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--SITUAÇÃO NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE

Ricardo Rodrigues Serpa & Hugo Prado-Monje

A rápida e grande expansão da indústria nas últimas décadas, em particular
nas áreas química, petroquímica e de petróleo, embora represente um importante
fator de crescimento para os países da região da América Latina e do Caribe, tem
acarretado uma série de problemas, dentre os quais destacam-se as questões
relacionadas com o meio ambiente, a saúde pública e a segurança das comunidades
circunvizinhas às plantas industriais (Sflano, 1984).

Os acidentes envolvendo substâncias químicas podem afetar a saúde humana
causando a intoxicação e até a morte das pessoas afetadas, de forma imediata ou a
médio e longo prazos, razão pela ¿lual têm sido objeto de preocupação permanente
de autoridades governamentais, da comunidade e da própria indústria - a qual,
quando envolvida nesses episódios, vê sua imagem abalada perante a sociedade
(Weyne, 1988).

Dessa forma, diversos esforços, em âmbitos locais, regionais e até mundial,
vêm sendo desencadeados no sentido não só de prevenir a ocorrência de acidentes
químicos, mas também visando a propiciar respostas rápidas e eficazes a esses
eventos, de modo a preservar a integridade das populações e minimizar os impactos
ambientais deles decorrentes (Serpa et al., 1993).

ACIDENTES AMPLIADOS OCORRIDOS NA AMÉRICA LATINA

Conforme mencionado anteriormente, os avanços tecnológicos da indústria,
com o conseqüente aumento da complexidade das plantas de processo e de
armazenamento de substâncias químicas, bem como dó aumento do volume
transportado, contribuíram para a ocorrência de graves acidentes, trazendo prejuízos
consideráveis para as sociedades de todo o mundo (Weyne, 1988). Os países em
desenvolvimento da América Latina têm sido palco de grandes catástrofes
industriais, as quais vitimaram um grande número de pessoas e acarretaram impactos
ambientais de grande monta.
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Dentre os principais acidentes ocorridos nos últimos anos, p0dem-se destacar,

entre outros, os que seguem (Albert, 1993; Silano, 1984; Weyne, 1988):
Colômbia, 1967.

Contaminação pelo praguicid'a paratioñ causou 88 vítimas fatais e intoxicações em
outras 600 pessoas.

Buenos Aires, Argentina, 1967.
Incêndio envolvendo gás liquefeito de petróleo provocou a destruição de cerca de
400 casas e causou aproximadamente 100 vítimas.

Rio de Janeiro, Brasil, 1972.
Expl0sões de tanques de armazenamento de gás liquefeito de petróleo causaram 38
mortes e 53 outras vítimas, bem como prejuízos da ordem de US$ 5 mi~ões.

Cartagena, Colômbia, 1976.
Explosão em fábrica de fertilizantes causou a emissão de vapores de amônia. Vinte e
uma vítimas fatais e outras 30 pessoas intoxicadas.

São Sebastião, Brasil, 1978.
Colisão de um navio petroleiro com uma rocha submersa causou o vazamento de 6
mil toneladas de óleo cru no litoral paulista, contaminando um grande número de
praias e de outros importantes ecossistemas costeiros.

Cubatão, Brasil, 1984.
Explosão seguida de incêndio em área residencial, causada pelo rompimento de um
duto destinado ao transporte de gasolina. Noventa e três vítimas fatais e cerca de
500 desabrigados.

- Cidade do México, México, 1984.
Vazamento de gás liquefeito de petróleo em refinaria, seguido de diversas explosões e
incêndio de grandes proporções. Quinhentas vítimas fatais e cerca de 4 mil feridos.

. Cubatão, Brasil, 1985.
Rompimento de tubulação de amônia gerou o vazamento de 30 toneladas do produto.
Seis mil e quinhentas pessoas foram evacuadas de suas residências.

, Iquique, Chile, 1986.
Explosão em fábrica de armamentos causou 28 vítimas fatais.

- Guadalajara, México, 1992.
Vazamento de gasolina proveniente de duto subterrâneo, seguido de explosão e in-
cêndio. Aproximadamente 300 vítimas fatais e mais de 600 feridos.

Tejerías, Venezuela, 1993.
Vazamento de gás inflamável seguido de explosão causou 75 mortes e cerca de
100 feridos.

