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A PREVENÇÃO E OS TRABALHADORES --

ASPECTOS COMPARATIVOS DA LEGISLAÇÃO DOS EUA,
DA GRÃ-BRETANHA E DA HOLANDA

Roque Puiatti

O acelerado progresso tecnológico deste século vem aumentado as possibilidades
de que ocorram desastres provocados pelo homem. Nesta categoria, encontram-se
os chamados acidentes industriais ampliados, que podem ocorrer em plantas
químicas, refinarias, plataformas de petróleo e gás etc. e ter como conseqüência
incêndios, explosões e vazamentos de produtos perigosos, resultando, às vezes, em
Centenas ou milhares de mortes. O potencial dos acidentes industriais ampliados,
que se tornou mais significativo nas últimas décadas com o aumento da produção,
da estocagem e do uso de substâncias perigosas, tem alertado para a necessidade de
uma abordagem claramente definida e sistematizada para o controle dessas
substâncias, com o objetivo de proteção dos trabalhadores, do público em geral e do
meio ambiente.

Em matéria de acidentes catastróficos de natureza industrial, maior atenção para
o problema teve início na década de 70 devido aos acidentes de Flixborough, em 1974,
na Inglaterra, onde morreram 28 trabalhadores na explosão de uma fábrica de
ciclohexano; e dois anos mais tarde na cidade de Seveso, na Itália, onde houve o
vazamento de dioxina de uma instalação química, causando um enorme desastre
ambiental. Contudo, foi no ano de 1984 que aconteceram dois dos maiores desastres
industriais deste final de século: a explosão de gás liquefeito de petróleo, na cidade do
México, que causou 650 mortes, e o vazamento de isocianato de metila em instalação
química na cidade de Bhopal, Índia, com mais de 2 mil mortos e 200 mil feridos.

Em resposta a vários acidentes industriais ampiiados ocorridos ao redor do mundo
nas últimas duas décadas, os países e os organismos internacionais têm tomado
nttmerosas medidas para lidar com o problema. Sobre este assunto, Marshall (1987)
comenta: "Considero que historicamente os controles gerenciais precedem os controles
legais, mas que as conseqüências comerciais do inadequado controle gerencial impele
os governos a intervir por meio de legislações" (Marshall, 1987:70).

Os primeiros a serem atingidos pelas conseqüências dos acidentes industriais
ampliados são os trabalhadores, pois a proximidade com os riscos torna-os vítimas
em potencial. Então, preocupados com este cenário, ao longo das últimas décadas,
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os trabalhadòres e seus representantes (sindicatos, comissões de fábrica) têm lutado
pela implantação e implementação de sistemas de proteção, dentre os quais destaca-
se a criação de legislações nacionais e internacionais para a prevenção desses desastres.

Sob a ótica da legislação para a prevenção de acidentes industriais ampliados,
a primeira experiência em âmbito internacional ocorre em 24 de junho de 1982,
com a publicação de uma Diretiva da Comunidade Européia denominada 'Diretiva
de Seveso" (82/501/ECC), em virtude de numerosos acidentes ampliados ocorridos
na Europa: Feyzin, na França (17 mortos); Flixborough, na Grã-Bretanha (28 mortos);
Beek, na Holanda (14 mortos); e principalmente o acidente de Seveso, na Itália
(grande dano ambiental).

A Diretiva, denominada Directive on the Major-Accident Hazards of Certain
Industrial Activities (O. J. L230), obrigava os países da Comunidade Européia a
adotarem em legislações nacionais medidas preventivas e de minimização das
conseqfiências dos acidentes industriais ampliados-para os trabalhadores, o público
em geral e omeio ambiente.

O critério para a escolha de urna instalação exposta a riscos de acidentes
industriais ampliados era definido pelo tipo de atividade industrial desenvolvida
(produção, armazenagem etc.), pela,natureza das substâncias químicas envolvidas
t "  "( oxlca, inflamável, explosiva etc.) e pela quantidade (toneladas). Nos anos

subseqfientes, todos os países europeus adotaram a Diretiva, adequando-a às suas
legislações nacionais.

Em 1992, os Estados Unidos também criaram sua legislação para a proteção
dos trabalhadores em instalações sujeitas a acidentes ampliados, denominada Process
Safety Management of Highly Hazardous Chemicals. Posteriormente, em 1993, foi
aprovada pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) a Convenção n° 174,
denominada Convention on the Prevention of Major Industrial Accidents, que tem
por objetivo prevenir acidentes industriais ampliados, minimizar a probabilidade
de ocorrência e mitigar suas conseqfiências. A referida Convenção vem sendo
progressivamente adotada por diversos países.

Recentemente, em outubro de 1996, foi alterada a Direfiva de Seves0, sendo
agora denominada Control of Ma]or-Accident Hazards Involving Dangerous Substances
(O. J. L10), ou 'Seveso II', tendo os países da Comunidade Européia prazo de dois
anos para adequarem as alterações às suas legislações nacionais.

