
 

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
FREITAS, N. B. B. A experiência do movimento sindical na análise de acidentes químicos ampliados. 
In: FREITAS, C. M., PORTO, M. F. S., and MACHADO, J. M. H., orgs. Acidentes industriais 
ampliados: desafios e perspectivas para o controle e a prevenção [online]. Rio de Janeiro: Editora 
FIOCRUZ, 2000, pp. 149-168. ISBN: 978-85-7541-508-5. Available from: doi: 
10.747/9788575415085. Also available in ePUB from: http://books.scielo.org/id/jn8dd/epub/freitas-
9788575415085.epub. 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution 
4.0 International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons 
Atribição 4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative 
Commons Reconocimento 4.0. 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Parte II – Cenário 
5. A experiência do movimento sindical na análise de acidentes químicos ampliados 

 

Nilton Benedito Branco Freitas 



A EXPERIÊNCIA DO MOVIMENTO SINDICAL NA
ANÁLISE DE ACIDENTES QUíMIcos AMPLIADOS

Nilton Benedito Branco Freitas

A partir da organização e da estruturação nacional das centrais sindicais, o
movimento sindical brasileiro vem desenvolvendo importantes experiências na área
da saúde do trabalhador e do meio ambiente, nos últimos 15 anos. Particularmente
a partir do início dos anos 90, novas questões foram incorporadas à agenda sindicai;
como a problemática ambiental e a questão dos acidentes químicos ampliados.1 No
campo da Central Única dos Trabalhadores (CUT), maior e mais importante central
sindical da história do País,2 das ações isoladas e desarticuladas dos sindicatos
passou-se às ações centralizadas nacionalmente,3 que permitiram saltos de qualidade
no aspecto conceitual e de elaboração de propostas temáticas, conduzidas de forma
articulada desde a intervenção no local de trabalho até a defesa de posições junto a
governos, confederações empresariais e instituições públicas e de pesquisa, no âmbito
nacional e internacional.40 caso escolhido para ser relatado neste texto incorpora
algumas dessas experiências sindicais e evidencia bastante a abrangência que os
sindicatos brasileiros procuram remeter ao tema dos acidentes químicos ampliados,
que por sua própria natureza e suas características se insere naquilo que a CUT
definiu como ternário de sua intervenção na opção por uma prática sindicai.não-
corporativa e voltada para a busca da cidadania.5

1 A intensificação da reestruturação produtiva no País e os efeitos da globalização da economia influenci-
aram fortemente a inclusão da problemática ambiental na agenda sindicai, entre outras questões.

2 A CUT, fundada em agosto de 1983, possui atualmente cerca de 3 mil sindicatos filiados, com mais de 19
milhões de trabalhadores na base.

3 Em 1990, foram fundados o Instituto Nacional de Saúde no Trabalho (INST) e a Comissão Nacional de
Meio Ambiente (CNMA). Nesta época estruturavam-se ainda os departamentos e confederações por
ramo de atividade. Em 1994, foi formado o Coletivo Nacional de Saúde, Trabalho e Meio Ambiente
(CNSTMA).

4 Alguns acidentes ampliados ocorridos no País recentemente (Enchova, Namorado I, Duque de Caxias e
Petroquímica União, por exemplo) já registraram elementos de resposta sindicai. A CUT também parti-
cipou do Seminário Latino-Americano sobre o assunto realizado em 1994 pela OIT, em São Paulo. Em
1995, a CUT organizou em São Paulo um seminário nacional sobre o tema, com o apoio da OIT.

5 Definição política do seu 4a Congresso Nacional (Concut), realizado em 1991.
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UM CASO DE EXPLOSÃÓ E MORTE NO COMPLEXO
PETROQUÍMICO DE SÃO PAULO

No dia 15 de julho de 1992, uma explosão seguida de incêndio iria tornar público
um processo que vinha se delineando há algum tempo na indústria Petroquímica
União S.A~ (PQU), primeira central de matérias-primas petroquímicas do País: o
sucateamento dos equipamentos e a diminuição do quadro de pessoal - reflexo
imediato e concreto do Programa Nacional de Desestatização (PND) iniciado no
Governo Collor de Mello.

O rompimento de uma linha na saída de'um Forno de Preaquecffnento da Unidade
de Hidrodessulfurização de Nafta e Reforma Catalítica, por onde circulavam nafta e
hidrogênio aquecidos e sob pressão, foi a causa da explosão seguida de incêndio: "O
produto em combustão atingiu a plataforma dos equipamentos vizinhos (...) onde
estavam sendo efetuados trabalhos de manutenção elétrica, pintura e refratamento de
linhas do sistema de preaquecimento de ar" (Galli, Possebom & Olle, 1992:05).

Dez pessoas foram atingidas. O acidente custou a vida de um trabalhador de 26
anos que exercia a função de eletricista de manutenção e veio a falecer um dia após
o acidente. Outros dois trabalhadores-de firmas empreiteiras também sofreram
queimaduras graves no corpo. Os demais, sete trabalhadores de firmas empreiteiras,
sofreram luxaç6es após saltarem dos andaimes e plataformas em que se encontravam
no momento do acidente. Além disso, os custos da interdição determinada pelo juiz
resultaram em prejuízos de cerca de US$ 30 milhões declarados pela empresa e
US$16,5 milhões declarados pelos seus principais clientes - resultado da imprevista
falta de suprimento de matérias-primas.

Tinha início também um dos mais vigorosos processos de intervenção social e
do Estado em uma empresa petroquímica no Brasil, materializado em iniciativas
como: ação civil pública movida pelo Sindicato dos Químicos e Petroquímicos do
ABC e a Promotoria de Justiça de Acidentes do Trabalho de Santo André; fiscalização
e interdição de áreas pela Delegacia Regional do Trabalho de São Paulo (DRT/SP) e
Justiça Cível; forte mobilização dos trabalhadores da empresa, em conjunto com as
entidades ecológicas e de moradores da região; investigações internas pelos membros
da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CruA), da Comissão Especial de
Investigação das Causas do Acidente (constituída pela direção da empresa), das
seguradoras da empresa, da Polícia Técnica, do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar
e outros - tudo com o mais completo e rigoroso acompanhament0 da imprensa
local e regional.

A Petroquímica União S.A. (PQU), cenário deste processo, localiza-se na região
do ABC paulista. Com menos de 600 empregados atualmente e 1.210 na época do
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acidente relatado, produz etileno (460 mil toneladas/ano atualmente), benzeno,
propeno, butadieno, tolueno, xilenos mistos, ortoxileno, resíduos aromáticos,
alqui lbenzeno, resinas de petróleo e diversos outros produtos a part ir do
recebimento de nafta de três refinarias da PETROBRAS localizadas no estado de São
Paulo (Refinaria do Vale do Parada - REVAP; Refinaria de Paulínia - REPLAN; e
Refinaria Presidente Bernardes - RPBC), por meio de sistema de dutos. Constituída
em 1966, a PQU, como é mais conhecida, iniciou suas atividades produtivas em
1972, consagrando-se como a primeira central de matérias-primas petroquímicas
do País, constituindo-se como modelo de empreendimento pára suas sucessoras:
a Companhia Petroquímica do Nordeste (CoPENE) ,  em Camaçari .(Bahia), e a
Companhia Petroquímica do Rio Grande do Sul (CoPESUL), em Triunfo, que
iniciaram sua produção em 1978 e 1982, respectivamente.

