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Parte III – Planejamento de emergências 
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Alvaro Bezerra de Souza Júnior 
Marlúcia Santos Souza 



IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE RESPOSTA
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PARA EMERGÊNCIAS EXTERNAS EM AREAS
INDUSTRIAIS NO BRASIL
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A indústria química e petroqu~ca~ principalmente a partir da década de 80,
vem atentando para a necessidade da implantação de sistemas de resposta para
emergências que permitam reduzir as conseqüências de acidentes com alcance além
dos limites da área industrial, atingindo a comunidade externa. Isto acontece em
razão de diversos fatores que determinaram uma nova condição de risco oferecido
por essas indústrias e, principalmente, como resultado da pressão que a indfistria
passa a sofrer por parte da sociedade em geral e dos governos em particular.

O objetivo deste capítulo é apresentar e discutir á experiência de implantação
de um sistema de resposta para emergências externas no Pélo Industrial de Campos
Elíseos, situado no município de Duque de Caxias (RJ). Esta experiência é, de maneira
geral, bastante ilustrativa das dificuldades inerentes à implantação de processos
semelhantes no Brasil, e seus resultados podem servir de orientação para novas
iniciativas desse tipo.

A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE RESPOSTA PARA
EMERGÊNCIAS EXTERNAS

Algumas características importantes acompanharam o desenvolvimento
industrial moderno, notadamente a partir da segunda metade deste século. Do ponto
de vista tecnológico, ocorreram o desenvolvimento de processos cada vez mais
complexos, o surgimento e o uso de um grande número de novos materiais e
substâncias e o emprego de condições operacionais cada vez mais severas. Por razões
econômicas, durante algumas décadas também foi bastante acentuado o aumento
de escala das plantas industriais químicas e petroquímicas. Entre¢anto, diversos
fatores socioeconômicos acarretaram a tendência a maior concentração demográfica
próximo a áreas industriais (Lees, 1980).

Como conseqüência desse conjunto de circunstâncias, apesar da busca por parte
da indústria de técnicas mais sofisticadas para o gerenciamento de risco de suas
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instalações, o mundo assistiu à ocorrência de grandes acidentes com gravíssimos
efeitos externos, tais como aqueles registrados em Bhopal (Índia), San Juan de
Ixhuatepec (México) e Cubatão (Brasil). Em cada um deles, contou-se às centenas o
número de vítimas fatais (Freiras, Porto & Gomez, 1995).

Esses acidentes vieram reforçar a preocupação quanto aos riscos industriais,
gerando diversas ações no sentido do seu maior controle social, tais como legislações
específicas e pressões de grupos organizados, É dentro deste contexto que surgem o
reconhecimento da necessidade e o incentivo ao planejamento para emergências
extemas por parte da indústria, como resposta às pressões sofridas e, paralelamente,
como estratégia política, visando a amortecer os conflitos sociais resultantes da
ocorrência de diversos acidentes com notável repercussão mundial (~reitas, 1996).

Além dos aspectos políticos e legais, deve-se considerar a preocupação que a
indústria passou a manifestar com relação à própria sobrevivência financeira e à
ameaça de perda de mercado que a exposição ao marketing negativo de um acidente
com sérias repercussões externas pode significar (Romanow-Garcia, 1996).

Como conseqüência, a elaboração e a implantação de sistemas de resposta para
emergências extemas, como parte integrante'de uma ampla reformulação nas práticas
de gerenciamento de risco industrial, vêm se tornando, mais que uma obrigação,
uma necessidade para as indústrias. Isto transparece claramente nas diretrizes
formuladas pelas associações de indústrias químicas americanas e européias e
difundidas no Brasil principalmente pela Associação Brasileira da Indústria Química
e de Produtos Derivados (ABIQUIM), tais como o Programa 'Atuação Responsável'
(Responsible Care) e o Processo de Alerta e Preparação de Comunidades para
Emergências Locais (APELE).

Situação especialmente delicada ante à ocorrência de acidentes químicos é vivida
pelos países em desenvolvimento ou de economia periférica. Em virtude de diversos
fatores, tais países encontram-se em condição de maior vulnerabilidade tanto no
que diz respeito à freqüência relativa quanto às conseqfiências desses acidentes
(Freitas, Porto & Gomez, 1995; Quarantelli, 1992).