Os acidentes anteriormente apresentadOs demonstram claramente a gravidade da
situação na América Latina. Os dados a seguir servem de base para a análise da situaçao
relativa aos acidentes ampliados envolvendo produtos perigosos (Machín, 1993):

- aproximádamente 40% do comércio mundial de produtos químicos nos países em
desenvolvimento se realízam nos países da América Latina;
70% da indústria química da região se concentram no Brasil, no México e na Argentina;
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 na grande maioria dos países, as instalações industriais se localizam em áreas densamente
habitadas ou muito próximas a comunidades carentes;

" inexiste uma onsc:enc:a clara por parte de muitas empresas e de autoridades
governamentais, bem como da própria comunidade, quanto aos riscos que essas
instalações e a manipulação de p odutos elUlmmos representam para a saúde humana er "     
para o meio ambiente como um todo;

 inexistem registros confiáveis quanto aos danos causados por acidentes químicos,
dificultando a correlação desses eventos com o desenvolvimento de doenças e impactos
ao meio ambiente;
com,raras exceçóes, inexistem programas voltados para a preparação das comunidades,
tanto em caráter preventivo quanto para a atuação em situações de emergências químicas;

os orgaos encarregados do atendimento a acidentes com substâncias químicas não estão
treinados a contento e não possuem recursos materiais adequados para o atendimento
a essas situações.

Esse quadro tem alertado as autor idades dos países no sent ido de serem
implementadas ações efetivas para a prevenção de acidentes qufmicos e de prepa-
ração dos órgãos governamentais para responder a contento eventuais situações de

e ^ 'mergencla, med:ante a atuação em parcerias com a indústria e com a comunidade,
contando com o apoio técmco e financeiro de organismos internacionais.

PROGRAMAS INTERNACIONAIS

Após a ocorrência de grandes catástrofes envolvendo mdustrla q lm:ca, como
a " *     "     u "  "os desastres de Seveso, na Itália (i976), Cidade do México (1984) e Bhopal, na hadia

(1984), diversas instihaições internacionais juntaram seus esforços no sentido de serem

desenvolvidos programas de apoio aos países, para que eles possam se preparar

para não só prevenir, mas também para enfrentar acidentes ampliados envolvendo

produtos perigosos. Dentre esses programas, pode-se destacar:

Diretiva 82/501/EEC- Comunidade Européia. (CD, 82/50L/EEC) citado integralmen-
te no capítulo 12.

A Diretiva 82/501/EEC, mais conhecida como 'Diretiva de Seveso', foi elaborada
pelos países da Comunidade Européia no sentido de prevenir, preparar (e respon-
der a) acidentes industriais ampliados e rninimizar as suas conseqüências para os
trabalhadores, para a população e para o meio ambiente.

" CAER - The Community Awareness and Emergency Response.
O Programa CAER é coordenado pela Chemical Manufacteurs Association (CMA)
dos Estados Unidos e tem por objetivo desenvolver planos locais de r
e ^  esposta asmergencaas químicas, integrando os planos das indústrias e dos órgãos governa-
mentais, bem como as comunidades.
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" Prevenç~o de Acidentes Industriais Maiores - OIT.
Programa de recomendações para a prevenção de acidentes industriais amplia-
dos da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que tem por objetivo auxi-
liar os países no controle da manipulação de substâncias perigosas, a fim de
proteger os trabalhadores, a população e o meio ambiente.

" IPCS - Intemational Programme on Chemical Safety.
O IPCS é um programa desenvolvido por organismos da Organização das Nações
Unidas (ONU), cuja finalidade é prover informações cientfficas em âmbito interna-
cional para servir de base aos países, de modo que estes possam formular suas pró-
prias ações de segurança química e, mediante cooperação internacional, fortaleçam
os meios e suas capacidades de prevenir e corrigir os efeitos prejudiciais dos produ-
tos químicos, além de fazer frente às situações e emergencla.

d ^    "
 APELL -- Awareness and Preparedness for Emergencies at Local Level.

Manual elaborado pelo Departamento de Meio Ambiente e Indústria do Programa
de Meio Ambiente das Nações Unidas (UNEP), que tem por finalidade ajudar os
elementos responsáveis e o pessoal técnico envolvido na conscientização das
comunidades com relação às instalações de risco e na elaboração de planos de
atendimento á eventos inesperados envolvendo produtos químicos, que possam
representar ameaças à vida e ao meio ambiente.