As CAUSAS DO ACIDENTE

O rompimento da tubulação de saída dos vapores do forno ocorreu devido a
uma elevação abrupta de temperatura do produto no trecho, chegando a patamares
estimados da ordem de 775 °C," quetevaram a um 'escoamento" do material do tubo
cerca de 15 minutos após o alinhamento da nafta, com o sistema já pressurizado
com gás. Segundo laudo técnico elaborado pelos peritos judiciais e assistentes técnicos
que analisaram o ocorrido,

poderia se pensar que as reações exotérmicas responsáveis pelo aquecimento das
tubulações de saída do Forno BA 401 teriam sido provocadas pela presença de produtos
não-especificados no processo (o oxigênio, entre outros), na mistura nafta e hidrogênio,
como foi verifica& na análise de matéria-prima realizada logo após o acidente. (Galli,
Possebom & Olle, 1992:05-06)

Laudo elaborado pela pQu, em conjunto com a Universidade de Campinas e
a FUNDET (PQU, UNICAMP ~ FUNDET, 1992), descarta essa hipótese ao deduzir que a
quantidade de oxigênio encontrada no material analisado não era suficiente para
justificar a elevação de temperatura, apontando outros fatores como responsáveis
pelas reações exotérmicas ocorridas:

Sob condições apropriadas de temperatura, pressão, tipo de catalisador etc., mistura
de nafta e hidrogênio pode dar origem a reações de hidrogenação, craqueamento e
hidrocraqueamento, incluindo hidrodesalqu~lação. Hidrocraqueamento e hidrogenação
são reações altamente exotérmicas; o craqueamento em si é endotérmico mas, na presença
de hidrogênio, a subseqüente etapa de hidrogenação torna o processo igualmente
exot&mico; as reações catalíticas de hidrogenação e hidrocraqueamento ocorrem na
presença de metais e sulfetos metálicos; esses compostos foram encontrádos nas
serpentinas dos fornos. (Galli, Possebom & Olle, 1992:06)
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A análise do relatório do acidente realizado pela própria empresa permite ainda
constatar que o alinhamento de nafta no sistema foi implementado sem aguardar o
resultado da análise de composição feita pelo laboratório, evidenciando a pressa em
operar a planta e diminuir o seu tempo de parada (Galli, Possebom & Olle, 1992).

Esta mudança de um procedimento de fabricação original não é prática
exclusiva da Petroquímica União e, com certeza, não era a única na empresa até
então. Outras mudanças ao longo do tempo foram acontecendo de acordo com a
cultura, os conhecimentos e a necessidade da empresa. No caso específico desse
acidente, evidenciou-se a ausência de um roteiro formal de operação da partida
da unidade que fosse do domínio e do conhecimento de todos os envolvidos
(operação e áreas de apoio). A existência de serviços de manutenção em andamento
no momento da partida é o reflexo claro dessa descoordenação - além da causa
direta da existência de vítimas humanas.

MORTE ANUNCIADA: SÉRIE DE ACIDENTES ANUNCIAVA O PIOR

O acidente de 15 de julho de 1992 foi precedido de dois outros: o primeiro
ocorrido em 16 de maio e o outro em 10 de julho do mesmo ano. O primeiro obrigou
a antecipação da Parada Geral XII da empresa em pelo menos uma semana e se
deveu ao vazamento em um dos tubos da serpentina do Forno da Área 600, sem que
isso desencadeasse um processo catastrófico apesar de a operação envolver
hidrocarbonetos misturados com hidrogênio.

O segundo adquiriu caráter de maior gravidade e não se constituiu em catástrofe
por uma casualidade. Neste evento, um vazamento de hidrogênio pela junta de um
trocador de calor resultou em violenta explosão às cinco horas da madrugada,
seguida de incêndio rapidamente debelado e que deixou para trás um rastro de
destruição que atingiu diversas residências próximas à empresa.

As 'causas destes dois acidentes estão associadas às más condições de
manutenção dos equipamentos'. No primeiro, a serpentina encontrava-se seriamente
comprometida pelo tempo e pelas condições de uso, levando inclusive à interdição
do equipamento pela DRT/SP e sua completa substi0aição em dezembro de 1992.
No segundo, constatou-se que a referida junta estava 'mordida', denotando
problemas com a montagem executada por firma empreiteira na Parada XII, sem
que os serviços de acompanhamento e fiscalização da PQU tivessem capacidade de
detectá-lo. Além disso, a inexistência de equipe noturna de manutenção mecânica e
caldeiraria impossibilitou que o vazamento, detectado na primeira hora da
madrugada, fosse sanado até as cinco horas, quando evoluiu para a explosão.
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A INTERDIÇÃO DA FÁBRICA E O DIREITO DE RECUSA
Todos esses acidentes foram acompanhados de perto pelo Sindicato dos

Químicos e Petroquímicos do ABC, que tinha na época um dirigente trabalhando na
empresa, além de militantes na CruA. Estes já vinham se reunindo com o objetivo de
reunir evidências das más condições de manutenção da planta, quando ocorreu o
acidente de 15 de julho de 19921 Com a morte do trabalhador, o sindicato tomou a
frente das ações e conseguiu sensibilizar um grande número de trabalhadores a apontar,
nas suas respectivos áreas, os riscos existentes. Essas informações foram levadas à
Promotoria de Acidentes do Trabalho do município que, junto com o ~indicato,

,.pr°m°veu. _ , uma ação civil pública contra a empresa. O sindicato reivindicava a
mterdiçao da empresa, que também foi requerida à Subdelegacia Regional do Trabalho
de Santo André (DRT/SA) e à Procuradoria Regional do Trabalho em São Paulo, por
meio da Coordenadoria de Inquéritos Administrativos e Assuntos Especiais (CIAE).
Além disso, os trabalhadores decidiram "não reiniciar a produção' das áreas que
julgavam representar risco para eles próprios e para os moradores vi "
Esta decisão se bas ,, ,~,~ ~1~-__., 1 ,-, zinhos da empresa.
'D"  "

eou ,-~,L uau~u,a cta convenção Coletiva de Trabalho referente ao
lrelto de Recusa ao Trabalho em Condições de Risco Grave e Iminente'

A DRT/SA também 'interditou' imediatamente após o acidente o local em que
este ocorreu e as áreas circtmvizinhas, deterrmnando ampla análise por técnicos da
DRT/SP e da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do
Trabalho (FUNDACENTRo) nas demais áreas da planta. A direção da empresa tentou
impedir a participação de assessorest'ecmcos e dirigentes do sindicato nesses
levantamentos, porém o procurador da Promotoria de Justiça do Centro de Apoio
Operacional das Promotorias de Acidentes do Trabalho garantiu a ação, ameaçando
de prisão os dirigentes da empresa. A participação dos trabalhadores era de grande
importância, uma vez que eram eles próprios que realmente conheciam os
equipamentos que apresentavam problemas de manutenção. Concornitantemente,
diversos trabalhadores operacionais,t'ecrucos" de inspeção e manutenção e membros
da Crua foram chamados para depor no Ministério Público, com o objetivo de instruir
a Ação Civil Pública.

