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Parte II – Cenário 
6. 'Seguuura, peão!' Alertas sobre o risco técnico coletivo crescente na indústria petrolífera (Brasil, 
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'SEGUUURA, PEÃO[' ALERTAS SOBRE O RISCO
TÉCNICO COLETIVO CRESCENTE NA INDÚSTRIA
PETROLÍFERA (BRASIL, ANOS 90)

Arsênio Oswaldo Sevá Filho

Este capítulo sobre acidentes industriais de grande porte resultou de
intensos anos de pesquisas sobre a indústria petrolífera, com inspeções, visitas,
levantamentos, reuniões, depoimentos nas refinarias de Paulínia, São José dos
Campos e Cubatão (SP), nos terminais de São Sebastião, da Alemoa e do
Barnabé, Santos (SP), na base de Cabiúnas, Macaé (RJ), e em uma plataforma
de perfuração no campo marítimo de Bonito/Piraúna, litoral do Rio de Janeiro.
E também de um acompanhamento sistemático das atividades das Comissões
Internas de Prevenção de Acidentes (CIPAS) e de várias iniciativas sindicais
dos petroleiros e outras categorias, de seus congressos e teses aprovadas em
plenário, de seus acordos coletivos com a PETROBRAS,  dos procedimentos,
inquéritos e ações iniciadas pelos promotores e procuradores. Também foram

examinadas as etapas de instrução, vistoria, perícia e pareceres em algumas
dessas ocasiões, além de várias denúncias e demandas junto às Delegacias
Regionais do Trabalho e às juntas e aos juízes da Justiça do Trabalho.

O texto inicia-se com um roteiro técnico e geográfico dessa indústria no País,
depois se deterá na vida cotidiana de trabalhadores, técnicos e engenheiros, fazendo
um pequeno glossário de seu jargão técnico, suas gírias, suas percepções do risço
e das falhas de organização e de manutenção. Para fornecer também aos leitores
uma ferramenta conceitual e suas implicações concretas na atualidade do País,
será definido o risco como sendo técnico, coletivo e ambiental, ao mesmo tempo;
e será montada uma hierarquia das 10 principais situações regionais no Brasil,

r " "sob os efeitos dos riscos e dos p ejmzos associados à indústria petrolífera. Em
seguida, vai-se entrar em uma pequena parte do intenso e variado dia-a-dia dos
trabalhadores expostos aos riscos, suas vítimas reais ou potenciais, e na imensa
disputa filigranada e recorrente que existe nas empresas e na administração pública
sobre as informações relevantes de saúde, meio ambiente e os próprios acidentes
havidos e presenciados. Então será dado o recado do capítulo, na esperança de
que tal correlação de forças, no momento tão desfavorável, possa ser revertida,
em busca da integridade humana de quem trabalha, de todos que vivem por perto, em
busca da sua valorização como sujeitos na produção, na economia e na política da
empresa, e como cidadãos, dentro e fora do trabalho.
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ATIVIDADEs Tt~CNICAS E TIPOS DE RISCOS NA INDÚSTRIA PETROLÍFERA

A indústria do petróleo e do gás natural é uma evidência contemporânea dos
riscos de acidentes de grande porte, dos riscos de acidentes de trabalho em geral e
dos mecanismos de contaminação humana e da vida animal, pesando cada vez mais
nas alterações ambientais locais e planetárias. Uma das atividades mais recentes na
história humana vem se mostrando um foco primordial de disputas por rendas, por
territórios e por rotas de passagem, incluindo-se aí várias das guerras dos últimos
140 anos (Yergin, 1993).

Destaca-se também a indústria petrolífera por ser um terreno de criação e aplicação
de alguns esforços tecnolúgicos típicos de nossa era: a moderna tecnologia de
instrumentação e sistemas de controle dos numerosos processos físicos e químicos
que compõem a lógica industrial petrolífera. Tudo para se obter grandes volumes de
hidrocarbonetos líquidos e gasosos extraídos do subsolo e, a partir deles, fabricar e
despachar vários tipos de "derivados' de petróleo e de gás, quase todos para o uso
posterior como combustíveis e os demais como insumos para a indústria química e de
sintéticos em geral e para a construção (Shreve, 1945; Austin, 1984).