No Brasil, em particular, além de problemas relacionados à má gestão da
tecnologia química que teve seu uso intensificado nas últimas décadas, a falta de
políticas eficazes de organização espacial e ocupação do solo propiciou a existência
de várias situações em que é delicada a proximidade de comunidades em relação a
indústrias ou pólos industriais que configuram áreas de risco. O risco existente nessas
áreas se apresenta não somente do ponto de vista dos acidentes com efeitos externos,
mas também- e talvez principalmente - associado à carga polui¢lora cotidianamente
emitida e à conseqüente degradação ambiental gerada, com seus efeitos deletérios
sobre a saúde da população. Somente os pólos industriais mais recentes, como
Camaçari, na Bahia, e Triunfo, no Rio Grande do Sul, buscam preservar um relativo
afastamento de áreas mais densamente habitadas.
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Diante dessa situação, algumas iniciativas vêm sendo tomadas por indústrias
do setor químico e petroquímico brasileiro no sentido da estruturação de planos de
atendimento a emergências extemas. Uma dessas iniciativas, bastante ilustrativa
das dificuldades inerentes à implantação de processos semelhantes no Brasil,
encontra-se em andamento no Pólo, Industrial de Campos Elíseos, situado no
município de Duque de Caxias (RJ).

SISTEMA DE RESPOSTA PARA EMERGÊNCIAS EXTERNAS DO PÓLO
INDUSTRIAL DE CAMPOS ELÍSEOS (DUQUE DE CAXIAS -- 'RJ)

O PÓLO INDUSTRIAL DE CAMPOS ELÍSEOS

O Pólo Industrial de Campos Elíseos está situado no 2° distrito do município de
Duque de Caxias, no estado do Rio dé Janèiro, a noroeste da Baía de Guanabara. É
formado por cerca de 200 empresas, a maioria ligada ao setor de petróleo e derivados,
sendo a maior delas a Refinaria Duque de Caxias - REDuC/PETROBRAS.

Por'ramo de atividade, d.estacam-se ainda:
- as distribuidoras de derivados líquidos do petróleo: TEXACO, Esso, BR, IPIRANGA, SHELL;
* as distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP): SUPERGASBRAS, COPAGAZ, MINASGÁS,

BUTANO;
" as petroquímicas: PETROFLEX, NITRIFLEX, POLIBRASIL.

As característicaS operacionais dessas empresas implicam a existência de risco
de acidentes que podem, dependendo das circunstâncias, atingir a sua área externa.
As tipologias acidentais mais críticas sob este aspecto são aquelas relacionadas a
vazamentos de gás (tóxico ou inflamável) e explosões.

Nas adjacências do pólo industrial habitam comunidades de baixa renda que
convivem com todo tipo de carência: saneamento básico, seryiço médico-hospitalar,
transporte e segurança pública, entre outras. Soma-se a isto a degradação ambiental
causada pela intensa atividade industrial, que provoca, entre outros efeitos, a redução
da qualidade do ar em razão da emissão de diversos tipos de poluentes.

O INÍCIO DO PROCESSO APPEL - CAMPOS ELÍSEOS

O sistema de resposta para emergências externas do Pólo Industrial de Campos
Elíseos começou a ser implantado no ano de 1991, com base no Processo APELL
(Awareness and Preparedness for Emergencies at Local Level). O APELL é constituído
por uma série de diretrizes elaboradas pelo Departamento de Indústria e Meio
Ambiente do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em cooperação



Acidentes Industriais Ampliados

com a Associação das Indústrias Químicas dos Estados Unidos e o Conseltio Europeu
das Federações da Indústria Química, com o objetivo de alertar e preparar as
comunidades residentes próximo a áreas industriais para possfveis acidentes com
conseqüências externas.

O Processo APELL, tal como formulado originalmente, tem dois objetivos básicos
(ABIQUIM, 1990):

criar e/ou aumentar a conscientização da comunidade quanto aos possíveis perigos existentes
na fabricação~ no manuseio e na utilização de materiais perigosos e quanto às medidas
tomadas pelas autoridades e a indústria no sentido de proteger a comunidade local;

"desenvolver, com base nessas informações, e em cooperação com as comunidades locais,
planos de atendimento para situações de emergência que possam ameaçar a segurança
da coletividade.

Envolvendo e integrando representantes da indústria, do poder público e
da comunidade local, o APELL enfatiza nas suas diretrizes a necessidade de uma
forte ligação entre as responsabilidades do governo local e aquelas da indústria
(ABIQUIM, 1990). Para isso, é proposta a formação de um Grupo Coordenador, no
qual devem ter assento representantes dos diferentes grupos (indústria, poder público
e comunidade local), cuja finalidade é esenvolver uma proposta unificada el i  d                    1

coordenada para o planejamento do atendimento a situações de emergência e troca
de informações com a comunidade local" (ABIQUIM, 1990).

