
O cuidado com o meio ambiente é assumido como um valor primordial, estabelecendo-se os seguintes princípios:

Cumprir com a legislação aplicável, assim como com os acordos voluntários aos quais se subscrevam, relacionados ao 

cuidado com o meio ambiente, ao uso e consumo de energia e à eficiência energética.

Todos os níveis de liderança são os principais responsáveis em suas áreas pelos resultados do cuidado com o meio ambiente. 

O compromisso e a capacitação de todo o pessoal nas questões ambientais e de energia são essenciais.

O cuidado com o meio ambiente e a eficiência energética são de responsabilidade tanto do pessoal da Ternium como de 

suas subsidiárias e de seus fornecedores e prestadores de serviços.

Os componentes ambiental e de energia devem estar integrados a todos os processos de gestão da empresa.

Promover a melhoria contínua do desempenho ambiental e energético, realizando os esforços necessários para alcançar 

os objetivos e metas estabelecidos.

Prevenir a contaminação na fonte, controlando os aspectos ambientais significativos de nossas operações e minimizando 

seus impactos e riscos ambientais.

Promover a aquisição de produtos, tecnologias e serviços energeticamente eficientes e a implementação de projetos que 

melhorem o desempenho energético.

Utilizar de maneira eficiente a energia e os recursos naturais. 

Fomentar a utilização das melhores tecnologias e práticas, assim como o uso de energias renováveis, quando for viável. 

Em cada empresa, todos são responsáveis pela gestão ambiental e de energia:

A empresa proporciona os meios e recursos para o cumprimento desta política, apoiando assim a sustentabilidade de todas 

as operações, em função do contexto onde opera.

Todas as pessoas que acessam suas instalações, incluindo pessoal próprio, fornecedores, contratados e clientes, devem 

cumprir esta Política.

A empresa procura compartilhar esses princípios em toda a sua cadeia de valor e em todas as comunidades onde atua 

para promover: o cuidado com o meio ambiente, o uso e consumo eficiente de recursos energéticos e um diálogo aberto 

com as partes interessadas.

Esta Política aplica-se à Ternium e suas subsidiárias. Em todas elas sua divulgação e cumprimento serão promovidos.

Política Ambiental e de Energia

Ternium, companhia siderúrgica integrada comprometida com a preservação do meio ambiente, tem como 
objetivo alcançar os mais altos padrões de desempenho ambiental e energético, como base para conquistar um 
desenvolvimento sustentável em todas as suas operações, em relação aos seus funcionários, à comunidade e às 
gerações futuras. Para isso adota o compromisso de desenvolver um sistema produtivo integrado e ecoeficiente 
com um alto nível de desempenho e melhoria contínua. 
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