A Diretiva "Seveso II' avançou em muitos aspectos, como aindusão de substâncias
ecotóxicas dentre as perigosas, aperfeiçoamento nos planos de emergência internos e
externos, nos sistemas de gestão de segurança, os relatonos de segurança; conferiun "  
maiores poderes e atribuições às autondades competentes para inspecionar instalações
sujeitas a acidentes ampliados, dentre vários aspectos positivos. _
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Apesar da ocorrência de numerosos acidentes industriais ampliados (e com
grande número de vítimas) nas últimas décadas, o Brasil não possui legislação
específica para a proteção dòs trabalhadores contra este tipo de acidente. Com
objetivo de estimular o desenvolvimento no Brasil de legislação para a proteção dos
trabalhadores que laboram em instalações sujeitas a acidentes industriais ampliados,
serão apresentados de maneira sucinta os principais aspectos e características, bem
como realizadas algumas comparações da legislação trabalhista de prevenção a
acidentes industriais ampliados dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha e da Holanda.

A escolha destes países foi por diferentes razões. Grã-Bretanha e Holanda
foram escolhidas por serem países pertencentes à Comunidade Européia e adotarem
a Diretiva de Seveso, bem como por terem grande experiência e desenvolvimento
na prevenção de acidentes industriais ampliados. E também porque, apesar de
seguirem a Diretiva de Seveso, possuem diferentes abordagens sobre o tema na
legislação nacional.

No entanto, a escolha dos Estados Unidos, a maior potência econômica do mundo,
contribuindo com mais de 25% da produção química e petroquímica do planeta, em
contraste, não está sob o 'guarda-chuva' da Díretiva de Seveso, elaborando legislação
própria no início dos anos 90, enquanto os países europeus elaboraram na primeira
metade da década anterior.

Na comparação, entendem-se também como relevantes algumas considerações
sobre legislaçõ6s internacionais como a Diretiva de Seves0, a Convenção n~ 174 da
OIT e a 'Seveso II'.

A LEGISLAÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS

Na segunda metade da década passada, Congresso, órgãos federais,
governos estaduais, entidades de empregadores e de trabalhadores e organizações
não-governamentais dos Estados Unidos envolveram-se ativamente na prevenção
de acidentes industriais ampliados para a pr0teção dos trabalhadores, do público em
geral e do meio ambiente. Em 1985, após o acidente, industrial ampliado de Bhopal, na
Índia, que resultou na morte de mais de 2.500 pessoas, a Environmental Protection
Agency (EPA) iniciou um programa para incentivar planos comunitários de emergência
em caso de acidentes com produtos qm'micos perigosos (Donnely, 1994).

No ano seguinte, o Congresso norte-americano aprovou a estrutura para esforços
em planos de emergência, por meio-do Title III of Superfund Amendments ánd
Reauthorization Act (SARA) ,  também conhecido como Emergency Planning
and Community Right-to-Know Act. O SARA incentivou e apoiou estados e
comunidades nos esforços voltados para prevenção e mitigação das conseqüências
dos acidentes industriais ampliados.
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Ao mesmo tempo, a indústria e outras associações tamb6m tomaram medidas-
para proteção dos trabalhadores e da saúde pública visando as melhorias na
segurança de processos e, então, prevenindo acidentes ampliados. Programas como
o Chemical Awareness and Emergency Planning (CAER), desenvolvido pela Chemical
Manufacturers Association (CMA), e o Recommended Practice 750 (Management of
Process Hazards), publicado pelo American Petroleum Institute (API), foram muito
importantes, Igualmente, o American Institute of Chemical Engineers (AtcI-m) Center
for Chemical Process Safety editou diversos livros e informações técnicas para a
prevenção de acidentes industriais ampliados.

Contudo, em outubro de 1989, ap6s o trágico desastre de Pasadena, Texas, na
planta química Phillips 66, onde morreram 24 trabalhadores e 132 ficaram feridos, o
processo acelerou o desenvolvimento pelo governo norte-ãmericano de uma
legislação 'de proteção aos trabalhadores expostos a acidentes ampliados.
Na década de 90, a Occupational Safety and Health Administration (OSHA) elaborou
importante estudo sobre as conseqüências da terceirização na indústria química e
petroquímica e sua influência nos acidentes ampliados.

O DESENVOLVIMENTO DA LEGISLAÇÃO

Logo ap6s o acidente ampliado de Bhopal, a OSHA iniciou, em cooperação com
a EPA, um projeto denominado Chemical Special Emphasis Program (ChemSEP)
para inspeção de instalações sujeitas a acidentes ampliados. Um dos mais importantes
benefícios deste programa foi a avaliação das práticas de prevenção e mitigação de
acidentes ampliados utilizadas pelas empresas. Isto ajudou a OSHA a desenvolver
novas abordagens na inspeção e nas formas de punições.

Esta e muitas outras experiências contribuíram para que a OSHA desenvolvesse
e publicasse, em julho de 1990, uma proposta de legislação para proteção dos
trabalhadores, contendo obrigações para a gestão de riscos em processos que utilizam
substâncias químicas perigosas. A proposta enfatizava a aplicação do controle

 gerencial no processo de produção, armazenagem e manuseio de produtos químicos,
com base na experiência e nos resultados do ChemSEP. A OSHA realizou diversas
audiências públicas para discussão da proposta, recebendo mais de 200 comentários
e sugestões, o que resultou nufn consolidado demais de quatro mil páginas.