Assim, na avaliação de quaisquer eventos na indústria petrolífera, é conveniente
manter em primeiro plano o pressuposto de que todas as suas atividades, em todas
as etapas, contêm 'riscos intrínsecos e variados', resultantes de uma estreita correlação
e de uma freqüente potencialização recíproca entre os fatores técnicos, as condições
humanas e as variações do ambiente nah,u:al. Seus impactos ambientais em todo o
circuito, desde o poço até os motores e caldeiras que queimam combustíveis, bem
como suas atividades de transporte e de produção no mar, seus equipamentos especiais
de perfuração e de escoamento vêm sendo objeto de vários estudos (Barcelos, 1986;
Oliveira, 1993; Faertes, 1994; Dutra, 1996; Sevá Filho, 1996; Sevá Filho, 1997a e 1997b).

Para facilitar o discernimento dos tipos de riscos de acidentes e de episódios de
poluição ambiental em diferentes localidades, faz-se, a seguir, uma sinopse desta
indústria no Brasil, com uma recapitulação técnica, em 10 etapas, e uma referenciação
geográfica em municípios de quase todos os estados.

RECAPITULAÇÃO TÉCNICA E GEOGRÁFICA DO PETRÓLEO NO BRASIL
, Perfurar: trata-se de 'perfurar o solo terrestre' no Espírito Santo, na Bahia, em Sergipe,

no Rio Grande do Norte e no Amazonas e 'perfurar o solo marinho sob lâminas d'água'
pequenas (com poucos metros de profundidade, no Recôncavo Baiano), médias (dezenas
de metros até duzentos metros, em Sergipe, no Ceará e Rio Grande do Norte) e grandes
(até profundidades de mil metros e mais, como no litoral fluminense, e ao Sul, na Bacia
de Santos e na de Paranaguá).

" Atingir camadas profundas: perfurar para 'atingir camadas profundas, do subsolo. No
Brasil, os 'reservatórios' de óleo cru e gás estão em lajes de arenito a dois mil metros, às
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vezes três mil metros abaixo do solo, ou abaixo do piso do mar. Em seguida,
comprovar ou í~ão a existência dos hidrocarbonetos. Depois decidir entre 'tampar',
abandonando os pOços ou deixando em stand by, ou 'completar' tais poços, neste
caso imobilizando na rocha, com cimento, as tubulações de aço concêntricas por
onde o poço será posteriormente manobrado - com passagens para água, vapor,

" cabos elétricos, injeção de gás - e por onde escoará a mistura multifásica de
hidrocarbonetos líquidos e gasosos, de água com sais e de cascalho. Para completar
os poços é necessário ainda empregar explosivos para 'canhonear a rocha' no entorno
da seção final do poço e induzir o escoamento da mistura.

Montar conexões: montar as 'conexões' de cada poço com suas instalações terrestres ou
subaquáticas: árvores de natal, conjuntos de válvulas de cabeça de poço, manifolds
(conjuntos de válvulas controlando vários poços); assentar, montar e alinhar tubulações,
com trechos flexíveis (sob o mar) e trechos rígidos, com bitolas de até 24 polegadas, no
mar, e de até 40 polegadas, em terra. Estes tipos de trabalho são feitos por 'navios
especiais" (pipe-layers, equipados com robôs de filmagem e de intervenção, ROVs e RCVs)
e em geral recorrendo a aquanautas, petroleiros subaquáticos ou 'mergulhadores
profissionais', os quais por sua vez também farão os consertos, as trocas e algumas das
manobras operacionais de toda essa rede submarina, ano após anos, durante sua 'vida
útil' - e a vida do mergulhador é bem mais curta que a vida da rede submarina de
escoamento, por exemplo, no litoral Norte Fluminense.

 Instalar unidades marítimas industriais de produção e processamento: no caso do off-
shore, deve-se construir, ebocar ate o local definitivo e instalar as urudades mantimasr i     -  ,

industriais de produção e processamento' de óleo cru e de gás natural apoiadas no piso
do mar (as plataformas fixas) ou ancoradas (os navios-sonda), ou ancoradas e estabilizadas
por submarinos (as plataformas semi-submersíveis); e fazer as conexões de cada
plataforma, corrente acima, com um ou mais poços produtores, e corrente abaixo, com o
continente; ou, nos casos do Norte Fluminense e da bacia de Sántos, as conexões com
algumas monobóias, para transferir a carga para os navios-tanque em alto-mar.