Capitaneado desde o seu início pela REDÜC/PETROBRAS, O Processo APELL-Campos
Elíseos buscou, no seu princípio, seguir essas diretrizes, estabelecendo um Grupo
Coordenador e subordinando a ele várias subcomissões responsáveis pelo tratamento
das questões técnicas relacionadas ao desenvolvimento do processo, tais como análise
de risco, meio ambiente, transportes, intercomunicações, serviço social e saúde,
relações coma comunidade etc. Esta estrutura baseava-se na estrutura funcional
proposta para a implantação do Processo APELL em Ctibatão (SP), cujo lançamento
havia se dado em 1989.

A iniciativa da REDuC/PETROBRAS, acompanhada por algumas outras empresas
do pólo, de implantar um sistema de resposta para emergências externas na sua
área de nfluencla integrava um cenário em que o disaarso predominante era o doi ^    .

resgate da 'dívida social' com as comunidades locais, incluindo aspectos relacionados
à segurança e ao meio ambiente. Dentro deste contexto, outros projetos foram
alavancados pela refinaria na mesma época: reforma e ampliação de escolas;
instalação de cursos profissionalizantes; arborização de áreas internas e externas à
refinaria; atividades de recreação para crianças; incentivo à integração dos
funcionários com a comunidade local. Além destes projetos, a PETROBRAS, por
intermédio da sua subsidiária BR Distribuidora, financiou a construção do posto de
saúde de Campos Elíseos como parte de um acordo firmado com o governo estadual,
que previa a construção de cinco postos de saúde na Baixada Fluminense em troca
da cessão de terrenos no município do Rio de Janeiro.
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O Processo AP~LL'Campos Elíseos era então diretamente conduzido pela
Superintendência da REDuC/PETROBKAS e conseguiu, num primeiro momento, reunir
no seu Grupo Coordenador representantes da refinaria e de outras empresas do
pólo, membros do poder público municipal e estadual (Corpo de Bombeiros, Polícia
Militar, Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente - FEEMA1) e das
associações de moradores de Campos Elíseos e Jardim Ideal:

As reuniões do Grupo C0ordenador ocorriam mensalmente e, após um certo
tempo, a partir da sOlicitação de inclusão de outras comunidades no processo, a
Federação das Associações de Moradores de Duque de Caxias (MUB) foi indicada
como representante dessas comunidades no APELL. Com isso, a área de abrangência
do processo foi si~ficativamente arnptiada, passando a incluir não somente a região
sujeita aos efeitos diretos dos "  "  posslveis aexdentes, mas tambem as localidades situadas
fora do perímetro de risco imediato que, no entanto, pudessem ter alguma percepção
do acidente ou ser capazes de funcionar como áreas receptoras de população em
caso de necessidade de evacuação.

A INCORPORAÇAO DA COPPE E A MUDANÇA NOS RUMOS Do PROCESSO

Com o objetivo de p estar assessona tecmca ao processo, a equipe do Grupo der " -     
A  "  "nahse de Risco Tecnológico da Coordenação dos Programas de Pós-Graduação
em Engenharia (CoPPE) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) foi
contratada pela REDuC/PETROBRAS e iniciou sua participação no Processo APELL--
Campos Elíseos em janeiro de 1992.

Apesar de mantida a estrutura inicialmente concebida, a entrada da equipe da
COPPE marcou uma nova etapa no processo, notadamente no tocante à relação com
a comunidade. O fato de ser apresentada como uma instituição de pesquisa autônoma
- apesar de contratada pela refinaria - com um discurso político articulado, além da
r "p opna personalidade e a forma de atuação da equipe, proporcionou uma boa

receptividade entre as comunidades e, principalmente, entre os representantes das
associações de moradores e do MUB.

Como conseqüência, a equipe da COPPE passou a ficar responsável por
praticamente todas as atividades de articulação comunitária do Processo APELL,

realizando visitas às comunidades e reuniões rotineiras com elas e com a diretoria
do MUB. Essas reuniões com as comunidades tinham como objetivo promover a
difusão do APELL entre os moradores da região, por meio da apresentação do processo
e de outras atividades correlatas (identificação e registro dos problemas de cada
comunidade, discussão sobre os riscos de acidentes, fornecimento de noções sobre
orientação espacial e leitura de mapasetc.).