No entanto, na noite de 23 de julho de 1992, foi detectado um furo em um
trocador de calor que contaminava a água das caldeiras, ocasionando mais uma vez
a paralisação da fábrica. Durante o processo de parada, a ruptura de um seio
mecânico de uma bomba de propileno ocasionou grande vazamento do produto,
além do rompimento de uma serpentina de um dos fornos de aquecimento de
utilidades. Por pouco mais uma tragédia não aconteceu.

Na manhâ seguinte, horas depois deste quarto acidente, centenas de pessoas
participaram de um ato ecumênico em homenagem ao sétimo dia da morte do
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trabalhador, realizado na portaria principal da empresa. O ato foi organizado e
amplamente convocado pelo sindicato, contando com a presença do prefeito de Santo
André, dois padres, um pastor metodista, uma pastora luterana, vereadores, entidades
ambientalistas, associações de moradores, grupos de mulheres e até um grupo punk,
além de familiares da vítima e dos demais trabalhadores da empresa. Neste evento,
Os trabalhadores de empreiteiras paralisaram suas atividades dentro da empresa.

Este quarto acidente foi decisivo para que o juiz da 7~- Vara Cível de Santo
André concedesse, no dia 31 de julho daquele ano, medida liminar na Ação Civil
Pública m0vida pelo Ministério Público e Sindicato, determinando a interdição da
fábrica "por representar risco concreto e iminente à vida e incolumidade física dos
operários e dos residentes nas proximidades das instalações da indústria". Em sua
histórica decisão, o juiz argumentou ainda que "a questão transcendia as normas de
proteção ao trabalho; sendo algo mais amplo e caro, a segurança pública [grifos do
autor] (...) sobretudo quando esteja em jogo o mais precioso dos bens, a vida humana
(Constituição Federal, art. 5~)". E concluiu: "Lícito exigir, portanto, que a empresa
demonstre ao Poder Público a efetiva segurança de suas instalações antes de iniciar
as atividades". No ato da interdição, o juiz nomeou três peritos judiciais (um
autônomo e dois técnicos da FUNDACENTRO) para avaliar tecnicamente as medidas a
serem adotadas pela empresa.

Interessante frisar que o conceito de 'amplo' foi utilizado pelo magistrado para
justificar a tese e a necessidade da interdição, fazendo clara referência ao risco de acidente
ampliado (a 'segurança pública') que as instalações petroqtuínicas representavam naquele
momento para os trabalhadores e os moradores vizinhos da empresa.

A empresa tentou derrubar a interdição de todas as formas possíveis.
Inicialmente, interpôs um agravo de instrumento. Negado este, tentou impetrar um
mandado de segurança junto ao Tribunal de Justiça do Estado, que também foi
rejeitado. Passou então a pressionar os trabalhadores, ameaçando inclusive de não
lhes pagar o salário. Iniciaram-se então as pressões de outras empresas,
particularmente aquelas da segunda geração petroquímica, localizadas na Baixada
Santista (a maior parte delas, localizada no ABC, não ousou fazê-lo): Centro das
Indústrias do Estado de São Paulo (QESP), de Cubatão, Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo (FIESP), Sindicato das Indústrias de Produtos Químicos e Afins
do Estado de São Paulo (SINPROQUIM) e até o Sindicato dos Trabalhadores Químicos
da Baixada Santista (ligado à Força Sindicai). Todos estavam preocupados com a
paralisação de diversas empresas devido à falta de suprimento de matérias-primas,
seguida da ameaça de demissões nessas mesmas empresas (preocupação expressada
pelo sindicato de trabalhadores citado).

A ocorrência de um acidente similar na COPESUL nesta mesma época contribuiu
também para a falta de matérias-primas no mercado. Neste acidente, seis
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trabalhadores sofreram queimaduras graves. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores
do Pólo Petroquímico de Triunfo (SINDIPOLO/RS), Rio Grande do Sul, as causas
foram as mesmas apontadas na PQU: número reduzido de pessoal e a existência de
uma política de falta de investimentos em manutenção e segurança.

Porém, a desinterdição provisória da PQU determinada pelo juiz, ainda que
temporária, só veio a ocorrer no dia 14 de agosto de 1992, após sucessivas reuniões
entre empresa, sindicato e Ministério Público e diversas assembléias dos
trabalhadores - que 'se recusavam a voltar a operar a planta sem a adoção de plenas
medidas de segurança' -, o que implicava maior transparência da gerência da fábrica
quanto às reais condições de operação dos equipamentos.

A 'decisão judicial' veio acompanhada de exigências, tais como:
- a determinação de ampliação da equipe de manutenção de turno, que passou a ser

constituída por dois mecânicos, dois caldeireiros, dois eletricistas e dois instrumentistas,
além de um Corpo de Bombeiros profissional constituído minimamente por um
supervisor e oito auxiliares;

- a prestação de informações necessárias a um 'periciamento" da fábrica a ser realizado
por técnicos indicados pela Justiça, pelo sindicato, o Ministério Público e a própria
empresa;

, a determinação de prazo de 90 dias para elaboração de laudo técnico por esses técnicos,
contendo as medidas de segurança necessárias que, se não cumpridas nos prazos
determinados, poderiam implicar nova interdição.

Um acordo firmado entre empresa e sindicato no dia 13 de agosto de 1992
(PQU & SINDIQUIM ABCD, 1992) e um "laudo preliIninar" assinado pelos peritos
judiciais nomeados após a interdição (Olle, Possebom & Rossi, 1992), atestando
condições seguras de operação da planta, viab'flizaram a citada decisão judicial. No
acordo com o sindicato, a empresa, "após profunda avaliação das condições da
planta, conclui pela inexistência de risco grave e iminente (...) assumindo a
responsabilidade da retomada imediata das suas atividades operacionais" (Oile,
Possebom & Rossi, 1992:20).

Reunidos em assembléia no interior da fábrica, os trabalhadores resolveram
então reiniciar o trabalho, depois de terem exercido seu legítimo direito de recusa,
garantido pela Constituição estadual e a Convenção Coletiva da categoria.

O LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SEGUILANÇA NA FÁBRICA

Em 18 de janeiro de 1993, terminou o prazo concedido pelo juiz para que os
técnicos se manifestassem. Coincidentemente, no dia seguinte um acidente de grande
proporções provocou pela primeira vez a decretação do "estado de emergência' do
pólo petroquímico de Camaçari, Bahia. Um incêndio nas tubovias que interligam as
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empresas do complexo industrial quase repete os acidentes dos pólos paulista e do
sul (Química Industrial, 1993), evxdenclando por completo que a situação de degradação,

°

das plantas Petroquímicas em vias de privatização era generalizada no País.
O laudo técnico de três peritos (Galli, Possebom & Olle, 1992), após investigar

as causas dos acidentes ocorridos e tecer considerações fundamentadas sobre
'Familiaridade, Treinamento Específico, Treinamento de Segurança, Trabalhos com
Empreiteiras e Equipamentos (Vida Util), apresentou a seguinte conclusão:P         i

(...) está ocorrendo redução de efetivo e de treinamento, acompanhada de elevada
familiaridade com os processos, procedimentos e equzpamentos e de envelhecimento
das instalações, que s~o todos fatores de risco de acidentes, internacionalmente
reconhecidos. (Galli, Possebom & Olle, 1992:20)

O assistente técnico do sindicato utilizou como método de investigação a
aplicação de questionários com perguntas sobre: segurança de processo; manutenção
e inspeção técnica de equipamentos; treinarnento e preparação para emergências;
organização de emergência; segurança das instalações; procedimentos operacionais
ede manutenção; recursos humanos e materiais disponíveis. Estes 'requerimentos
de informações' foram dirigidos aos representantes da empresa e, ao mesmo tempo,
juntados aos autos,  confer indo- lhes o caráter  de"      ,

quesitos processuais Esteprocedimento garantiu maior confiabil idade às respostas, visto que eram
apresentadas simultaneamente ao assistente técnico do sindicato e ao juiz.

A apresentação das respostas dos questionários foi seguida de inspeções nos
locais de trabalho; verificação dos prontuários de equipamentos; reuniões com os
técnicos da empresa; solicitações de informações complementares; análise de
documentos, e, evidentemente, reuniões com os trabalhadores. Esta 'etapa cio método
mvestigativo" adotado tinha como objetivos: obter os esclarecimentos que se fizessem
necessários; testar a confiabilidade das informações prestadas; aumentar o nível de
conhecimento e informação do sindicato sobre o processo de produção e as condições
de trabalho na empresa, ampliando assim o leque de assuntos a serem investigados.

O resultado deste trabalho foi consubstanciado no laudo técnico do assistente
técnico do sindicato (Freiras, 1993) e dividido em quatro partes:

quanto aos equipamentos e instalações industriais, apontando que a empresa não cmnpria
uma série de dispositivos legais, particularmente os referentes às Normas
Regulamentacloras 10, 12 e 13 do Ministério do Trabalho, além de equipamentos e
instalações físicas da empresa encontrarem-se desgastados, não oferecendo segurança
adequada aos seus operadores;

 " quanto aos recursos humanos existentes, apontando falta de rotinas programadas para
treinamento de segurança para os trabalhadores da empresa e empreiteiras, bem como
para os integrantes da Organização de Emergência, além de
gerando grande quantidade de" horas extras ......... falta depessoal na operaçao,

,~~,~ «~,~rreram aesgaste excessivo -contribuindo estes fatores para urna situação de risco alarmante que pode adquirir
proporções catastróficas;
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i quanto aos procedimentos operacionais, destacando que:
As paradas e partidas das unidades eram executadas sem ciência do S~sIN (Setor de
Segurança Industrial), que continuava a emitir "PPS" (Permissão para Serviço) em
áreas potencialmente perigosas; As áreas em Partida ou Parada não eram isoladas,
desobstruídas, limpas (...); Os andaimes de madeira e outras estruturas metálicas não
eram desmontados (.....) as pessoas continuavam trabalhando sobre eles em serviços
não relacionados às operações; A hierarquia da Unidade não dispunha de um roteiro
único de operação que. garantisse uniformidade das açòes de Partida ou Parada; As
informações originárias dos Relatórios de Inspeção não são devidamente repassadas
(.....) aos operadores (...); xzste uma pratzca de se utdzzar a Rede de Água vara Incêndio
para a lavagem de tanques e equipamentos (..) (Freitas, 1993:59-60);

" quanto aos sistemas de proteção existentes que revelavam a falta de'investimentos nos
últimos anos na segurança da fábrica e em contratação e treinamento de pessoat,
particularmente aos vinculados à Organização de mergencla, havendo inclusive falta

E ^    '
de pessoal qualificado e experiente principalmente nos períodos de turno fora do
expediente administrativo. Falta de sinalização adequada de segurança, a não-
consideração da necessidade de comunicação de correnclas ao poder executivo local e

O ^ '

a comunicação de emergências aos moradores vizinhos à empresa e sua eventual
evacuação não eram previstas no Plano de uxlho Mútuo (PAM). Ambulâncias

A "
inadequadas e em estado precário e ausencla de me&das preventivas que tornavam oa  ̂   "
Centro de Controle de Processo propício à formação de atmosferas explosivas m area

e     "de painéis elétricos, devido à infiltração de aromáticos pelos dutos e canaletas, também
foram apontadas. Todas essas falhas caracterizavam uma situação grave de risco,
principalmente para os trabalhadores da empresa e os das empreiteiras.

Os dois laudos técnicos juntados aos autos apresentaram recomendações que
tinham por objetivo corrigir as irregularidades e desconformidades apontadas, e
mui tas  de las  fo ram executadas imedia tamente ,  ou t ras  no decor rer  de  prazos
definidos conjuntamente pelas partes (sindicato, empresa e Mlrusteno ubhco), na .   .  p  -     .
forma de acordo.