É importante fazer um comentário conceitual, já que aqui temos um caso de

multiplicação e simultaneidade de riscos. Nestas quatro etapas, atuam os fatores
típicos da 'mineração subterrânea', especialmente os eventos ocorridos no subsolo
com repercussões nas instalações de uperhcm. Sabendo-se também que cercaS J  "

de dois terços do gás natural e do.óleo cru extraídos no País são provenientes do
off-shore ( instalaçSes marít imas e submarinas) e que mater iais e pessoas para
prospecção,  per furação e  operação,  a lém do ó leo Cru  e  dos der ivados,  são
t ranspor tados por  v ia  mar í t ima e  fluv ia l ,  es tão presentes  também os ' r i scos
milenare~ da navegação', além dos 'riscos recentes da atividade subaquática'. Já
que o outro acesso possível ao off-shore, além das embarcações, é por meio de
helicópteros, estão também presentes os 'riscos da aviação', sobre o mar e sobre
os demais focos e trajetos de riscos (Marinho et al., 1997).

: " Transferência e estocagem: até esta etapa da cadeia produtiva do petróleo e do gás
natural, tudo foi feito para que se consiga colocar as instalações produtoras em condições
de partir:e de operar; o que, tratando-se de um processamento de fluxos e estoques em
regime contínuo, somente se concretiza com o acionamento 'de toda a infra-estrutura
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de transferência e de estocagem', o que exige, por sua vez, a montagem e a operação de
bases terrestres e/ou terminais marítimos de recepção, beneficiamento e despacho
de óleo cru e de gás natural. Isto é o que se passa e o que movimenta a vida das
pessoas e a economia local em:

- Porto Urucu (AM), Fortaleza (CE), Guamaré (RN), Carmópolis (SE), Madre de
Deus e Candeias (BA), São Mateus (ES);

-vários pontos no Rio de Janeiro: Cabiúnas, distrito de Macaé; Duque de Caxias; e
em duas ilhas na Baía de Guanabara, no TEBIG, na Baía da Ilha Grande;

 nas várias bases da PETROBRAS em São Paulo: o Tebar em São Sebastião, em Santos,
Cubatão, Utinga, Barueri, Guarulhos, Suzano, Guararema; e mais: em São
Francisco do Sul (SC) e em Tramandaí (SC), no TEDUT.

Todas estas bases e/ou terminais estão conectados diretamente; muitas vezes,
em instalações contíguas às bases de estocagem e distribuição das distribuidoras de
derivados de petróleo. Recebem e despacham por meio de dutos, por via marítima
(cabotagem) e fluvial, por via férrea e por rodovia.

* Unidades de processamento de gás natural: algumas delas incluem 'unidades de
processamento de gás natural' (UPGNs), nas quais se retira a umidade e algum enxofre
das correntes gasosas, se condensam e se separam as frações úmidas (propano, butano
e naftas) e se normalizam as características do combustível gasoso (gás 'seco') para os
clientes seguintes, as companhias de gás e indústrias. Estão situadas em: Urucu (AM),
Fortaleza (CE), Guamaré (RN). As demais em Sergipe e na Bahia; Macaé e Duque de
Caxias (RJ); e Cubatão (SP).
Parque de refinarias: o 'miolo' da indústria do petróleo é o 'parque de refinarias', no
caso brasileiro, representado por 14 complexos de instalações:

 as maiores estão em: Paulínia, SP (REPCAN), Duque de Caxias, RJ (I~DuC); São José
dos Campos (REvAP) e Cubatão (RPBC), ambas em SP; Araucária, PR (REP~¿R),
Betim, MG (REGAP), Mataripe, BA (RLAM); e Canoas, RS (REFAP);

 as menores estão em: Manaus, AM (RMAN), Capuava, SP (REcAP), Fortaleza, CE
(ASFOR), todas da PETROBRAS; e mais: no Rio Grande, RS, a refinaria Ipiranga; e na
cidade do Rio de Janeiro, a refinaria Manguinhos, do grupo Peixoto de Castro.

- há ainda a unidade de processamento de xisto betuminoso, a PETROSIX, de São
Mateus do Sul (PR)çcuja matéria-prima não é o óleo cru e sim a rocha betuminosa,
impregnada de óleo, mas que funciona no essencial como uma grande mina e
uma pequena refinaria.