O CLEAN AIR ACT AMENDMENTS

Logo após a OSHA publicar sua proposta de legislação (1990), o Congresso norte-
americano aprovou (e o presidente sancionou) o Clean Air Act Amendments (CAAA).
Esta lei requeria do Secretário de Estado do Trabalho, em coordenação com a EPA,
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a elaboração de legislação de segurança de processos .químicos para a prevenção de
acidentes com substâncias químicas que pudessem afetar os trabalhadores. O CAAA
também requeria a inclusão de uma lista de substâncias químicas perigosas, incluindo
substâncias tóxicas, inflamáveis, reativas e explosivas (Dennison, 1994).

Finalmente, em 24 de fevereiro de 1992, após discussões, debates e sugestões, a
OSHA publicou a versão final, chamada Process Safety Management of Highly Hazardous
Chemicals, que entrou em vigor em 26 de maio de 1992. A norma reflete obrigações das
empresas citadas no CAAA e as sugestões das discussões da proposta da OSHA de 1990.

O Process Safety Management of Highly Hazardous Chemicals - PSM
(OSHA 3132, 1992)

A norma OSHa-PSM está dividida em 17 seções:
 Objetivos.
 Aplicação.
" Definições.
 Participação dos trabalhadores.
" Informações de Segurança do Processo.
- Análise de Riscos do Processo.
" Procedimentos Operacionais.
" Treinamento.
" Contratadas.
 Verificação de Segurança de Pré-partida.
 Integridade Mecânica de Equipamentos.
u Permissão para Trabalho a Quente.
" Gestão de Modificações.
" Investigação de Incidentes/Acidentes.

Plano e Resposta para Emergências.
" Auditoria de Segurança.
" Confidencialidade de informações.

OBJETIVOS DO PSM
O principal objetivo do PSM é a prevenção de acidentes ampliados, de natureza

química e petroquímica, especialmente dentro das instalações, que possam expor
os trabalhadores a riscos de segurança e saúde. O PSM é uma pró-ativa identificação,
avaliação e mitigação de acidentes ampliados que possam ocorrer como resultado
de falhas no processo, em procedimentos e equipamentos.

O PSM é composto por uma lista de 137 substâncias que podem causar grave
acidente químico,  se ja por  tox ic idade,  inflamabi l idade ou reat iv idade,
conseqüentemente colocando em perigo os trabalhadores.
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PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES

Os empregadores devem obrigatoriamente consultar os trabalhadores e seus
representantes no desenvolvimento dos estudos de análise de riscos do processo e
nos planos de mergencla. O objetivo é amplo, e e necessana uma ativa participaçãoe ^ " , , .
dos trabalhadores em todo o PSM por meio de diversas formas de consulta.

TREINAMENTo

A implementação de um efetivo programa de treinamento é um dos mais
importantes passos para a segurança dos trabalhadores. De acordo com o PSM,
todo trabalhador direta ou indiretamente envolvido no processo deve receber
informações sobre os riscos, os procedimentos operacionais, emergências etc:
Reciclagens devem ser desenvolvidas, no mínimo, a cada três anos, ou em menor
tempo, após consulta aos trabalhadores.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PROCESSOS

A compilação de informações relativas aos processos qufmicos, à tecnologia
utilizada e aos equipamentos é fundamental para identificar e compreender os riscos
envolvidos. Esta etapa é obrigatória para uma completa e profunda nahse de riscos,

a "  'bem como para os procedimentos operacionais, na gestão das modificações e na
investigação de incidentes.

ANÁLISE DE RISCOS DO PROCESSO

: ' A Análise de Riscos do Processo é uma das bases do PSM. É um meio formal e
sistemático de identificar, avaliar e controlar os riscos envolvendo substâncias
químicas. A OSHA requer que o empregador use qualquer uma das metodologias a
seguir descritas, considerada apropriada, ou outra equivalente. As metodol0gias
são: What-if, Check-list, Hazard and Operability Studies (HAZOP), Failure Mode and
Effects Analysis (FMEA), Fault Tree Analysis (FTA).

Na implementação da Análise de Risco houve uma progressividade dè prazos
para implementação, que foram: no mínimo 25% das análises elaboradas até o
segundo ano de vigência do PSM e a Análise de Riscos do Processo completada até
o quarto ano. Deveriam ser elaboradas por um grupo de especialistas em engenharia
e na operação do processo e, obrigatoriamente, por pelo menos um trabalhador

e "  ̂   "com xperlencla no processo a ser avaliado. A cada cinco anos, no mínimo, Anahse
a        " "de Riscos deve ser reavaliada.
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PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

: O obj~tivo do desenvolvimento e da implementação de procedimentos
operacionais é fornecer instruções claras e seguras no desenvolvimento das tarefas.
Os procedimentos escritos devem ser elaborados para cada etapa do processo e
atualizados conforme as alterações no processo. Práticas seguras de trabalho para o
controle de riscos devem ser observadas em, por exemplo, trabalhos em espaços
confinados e abertura de equipamentos para manutenção. As práticas seguras devem
ser aplicadas também para os trabalhadores de contratadas.

CONTRATADAS

Quando da seleção de contratadas, toda empresa contratante deve considerar
os programas e o desempenho de segurança das contratadas. E deve informar à
empresa contratada sobre riscos, práticas seguras de trabalho, ações em casos de
emergência etc. Avaliar periodicamente o desempenho de segurança da contratada
é obrigação da empresa contratante.

