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AS METODOLOGIAS DE ANÁLISES DE RISCOS E SEU
PAPEL NO LICENCIAMENTO DE INDÚSTRIAS E
ATWIDADES PERIGOSAS

Ricardo Rodrigues Serpa

O desenvolvimento industrial ocorrido neste século está intimamente ligado à
evolução do homem moderno, que é cada vez fi~ais exigente no atendimento às suas
necessidades, impondo assim a obrigatoriedade do aprimoramento tecnológico em
todas as áreas. Em particular, as indústrias de petróleo, química e petroquímica
produzem atualmente artigos de grande importância para a vida humana, fazendo
com que diariamente novos produtos sejam colocados no mercado.

As substâncias químicas estão presentes em toda parte, desde os elementos,
naturais até aqueles utilizados na agricultura, nos medicamentos e na indústria têxtil,
entre outras aplicações. Assim, é ftmdamental o reconhecimento da importância dessas
substâncias para a vida moderna. No entanto, embora esse desenvolvimento represente
um importante crescimento do ponto de vista social, econômico e tecnológico, ele tem
acarretado uma série de problemas relacionados ao meio ambiente.

Os problemas ambientais passaram a se agravar após a Segunda Guerra Mundial,
quando a produção de novos produtos qtuímicos se intensificou. Nos Estados Unidos,
a produção desses produtos aumentou 15 vezes entre 1945 e 1985, passando de 6,7
milhões de toneladas para 102 milhões de toneladas. Hoje, estima-se que a cada ano
ocorram entre 400 mil e 2 milhões de envenenamentos por pesticidas em todo o
mundo (Corson, 1993).

Além das contaminações crônicas causadas em especial pela poluição de
origem industrial, as grandes quantidades de produtos químicos produzidas,
armazenadas e transportadas contribuem de forma significativa para a liberação
acidental desses produtos, causando impactos agudos ao meio ambiente e,
conseqüentemente, à saúde humana.

Uma breve retrospectiva de alguns dos principais acidentes envolvendo
produtos qtuínicos ocorridos nas últimas décadas demonstra claramente a gravidade
desses eventos (Tabela 1).
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Tabela 1 - Alguns acidentes arnbientais ocorridos nos ültimos anos

A n o  L o c a l Causa Impacto

1974 Flixborough,
Inglaterra

1976 Seveso, Itália

1984 Cidade do México,
México

1984 Bhopal, India

1986 Basiléia, Suíça

1989 Alasca, Estados
Unidos

1992 Guadalajara,
México

Explosão de nuvem de vapor
de ciclohexano

Vazamento de
tetraclorodibenzoparadioxina
(TCDD)
Explosão de gás liquefeito de
petróleo

Vazamento de isocianato de
metila
Vazamento de 30 toneladas
de pesticidas
Vazamento, de 40 mil
toneladas de petróleo

Vazamento/explosão de
duto de combustível

28 mortes, 89 feridos e
prejuízos de US$ 232
milhões
Contaminação de extensa
área, afetando mais de 700
pessoas
Cerca de 500 mortes e
prejttízos de US$ 20
milhões
2.500 mortes e 200 mil
pessoas contaminadas
Contaminação do Rio Reno
numa extensão de 60 km
Morte de 100 mil aves e
contaminação de 1.100
lontras
250 mortes e 1.470 feridos

Fontes: Lees (1996), Weyne (1988).

SITUAÇÀO NO BRASIL

No Brasil, as questões relacionadas ao meio ambiente começaram a tomar
impulso nos anos 70. Muitos foram os fatores que contribuíram para que os problemas
ambientais surgissem, dentre os quais podem ser destacados:

adoção de um modelo de desenvolvimento que contemplou somente o crescimento
econòmico, em detrimento dos aspectos ambientais;

- política ambiental descentralizada e não integrante às demais áreas do governo, como
por exemplo energia, transporte e exploração mineral, entre outras.