AÇÕES DA ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICÀNA DA SAÚDE

A preocupação com os acidentes químicos vem sendo alvo de preocupações
dos organismos internacionais desde a Conferência das Nações Unidas para o Meio
Ambiente de Estocolmo em 1972, quando foram feitas diversas recomendações para
o desenvolvimento de programas de alerta e prevenção dos efeitos dos produtos
químicos no meio ambiente. Uma primeira ação desencadeada foi a criação do
International Programme on Chemical Safety (IPCS), conforme já mencionado. Pos-
teriormente, em 1986, a XXII Conferência Pan-Americana aprovou o Programa de
Segurança de Substâncias Químicas para a região das Américas.

Mais recentemente, na Conferência das Nações Unidas para Meio Ambiente e
Desenvolvimento, ocorrida no Rio de Janeiro em 1992, o tema foi amplamente dis-
cutido pelos países presentes, tendo sido previsto no capítulo 19 da Agenda 21 ações
diretamente relacionadas com os problemas decorrentes dos produtos químicos
perigosos. Dentre as diversas recomendações previstas neste capítulo, merecem
destaque os Programas para Redução de Riscos, para que os governos, com o apoio
das organizaç6es internacionais, elaborem políticas nacionais e estabeleçam as re-
gulamentações necessárias para prevenção e preparação para casos de acidentes e
as respectivas medidas de resposta para fazer frente a esses episódios.
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A Organização Pan-Americana da Saúde, por intermédio do Programa de Pre-
parativos para Situações de Emergência e Coordenação de Socorro em Casos de
Desastres (PED), vem implementando um programa de médio prazo, cujos objeti-
vos e " "estrateglas estão descritos a seguir (Machín, 1996):

 Objetivo geral: apoiar os países da região no desenvolvimento de programas nacionais
de prevenção, preparação e resposta a acidentes químicos.

 Prevenção: todos os países da região devem ter conhecimento dos riscos químicos pre-
sentes em seus territórios e devem realizar uma avaliação qualitativa desses riscos. Para
tanto, devem adotar as seguintes estratégias:

. promover e intensificar a conscientização em diferentes níveis dos perigos quí-
micos existentes na região e suas onsequenclas;C " ~  ^     "

- promover a introdução de regulamentações nacionais para o manejo dos riscos
qulmlcos;

. promover o desenvolvimento de programas para a prevençfio e o manejo de
emergências químicas;
promover a implementação de programas de toxicovigilância

" Preparação: todos os países da região devem avaliar as necessidades de preparação do
setor da saúde para emergências químicas paralelamente às atividades de prevenção,
adotando as seguintes estratégias:

 preparar e disseminar materiais informativos e de treinamento, como por exem-
plo: Manual de Políticas e Operações para Resposta a Emergências Químicas;

- capacitar os representantes da OPAS e os coordenadores de desastres do setor da
saúde nos conceitos aslcos de preparação e resposta a emergências;b "  "

- estimular o estabelecimento e o reforço de Centros Especializados de Informação
(Centros Nacionais de Resposta a Emergências Químicas e de Informações
Toxicológicas);

. identificar e.reforçar os centros de referência e de colaboração.
Resposta e mitigação: planejar detalhadamente as responsabilidades da OPAS para a
resposta a emergências químicas, identificar e preparar as equipes que implementarão
essas atividades, tomando por base a " "  s seguintes estrategaas:

desenvolver progressivamente a capacidade de mobilização de especialistas regi-
onais para assessorar os setores da saúde dos países da região, em particular no
tocante a:

- avaliação das necessidades para emergências sanitárias;
- prestação de serviços de saúde em emergências;
- coordenação e mobilização de assistência externa ao setor da saúde.

"estimular os países a se documentarem e divulgarem as experiências Sobre respostas do
setor da saúde a situações emergenciais envolvendo substâncias químicas, além de
proporcionar a troca de informações entre órgãos e profissionais envolvidos com o tema;

" promover o desenvolvimento de estudos clinicos, epidemiológicos e toxicológicos
relacionados çom emergências químicas para a compilação de dados em bancos nacionais
e internacionais.
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O desenvolvimènto do programa ao longo dos últimos anos tem apresentado
bons resultados, uma vez que alguns países da América Latina e do Caribe já possu-
em hoje seus planos e estruturas próprias para fazer frente às emergências quími-
cas, como é o caso da Argentina, do México e do Brasil, entre outros. No entanto, há
a necessidade de outras ações serem implementadas no~sentido de que.' os países
efetivamente se preparem não só para atender adequadamente as emergências en-
volvendo substâncias químicas, mas também visando a prevenir a ocorrência de
acidentes ampliados.