INTEGRIDADE MECÂNICA DE EQUIPAMENTOS

Os equipamentos devem sofrer manutenção e inspeção de acordo com as normas
para garantia da integridade. Isto atinge, dentre outros, vasos de pressão, tanques,
tubulações, válvulas etc. Os requisitos incluem procedimentos escritos, treinamento
para o pessoal de manutenção e inspeção etc.

INVESTIGAÇÃO DE INCIDENTES/ACIDENTES

A investigação de incidentes/acidentes é uma fonte relevante de informações
sobre os riscos e a adequação dos sistemas de segurança existentes. O PSM requer
que o empregador investigue todo incidente que possa resultar em grave vazamento,
em prazo não superior a 48 horas, e por equipe composta de, no mínimo, um
trabalhador conhecedor do local ou processo em que ocorreu o incidente/acidente.
E deve pertencer à equipe um trabalhador da contratada, se o incidente ocorreu em
tarefas realizadas pela contratada.

PLANO E RESPOSTA PARA EMERGÊNCIAS

O empregador deve elaborar e implementar um plano de emergência para toda
a instalação (não somente a árèa de processo) de acordo com norma OSHA especffica.
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AUDITORIA DE SEGURANÇA

Os procedimentos de segurança do processo e as práticas devem ser avaliadas,
no mínimo, a cada três anos por meio de auditoria de segurança. O relatório deve
ser arquivado e as recomendações implementadas.

PENALIDADES

A fiscalização do cumprimento do PSM pelas empresas é realizada por inspetores
de segurança e saúde no trabalho da OSHA. As penalidades pelo descumprimento do
PSM variam de US$ 7 mil até US$ 70 mil. Em casos nos quais existam flagrantes e
reiteradas violações, as penalidades podem chegar a milhões de dólares (Donnely, 1994).

A LEGISLAÇÃO DA GRÃ-BRETANHA

Em 1974~ logo após a criação da Health and Safety Commission (HSC) e do
Health and Safety Executive (HSE), ocorreu na Grã-Bretanha a catastrófica explosão
na Cidade de Flixborough. O vazamento de várias toneladas de ciclohexano, devido
à falha na manutenção de um tanque, resultou numa nuvem que encontrou uma
fonte de calor e explodiu. As c0nseqüências desse acidente foram a morte de 28
trabalhadores e ferimentos em 53 pessoas vizinhas à instalação.
Sobre o acidente, Offord (1983) comenta:

Por volta de 4h53min de sábado, dia 1~ de junho de 1974, a Flixborough Works of Nypro
Ltd. foi literalmente destruída por uma explosão similar a um ataque de aviação de
guerra. Dos que trabalhavam naquele dia, vinte e oito morreram. Se a explosão tivesse
ocorrido num dia de semana, o número de mortes seria bem maior. Fora da instalação
houve muitos feridos, mas nenhuma morte. Cinqüenta e três feridos foram reportados
pela polícia e centenas mais com pequenos ferimentos foram atendidos. Danos a
propriedades atingiram uma enorme área e um estudo mostrou que 1.821 casas e 167
lojas e escritórios foram atingidos, em maior ou menor escala. (Offord, 1993:57-59)
Imediatamente após a tragédia, a Health and Safety Comission designou um

comitê de especialistas, denominado Advisory Committee on Major Hazards
(ACMH), para estudar o controle de acidentes industriais ampliados e assessorar
na melhor política a ser adotada p, ara o assunto na Grã-Bretanha. O ACMH, em
nove anos de trabalhos, elaborou três relatórios, com medidas de caráter legislativo,
para a proteção dos trabalhadores e do público em geral.

 O Primeiro Relatório (First Report), publicado em 1976, examinava alguns
aspectos na prevenção de acidentes industriais amptiados como natureza do
problema, identificação e avaliação dos riscos, aplicação de controles etc. O Segundo
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Relatório (Second Report), publicado em 1979, examinava assuntos como a experiência
em acidentes ampliados e problemas na avaliação dos riscos, inventários notificáveis
e propostas de legislação, controles legais, riscos de explosão etc. O Terceiro Relatório
(Third Report), publicado em 1984, examinava o problema considerando a Diretiva
de Seveso (82/501/EEC), reconhecimento, avaliação e mitigação dos riscos,
planejamento no uso do solo, educação, pesquisa etc.

Com os resultados da ACMH, foi publicada em 1982 a primeira legislação
britânica de prevenção de acidentes industriais ampliados, denominada Notification
of Installations Handling Hazardous Substances Regulations (NIHHS), que requeria a
notificação ao Health and Safety Executive (HSE) para todas as instalações existentes
ou as novas que possuíssem uma quantidade de produtos químicos perigosos acima
de certos limites. Por esta legislação, o HSE e as autoridades locais deveriam ser
consultadas quando da implantação de novas instalações.

O CONTROL OF INDUSTRIAL MAJOR ACCIDENT HAZARDS REGULATIONS --
CIMAH (HS-R 21, 1990)

A Diretiva de Seveso foi adotada pela Grã-Bretanha em 24 de junho de 1982 e
subseqüentemente implementada pela legislação denominada Control of Industrial
Major Accident Hazard Regulations (CIMAH). A legislação reflete a Diretiva e as idéias
or ig inais  desenvolv idas pelo ACMH, complementada pela NIHHS e pelo
desenvolvimento de planos de controle.