No entanto, nos anos 80, diversos e significativos avanços foram obtidos, os
quais têm contribuído para que as questões ambientais ocupem o seu espaço como
tema prioritário em âmbito político. Dentre esses avanços, merecem destaque:

criação das Secretarias Estaduais de Meio Ambiente;
- maior conscientização da sociedade quanto às questões ambientais, redundando em

pressões e reivindicações mais intensas, por meio da mobilização das organizações
não-governamentais;

1254



...Metodologias de Andlise de Riscos e seu Papel...

 diplomas legais mais rígidos como a Lei Federal n~ 6.938/81, a Resolução Conama
na 001/86 e a Constituição Federal de 1988.

No Brasil, a exemplo de outros países em desenvolvimento, onde os aglomera-
dos residenciais crescem rapidamente e muitos se localizam geralmente nas proxi-
midades de áreas industriais, são muitos os problemas oriundos da poluição nesses
locais. Da mesma forma, a ocorrência de acidentes' envolvendo produtos químicos
tem despertado a preocupação não só dos órgãos governamentais, mas também da
sociedade e da própria indústria, que tem sua imagem abalada quando da ocorrên-
cia desses episódios.

Particularmente no estado de São Paulo, segundo dados da Companhia de
Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), no período compreendido entre 1978
e 1997 foram atendidas 2.456 ocorrências envolvendo a liberação acidental de pro-
dutos químicos. O Gráfico 1 mostra a evolução desses acidentes no período e as
Tabelas 2 e 3 apresentam, respectivamente, a distribuição percentual desses aciden-
tes por tipo de atividade e classe de produtos envolvidos (CETESB, s/d).

Esses dados demonstram a necessidade de se buscar cada vez mais 'ferramentas'
preventivas, de modo que possam ser evitados episódios críticos da poluição aciden-
tal, os quais trazem impactos significativos não só para a saúde da população como
também para o patrimônio, público e privado, e o meio ambiente como um todo.

Gráfico i - Evolução dos acidentes ambientais atendidos pela CETESB,

1978-1997
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Tabela 2 - Acidentes ambientais atendidos pela CETESB classificados por
atividade, 1978-1997

ATIVIDADE PERCENTUAL
Transporte rodoviário 38%
Transporte marítimo 11%
Residência 10%
Posto de abastecimento 8%
Não identificada 7%
Indústria 6%
Duros 5%
Comércio 4%
Armazenamento 3 %
Rede de água/esgoto 3 %
Outras 3%
Fenômeno natural 1%
Transporte ferroviário 1%

Tabela 3 - Acidentes ambientais atendidos pela CETESB por classe de risco
dos produtos envolvidos, 1978-1997

CLASSE DE RISCO

Líquidos inflamáveis
Substâncias não identificadas
Corrosivos
Gases
Substâncias não classificadas
Resíduos
Outras ocorrências
Substâncias tóxicas
Sólidos inflamáveis
Oxidantes
Explosivos

PERCENTUAL

39%
18%
14%
12%
4%
4%
4%
3%
1%
1%
1%



...Metodologias de Análise de Riscos e seu Papel ..

ASPECTOS LEGAIS

Nos últimos anos o Brasil avançou consideravelmente em relação à legislação
ambiental, a qual é hoje considerada uma das mais modernas do mundo. Na
Constituição Federal estão assegurados os direitos e os deveres básicos para garantir
a preservação ambiental, cabendo destacar os Incisos IV e V do Parágrafo 10 do
Artigo 225, os quais referem-se às responsabilidades do Poder Público, no sentido
de assegurar a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
conforme segue (Milaré, 1991):
Art. 225, Parágrafo 12:

Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente
causadora de significativà degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto
ambiental, a que se dará publicidade;
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e
substânciasque comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente.

Observa-se que esses dois Incisos podem ser considerados de fundamen-
tal importância tanto para a prevenção de impactos ambientais decorrentes de
empreendimentos e atividades lesivas ao meio ambiente'como para a prevenção
de acidentes envolvendo substâncias perigosas.