ATIVIDADES EM DESENVOLVIMENTO PELO PED

Várias ações têm sido implementadas no âmbito do Programa de Preparati-
vos de Desastres para Situações de Emergência e Coordenação de Socorro em caso
de Desastres (PED), SOB A coordenação da OPAS, em especial no tocante à troca de
experiências entre os países, capacitação de técnicos ç divulgação de informações
através de guias e manuais técnicos (Machín, 1996).

Outra atividade que vem sendo intensificada diz respeito à realização de en-
contros técnicos, congressos e seminários, de forma que os resultados oriundos das

d iscussões desses eventos  se  t rans formem em recomenctações,  v isando à
implementação destas, com o apoio do programa (Machín, 1996).

Dentro do contexto, mencionaremos a seguir as principais atividades regionais
(Machín, 1996):

(1) Reunião de Técnicos Celebrada em Montevidéu (Uruguai) Sobre os Preparativos do
Setor da Saúde em Casos de Acidentes Químicos.
Em agosto de 1993, se reuniram especialistas em engenharia química, segurança industri-
al, toxicologistas e técnicos em manejo de desastres químicos. Durante este evento, os
participantes expressaram a necessidade de acelerar as atividades de_preparação para
desastres causados por substâncias químicas, devido à crescente vulnerabilidade dos
países da região laüno-americana. Identificaram as principais causas pelas quais os países
da América Latina estão atrasados nos seus preparativos para desastres de origem quími-
ca, entre elas podemos mencionar as seguintes:

, falta de conhecimento do problema relacionado com agentes químicos, sua
vulnerabilidade a desastres tecnológicos e suas conseqüências econômicas e
políticas;

 pouco ou falta de interesse por parte das autoridades, escassez de pessoal dentro
do setor da saúde treinado neste campo, e a falta de legislação e normas adequadas;

-falta de iniciativa do setor público para incorporar o tema de manejo dos acidentes
químicos (atualmente muito centralizado) ao setor público; problema de enlace
e pouca participação das indústrias;
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má assimilação da transferência da tecnologia;
escassez de centros de informação sobre substâncias químicas e seus riscos na
região; insuficiente informação pública;
deficiência nos aspectos de gerência:

Recomendaram também fomentar ações de outras agências como, por exem-
plo, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNLrM~) e seu progra-
ma Awareness and Preparedness for Emergencies at Local Level (APELL), bem como
da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econõmico (OCDE), do Progra-
ma Internacional de Segurança de Substâncias Químicas (IPCS) e de outras.

(2) Curso Regional sobre Planejamento, Prevenção e Resposta aos Acidentes Químicos
na América Latina e no Caribe (novembro de 1993, Tlaxcala, México).

Dezessete países da região participaram deste evento. A finalidade do curso foi
discutir os aspectos principais que se dexTe ter em mente na preparação e na respos-
ta do setor da saúde aos desastres causados por substâncias quflnicas (Machín, 1993).

Neste curso foram revistos Os estudos de caso de calamidades recentes, como
por exemplo as explosões de Guadalajara, México, e em grupos de trabalho revisa-
ram-se as melhores metodologias de resposta, inclusive o uso de bases de dados
sobre substâncias químicas e os contatos com os centros de emergências, a fim de
obter uma informação rápida sobre como manejar acidentes de substancias quími-
cas perigosas (Machín, 1993).

(3) Em 1996, foi realizado na Cidade do México o Simposio Regional sobre Preparativos
para Emergencias y Desastres Químicos: un reto para el siglo XXI, evento do qual
participaram representantes de 30 países da região da América Latina e do Caribe e que
teve os seguintes objetivos:

. apresentar as metodologias e os instrumentos para prevenção, preparação e
resposta a emrgências com substâncias químicas;

- capacitar os participantes na a_plicação dessas metodologias e estruturar planos
de resposta a acidentes dessa natureza;

. trocar experiências e informações sobre os mecanismos de auxilio internacional e
as formas como eles podem ser acessados.