Órgão de controle ambiental do estado do Rio de Janeiro.
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A partir da incorporação de um médico à equipe da COPPE, esta tendência ficou
ainda mais reforçada. Sob sua coordenação foi realizada uma pesquisa para
levantamento de algumas condições socioeconômicas e sanitárias das comunidades
envolvidas no processo e, posteriormente, organizada uma Semana de Ações
Integradas de Saúde cujo objetivo, além da divulgação do processo, era fornecer
orientações sobre aspectos.de saúde à população.

A DESARTICULAÇÃO DA ESTRUTURA INICIAL E O OCASO DO APELL

A esta altura, entretanto, a estrutura inicial do APELL encontrava-se já quase
completamente desarticulada, sendo escassas as reuniões do Grupo Coordenador e
praticamente inexistente o funcionamento das subcomissões técnicas. Um fator

 determinante desta situação, além do papel centralizador que a equipe da COPPE
passou a desempenhar, foi o processo de reestruturação interna da REDuc/PETROBRAS,
ocasionando inclusive a substituição do seu superintendente.

Uma característica marcante desse novo cenário foi o afastamento das priori-
dades até então estabelecidas com relação à comunidade, amenizando o discurso
da 'dívida social' e remetendo a sua cobrança ao poder público.

Cabe aqui observar que, mesmo na fase anterior do processo, apesar do reco-
nhecimento da 'dívida social' e de iniciativas que se substituíam ao poder público,
a REDuc/PETROBRAS procurava conter as expectativas de que a refinaria pudesse
arcar com a responsabilidade de suprir as enormes carências existentes no seu
entorno. Sua contribuição maior se daria de forma indireta, aproveitando o peso
econômico - e, conseqüentemente, político - da refinaria como facilitadorde arti-
culações junto ao poder público municipal e estadual visando à melhoria das con-
dições de vida da população local.

Com a reestruturação interna, no entanto, o posicionamento da REDUC/PETROBRAS

perante a comunidade externa sofreu um forte impacto. Vários dos programas ini-
ciados nas gestões anteriores foram suspensos, e o próprio acesso à refinaria e con-
tato com as lideranças comunitárias, que se davam no âmbito de superintendência,
foram drasticamente reduzidos.

Como conseqüência, alguns dos eventos previstos no âmbito do Processo APELL,
dentre eles a realização de um exercício simulado de emergência envolvendo a par-
ticipação da comunidade externa, não foram realizados. Também o sistema de avi=
so de emergência à comunidade, cujo compromisso de implantação havia sido as-
sumido pela refinaria, não se concretizou.

Finalmente, a crescente indefinição da refinaria quanto à continuidade do pro-
cesso na área externa acabou provocando uma diminuição das atividades junto à
comunidade,o que significou para esta uma forte indicação de que o trabalho esta-
va em vias de se encerrar sem o efetivo alcance dos objetivos propostos.
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Entretanto, também ocorreram mudanças no MUB, com a eleição de uma nova
diretoria e o afastamento da esfera decisória da federação do grupo que apoiava a
participação no APELL. Mesmo assim, este grupo continuou acompanhando infor-
malmente o andamento do trabalho.

Da estrutura original do Processo APELL, naquele momento, somente desponta-
va como resultado positivo a consolidação do Plano de Auxilio Mútuo (PAM). Or-
ganizado pela Subcomissão de Análise de Risco do APELL e integrado pelas princi-
pais indústrias do pólo, o PAM tem como objetivo propiciar a uma empresa vítima
de uma emergência agravada contar com o auxilio de recursos das outras empresas
partícipes do plano. Reuniões para discussâo de questões relativas à integração en-
tre as empresas e exercícios simulados de emergência passaram a ser mensalmente
realizados. Considerado ainda como parte integrante do APELL, O PAM adquiriu
autonomia. Sua atuação, porém, continuou restrita aos limites estabelecidos no seu
estatuto, ou seja, o atendimento a emergências internas nas empresas.

A RETOMADA DO PROCESSO APELL -- CAMPOS ELÍSEOS

No início de 1995, o grupo egresso do MUB solicitou que a REDuC/PETROBRAS se
posicionasse com relação à continuidade do processo, principalmente no tocante à
participação da comunidade. Pressionada, a refinaria assumiu o compromi,~õo de
retomar o trabalho, o que somente acabou se consumando no final do mesmo ano,
com base em uma proposta formulada em conjunto pela equipe da COPPE e pelo
grupo de representantes da comtu~idade.