APUCAÇÃO

As atividades industriais cobertas são definidas em termos de processamento e
armazenagem envolvendo determinadas substâncias inflamáveis explosivas e tóxicas.

ATIVIDADES ABRANGIDAS

Existem duas categorias de atividades envolvidas: unidades de processo e de
armazenagem. O C~~H também divide em dois níveis de controles: instalações lower-
tier ou top-tier. As primeiras são aquelas em que as quantidades das substâncias
inflamáveis, explosivas ou tóxicas não ultrapassam certos limitesi No CIMAH, as

empresas assim classifieadas necessitam demonstrar que possuem os riscos
identificados, mitigadas suas conseqüências para os trabalhadores e o meio ambiente,
e devem assegurar que os trabalhadores tenham adequados treinamento e informações.

As instalações top-tier, cuja quantidade de substâncias ultrapassa certos limites
previstos no GMAH, necessitam possuir Relatório de Segurança, Planos de Emergência
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Interno e Externo e devem fornecer informações ao públicoque possa ser afetado
por um acidente ampliado.

De acordo com o HSE, 'existem na Grã-Bretanha 248 instalações ctassificadas
como top-tier envolvendo 550 atividades industriais' (Johnson, 1995:35).

RELATÓRIO DE SEGURANÇA

Documento em que devem constar as substâncias químicas utilizadas ou
armazenadas, suas quantidades, tipo de acidentes potenciais, suas conseqüências,
seus procedimentos e práticas de segurança, informações sobre o sistema de gestão
de manutenção, de operação, treinamentos, plantas da instalação e vizinhanças etc.

PLANO DE EMERGÊNCIA INTERNO (ON-SITE)

Toda instalação deve preparar e manter atualizado um detalhado plano de
emergência interno.

PLANO DE EMERGÊNCIA EXTERNO (OFF-SITE)

AS instalações não são responsáveis pela preparação de planos de emergência
externos. Contudo' devem fornecer todas as informações às autoridades locais,
bem como auxiliar para que elas possam elaborar efetivos planos de mergencla

e ^ "

externos à instalação.

INFORMAÇõES AO PÚBLICO

O CrMAH requer que todas as pessoas fora da instalação, que provavelmente
sejam afetadas por um acidente ampliado, recebam informações sobre a atividade
desenvolvida na instalação, seus riscos, sistemas de emergência, alarmes e
precauções que devam ser tomadas.

PENALIDADES

A fiscalização do cumprimento do CIMAH pelas empresas é realizada por
inspetores de segurança e saúde no trabalho do HSE. As penalidades podem ser de
US$ 3 mil nos 'baixos tribunais' e valores ilimitados nos' "  'altos tnbunam. Para casos
graves, a prisão de até dois anos pode ser imposta pela 'corte da coroa'. Em acidente
ampliado, ocorrido em 1992, em que quatro trabalhadores morreram, o 'tribunal da
coroa" puniu a empresa em US$ 450 mil (HSE, 1994).
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A LEGISLAÇÃO DA HOLANDA

Na Holanda, a legislação de proteção aos trabalhadores e ambiente de trabalho
e a de proteção do meiO ambiente são administrativamente separadas. A segurança
externa é regulamentada pelo Nuisance Act, aplicada pelas autoridades locais ou
regionais e supervisionada pelo Ministry of Housing, Planning and Environmental
Hygiene. Já a segurança, a higiene e a saúde dos trabalhadores são regidas pelo
Labour Conditions Act, controladas e inspecionadas pelo Labour Inspectorate, sob
a supervisão do Ministry of Social Affairs and Employment. Outro órgão envolvido
com a Prevenção de acidentes ampliados é o Fire Service, responsável pelos planos
de emergências (Husmann & Ens, 1989).

OCCUPATIONAL SAFETY REPORT (OSR)
Com os acidentes ampliados na refinaria da Shell Pernis (1968) e a explosão da

planta de propileno de Beek (1975), aumentou a preocupação para com o tema na
Holanda. Como resultado, em 1979, o Safety Act 1934 incorporou a norma do
Occupational Safety Report (OSR) - P172-1E e P172-2E. Posteriormente, em 1981, foi
integralmente incorporada pelo Working Environment Act.

O B J E T I V O S  D O  O S R

O principal objetivo do OSR é a promoção da segurança em instalações em que
problemas no processo possam causar acidentes ampliados afetando a segurança e
asaúde dos trabalhadores. Outros objetivos são:

 aumento da responsabilidade dos empregadores pela segurança de seus trabalhadores;
"apoio/aperfeiçoamento das açõés da Inspeção do Trabalho para a melhoria das condições

e do bem-estar no trabalho;
" fornecimento de detalhadas e completas informações aos trabalhadores e seus

reRresentantes (ex.: Conselhos de Fábrica).
Os Conselhos de Fábrica devem obrigatoriamente ser consultados na elaboração

do OSR e receber cópia. Também o Labour Inspectorate recebe e envia cópias para:
« o regional Health Inspector;
" o chefe local do Boiler Inspectorate;
 a autoridade competente de acordo com o Nuisance Act;
 o Conselho Municipal;
 o Conselho Regional.
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GUIA DESIGNATóRIO PARA OSR - INSTALAÇÕES

Informa se aquela instalação deve ou não elaborar o OSR. A seleção de uma
instalação inicia-se por meio do sistema de designação, que tem três etapas:

* delimitação da instalação;
" cálculo do fator de designação da instalação;
* comparação do fator de designação com o fator de fase.