Outro aspecto importante é que estados e municípios não perderam, com a
promulgação da Constituição de 1988, a liberdade de criarem normas e outros dis-
positivos legais, consoantes com a legislação federal, porém mais restritivos sempre
que necessário, de acordo com as peculiaridades regionais.

A criação do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), através da Lei
n~ 6.938, de 31/8/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, foi
outro importante marco para a discussão dos problemas ambientais, além da propo-
sição de normas e critérios Com vistas à preservação ambiental no País (Milaré, 199!).

Talvez uma das mais importantes resoluções do CONAMA seja a n'° 001, de 23/1/86,
que instituiu a obrigatoriedade da realização de estudos de impacto ambiental para
o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente. Esses estudos re~-
presentam hoje um importante instrumento para a avaliação detalhada dos possí-

 veis impactos decorrentes de um novo empreendimento, cabendo ressaltar o pro-
cesso de discussão dos mesmos com a sociedade, de modo que esta opine quanto a
sua viabilidade, desde a fase de obras até a sua efetiva operação (Serpa, 1991a).

Outro importante aspecto a ser ressaltado é que os estudos de análise de riscos
em instalações e atividades potencialmente geradoras de acidentes ampliados de-
vem ser contemplados como parte integrante dos estudos de impacto ambiental,
objetivando a prevenção de acidentes ambientais (Serpa, 1991a).
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O licenciamento ambiental está estabelecido de acordo com o disposto na
Lei n° 6.938/81, que prevê o desenvolvimento dessa atividade em três etapas, a
saber (Milaré, 1991):

LP - Licença Prévia: análise do estudo de impacto ambiental e discussão da viabilidade
do empreendimento com a sociedade;

LI- Licença de Instalação: análise do projeto e das medidas mitigadoras de gerenciamento
ambiental, objetivando a autorização do início das obras do em-r-- »    -p eenulmento;LO- Licença de Operação: averiguação do cumprimento das exigências técnicas formuladas
nas etapas anteriores, de modo que o empreendimento possa operàr atendendo aos
requisitos ambientais previamente estabeleciàos.

Os estudos de análise de riscos têm sido aplicados para instalações
potencialmente geradoras de acidentes ambientais maiores já na fase de licenciamento
prévio, como parte integrante do estudo de impacto ambiental. No entanto,
normalmente, complementações se fazem necessárias, na medida em que, na maioria
dos casos, são necessários detalhes de projetos não disponíveis na fase de
licenciamento prévio. Mas é imprescindível que todas as restrições e exigências
técnicas impostas ao empreendimento estejam formuladas antes da concessão da
Licença de Instalação, de modo que as obras sejam executadas de acordo com os
requisitos anteriormente definidos (Serpa, 1991a).

A ANÁLISE DE RISCOS COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE AMBIENTAL

A ocorrência de acidentes ambientais envolvendo produtos perigosos no esta-
do de São Paulo no final da década de 70 e no início dos anos 80, como o episódio de
Vila Socó, em Cubatão, e os derrames de petróleo no litoral norte, fez com que a
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB) fosse buscar mecanis-
mos para uma atuação mais preventiva, de modo a evitar a grande incidência des-
ses eventos nas instalações industriais em operação, e também nas novas indústrias
e em atividades consideradas perigosas (Serpa, 1991b).

Assim, tomando por base a tendência mundial, segundo a qual as técnicas de
análise de riscos já utilizadas nas áreas militar, nuclear e aeronáutica passaram a ser
aplicadas nas indústrias química, petroquímica e de petróleo, a CETESB passoü a estu-
dar o assunto, incorporando essas 'ferramentas" como parte integrante das suas ações
de controle ambiental, tanto em âmbito preventivo como corretivo (AICHE, 1989).

A utilização de técnicas avançadas para a análise de riscos proporciona ao
governo e às indústrias a possibilidade de, em conjunto, adotarem soluções para
o gerenciamento dessas questões, na medida em que propiciam as condições
para a previsão da ocorrência de distúrbios em plantas industriais, proporcio-
nando assim os subsídios necessários para a definição de alternativas de
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compatibilização dos requisitos de segurança e meio ambiente com os objetivos
de produção (AIcHE, 1989; C~TESB, 1994).

