
 

 

 

POLÍTICA AMBIENTAL 
 
OBJETIVO 

Declarar os princípios norteadores da gestão ambiental visando assegurar que os 
processos e operações da ISA CTEEP e suas controladas estejam alinhados com o 
desenvolvimento sustentável. 

DECLARAÇÕES 

• Contribuímos para a conservação da biodiversidade, implementando ações 
responsáveis com o meio ambiente, minimizando os impactos sobre as 
espécies e ecossistemas, mitigando e compensando os impactos que nossas 
atividades geram, para proteger e preservar o meio ambiente. 

• Estamos associados e contribuímos com os grandes desafios de interesse 

global em questões de biodiversidade e mudanças climáticas. 

• Cumprimos e respeitamos a legislação ambiental e os demais regulamentos 
aplicáveis estabelecidos no país, bem como as convenções, acordos e tratados 
relevantes e os compromissos voluntários assumidos pela ISA CTEEP e suas 
controladas. 

• Valorizamos, respeitamos e apoiamos o patrimônio natural e cultural, 
especialmente aquelas áreas protegidas importantes para a biodiversidade, 
nas categorias I-IV (áreas de alto valor para a biodiversidade), com base no 
que está estabelecido nas declarações da União Internacional para a 
Conservação da Natureza (IUCN). 

• Estamos comprometidos com a qualidade e excelência na gestão ambiental 
que acompanha todo o ciclo de vida dos ativos, por meio de ações como: 

o Gerenciar os impactos ambientais com uma abordagem preventiva. 

o Abordar as contingências ambientais que podem afetar os recursos 
naturais, ecossistemas, comunidades ou suas interrelações. 

o  Identificar e avaliar os riscos que o desenvolvimento das nossas 
atividades pode gerar sobre os sistemas naturais e ambientes sociais 
onde atuamos e implementar as medidas necessárias para sua gestão. 

• Promovemos a implementação de Sistemas de Gestão Ambiental que 
contribuam para a melhoria contínua, promovam a ecoeficiência e o uso 
sustentável dos serviços ecossistêmicos e recursos naturais, potencializem os 
efeitos positivos e garantam o cumprimento dos objetivos e metas de 
desempenho ambiental. 





 
 

 

• Desenvolvemos processos eficazes de educação, comunicação, informação e 
participação, que visam fortalecer o relacionamento com as comunidades e sua 
convivência saudável com a infraestrutura e o meio ambiente. 

• Estamos comprometidos em medir, reduzir e compensar nossas emissões de 
Gases de Efeito Estufa. 

• Estendemos de forma vinculante e promovemos o cumprimento dessas 
declarações e demais obrigações ambientais aos fornecedores e 
subcontratados ao longo do ciclo de vida dos ativos. Buscamos um processo 
de due diligence nas empresas subcontratadas e nos processos de fusões ou 
aquisições, ampliando nossa política para garantir as melhores práticas 
ambientais nas nossas alianças. 

 

 
PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 

Os papéis e responsabilidades específicos relacionados à aplicação desta política são 
aqueles declarados no sistema de gestão ambiental da ISA CTEEP e suas controladas. 

 

 

Aprovada no Conselho de Administração ISA CTEEP em 01 de dezembro de 2020. 

 

 
 
 
 

Rui Chammas 
Diretor Presidente 
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