No plano de trabalho para retomada do Processo APELL, encontravam-se pre-
vistas e foram efetivamente executadas as seguintes atividades:

- reuniões com os representantes das comunidades, visando a justifica a interrupção do
processo e propor a sua continuidade;

" encontros com os chamados 'multiplicadores', professores das escolas do distrito de
Campos Elíseos, com a finalidade de discutir formas de massfficar a informação sobre
o processo;
consolidação de um grupo regular de acompanhamento das atividades do processo,
formado por cerca de 70 representantes das várias comunidades;

" realização de uma nova Semana de Ações de Saúde;
cursos e seminários informativos sobre aspectos de segurança e meio ambiente para o
grupo de acompanhamento;

" exercícios simulados de emerg6ncia tópicos, envolvendo as comunidades situadas nas
áreas mais próximas às indústrias.

Apesar da retomada dos trabalhos, o Processo APELL-Campos Elíseos
continuou a apresentar deficiências que ainda comprometem o alcance dos seus
objetivos, em part icular a implementação de um sistema de resposta para
emergências no Pólo Industrial.
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Um dos fatores que mais fortemente contribuíram para esse quadro foi a omis-
são do poder público que, no âmbito municipal, foi marcado por uma profunda crise
política e administrativa entre os anos de 1993 e 1996, permanecendo absolutamente
ausente do processo durante todo este período. Em face do compromisso assumido
com a comunidade, a REDUC/PETROBRAS continuou arcando com a responsabilidade
pela condução e o custeio integral do processo, o que acarretou diversos inconvenien-
tes. Em primeiro lugar, deve-se lembrar que a característica mais importante de um
sistema de resposta para emergências é a participação, de forma plenamente integra-
da, de representantes das empresas, do poder público e das comunidades locais.

Ao assumir o comando contínuo do processo, a REDuC/PETROBRAS, além de in-
centivar a acomodação e a falta de participação das outras empresas e do poder
público, expõe-se a um desgaste excessivo por não poder corresponder sozinha às
expectativas por ela própria criada, por vezes em razão de inevitáveis circunstânci-
as internas à empresa. Importante é ressaltar que, apesar de a refinaria constituir a
indústria de maior porte da região em termos de capacidade instalada e área ocupa-
da, os riscos de acidentes ampliados não se encontram restritos a ela, porém distri-
buídos por várias outras.

A falta de participação do poder público, em particular, torna o problema qua-
se insolúvel. Determinadas ações externas no caso de um acidente severo, tais como
a coordenação e as garantias necessárias a uma evacuação segura da população,
interdição e controle de tráfego, infra-estrutura de atendimento a feridos, entre ou-
tras, são atribuições típicas de órgãos públicos (Defesa Civil, Corpo de Bombeiros,
Polícia Militar, rede hospitalar etc.). Estes órgãos podem até mesmo contar, no de-
sempenho destas tarefas, com o apoio e a colaboração de empresas, indivíduos e
outros organismos não-governamentais. Sua presença é, porém, indispensável para
respaldar, legitimar e até mesmo viabilizar ações desse tipo.
: Durante o ano de 1997, dois fatos novos criaram a expectativa de solução para

alguns dos problemas que impediam ao Processo APELL-Campos Elísios a consecu-
ção dos seus objetivos:

 a proposta de constituição de uma figura jurídica com representantes das empresas, poder
público e comunidades, a qual, com base em um estatuto e orçamento próprios, fosse a
entidade responsável pelo sistema de re, sposta para emergências extemas do pólo;

 a retomada da Defesa Civil Municipal de Duque de Caxias e sua reintegração ao processo.
Algumas reuniões foram realizadas, envolvendo representantes das empresas, do
poder público e das comunidades, porém nada de concreto foi decidido.

O ACIDENTE NA PETROFLEX

Em meio a essas indefinições, na noite de 29 de março de 1988 um incêndio
de grandes proporções, com duração de cerca de 15 horas, ocorreu na área de

228
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armazenagem de butadieno da indústria petroquímica PETROFLEX. Alarmada e
desorientada, contando somente com as informações - muitas delas equivocadas,
corno a que dizia que o incêndio colocava em risco, os tanques de petróleo da
REDUC -- transmitidas pelas emissoras de rádio e televisão, a população residente
nas proximidades do pólo viveu momentos deangustia" " e pataco.^ ' Varias" " pessoas
saíram às ruas em desespero e algumas delas chegaram a fazer preparativos para
a fuga, antes que começassem a chegar informações dando conta do controle da
situação, o que foi conseguido com relativa rapidez graças ao apoio do PAM e do
Corpo de Bombeiros.

