POLÍTICA CORPORATIVA AMBIENTAL
OBJETIVO
Realizar uma gestão ambiental responsável do uso dos recursos naturais decorrente das
atividades empresariais, bem como dos impactos e riscos derivados dessas atividades, para
garantir que os processos e operações da ISA e de suas empresas estejam voltados para a
busca do desenvolvimento sustentável.

PRINCÍPIOS
Cumprimos e respeitamos a legislação vigente, bem como os convênios, acordos,
tratados e compromissos assumidos de maneira voluntária nos países em que operamos.
Estamos comprometidos com a qualidade e a excelência da gestão ambiental em todo
o ciclo de vida dos ativos, por meio de ações como:
Prevenção de impactos ambientais.
Administração de riscos ambientais que podem afetar os ecossistemas, as
comunidades ou as áreas associadas às atividades empresariais.
Identificação, análise e implementação de medidas administrativas necessárias, sejam
obrigatórias ou complementares, para a gestão dos riscos que o desenvolvimento de
nossas atividades pode causar aos ecossistemas e aos ambientes sociais onde estamos
presentes.
Promovemos a implementação de sistemas de gestão ambiental que contribuem para
a melhoria contínua dos processos, impulsionam o uso sustentável e eficiente dos
recursos naturais, potencializam os efeitos positivos de nossas atividades e assegurem o
cumprimento de metas e objetivos de desempenho ambiental.
Valorizamos, respeitamos e apoiamos a conservação do patrimônio natural e cultural,
bem como a diversidade social e étnica de cada país, e agimos em conformidade com os
referenciais internacionais sobre o assunto.
Desenvolvemos processos eficazes de educação, comunicação, informação e
participação com o objetivo de fortalecer o relacionamento com as comunidades e sua
convivência com nossas infraestruturas.
Temos o compromisso de reduzir a emissão de carbono, promovendo mecanismos
para diminuir e compensar a emissão de gases de efeito estufa, e também de estimular a
eficiência energética.
Criamos mecanismos para proteger a biodiversidade e procuramos minimizar o
impacto sobre o ecossistema, de forma a contribuir para sua conservação.
Promovemos e estendemos aos fornecedores e prestadores de serviço o cumprimento
destes princípios e obrigações ambientais.