No decorrer do simpósio, al6m das palestras e dos debates técnicos ocorridos, fo-
ram realizados exercícios simulados e diferentes trabalhos em grupo, resultando numa
série de recomendações, as quais vêm norteando a implementação de ações no âmbito
do programa. Dentre as principais recomendações, cabe destacar as seguintes:

 identificar o problema e estabelecer as necessidades;

 formação de equipe:
-identificar os atores principais;
° integrar o grupo de trabalho em diferentes níveis (naõonal, estadual e municipal);



Acidentes Industriais Ampliados

" fortalecer a implementação de ações:

- definição de responsabilidades dos diferentes atores e níveis;
definição de legislação específica;

-definição de estratégias e metodologias de trabalho;
" execução das ações:

- análise pontual dos riscos;
desenvolvimento e execução de projetos e    " "specíficos;-normalização preventiva;
preparação para resposta a emergências;

 definição de ações e responsabilidades para o controle de acidentes.
No caso dos países onde não existir, recornendou-se a criação de um comitê no

nível do mais alto cargo do governo nacional, estadual ou municipal, para a
coordenação das atividades de prevenção, mitigação, preparação, resposta e
avaliação dos acidentes ou desastres químicos. O referido comitê deve ser legalmente
constituído e assessorado por organismos internacionais, quando necessário, cabendo
a ele o desenvolvimento das seguintes atividades (Machín, 1996):

Legislação:

-
naSe leis,, sobre prevenção de desastres recomendou-se a inclusão de um capítulospeclfico sobre a prevenção de riscos qu'm~cos;"

- a legislação existente nos países sobre o tema deve ser revisada com a finalidade ti
se detectar a necessidade de elaboração e implementação de novas leis e alteração
das existentes, contemplando o rigor requerido pelo tema a "

-  cldentes qumucos;- propor aos poderes legislativos a criação de normas e a eliminação daquelas con-
sideradas.inadequadas à luz da visão atual sobre o assunto.

" Prevenção e mitigação de e ^  "mergenclas:
implementär a metodologia Apell, incluindo a participação do governo, da indústria e
da comunidade;

promover a criação de centros de controle e a capacitação de seus integrantes;
reforçar a consciência de risco, incluindo estudos para a análise e a avaliação dos
riscos de acidentes e de mecanismos para a comunicação desses riscos;

 implementar inventário de recursost'ecmcos," humanos e tecnológicos;
- estabelecer mecanismos gerais para o controle de emergências;
realizar reuniões em todos os níveis para informar a sociedade sobre os riscos e o
manejo adequado de emergências.

" Preparativos e " "specíficos para atendimento a ^  " .  . emergenclas e desastres qumucos:
. fortalecer os planos existentes sobre riscos químicos;
elaborar mapas de riscos;

 implementar mecanismos de comunicação de riscos, promovendo a informação
ao público;

 desenvolver programas de capacitação e educação segundo o nível de
responsabilidade;
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realizar treinamentos e exercícios simulados;
- estabelecer procedimentos de resposta;
- estabelecer mecanismos para recuperação de áreas e avaliação dos efeitos;
implementar bibliotecas mínimas especializadas na resposta a acidentes químicos.

Com base nessas diretrizes, a coordenação regional do Programa de

Preparativos para Situações de Emergência e Coordenação de Socorro em Casos
de Desastres vem trabalhando no sentido de assessorar os países da região,
visando à efetiva capacitação e ao aperfeiçoamento dos sistemas existentes para
fazer frente a acidentes químicos.

- (4) Reunião sobre Emergências Químicas na Fronteira do México com os Estados Unidos.

A fronteira entre Estados Unidos e México representa uma área predisposta
aos riscos de emergências produzidas por substâncias químicas devido ao impor-
tante tráfego entre os dois países. Portanto, foi organizada a reunião sobre emergên-
cias químicas na fronteira entre o México e os Estados Unidos em junho de 1997. Os
seguintes temas foram discutidos:

. instrução e treinamento de pessoal para responder a emergências causadas por
desastres químicos;
resposta médica a desastres químicos;

o resposta aos acidentes de transporte e eliminação de resíduos industriais perigo-
sos no México;

. prevenção de acidentes causados por transporte de substâncias e resíduos peri-
gosos na área da fronteira;
preparação para desastres químico¿ na Cidade Juarez~

Participaram deste evento profissionais de cidades de ambas as fronteiras os quais
estão interessados em continuar desenvolvendo atividades relacionadas a este tema.
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