DELIMITAÇÃO DA INSTALAÇÂO

A d e l i m i t a ç ã o  d á  i n s t a l a ç ã o  p a r a  a r m a z e n a m e n t o  e  i n s t a l a ç ã o  p a r a
processamento segue critérios básicos. Para cada instalação, devem-se considerar
os tipos de substâncias presentes,e suas quantidades.

FATOR DE DESIGNAÇÃO

O método de designação de categorias das instalações para as quais o OSR
deve ser preparado tem como base:

a quantidade de substâncias presentes na instalação;
" a natureza das substâncias e seus graus de perigo (toxicidade, inflamabflidade);
 as condições que podem influenciar os riscos causados pela substância.

QUANTIDADES LIMITES

A base para estabelecer as quantidades limites deve ser a área dentro da qual
os trabalhadores estão seriamente em perigo como conseqüência de um repentino
vazamento da substância. Para cada classe de substâncias existe uma quantidade
mínima, em haso de um repent ino vazamento (sob condições de referência),  os
riscos para os trabalhadores não ultrapassam uma distância de mais de 100 m do
ponto do vazamento.

As condições de referência são:
" a substância está sendo processada (não armazenada);

a instalação é situada em área aberta;
" a substância presente está na fase líquida e abaixo do seu ponto de ebulição.
Com base no cálculo das conseqüências, as substâncias são divididas em quatro

categorias com suas quantidades timites:

substâncias inflamáveis (10.000 kg);
 substâncias explosivas (referência: 1.000 kg de TNT);
" substâncias extremamente tóxicas (1 kg);

substâncias tóxicas (referência: 300 kg de cloro).
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FATOR DE CORREÇÃO

Quando as condições da substância diferem das condições dereferencla,^     " a
quantidade presente é multiplicada por um ou mais fatores de correção. Os fatores
I e 2 são aplicados por causa dos riscos. Fatores 3, 4, 5 e 6 são aplicados para corrigir
a quantidade de ubstancla prevlsta na formação de uma nuvem como resultado de
um repentino vazamento.

CONDIÇÕES FATOR DE CORREÇÃO
1. Substância estocada
2. Instalação situada dentro de edifício (armazém)
3. Substância na fase líquida

- temperatura de processo acima do ponto de ebulição
- temperatura de processo abaixo do ponto de ebulição

4. Substância presente na forma líquida refrigerada, em
condições atmosféricas
Substância presente na forma refrigerada, sob pressão
5. Substância na fase gás
6. Substância na fase sólida (somente pó)

0,01
10
X

1 - 10
0,1 -1

Y (máx. 4)

X + Y - 1 (máx. 4)
10

0,01

X e Y são variáveis:

Depende da relação entre a temperatura de processo e a temperatura de ebuliçâo
(atmosférica) da substância. Começando de 1, X acresce de I para cada 10 °C em
que a temperatura de processo excede a tempera~ra de ebulição, até um valor
máximo de 10. Para processos com temperatura abaixo do ponto de ebulição, o
valor de X decresce de 0,1 para cada 10 °C em que a temperatura de processo é
menor que a temperatura de ebulição.

Aplica-se a processos abaixo da temperatura ambiente (em que um vazamento
acidental pode ocasionar rápida evaporação e formação de uma nuvem de gás).
Este valor começa de 1 à temperatura ambiente e acresce-se 1 para cada 50 °C
em que a temperatura de ebulição (atmosférica) está abaixo de 25 °C (temperatura
ambiente de referência), até um valor máximo de 4.

FATOR DE FASE

Considerando o grande número de instalações e a necessidade de tempo para
implementação de medidas de segurança, foi estabelecido o fator de fase. Atualmente,
os seguintes, fatores de fase são utilizados:
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2 5
400

Para instalações existentes e futuras onde o decreto Hazards of Major
Accidents é aplicável
Para todas as futuras instalações
Para todas as outras instalações existentes

/

INDICE POTENCIAL DE RISCO

 Os cálculos da designação indicam o risco potencial da instalação. Após esses
cálculos, é possfvel determinar se é obrigatória ou não a elaboração e a implementação
do OSR. A premissa básica da designação é a comparação da quantidade correta de

S
A * o

ubstancla perigosa na instalação com a quantidade limite da substância, multiplicada
pelo fator de fase.

A instalação é obrigada a providenciar o OSR de acordo com o descrito abaixo:

ou alternativamente

A  > -  F ,  c o m  A =  Q x O / G

em que:
Q = quantidade de substâncias (ou grupo de substâncias) presentes na instalação (kg);
O = fator total de correção;
G = quantidade limite da substância (ou grupo de substâncias) (kg);
A = fator de designação
F = fator de fase vigente

De acordo com Husmann & Ens (1989:22-23), "Na Holanda, em torno de 400
instalações estão enquadradas na primeira fase; 300 dessas instaIações, dentro das
chamadas "Seveso' empresas, É estimado que quando a fase final for concluída, em
torno de 2 mil ou 3 mil instalações estarão enquadradas'.