Embora tenha resultado em apenas danos internos à empresa, tanto aos
trabalhadores (quatro feridos) como ao patrimônio, esse acidente, devido a todas as
suas repercussões externas, deu mostra clara tanto da necessidade quanto da
precariedade do sistema de resposta para emergências externas do Pólo Industrial
de Campos Eh'seos, não obstante todo o esforço já empreendido na tentativa de sua
implantação. Tal situação é, em grande parte, decorrente de um rol de dificuldades
bastante comuns à realidade brasileira.

DIFICULDADES NA ELABORAÇÃO DE SISTEMAS DE RESPOSTA PARA
EMERGÊNCIAS EXTERNAS EM ÁREAS INDUSTRIAIS NO BRASIL

A elaboração de um sistema de resposta para emergências externas é um
processo complexo que requer a participação de diferentes agentes sociais, cada
qual possuidor de certas peculiaridades que tornam difícil a sua articulação
permanente e sistemática.

D I F I C U L D A D E S  N O  Â M B I T O  D A I N D Ú S T R I A

Do ponto de vista da indústria, existe a resistência a 'abrir suas portas' e falar
francamente a respeito dos seus riscosi Essa postura defensiva é decorrente da
preocupação com o fato de que tal exposição possa resultar em maiores cobranças
tanto por parte da população quanto dos órgãos públicos, implicando restrições ou
onerando a sua atividade.

Outro aspecto importante com relação à visão da indústria é o fato de ela
apresentar com freqüência vínculos bastantefragels"    " com as suas comunidades
vizinhas. Contribui para isto o fato de a maior parte dos funcionários dessas indústrias
tecnologicamente avançadas, ou pelo menos daqueles que ocupam cargos superiores,
não residir na sua vizinhança imediata.



Acidentes Industriais Ampliados

Como conseqüência, apesar dos diversos tipos de programas comunitários
desenvolvidos e patrocinados pela indústria e de algumas iniciativas tomadas na
linha das diretrizes propostas por programas como o "Atuação Responsável', o que
predomina ainda é a percepção da comunidade vizinha como um estorvo, um
transtorno a ser suportado e superado da maneira menos traumática possível.

A postura mantida i: ~la indústria perante sua comunidade vizinha varia, então,
normalmente entre a indiferença e o 'paternalismo ra mático"

P  g . No primeiro caso,inexiste qualquer forma de relação sistemática entre a indústria e a comunidade.
I s to  é  poss íve l  quando  os  ncomodos  t raz idos  pe la  p r ime i ra  não  sãoi  ^
acentuadamente percebidos ou quando o nível de organização da segunda ou seus
canais te reivindicação são reduzidos e limitados o suficiente para não despertar
atenção ou preocupação.

No segundo caso, por meio de ações assistencialistas tópicas e, em alguns casos,
por intermédio da cooptação de líderes comunitários, a indústria busca amortecer a
resistência à sua presença no local, oferecendo algum tipo de compensação à comunidade.

DIFICULDADES O AMBITO DO PODER PÚBLICON  ^

Um primeiro aspecto relacionado ao poder público diz respeito ao débil suporte
legal no Condicionamento de atividades industriais que ofereçam risco à sua área externa.

Se inexis q hoje no Brasil, com exceção da área nuclear, legislação especffica
determinando a necessidade e orientando a implantação de sistemas de resposta
para emergências, nos Estados Unidos, por exemplo, diversos dispositivos legais
disciplinam o assunto. Um deles, o Superftmd Amendments and Reauthorization
Act (SARA), sancionado em 1986, no seu Título III, denominado Emergency Planning
and Community Right-To-Know Act, exige que cada comunidade estabeleça umComitê de Planejamento para mergenclas Locais, o qual seja responsável pelo

E ^
°

desenvolvimento de um plano para e     ^ "
deve incluir, entre outros aspectos: mergenclas químicas (FEMA, 1997). Este plano

a identificação de instalações e rotas de transporte em que materiais perigosos estejam
ou possam estar presentes;
os procedimentos para resposta imediata no caso de acidente, incluindo a forma de
aviso à comunidade e um plano de evacuação da população;

" o nome dos responsáveis pela sua coordenação e execução;
," a programação de exercícios para testar a sua eficácia.