Além destes, outro processo de investigação foi conduzido por engenheiros da
Divisão de Segurança e Saúde no Trabalho (DSST) da DRT/SP, acompanhado pelo
d i r i g e n t e d  "  " "  o sindicato na fabrica e o engenheiro do sindicato. O roteiro de investigação
adotado pelo órgão fiscalizador foi baseado nas numerosas irregularidades apontadas
nos depoimentos dos trabalhadores no Ministério Público Cada uma das enuncias

d "  "
foi investigada e diversas recomendações foram feitas com o sentido de corrigir as
falhas existentes

Desta maneira, a pauta de investigação os tecmcos da DRT/SP se diferenciavad "  "
daquela mais ampla, empreendida pelos peritos judiciais e assistentes técnicos nos
autos da Ação Civil Pública do Ministério Público. A participação do sindicato nas
duas instâncias capacitou-o a negociar de forma global um conjunto de medidas de
engenharia e organizacionais que garantissem o retorno da segurança na fábrica.
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Os ACORDOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA

O primeiro acordo firmado sobre os levantamentos efetuados na PQU ocorreu
no âmbito da DRT/SP em 3 de novembro de 1993, tendo como principais aspectos:

" reconhecimento das condições operacionais satisfatórias de numerosos equipamentos
(trocadores de calor, vasos, torres, bombas etc.);
organização e dimensionamento dos treinamentos de segurança das Brigadas de
Emergência, de empregados próprios e de terceiros;

i aquisição de duas novas ambulâncias tipo Furgoline e programa de treinamento periódico
para os motoristas;
regularização das inspeções da malha de aterramento elétrico e substituição de pára-
raios obsoletos (tipo radioativo);

 adequação de plataformas, sistema de sinalização por cores e sistema de inspeção
de caldeiras e vasos sob pressão (NR-13), carros de bombeiros e sistemas automáticos de
alarme e combate a incêndio;
definição de soluções para infiltração de hidrocarbonetos no subsolo da sala do Centro
de Controle de Processo e para o tratamento biológico da água de incêndio da lagoa;

"instalação de um Sistema Supervisor de Segurança Industrial, com 270 detectores de gases
e vapores e 30 telefones de emergência, além de 13 consoles para operação de rádios com
duas faixas adicionais de freqüência;

finalmente, a realização de reuniões mensais entre empresa e sindicato para a verificação
da existência de vazamentos que pudessem oferecer risco à segurança.

Em14 de abri l  de 1994, um segundo acordo, de caráter complementar,  foi
estabelecido no âmbito da Ação Civi l  Públ ica do Ministér io Públ ico Estadual,
acrescentando novos temas à agenda de compromissos firmados anteriormente, como:

. garantia de acesso dos trabalhadores e seus representantes na CIPA aos resultados das
inspeções dos equipamentos;

" publicação trimestral do direito previsto na alínea a, no boletim Acontece, editado e
distribuído pela empresa;
permanência de equipes de manutenção e bombeiros nos turnos, na forma apontada
pelos peritos judiciais em agosto de 1992, na época da desinterdição da fábrica;
ampliação da pauta das reuniões mensais para quaisquer assuntos relacionados à
segurança e à saúde dos trabalhadores;

 manutenção de nível elevado de treinamento para empregados próprios e de terceiros,
com especial ênfase para as Paradas Gerais;
execução de 55 Recomendações de Inspeção de Equipamentos, remanescentes de 1992,
até o término da Parada Geral XIII, em 31/5/94;

" realização da pintura de todos os eqmpamentos e instalações de acordo com a NR-26,
em 36 meses;

 garantia de visita mensal de técnico e dirigentes do sindicato à empresa, desde que esta
seja informada previamente em até cinco dias;
informação sobre os riscos do parque industrial, do lado de fora dos muros da empresa,
voltado para as ruas do Jardim Sônia Maria;
estipulação de multa no valor de 20% de cada item descumprido.
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As reuniões mensais de segurança realizadas na forma dos acordos fizeram
com que uma série de novos assuntos fossem acrescentados à pauta de discussões,
além daqueles previamente firmados, como por exemplo:

acionamento e motorização das válvulas Rhefia;
mudança no projeto de água de alimentação de caldeiras;
acendimento dos fornos cilíndricos, com instalação de ignitores;
procedimento de drenagem dos lastros de tanques;
acidente na Ärea 900; vazamentos nas Áreas 400, 300 e 200;
adequação dos vãos de guarda-corpos e escadas;
dobras e coberturas de pessoal e efetivo mímmo nos turnos;
acidente de 28 de novembro de 1995 com Parada de Emergência da Fábrica;"

I adequação das condições de segurança da estação da CONCÁS;
inspeção e recomendações de segurança e sobre benzeno no SEL II.

A dinâmica adotada com essas reuniões mensais permitiu que o sindicato
passasse a ter maior controle sobre as condições de segurança na empresa. Porém,
essa rotina de reuniões sobre segurança não ficou totalmente imune aos demais
assuntos que caracterizam as relações sindicato versus empresa no Brasil, sofrendo
por diversas ocasiões as influúncias dessas demais questões (greves; demissões;
participação nos lucros e resultados; eleições para a Diretoria de Representação dos
Empregados - vencida pelo diretor do sindicato na fábrica sem que tenha conseguido
tomar posse - etc.). Por estes e outros motivos, as reuniões não chegaram a ter uma
rígida periodicidade mensal, sofrendo inclusive interrupções.

A REvisÃo TRIPARTITE DA NR-13: INTRODUZINDO A PREVENÇÃO
DE ACIDENTES QUíMICOS AMPLIADOS NA LEGISLAÇÃO VIGENTE

Em fevereiro de 1994, a Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho do
Ministério do Trabalho (SSST/MTb) deu início ao processo de revisão e atualização
da NR-13 da Portaria 3.214/78, que trata da Segurança de Caldeiras e Vasos de
Pressão. Este processo foi iniciado como resposta da SSST/MTb a uma movimentação
em curso no meio empresarial - coordenado pelo Institu.to Brasileiro do Petróleo
(IBP) - em conjunto com o Instituto Nacional de Metrologia (INMETRO), que tinha por
objetivo apresentar ao governo uma nova versão da NR. O argumento empresarial
- entendido como válido nas áreas de governo e trabalhadores- era que a NR vigente
estava ultrapassada em conceitos e era pouco operacional, dificultando seu pleno
cumprimento pelas empresas. Sua última atualização datava de 1984 e fora realizada
nos moldes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Segundo (Magrini,
1994:13), "compreendia somente empresas fabricantes, usuários e instituições
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governamentais e não dispunha de estrutura adequada para a melhor administração
do saber técnico-científico" A estratégia definida pela SSST/MTb foi organizar um
Grupo Técnico Tripartite (GTT) para proceder essa revisão, tendo sido chamados
inicialmente para compô-lo pessoas com reconhecida atuação no assunto (esta foi
u m a  d a s  p r i m e i r a s  e     ' ^  xpenen«as tr ipart i tes de revisão das NRs, não exist indo na
época fóruns e  proced imentos  a tua is  como a  Comissão Tr ipar t i te  Par i tá r ia
Permanente -  CTPP - e a chamada 'NR Zero' ,  que define a forma de revisão e
atualização de NRs). Essas pessoas foram:

 pelo governo: representante da DRT/SP; representante do INMETRO; representante da
SSST/MTb;

pelos trabalhadores: representante do Sindicato dos Químicos e Petroquím'icos do ABC/
Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisas de Saúde e Ambientes de Trabalho
(DIESAT) e representante do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro/CUT;
pelas empresas: representante da PQU/AssOciação Brasileira da Indústria Química/
ABIQUIM e do IBP.