CONTEÚDO DO OSR
O conteúdo do OSR, de acordo com o Labour Conditions Act, deve incluir:

" descrição da instalação e das substâncias utilizadas;
" descrição do processo;
 descrição da organização;
 descrição e análise dos riscos;
 descrição das medidas de emergência.
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PENALIDADES

A fiscalização do cumprimento do OSR pelas empresas é realizada por inspetores
de segurança e saúde no trabalho do Labour Inspectorate. As penalidades máximas
podem chegar até US$100 mil ou seis meses de prisão (NLI, 1991).

ASPECTOS COMPARATIVOS

A forma e o conteúdo das legislações são um produto de complexa interação
com os métodos legislativos vigentes nos países, inseridos em suas características
socioeconômicas e culturais. Embora comparações entre legislações sejam uma
interessante e informativa tarefa e possam auxiliar na elaboração de similares
legislações em outros países, existe uma série de limitações nesse processo.

O presente estudo pretende comparar alguns aspectos das legislações de
proteção aos trabalhadores expostos a acidentes industriais ampliados dos Estados
Unidos, da Grã-Bretanha e da Holanda, além de aspectos relevantes sobre legislações
internacionais como a Diretiva de Seveso, a Convenção na 174 da OIT e a 'Seveso II'.
Além dos itens comparativos relacionados no subitem 'Comparações Gerais' (a
seguir), os Quadros 1, 2 e 3 possibilitam visualizar alguns aspectos:
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Quadro I - Comparações entre OIT, Seveso, 'Seveso II' e Estados Unidos

Aplicação

Exceções

Substâncias
listadas

Convenção 174 Diretiva de Seveso "SevesolI"
da OIT

Estados Unidos

* Qualquer insta-

lação exposta a

desastre amplia-
d o

* Tubulações fora

da insta lação
(pipelines)

Qualquer operação ~

realizada em uma

instalação referida na
Diretiva, envolvendo

uma ou mais subs-
tâncias perigosas, aci-

ma de limite especifi-

cado, capaz de apre-
sentar risco de aci-

dente ampliado

Qualquer instalação * Qualquer processo

onde substâncias pe- que envolva substân-

rigosas estão presen- cia química acima de

tes em quantidades limite especificado

iguais ou superiores * Processo que envol-

às previstas no Ane- ve líquidos ou gases
xo I da Diretiva inflamáveis em ma

instalação com quan-
 tidade igual ou supe-

rior a 4.535,9 kg

* Instalações nu- * Instalações nucleares *
c l e a r e s  e  d e

processamento
de substâncias e
materiais radio»-

tiros - Instalações militares

* Instalações mili- * Produção e armaze-
tares nagem de explosivos

e munições

Riscos por radiações * Instalações nucleares

e de processamento ionizantes e de processamento

de substâncias e ma- * Instalações mílitares dè substâncias e ma-
teriais radioativos * Transporte fora da teriais radioafivos

instalação (rodov.,  h~stalações militares
ferrov, etc.)

* Extração e outras ati- * Comércio var~ista de
vidades de minera- substâncias quími-

ção cas inflamáveis

* Transporte fora  Extração e

da instalação outras atividades de

mineração
Instalação para depó-

sito de resíduos tóxi-
cos

Transporte fora da * Extração de petróleo
instalação (pipelines) e gás

h~stalação para
depósito de resídu-

os tóxicos

Não existem 178 30
e as restantes são

enquadradas por

categoria de risco
(tóxicas, inflamáveis,

explosivas...)
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Quadro 2 - Comparação de características gerais das legislações

Lei geral de segurança
, e saúde

Legislação de
prevenção de acidentes
ampliados

Órgão de fiscalização

Legislação nacional ou
internacional

Acidente ampliado
m a r c o

Abordagem geral

Estados Unidos

Health and Safety
Act 1970

PSM (1992)

OSHA

CAAA

Bhopal (1984) e
Phillips 66 (1989)

baseada somente
na quantidade

da(s) substância(s)

Grã-Bretanha Holanda

Health and Safety at
Work Act 1974

Cr~AH (1984)

HSE

Diretiva de Seveso

Flixborough (1974)

baseada somente na
quantidade da(s)

substância(s)

Working Environmental
Act 1981

OSR (1979)

Labour Inspectorate

Diretiva de Seveso

Beek (1975)

baseada na quantidade
da(s) substância(s)

acrescida de fatores de
risco

Quadro 3 - Comparação

Relatório de segurança
detalhado

Atualização do relatório
de segurança ou
documentação

Participação dos
trabalhadores

Submeter o relatório de
segurança ao 6rgão de
fiscalização

Notificação específica de
acidentes ampliados

Plano de emergência
interno

Plano de emergência
externo

Informação ao público

Auditoria

de documentação e aspectos gerais
Estados Unidos Grã-Bretanha

Somente os estudos
de análise de riscos

A cada três anos ou
quando houver grande
alteração na instalação

Holanda

A cada quinto ano ou
quando houver grande
alteração na instalação

4 ,]

4 4 .