"Risco" pode ser definido como uma função da probabilidade da ocorrência de
um evento indesejado e das conseqüências (impactos) causadas por ele, em termos
de danos ao homem, ao patrimônio e ao meio ambiente. Já 'Perigo' representa uma
situação que ameaça a existência de uma pessoa, ser ou coisa; ou, ainda, uma ou mais
condições de uma variável com potencial de causar danos ou lesões (CETeSB, 1994).

Tomando por base as definições apresentadas, pode-se concluir que o perigo
é uma propriedade intrínseca de uma atividade, instalação ou substância; já o
risco está sempre associado à chance de acontecer um evento ir~desejado. Dessa
forma, o controle de um determinado risco é possível por meio da implementação
de ações para reduzir tanto a probabilidade de o acidente acontecer como as con-
seqüências por ele geradas, caso ele venha a ocorrer. Portanto, os estudos de aná-
lise de riscos voltados para a prevenção de acidentes maiores, no contexto do
controle ambiental, devem resultar na proposição de medidas para o pleno
"    r "ge enclamento dos riscos' (CETESB, 1994).

Assim, pode-se definiro "gerenciamento de riscos" como sendo a formulação e
a implantação de medidas e procedimentos que têm por finalidade prevenir, redu-
zir e controlar os riscos presentes em uma instalação industrial, tendo também por
objetivo manter essa instalação operando dentro de requisitos de segurança consi-
derados toleráveis durante a sua vida útil (CETeSB, 1994).

OS estudos de análise de riscos requerem análises precisas e detalhadas de
sistemas, equipamentos e operações presentes em uma planta industrial, jä que é
de grande importância identificar as causas básicas e as seqüências de eventos e
falhas que podem levar à ocorrência de um acidente maior. Dessa forma, os estu-
dos devem prever e quantificar os possíveis cenários acidentais, bem como suas
respectivas conseqüências em termos de explosões, incêndios, vazamentos tóxi-~
cos e outras reações violentas e indesejadas, de modo que medidas concretas e
efetivas de gerenciamento sejam incorporadas no processo operacional da insta-
lação - cabendo, portanto, aos órgãos de controle e licenciamento a missão de
avaliar os estudos e exigir a implantação dessas ações.

ETAPAS DE UM ESTUDO DE ANÁLISE DE RISCOS

Os estudos de análise de riscos em instalações industriais podem, de forma
geral ser divididos em cinco etapas, a saber (CETESB, 1994):

" caracterização do empreendimento e da região;
" identificação de perigos;
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 análise de conseqüêxacias e de vulnerabilidade;
- cálculo e avaliação do risco;
 programa de gerenciamento dos riscos.

CARACTERIZAÇÃO DO EMPREE" - ~NTO E DA REGIÃO

A primeira at iv idade a ser real izada em um estudo de anál ise de r iscos é a
compilaçãò de dados e informações relativos às características do empreendimento,
bem como da região onde ele está ou será localizado (CETESB, 1994).

Essa caracterização deve incluir o levantamento dos seguintes dados:

localização e descrição geográfica da região, incluindo a proximidade a mananciais,
áreas litorâneas, sistemas viários etc.;
distribuição populacional da região;

 características climáticas e meteorológicas da região;
- descrição física e layout da instalação;

características das substâncias químicas: formas de movimentação, manipulação,
processamento e armazenamento e características físico-químicas e toxicológicas;

. descrição de operações incluindo rotinas operacionais, de manutenção e de segurança;
- plantas baixas das unidades e fluxogramas de processo, de instrumentação e de tubulações.

Quando o estudo de análise de riscos estiver sendo desenvolvido para uma
instalação nova, e for considerado como parte integrante do Estudo de Impacto
Ambiental (ELA), essas informações certamente se aplicam aos dois objetivos. Multas
vezes, conforme já mencionado anteriormente, não se dispõe de todos os dados
necessários, uma vez que dados detalhados da instalação podem não estar disponíveis
nessa etapa. Assim, faz-se uma análise preliminar, a ser complementada na medida
em que o projeto for avançando; porém, sempre antes do início das obras.

IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

A ' ident ificação de perigos" talvez seja a mais importante das etapas de um
estudo de análise de riscos, uma vez que tem por finalidade definir os diferentes

cenários acidentais possíveis de ocorrer na instalação (CETESB, 1994).
Muitas são as técnicas e os métodos disponíveis para identificação de perigos

em atividades e instalações industriais. Entre as mais comumente utilizadas, podem
ser citadas (CETESB, 1994):

- Análise Histórica de Acidentes: consiste no levantamento de acidentes ocorridos em
instalações similares, normalmente realizado por meio de consulta a bancos de dados
de acidentes ou referências bibliográficas específicas. Dessa análise poderão ser extraí-
dos os seguintes dados: tipologias e causas dos acidentes, magnitudes das conseqüências
e freqüência de ocorrência dos acidentes, desde que considerado um período e um
universo de pesquisa representativos.
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. Listas de Verificação (Checklists): elaboração de uma seqüência lógica de perguntas para
a avaliação das condições de segurança de uma instalação, por meio de suas condições
físicas, dos equipamentos utilizados e das operações praticadas. Os checklists são parti-
cularmente úteis na avaliação de plantas em operação, embora possam também ser
aplicados em todas as fases de um novo projeto.
Análise 'E se... ?' ('What Ir...?'): A técnica 'What Ir...?' contempla o exame de possíveis
anomalias que possam ocorrer nas etapas de projeto, construção e operação de uma
instalaçao industrial, por meio, da resposta a perguntas que sempre se iniciam pelo termo
'E se...?'. As perguntas formuladas devem sugerir a ocorrência de um evento inicial que
pode acarretar uma seqüência de falhas levando conseqüentemente a um acidente.
Análise Preliminar de Perigos (APP): A APP (PHA - Preliminar Hazar~d Analysis) é
uma das técnicas mais utilizadas no Brasil para a identificação de perigos. Teve sua
origem no programa de segurança militar do Departamento de Defesa dos Estados
Unidos e até hoje faz parte dele. Os resultados da APP devem ser registrados numa
planilha específica, que deve conter os perigos identificados, suas causas, seus efeitos,
categorias de perigo e recomendações para a redução e o gerenciamento dos riscos iden-
tificados.
Análise de Modos de Falhas e Efeitos (AMFE): a AMFE é uma técnica específica para a
identifica~ão de falhas de componentes de uma instaiação. Aplica-se na análise dos
modos como um equipamento pode falhar, determinando as possíveis conseqüências
advindas dessas falhas.

- Hazard & Operability Study (HAzoP): é um método concebido para estudar possíveis
desvios (anomalias) de projeto ou na operação de uma instalação. Trata-se de uma
técnica poderosa, uma vez que possibflita a análise detalhada de plantas de processo
bastante complexas. O estudo deve ser desenvolvido por uma equipe multidisciplinar,
de modo que todos os aspectos relacionados com a instalação possam ser avaliados.

As técnicas anter iormente mencionadas, entre outras, podem ser ut i l izadas
individualmente ou em conjunto, de modo a propiciar as condições necessárias para
que todas as possíveis anomalias ou falhas de uma instalação sejam identificadas.
Normalmente, um grande rol de situações é identificado, devendo as mesmas serem
agrupadas em 'hipóteses acidentais', as quais serão objetos de análise nas etapas
posteriores do estudo.

ANÁLISE DE CONSEQÜÊNCIAS E DE VULNERABILIDADE

Essa etapa tem por finalidade analisar as possíveis conseqüências geradas pelas
hipóteses acidentais caracterizadas na fase de identificação dos perigos, bem como
a vulnerabilidade das pessoas e do meio ambiente a esses impactos (CETESB, 1994).

Para a identificação das seqüências acidentais e a definição das tipologias dos
acidentes, normalmente emprega-se a técnica denominada 'Análise de Árvores de
Eventos (AAE)'.