A composição das partes reflet ia naquele momento e trazia para o cenário
nacional os mesmos atores sociais envolvidos no processo de intervenção da
Petroquímica União, motivo pelo qual os entendimentos acordados no âmbito
daquela empresa foram absorvidos sem grandes dificuldades e transformados em
legislação normativa de âmbito nacional.

Ass im sendo,  os  conce i tos  defin idos na redação da nova norma refletem
exatamente aqueles que foram'adotados no processo de investigação do acidente
da PQU e no encaminhamento das medidas corretivas implementadas, como:

ampliação e definição clara das situações de risco grave e iminente;
" valorização dos serviços próprios de inspeção de equipamentos nas empresas, em

detrimento dos serviços terceirizados;
melhorias no processo de qualificação dos operadores, com treinamentos e atualizações
permanentes;
livre acesso de operadores, pessoal de manutenção e inspeção, membros da Crua e dos
Sindicatos aos prontuários dos equipamentos;

poder de fiscalização aos sindicatos sobre os cursos e estágios de Operadores de caldeira;
 maior controle dos operadores sobre as inspeções de equipamentos;
 eliminação do papel cartorial do Ministério do Trabalho, transferindo aos sindicatos

maior poder de fiscalização e negociação de Projetos Alternativos de Instalação de
caldeiras e vasos de pressão;

" exigência-de maior qualificação do papel do Estado na fiscalização de caldeiras e vasos
de pressão;

t maior flexibilidade quanto aos prazos e ecmcas de inspeção;
i introdução de conceitos de segurança na operação e manutenção de caldeiras e vasos de

pressão, além da melhor especificação do papel da Inspeção desses equipamentos;
" menos burocracia e maior racionalização na emissão e na circulação de documentos;
I introdução de critérios de risco na classificação de caldeiras e vasos de pressão, como

inflamabilidade, toxicidade, temperatura e pressão de fluidos.
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Essas medidas representam, de modo geral, maior responsabilidade das
empresas, dos sindicatos e do poder público, uma vez que a todos foram definidas
atribuições importantes no controle do risco. Representam também rigorosas medidas
de prevenção da ocorrência de acidentes industriais de grandes proporções, visto
serem aplicáveis em instatações, equipamentos e processos existentes principalmente
em indústrias do ramo químico, petroquímico, de extração e refino de petróleo,
fabricação de celulose e papel, geração e distribuição de gases, fabricação de produtos
farmacêuticos e farmacoqm'micos, geração e distribuição de energia, fabricação de
produtos alimentares e muitos outros, inclusive do setor de serviços, como hospitais,
restaurantes, borracharias, oficinas, hotéis, motéis e saunas.

Diversos representantes técnicos de empresas e sindicatos de~sas atividades
econômicas participaram indiretamente dos trabalhos do GTT responsável pela
revisão e atualização da NR, assim como numerosos agentes de inspeção (médicos
e engenheiros) de DRTs de diversos estados. No campo empresarial, isto foi possível
devido principalmente aos esforços pessoais do representante da PQU que, com
apoio da empresa (a quem interessava 'universalizar' as novas exigências),
implementou uma rede nacional de informações composta por mais de uma centena
de especialistas na área, que permitiu-lhes opinar e intervir com seus conhecimentos
nas diversas etapas da redação elaborada pelos membros do GTT.

Os trabalhos do Grupo Técnico Tripartite foram encerrados em dezembro de
1994, com a publicação no Diário Oficial da União da Portaria 23, republicada por
motivos de impressão técnica em 26/4/95.

A etapa seguinte desta longa jornada de ampliação da ação sindicai no campo
dos acidentes ampliados foi a organização de um seminário nacional em que outras
experiências sindicais se somaram a estas, como relatado a seguir.

O SEMINÁRIO DE ATIBAIA SOBRE OS ACIDENTES AMPLIADOS --
SISTEMATIZANDO A EXPERIÊNCIA SINDICAL

No final de novembro de 1995, a Confederação Nacional dos Químicos da Central
Única dos Trabalhadores (CNQ/CUT) organizou, com o apoio da Organização
Internacional do Trabalho (OIT), no município de Atibaia (São Paulo), o Seminário
Nacional sobre os Riscos de Acidentes Maiores, do qual participaram sindicalistas
petroleiros, petroquímicos e químicos de todo o País.

O seminário foi organizado com o objetivo de difundir no meio sindicai os
conceitos, informações e técnicas de análises de risco sobre os acidentes 'maiores'
ou 'ampliados' (a part ir do seminário, o termo 'maiores' foi substi tuído por
'ampliado'). O evento contou também com a presença de representantes da área

governamental e empresariai.
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O diagnóstico levado pelos participantes ao seminário registrava que as ações
das empresas quanto à prevenção e à preparação para acidentes industriais ampliados
encontrava-se, até aquele momento, restrito a:

formação de Brigadas de Incêndio e Emergências;
 realização de exercícios simulados de situações de emergência;
- participação em Planos de Auxilio Mútuo (PAM) e Defesa Civil.

Relataram também perceber um incremento no risco de acidentes ampliados devido
principalmente a:

diminuiçào dos efetivos de-turnos (com perdas de membros nas brigadas, inclusive),
acompanhada do aumento da polivalência profissional;

 aumento de terceirização e quarteirização da mão-de-obra (manutenção, segurança,
produção etc.);
manutenção precária de equipamentos;

- automação acelerada de processos, desacompanhada de níveis satisfatórios de preparação
e treinamento.

Além disso, os sindicalistas apontaram as dificuldades que enfrentavam para poder
atuar na prevenção e na investigação de ácidentes ampliados em relação a:

- empresas: prática autoritária nas relações de trabalho; perseguições e punições aos
trabalhadores; impedimento da participação dos sindicatos nas investigações de
acidentes e fiscalizações de órgãos públicos; tentativa de desqualificação dos
trabalhadores para essa discussão;

serviços públicos: omissão; despreparo; desinteresse; impunidade às empresas; sucateados.
A partir dessas impressões e das informações técnicas recebidas, os sindicalistas

elaboraram um documento que representa a. síntese desse diagnóstico e de suas
propostas de ação neste campo, como pode se deduzir pelo seu título: Carta de Atibaia
sobre os Acidentes Qufmidos Ampliados: a visão dos trabalhadores (no final deste capítulo).

ANÁLISES E REFLEXÕES

Neste capítulo, procurou-se sistematizar uma rica experiência do movimento
sindical brasileiro na análise de acidentes químicos ampliados. Mais do que isso,
procurou-se também enfatizar os aspectos preventivos e as estratégias utilizadas
pelos trabalhadores neste campo; descrevendo ainda as premissas teórico-
metodológicas empregadas.