Outra dificuldade vivida pelo poder público brasileiro encontra-se associada à
carência de recursos, tanto materiais quanto humanos, que se manifesta em quase
todas as áreas - operacionais e de planejamento - das três esferas (federal, estadual
e municipal). Tais carências reduzem a disponibilidade e prejudicam a ação de órgãos
fundamentais no atendimento a e ^  mergenclas como corpo de bombeiros, defesa civil,
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hospitais etc. Some-se a tudo isto a tradicional falta de continuidade administrativa
das instituições públicas brasileiras, que torna incertos o acompanhamento e a
participação de seus representantes em programas de longo prazo.

Por último, cabe também ressaltar que a própria origem do problema aqui dis-
cutido - a concentração demográfica próximo a áreas de risco - é fruto da falta (ou
do descumprimento) de um adequado planejamento territorial por parte do poder
público, permitindo a ocupação desordenada dessas áreas.

D I F I C U L D A D E S  N O  Â M B I T O  D A  C O M U N I D A D E

O cenário mais comumente encontrado no entorno das áreas indttstriais brasi-
leiras revela um elevado nível de precariedade nas condições de vida das popula-
ções que ali habitam. Aliadas à pobreza, manifestam-se carências de toda ordem:
emprego, moradia, educação, saneamento básico, transporte, serviços de saúde. Tais
condições elevam o grau de vulnerabilidade social dessas populações,-agravando a
sua suscetibilidade aos efeitos tanto da poluição crônica quanto de acidentes
ambientais (Freitas, 1996).

Essas circunstâncias contribuem ainda para dificultar a mobilização popular
no sentido de reivindicar uma discussão mais efetiva dos riscos industriais, na me-
dida em que estes últimos constituem, na percepção da maior parte das pessoas,
problemas menores quando comparados a diversos outros muito mais próximos da
sua realidade cotidiana.

Um fator particularmente importante, que contribui de forma significativa
para o aumento da vulnerabilidade dessas populações aos acidentes, está relacio-
nado à sua distribuição demográfica, tipicamente concentrada nas faixas etárias
mais jovens, com elevado percentual de crianças em idade pré-escolar. Além de
as crianças constituírem, juntamente com os idosos, o grupo mais suscetível aos
efeitos do acidente, seu grande peso demográfico dificulta tanto o planejamento
quanto a implementação das ações de resposta à emergência. Não por acaso, no
acidente de Bhopal, as mortes foram desproporcionalmente distribuídas entre a
população, concentrando-se mais fortemente sobre as crianças, em particular aque-
las de menor idade (QuaranteUi, 1992).

Outra dificuldade encontra-se relacionada à representatividade da comunida-
de na defesa dos seus interesses, que ocorre principalmente por intermédio de asso-
ciações comunitárias. Além de não contarem normalmente com um nível de partici-
pação popular que lhes dê legitimidade, essas associações são também com fre-
qüência palco de disputas políticas pessoais e partidárias que misturam interesses
específicos com necessidades gerais da população. Além de enfraquecer a
representatividade, tais circunstâncias favorecem o surgiment0 de 'li'deranças' opor-
tunistas empenhadas na defesa de interesses distantes daqueles da população.
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CONCLUSÃO

O investimento na formulação e na implantação de um plano de emergência sofre
as conseqüências de um paradoxo comum a boa parte do que se faz com o objetivo de
tornar mais segura qualquer atividade humana: investe-se em algo com o profundo
desejo de que jamais venha a ser necessária a sua utilização. A baixa probabilidade
estatística de ocorrência de grandes acidentes, com resultados catastróficos, toma ainda
mais difícil a colocação de tais preocupações no rol de prioridades dos governos,
principalmente em países onde enfrentam-se ainda problemas básicos ligados à própria
sobrevivência cotidiana de boa parte da população.

No entanto, quando comparamos as conseqüência s de dois acidentes de
grandes proporções, ocorridos em circunstâncias absolutamente distintas em
termos do planejamento para emergências e das ações de resposta executadas, o
contraste é marcante:

-  Bhopal, Índia, 1984. Uma nuvem de metil-isocianato escapa das instalações industriais
da Union Carbide, em decorrência de numerosas falhas e negligenciamentos dos sistemas
e procedimentos de segurança; nenhum plano de emergência é acionado e nem mesmo
informações sobre a toxicidade do produto vazado são fornecidas à população e aos
médicos locais; devido à incapacidade da empresa em controlar o acidente e à inoperância
das instituições públicas no atendimento à população, pelo menos 2.500 pessoas têm
morte imediata e outras 20 mil sofrem lesões pulmonares permanentes (Freitas, Porto &
Gomez, 1995; Freitas, 1996).
Mississauga, Canadá, 1979. Um trem carregado com cloro, butano e outras substâncias
tóxicas e explosivas descarrila no interior da área urbana; cerca de 250 mil pessoas são
evacuadas de acordo com um plano de emergência cuidadosamente elaborado; nenhuma
vida é perdida e poucos são os danos sofridos (Parker, 1992).
Um especialista citado por Parker (1992) estimou em US$ 40 bilhões as perdas

mundiais devido a acidentes tecnológicos. Segundo avaliação deste mesmo especi-
alista, um investimento de 10% deste valor em ações de preparação contra esses
acidentes ocasionaria a eliminação de 75% daquelas perdas. Porém, se o argumento
financeiro não é suficientemente convincente, tragédiBs como o acidente de Bhopal
tomam eticamente condenável a recusa de atenção ao assunto.

Em virtude de suas características, a coordenação da implantação de um siste-
ma de resposta para emergências externas em áreas industriais deve ser atribuição
da autoridade pública local. Este sistema deve fazer parte do planejamento geral
para desastres locais, ao lado de outros sistemas de resposta especfficos para aten-
dimento de inundações, desabamentos, incêndios, acidentes aéreos etc.

Embora de fundamental importância, o papel da indústria nesse processo tem
suas limitações, tanto do ponto de vista legal quanto operacional. Atribuições típi-
cas da indústria no planejamento para emergências externas são:
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a identificação e a avaliação dos cenários acidentais com possibilidade de alcance externo;
 estabelecimento de um canal de comunicação com as autoridades públicas locais, vi-

sando a orientá-las na formulação do plano;
- oferecer suporte técnico durante a emergência.
A maior parte das responsabilidades e das ações de resposta à emergência é, no

entanto, inerente à autoridade pública, entre elas:
a organização e a coorclenaçãõ dos órgãos públicos de emergência, como bombeiros,
defesa civil, polícias, hospitais etc.;
o controle de tráfego e o acesso à área afetada pela emergência;
a orientação para evacuação da população em caso de necessidade;
a provisão de acomodação temporária e mantimentos para a população evacuada.
Se é frágil e deficiente o quadro institucional do setor público, impedindo-o de

cumprir suas responsabilidades e atribuições, a indústria poderia fazer uso do seu
poder político e econômico no sentido de ajudar a criar condições mais favoráveis
para esta atuação. Contudo, assumir a indústria responsabilidades que fogem ao
seu alcance é uma solução que tem se revelado infrutífera e desgastante.

Particularmente com relação à sua comunidade vizinha, a indústria deve esti-
mular um diálogo franco e honesto acerca dos problemas existentes e a busca de
soluções em conjunto. Embora possa se dispor a preencher eventualmente algumas
das muitas lacunas deixadas pelo poder público, deve manifestar com clareza os
limites da sua ação e, por outro lado, não permitir que esses auxflios se transfor-
mem em elemento de coação da comunidade, caracterizando práticas clientelistas.

Outro aspecto bastante importante na montagem de um sistema de resposta
para emergências é a credibilidade das instituições e das pessoas que participam do
processo. Marcada pela indiferença ou por experiências anteriores frustrantes, a
comunidade normalmente recebe a proposta com reserva. Dado o crédito de confi-
ança, entretanto, este é facilmente comprOmetido pela falta de continuidade do pro-
cesso, na medida em que mais uma vez se frustram as expectativas criadas.

Cabe ressaltar que esse crédito de confiança, apesar de facilmente escapável, deve
ser conquistado por meio de um esforço cotidiano que revele a real preocupação que
a indústria e o poder público tenham com a segurança e o bem-estar da comunidade.
Além disso, é a ,confiança adquirida em situação de normalidade que garante o
engajamento da população nas ações de resposta à emergência (Freitas, 1996).

Um dos exemplos mais notáveis de erosão da credibilidade popular aconteceu
durante o acidente na usina nuclear de Three Mile Island, na Pensilvânia (EUA), em
1979 (Susskind & Field, 1997). Neste episódio, a falha de uma empresa em, criar e
manter a confiança do público, particularmente no decorrer de uma situação de crise,
trouxe repercussões para todo um setor industrial - o nuclear - e para a sociedade de
maneira geral, que viu justificados seus temores com relação aos perigos do uso (pa-
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