"/ 4 ,/

q

4 *
A cada três anos

* Previsão em outras legislações nacionais
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COMPARAÇÕES G~RA~S
O processo de elaboração da legislação destes três países inicia-se ou acelera-se após a
ocorrência de acidentes ampliados: na Grã-Bretanha, Flixborough (1974); na Holanda,
Beek (1975); e nos Estados Unidos, por Bhopal (1984) e Phillips 66 (1988). Este processo
foi precedido de Relatórios (Reports) na Grã-Bretanha, ou programas (ChemSEP) nos
Estados Unidos. Este tipo de procedimento possibilitou discussões e consensos sobre
os diversos assuntos relativos ao tema da prevenção de acidentes ampliados.
A fiscalização da legislação nestes três países é feita pelo Ministério do Trabalho ou por
órgãos análogos. Na Grã-Bretanha, pelo Health and Safety Executive (HSE); na Holanda,
pelo Ministry of Social Affairs and Employment; e nos Estados Unidos, pela
Occupational Safety and Health Administration [OsHA). Também a inspeção das insta-
lações é realizada por inspetores de segurança e saúde no trabalho.

- A participação dos trabalhadores é uma importante característica das legislações holan-
desa e norte-americana. Na Holanda, o Conselho de Fábrica deve ser consultado, par-
ticipar e receber cópia do Occupational Safety Report. Nos Estados Unidos, os traba-
lhadores devem ser constiltados no desenvolvimento dos estudos de análise de riscos e
nos planos de prevenção de acidentes ampliados e também na investigação de aciden-
tes. Na Grã-Bretanha, aspectos de participação dos trabalhadores em questões de segu-
rança e saúde estão previstos em outras legislaçòes.
Aspectos na implementação, que consideram a "realidade econômica' das empresas,
foram ressaltados na Holanda (fator de fase) e nos Estados Unidos (progressividade na
elaboração dos estudos de análise de riscos).
Uma das mais importantes similaridades é no que diz respeito ao plano de emergên-
cia interno, pois os requisitos são similares nos três países. Os Relatórios de Seguran-
ça (Safety Report) têm também similaridades em muitos aspectos na Holanda e na
Grã-Bretanha.
A auditoria é obrigatória somente nos Estados Unidos e a cada três anos.

 Na Diretiva de Seveso, a quantidade limite de substâncias foi definida com bases econô-
micas e políticas. Não seguem estudos técnicos ou científicos (Marshall, 1987). Como
resultado disso, existem quantidades limites definidas incorretamente e este é um dos
mais críticos aspectos da Diretiva de Seveso. Tentando resolver este problema é que a
'Seveso II' foi desenvolvida. No entanto, para minimizar o problema na definição de
quantidades limites, a abordagem norte-americana adotou o sistema desenvolvido pelo
estado de Delaware (Turner-Described Gaussian Dispersion Model).

 A Grã-Bretanha é o único dos três países onde a legislação de segurança e saúde requer
a elaboração e a implementação de plano de emergência interno e informação para o
público. Na Holanda, isto está inserido no External Safety Report e nos Estados Unidos,
no Chemical Accident Prevention Release.

 Em todas as legistações internacionais (a Diretiva de Seveso, a Convenção 174 e a 'Seveso II')
e na norte-americana, na britânica e na holandesa, estão definidas claramente as res-
ponsabilidades das empresas na implementação de medidas preventivas para evitar a
ocorrência de acidentes ampliados.
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CONCLUSÃO

Apesar de algumas diferenças técnicas e legais na legislação de prevenção de
acidentes industriais ampliados dos três países, a 'espinha dorsal' dessas legislações
é bastante s imi lar.  Expl icações para is to devem-se ao mesmo nível  de
desenvolvimento social e econômico destes países, intercâmbio de informações,
exper iências,  prát icas e também devido ao cumpr imento de normat ivas
internacionais. Todos estes fatores induziram estes países a seguir em equivalentes
princípios básicos em suas legislações. As diferenças existentes devem-se a aspectos
geográficos, culturais, econômicos, legislativos, sociais e outros aspectos específicos
da realidade nacional de cada país.

Além disso, 0bservando as estatísticas, a partir da metade da década de 80, a
redução dos acidentes ampliados e do número de trabalhadores e do público em
geral atingidos é detectável, principalmente nos países da Comunidade Européia e
nos Estados Unidos. Isto se deve certamente pela criação e a aplicação de legislação
específica para o tema.

Outro aspecto observável é que nas últimas duas décadas um contínuo
desenvolvimento sobre o assunto tem sido realizado por instituições e organismos
internacionais, tais como a Comunidade Européia, a Organização Internacional do
Trabalho e a Organização Mundial da Saúde.

: Contudo, observa-se até a presente data, no Brasil, a inexistência de legislação
especffica para a proteção dos trabalhadores quanto aos riscos de acidentes industriais
ampliados. A necessidade no Brasil de instrumentos legislativos é urgente para agir
contra o problema. Espera-se que a observação de modelos legislativos internacionais
(Comunidade Européia, Organização Internacional do Trabalho etc.) e de outros
países (Estados Unidos, Grã-Bretanha, Holanda etc.) possa servir às autoridades,
aos trabalhadores e seus representantes e ~s entidades de empregadores como
inspiração para, em curto prazo, criarem legislação sobre o assunto.
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