A anál ise das conseqüências deve ser real izada por meio da ut i l ização de
modelos de cálculo para a simulação dos fenômenos decorrentes das hipóteses
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acidentais, tais como: incêndios, explosões e vazamentos tóxicos. Já a análise de
vulnerabilidade deve ser realizada por intermédio do estudo dos efeitos decorrentes
desses impactos no homem e no meio ambiente, considerando:

 radiações térmicas de incêndios;
" sobreloressões decorrentes de explosões;

concentrações de vaza.mentos de gases tóxicos;
níveis de concentrações de poluentes no solo e na água.
Caso os resultados obtidos nessa etapa apresentem conseqüências consideradas

intoleráveis - em termos de impactos agudos no homem e nos ecossistemas
vulneráveis - e estas não possam ser reduzidas até níveis considerados aceitáveis,
deve-se realizar o cálculo do risco associado à instalação, de modo que ele possa
ser avaliado de forma quantitat iva, a part ir de cri térios de aceitabi l idade
previamente estabelecidos.

CÃLCULO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS

O cálculos do riscos imposto por uma instalação industrial deve ser realizado a
partir da seguinte equação:

f      , ,  ^     yí. = requencla de ocorrência do evento i;
Cyconseqüência j associada ao evento i, normalmente expressa

em termos de mortes.

Para que o risco possa ser calculado, devem ser utilizadas 'ferramentas'
adequadas para a determinação das freqüências de ocorrência dos eventos
considerados. A técnica normalmente empregada para tal é a 'Análise de Árvores
de Falhas (AAF)', cujas taxas de falhas dos equipamentos envolvidos e as
probabilidades de ocorrerem erros operacionais são extraídas de bases de dados de
confiabilidade ou de estudos específicos constantes da bibliografia internacional. Já
a estimativa das conseqüências decorrentes das hipóteses acidentais consideradas é
extraída da análise de vulnerabilidade realizada na etapa anterior (CETESB, 1994).

O risco calculado deve então ser comparado com critérios previamente definidos
para a avaliação quanto à sua tolerabilidade ou não e a definição das medidas a
serem implementadas para a sua redução, caso necessário.
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PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O programa de gerenciamento de riscos é a última etapa do estudo de análise
de riscos, mas também representa o início de uma nova fase que deve ser mantida
ao longo da vida útil da instalação, de modo que ela opere dentro de padrões de
segurança considerados toleráveis (CETESB, 1994).

O gerenciamento de riscos deve contemplar a implantação de medidas para a
redução das freqüências de ocorrência dos acidentes (medidas de prevenção) e
também para a minimização das conseqüências (medidas de proteção), caso esses
acidentes venham a ocorrer. Dentre as ações comumente contempladas em um
programa de gerenciamento de riscos, podem ser destacadas (CETESB, 1994):

" Medidas de prevenção:
melhoria da qualidade da instalação;

 aumento da confiabilidade dos sistemas de controle e de segurança;
 programas de inspeção e manutenção;
 programas de treinamento e capacitação técnica.
- Medidas de proteção:

ações para redução dos impactos de acidentes:
" redução do inventário de substâncias perigosas armazenadas;
 sistemas de contenção de vazamentos;

sistemas de abatimento de vapores tóxicos ou inflamáveis;
- reforço de estruturas para a absorção de impactos decorrentes de explosões;
- ações para a proteção da população exposta;
 plano de emergência.
O plano de emergência é particularmente importante para a prevenção de im-

pactos maiores decorrentes de distúrbios operacionais. Um plano deve ser elabora-
do com base nas premissas oriundas do estudo de análise de riscos, de forma que os
cenários acidentais estudados sejam contemplados no plano e ações de resposta
compatíveis com eles sejam definidas e implantadas. Deve-se ressaltar que um pla-
no de emergência, como medida de proteção que é, não tem função preventiva, isto
é, não evita a ocorrência de um acidente, mas pode fazer com que uma ocorrência
anormal não se transforme em uma tragédia (CETESB, 1994).

