitions Commission) e é membro ativo da Iniciativa
de Zero Emissões Líquidas para o Aço da ETC, que
está em andamento em parceria com o Fórum
Econômico Mundial.
Emissões difusas – A ArcelorMittal Tubarão iniciou
estudos para a implementação de uma Rede de
Monitoramento de Emissões Difusas, iniciativa
inédita no Grupo ArcelorMittal que vai contribuir
para aprimorar os resultados da gestão ambiental.
Desenvolvido com o apoio do Desert Research
Institute (DRI), instituição americana de pesquisa que
é referência em controles ambientais e monitoramento
atmosférico, o projeto teve início em janeiro de 2020,
quando pesquisadores do DRI visitaram a unidade de
Tubarão para alinhamentos e detalhamento técnico
com a equipe envolvida no estudo, que reforça o
compromisso da empresa com o Instituto Estadual de
Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) em relação
ao tema, uma vez que o estudo da rede é mais uma
iniciativa da empresa que extrapola o compromisso
assumido no âmbito do Termo de Compromisso
Ambiental (TCA).
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