Situando o contexto social e político para o caso do acidente em questão e
utilizado como exemplo, primeiramente cabe alertar que não é por acaso que este
processo se desenvolve na região do ABC paulista, um dos mais importantes e
tradicionais cenários de luta operária no Pais - especialmente se levarmos em conta

que o momento polít ico vivenciado era marcado pelo início do processo de
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privatização de estatais e pelas primeiras denúncias de corrupção do Governo Collor
de Mello, gerando grande apelo e mobilização popular. Ademais, a principal força
motriz do processo - o Sindicatodos Químicos e Petroquímicos do ABC -- é
reconhecida no meio sindicai e acadêmico como um dos mais preparados e atuantes
nas questões da saúde do trabalhador, no Brasil.

Situando o acidente no contexto do atual modo de operação da maioria das
indústrias químicas e petroquímicas do País, deve-se chamar a atenção para a
evidenciação do modo degradado de operação, caracterizando situações de riscos
de acidentes ampliados. Duarte (1994:33) faz réferência ao modo de operação
degradado das refinarias brasileiras para explicitar a sobrecarga de trabalho dos
operadores de turno. Assim, diz que o modo degradado ;'significa, em geral, um
processo de deterioração gradual dos equipamentos e dispositivos técnicos de uma
instalação ou situação de trabalho caracterizado por um estado de disfuncionamentos
e de incidentes constantes".

O caso em estudo apresenta exatamente essas características, e o fato de a
empresa encontrar-se, naquela época, na iminência de ser privatizada contribuiu
ainda mais para esse processo. Projetos ambiciosos de modernização e aumento da
capacidade de produção encontravam-se paralisados por esse motivo, aguardando
um desfecho dos entraves políticos, burocráticos e judiciais que se desenvolviam
paralelamente à continuidade das atividades produtivas. Não houve uma explicitação
formal da retenção dos investimentos necessários à manutenção dos equipamentos
e dos níveis de qualificação dos operadores. Entretanto, essas condições foram
apontadas pelos especialistas que elaboraram os laudos.

A intervenção social verificada no caso em estudo reveste-se, assím, de um
caráter ainda mais amplo, por tratar-se de uma ação de confronto com dada
tecnologia e dado processo de trabalho, determinados historicamente pelo contexto
social no qual estavam inseridos trabalhadores e empresa.

Situados o contexto social e político, bem como o do atual modo de operação das
indústrias de processo do País, deve-se situar o referencial teórico que serviu de base
para a atuação sindicai. Adotando Laurell & Noriega (1989) como referencial teórico,
podemos afirmar que a atuação do sindicato no caso em estudo perpassa por duas
das quatro propostas metodológicas enfocadas pelos autores: o modelo de inspeção
estatal e o modelo operário. Tomando como referência osautores, pode-se considerar
que no modelo de inspeção estatal, caracterizado pelas ações de fiscalização do
Ministério dó Trabalho, Secretaria de Estado das Relações do Trabalho (SERT) e Centro
de Referência em Saúde do Trabalhador (CRST) de Santo André, não se conseguiu
evitar a ocorrência dos acidentes descritos e tampouco sua repetição. Necessárias
foram a intervenção decisiva da Justiça, 'cutucada' por um Ministério Público recém-
iniciado neste campo, e as sucessivas argüições do sindicato dos trabalhadores.
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Entretanto, ainda que dentro dos seus limites metodológicos - ação pontual
sobre questões específicas levantadas pelos trabalhadores - o Ministério do Trabalho
atuou em conjunto com os representantes dos trabalhadores e sua assessoria técnica
e, refletindo um momento político histórico que se construía, dèterminou a
continuidade do processo investigativo por meio das 'visitas' mensais do sindicato
à empresa - repassando parte de suas atribuições aos afores sociais envolvidos. 

No caso estudado, é possível identificar ainda uma ação sindical coordenada e
em sintonia com os princípios conceituais que caracterizam o modelo operário
italiano, segundo Oddone et al. (1986): " " ~a vahdaçao consensual ', a "não-defegação"

ae a noção de "grupo homogêneo". Em primeiro lugar, c be aqm destacar o papel de
vanguarda que o conjunto dos operadores de processo adquiriu no movimento.
Este grupo era constituído em sua maior parte por operários experientes,
conhecedores do processo e da fábrica - que ajudaram a "partir' (colocar em operação)
em 1972 e acompanharam sua evolução tecnológica e degradação por todos estes

C "  "anos. onstitun:am-se, assim, um verdadeiro 'grupo homogêneo' que distinguia seus
interesses dos demais trabalhadores da empresa - em determinado momento do
processo, intervinham como grupo de interesse nas assembléias, em contraposição
aos seus colegas da manutenção e das áreas administrativas (estes últimos mais
suscetíveis aos argumentos da empresa quanto confiabilidade das me&das tomadasà

. .  .

r " " " ~p o-desmterdlçao). As ações deste "grupo' caracterizaram-se pelo extremo sentimento
de solidariedade. Todas as suas decisões foram tomadas em caráter de 'consenso'. Foi
também_ o grupo mais refratário às informações dos engenheiros da fábrica (princípio
da 'não-delegação') de que a pianta apresentava condições seguras de operação.
Conseqüentemente, foi o último - e decisivo - grupo a aderir à idéia de 're-partida'
operacional, após a adoção de medidas técnicas pela engenharia e manutenção da
fábrica, corroboradas pelo 'laudo pretiminar' dos peritos judiciais, não assumidas
»ela assessoria técnica do sindicato devido à inexistência de um estudo mais abrangente
sobre "todos os atores que influenciam a segurança operaci0nal.f              ]

                 .

O termo 'todos os fatores" foi utilizado para expressar o conceito mais amplo
que diz respeito a todos os elementos do processo de trabalho que, segundo Laurell
& Noriega (1989):

são o objeto de trabalho, os instrumentos de trabalho e õ próprio tràbalho. A sua
análise tem duas vertentes: uma técnica e outra social. Ou seja, é preciso analisar não
somente as características físicas, químicas e mecânicas do objeto de trabalho, mas
também por que e como chega a sê-lo, isto e, sua vertente social. Da mesma forma, os
instrumentos de trabalho ou a tecnologia devem ser compreendidos« de um lado, no
que diz respeito a sua conformação técnica e, de outro, como a materialização de uma
determinada relação entre capital e trabalho. O trabalho, finalmente, tem que ser
entendido como processos corporais, mas também como uma expressão concreta da
relação de exploração traves de sua organização e divisão. Uma vez e "a xtrmdas as
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características bdsicas dos objetos e instrumentos de trabalho e do trabalho, é preciso
analisar a relação entre eles para reconstruir a dinâmica do processo de trabalho. E
somente assim se pode chegar a uma reconstrução significativa do processo de trabalho.
(Laurell & Noriega, 1989)

Esta argumentação permitiu e possibilitou o desenvolvimento de um processo
de levantamento das condições de segurança na fábrica - realizado por sindicato e
serviço público - até então nttnca experimentado por empresa do ramo. Os resultados
imediatos são aqueles expressos nos laudos técnicos mencionados. As conseqüênclas
posteriores são concretizadas na revisão e na atualização da NR-13, acrescidas da
contribuição que todo esse processo concedeu à implementação definitiva da prática
de revisão das normas técnicas de segurança e saúde no trabalho, de forma tripartite.