Assim, um programa de gerenciamento de riscos deve especificar de maneira
clara e objetiva as atribuições e as responsabilidades das diversas áreas da empresa
envolvidas nesse processo. O programa deve contar com o apoio da alta direção e
propiciar as condições para o desenvolvimento de ações integradas entre os dife-
rentes deparIamentos, tais como: produção, recursos humanos, manutenção, segu-
rança e meio ambiente, entre outros. Alguns aspectos básicos que devem nortear o
desenvolvimento de um programa de gerenciamento de riscos são (CETESB, 1994):
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 conscientização;
 integração;
 apoio da direção;
 documentação;
 controle.

CONCLUSÃO

Os estudos de análise de riscos propiciam uma série de importantes subsídios
para a gestão ambiental e de segurança de uma instalação ou atividade industrial, já
que produzem como resultados, entre outros, os que Se seguem (CETESB, 1994):

" conhecimento detalhado da instalação;
identificação dos perigos existentes em uma planta industrial;

 avaliação dos possíveis danos às instalações e impactos aos trabalhadores, à comunida-
de externa e ao meio ambiente;

- subsídios para a implantação de ações para melhorias e aperfeiçoamento dos proces-
sos industriais;

-reduçãodas tarifas de seguros para os riscos transferidos.

Da mesma forma que para os administradores das empresas, também para os
órgãos governamentais os estudos de análise de riscos têm sido reconhecidos como
'ferramentas' de grande importância no processo de controle ambiental. No entan-
to, independentemente da adoção desses estudos como parte integrante da política
ambiental de governo, 'redundando em exigências técnicas para a implantação de
melhorias nas indústrias, estas devem considerar esses estudos como instrumentos
de gestão de seus negócios, já que a ocorrência de um acidente ampliado certamente
acarretará uma série de transtornos a uma empresa, como por exemplo (CETESB, !994):

" perda de vidas humanas;
 impactos ao meio ambiente;
 danos à saúde da população;

perda de equipamentos, instalações e paralisação de processos produtivos, com os con-
seqüentes prejuízos econômicos;

 pagamento de indenizações a terceiros afetados pelo acidente,
 danos psicológicos à comunidade;
, desgaste da imagem da empresa perante a opinião pública com a conseqüente perda de
mercado.

Por fim, deve ser lembrado que cabe a quem desenvolve atividades considera-
das perigosas gerenciar os riscos delas decorrentes; assim, a indústria deve gerenciar
os seus riscos implementando as seguinte ações (CETESB, 1994):

identificar as situações perigosas relacionadas às suas atividades e gerenciar os riscos.
delas decorrentes para os trabalhadores, a população circunvizinha é o meio ambiente;
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" elaborar e implantar planos de emergência compatíveis com os seus riscos;
.~ informar e treinar a comunidade local, para que ela aja de forma adequada em situações

emergenciais;
atuar em conjunto com os órgãos de governo não só nas situações de emergência mas
também nas questões preventivas, acatando s exlgenclas dos orgaos de controle e par-a      " ^    "           - -
ticipando do processo de aperfeiçoamento técnico do assunto.

Ao governo cabe cumprir  a sua missão de representante da população, por
intermédio de seus órgãos competentes, tomando por base a legislação vigente
que deve ser permanentemente atualizada à luz do avanço tecnológico na área e
considerando sempre as pecul iar idades locais e regionais.  Dessa forma, entre
outras, devem ser implementadas pelos órgãos governamentais as seguintes ações
(CETESB, 1994):

" elaborar e implantar uma política de prevençáo e resposta a acidentes ampliados;
 fiscalizar as empresas e atividades consideradas perigosas ou lesivas ao meio ambiente,
fazendo cumprir todos os requMtos legais no tocante às questões de segurança e
preservação ambiental, entre outros aspectos;

 capacitar seus agentes até o nível exigido para a atuação adequada no cumprimento de
suas missões;

 atuar em conjunto com s mdustnas e a comunidade nas ações de prevenção e respostaa " " "
a acidentes ampliados.
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