Articulação entre unidades: em todos esses complexos industriais, além das funções de
transferência e estocagem já ¢omentadas, articulam-se e dependem uns dos outros:

-um conjunto de 'plantas industriais de processamento e fabricação', tais como unidades
de fracionamento de óleo cru ('pré-flashes', destilações atmosféricas e a vácuo);

 unidades de fracionamento e reciclagem de resíduos" (craqueamento de gasóleo,
coqueamento de resíduo viscoso) e 'unidades de tratamento químico de derivados'
(soda, dietaniolamina, merox, hidrogênio) e de recuperação de enxofre;

 um parque de 'utilidades industriais convencionais' (instalações de captação e
tratamento de água, circuitos de combate a incêndio, produção e distribuição de
vapor, eletricidade e ar comprimido, sistemas de coleta e tratamentos de efluentes).
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 Os riscos dos hidrocarbonetos: em todas as etapas aqui descritas, estão presentes os
'riscos dos hidrocarbonetos', que são voláteis, inflamáveis e tóxicos, estando dentre
eles os aromáticos, como benzeno e similares, que são cancerígenos. Além disto, os
riscos da indústria petrolífera devem incluir 'todo o circuito da distribuição final dos
derivados', o que abrange tanto os trajetos de cargas de combustíveis, estocagens
intermediárias e redes de postos de combusti'veis como os próprios equipamentos onde
os derivados são queimados, motores, caldeiras, fornos, maçaricos, turbinas. Estes riscos
começam pelas 'próprias operações das plataformas, dos navios, das refinarias e das
demais instalações, induindo-se todo o transporte necessário' de materiais e pessoas
na própria atividade petrolífera, em que se gasta bastante combustível.

- Riscos e as alterações ambientais: enfim, no âmbito mais gèral possível, devem-se
contabilizar também 'os riscos e as alterações ambientais decorrentes de todas as
emanações e operações de queima' de petróleo, gás e seus derivados em todas as demais
atividades produtivas e humanas. Os produtos de combustão sempre incluem gases

"  Ocarbomcos (CO2 eC ), sulfurosos, nitrogenados e material~particulado, fuligens e cinzas-
O poder contaminante e de alteração ambiental da indústria petrolífera, em cada região,

 " " adepende do volume processado e queimado e das qualidades destes combustivels, cuj
composição química é extensa e diversificada, incluindo-se metais pesados e seus
compostos, além de ser determinado pelos procedimentos gerais de transferência,

 estocagem, queima e tratamento dos resíduos de todo o processo'

ALARMES, BY-PASS, EMERGÊNCIAS, OUTROS CÓDIGOS DA TÉCNICA E
G~RIAS DO TRABALHO NO PETRÓLEO

No contexto anteriormente descrito, milhares de trabalhadores d0 petróleo
percebem e sabem que o risco e as condições gerais de produção são completamente
intrincados no seu cotidiano, ano após ano, no seu aprendizado e na degradação de
máquinas e instalações. Por isto, uma de nossas pistas preferidas de investigação foi
'o próprio linguajar dos operadores de plataformas de óleo e gás, de terminais, de
refinarias'. Seus códigos e. suas gírias incluem nomear e tratar as situações de atenção,
anormalidade, alertas e riscos conforme a compilação que é apresentada a seguir,
com as expressões típicas em destaque.

São os operadores, antes dos demais, que Sabem muito bem que os alarmes dos
sensores, dos painéis de instrumentos e das telas de computador, a cada dia, a cada
~arno, continuam disparando, desde que não estejam com 'gambi~ras', nem by-passados.
Os operadores e alguns engenheiros sabem também que o by-pass desses instrumentos
foi executado justamente para que os sensores e acionadores não atuem da forma prevista
- ou porque estavam atuando indevidamente, atrapalhando o andamento do serviço
ou, até, porque estavam emitindo informações falsas, enviezadas.

Sabe-se também que muitos desses instrumentos e sensores estão 'descalibrados',
porque assim ficaram e não foram recalibrados, porque alguém se descuidou das
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'certificações' periódicas ou porque alguém achou por bem alterar o ser poínt,
colocando-o acima ou abaixo do especificado. São os operadores, muito mais do    ~
que os engenheiros, que se desdobram e se esforçam quando ocorrem e se
multiplicam as 'emergências', chamadas, pela empresa, de 'ocorrências anormais'
e, em alguns casos, de 'não-conformidades'. Por exemplo: os episódios de alteração
geométr ica,  est rutura l  ou de descontro le de máquinas motr izes,  térmicas,
termoquímicas e elétricas.