Além disso, há a sua contribuição inequívoca para a construção de um 'saber
operário" nesse campo, materializado no Seminário de Atibaia, em que foram
relacionadas diversas propostas de rico conteúdo técnico e social, oferecidas não
apenas aos trabalhadores mas a toda a sociedade, em especial aos moradores de
instalações industriais que representam riscos de acidentes ampliados.

Os trabalhadores confirmam assim a teoria de Oddone et al. (1986), que parece
ter sido escrita para resumir o caso em estudo:

Para que o ambiente de trabalho fique livre da nocividade que sempre o acompanhou, é
necessário que as descobertas científicas neste campo sejam socializadas, isto é. trazidas ao
conhecimento dos trabalhadores de uma forma eficaz; é necessário que a classe operária se
aproprie delas e se posicione como protagonista na luta contra as doenças, as incapacidades
e as mortes no trabalho. Somente uma real posição de hegemonia da classe operária diante
dos problemas da nocividadepode garantir as transformações quepodem e devem determinar
um ambiente de trabalho adequado para o homem. Somente a luta, com uma ação sindical
conduzida com precisos objetivos reivindicatórios, com a conquista de um poder real dos
trabalhadores e do sindicato, é possível impor as modificações, sejam tecnológicas, técnicas
ou normativas, que possam anular ou reduzir ao mínimo os riscos a que o trabalhador está
exposto no local e trabalho. (Oddone et ai., 1986:17)

A seguir, apresentamos a íntegra do documento elaborado pelos sindicalistas e
referido neste capítulo.

\

CARTA DE ATmAIA SOBRE OS ACX)ENTES AMPLtaZX~: A VISÃO DOS TRAB~RES

"Nós, sindicalistas representantes dos trabalhadores petroleiros, petroquímicos
e químicos brasileiros, reunidos no Seminário Nacional sobre os Riscos de Acidentes
Maiores, realizado com apoio da OIT, na cidade de Atibaia, São Paulo, entre os dias
29/11 e 01/12 de 1995, vimos através desta apresentar à sociedade brasileira as
seguintes considerações e propostas:
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Considerando que acidentes ampliados tais como incêndios, vazamentos e
° I

explosões têm ocorrido nas indústrias brasileiras atingindo primeiramente os
trabalhadores e, em muitos casos, as comunidades vizinhas e o meio ambiente, com
riscos de atingir inclusive as gerações futuras;

Considerando que as causas dos acidentes ampliados têm como raiz o modo
como a grande maioria das empresas vem organizando o trabalho e gerenciando a
operação das plantas industriais, combinando forte terceirização; ausência de efetivos
investimentos em segurança, çesultando na precariedade da manutenção dos
equipamentos;  pressões das gerências em favor  da produção,  levando
freqüentemente à desconsideração dos procedimentos de segurança; grande redução
do efetivo de trabalhadores e exigência de polivalência, o qual tem gerado uma
sobrecarga de trabalho; automação acelerada sem discussão com os sindicatos - ao
contrário do que ocorre na Europa - e sem preparação dos trabalhadores,
contribuindo para agravar as situações de riscos; e, finalmente, a forte cultura
autoritária que permeia as relações de trabalho nas indústrias, contribuindo ainda
mais para a geração de situações perigosas;

Considerando que as conseqüências dos acidentes ampliados têm sido graves e
resultado em mortes, lesões, queimaduras e intoxicações entre os trabalhadores e as
comunidades vizinhas, além de sérios danos ao meio ambiente, sendo agravadas
pelo completo despreparo dos serviços públicos de saúde, trabalho e meio ambiente,
inexistindo no Brasil uma política de registro, prevenção e controle destes eventos;

Considerando a postura das empresas em nãQ permitir o livre acesso dos
sindicatos às investigações sobre os acidentes ampliados ocorridos e, em alguns
casos, alterarem signficativamente os vestígios; associado ao completo equívoco
técnico e deformaçâo ética de se atribuírem aos trabalhadores a culpa e os punir, o
que é muitas vezes agravado pela omissão e despreparo dos órgãos públicos em
atuar nestas situações;

Propomos:
1) Que se assuma como prioridade a implementação de uma Política Nacional de Prevenção

e Controle dos Acidentes Ampliados, através da implementação de comissões envolvendo
trabalhadores, empresários, universidades, centros de pesquisa e governo nas áreas de
Trabalho, Saúde e Meio Ambiente, incluindo a elaboração de normas e portarias específicas;

2) Que o Executivo e o Legislativo agilizem a ratificação, pelo Brasil, da Convenção 174
da Organização Internacional do Trabalho, voltada ao controle e prevenção dos
acidentes ampliados;

3) Que as empresas mudem suas posturas e práticas de gerenciamento e relações trabalhistas,
assum'mdo um diálogo efetivo com os trabalhadores e seus sindicatos mediante a efetiva
implementação da orgamzação nos locais de trabalho;
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4 ) Que as estratégias de reestruturação produtiva, introdução de novas tecnologias e
implementação de programas de competitividade e qualidade nas empresas observem
rigidamente os crit6rios de saúde, segurança e meio ambiente, incorporando os
trabalhadores e suas representações sindicais na negociação destas mudanças;

5 ) Que o Governo Brasileiro implemente um Sistema Nacional de Registro e Notificação de
Instalações Perigosas eAcidentes Ampliad0s no País;

6 ) Que seja garantido o acesso às informações sobre os riscos das instalações perigosas para
os trabalhadores, sindicatos e comunidades vizinhas às plantas industriais, bem como a
participação na elaboração e implementação dos planos de emergências;

7 ) Que as universidades e instituições públicas, articuladas com a sociedade civil organizada,
contribuam ativamente no desenvolvimento de pesquisas voltadas à análise e ao controle
das causas e conseqüências dos acidentes ampliados, inclusive através dé programas de
formação e informação para os trabalhadores e comunidades próximas às áreas de riscos;

8 ) Que sejam implementadas as propostas da delegação tripartite brasileira (CUT, CNI e MTb),
discutidas e consensuadas no Seminário Latino-Americano sobre a Prevenção de Acidentes
Industriais Maiores, realizado em agosto de 1994 e promovido pela OIT e o MTb..

Atibaia, 01 dedezembro de 1995.

Central Única dos Trabalhadores (CUT)
Confederação Nacional dos Químicos da CUT (CNQ/CUT)

Federação Única dos Petroleiros (FUP)
Sindicatos filiados participantes"
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