Tais tipos de eventos - ou melhor, de mecanismos de risco - envolvem alterações
bruscas em geral, ou de muita amplitude, nos fltt,xos de vazão ou na densidade, na
viscosidade dos fluidos, e também variações signifícativas nas pressões e nas
temperaturas dos materiais em processo, nos recipientes e nas máquinas. Há
probabilidade de ocorrerem rompimentos de linhas, conexões, vasos, reservatórios,
travamentos de válvulas, cavitação e perda de potência de bombas.

A maior ia  das p lataformas,  das UPGNs e das refinar ias bras i le i ras tem
[ [

problemas de desbalanceamento (desequi l~r ios entre a d isponib i l idade e o
consumo das cargas a processar,  entre os fluxos de mater ia is  e de energia
produzidos e consumidos em suas vár ias ' fábr icas ' ) .  Por  isso,  dentre outros
sintomas visíveis, o fato freqüente de os 'flares' ou tochas estarem acesos, com
chamas a l tas,  e/ou ' fumaceando' ,  a lém de ser  uma evidência de desperdíc io
energético, atesta que está ocorrendo alguma emergência operacional.

Outra expressão que também é típica dos sistemas elétricos e dos computadores é o
shut down, que corresponde a uma interrupção brusca de uma unidade operacional que se
articula com outras. O shut down muitas vezes se associa com um corte no suprimento de
utilidades (água, vapor, eletricidade, ar comprimido) e envolve o mau funcionamento e o
desligamento de um e depois de vários outros equipamentos, É quando dizem que as
turbinas, os geradores, os compressores, as bombas 'caíram'. Uma variante é o caso da
trip das caldeiras imensas, quando se apagam sozinhas, se asfixiam por falta de sopradores
de ar ou têm a água cortada por causa de bombas que cavitam.

Outras ocorrências se formam na propagação das panes: unidades 'caem em
cascata' ou, então, atuam os ' intertravamentos', recursos eletromecânicos que vêm
sendo adotados desde o tempo dos painéis analógicos convencionais.

A instalação recente dos Sistemas Digitais de Controle Distribuído (SDCDs) e dos
Controladores Lógicos Programáveis (CLPs) não soluciona ainda o problema, já que
por vezes é a automação que provoca as propagações das panes, e em alguns casos o
software permite pilotar melhor durante as emergências. Mas este melhor desempenho,
se comparado aos comandos e painéis convencionais da geração anterior, somente é

aO ,o,possível se houver p ~nels e acionadores próprios para 'parar com segurança', se as
equipes forem treinadas para isto e se o hardware, as máquinas térmicas, mecânicas e
elétricas não estiverem muito degradadas e possam responder bem.
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Um jargão cada vez mais freqüente nas refinarias é a 'reversão das Fluid Cathalytic
Cracking (FCC)' ou Unidades de Craqueamento Catalítico de gasóleo em leito
fluidizado. Os vários episódios a cada ano de operação são típicos de uma instalação
que 'balança', cujos parâmetros operacionais oscilam bruscamente, ou saem das
faixas habituais. A situação exige a disposição das equipes para pi lotar 0
desbalanceamento dos diferenciais de pressão, as variações bruscas das temperaturas,
dos fluxos de água e vapor, É preciso também modular e adequar as variações de
carga a ser processada, assim como do ar soprado e da água bombeada para as
caldeiras acopladas a essas FCCs. Dentre os efeitos da reversão, tem-se o conhecido
fumaceamento das cham'més (que é um dos itens de observação prioritária para os
operadores dessas unidades e os do painel de vapor das casas de força)com a emissão
de nuvens de pó catalisador gasto na atmosfera, fenômeno conhecido dos bairros
vizinhos das refinarias.

Nas atividades de exploração e produção, os kicks de sobrepressão (bolhas de gás)
perturbam e ameaçam a perfuração de poços. Os blow outs (bolhas ainda mais perigosas,
quase uma erupção) podem ser em parte neutralizados pelos robôs de boca de poço, os
Blow Out Preventers (BOPs); isto se estes, por sua vez, tiverein um bom projeto e se
funcionarem corretamente. Por exemplo: nos dois maiores acidentes no off-shore brasileiro,
na Plataforma Central de Enchova, Bacia de Campos (RJ) - o primeiro em 1984, resultando
no óbito de cerca de 40 trabalhadores e o segundo em 1988, resultando na destruição

 completa da plataforma --, o BOP não funcionou como deveria.
O 'atolamento' das redes coletoras de águas servidas e das bacias e dos

separadores das Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs) e das Estações de
Tratamento de Despejos Industriais (ETDIs) é o jargão usado quando estas estações
não conseguem dar conta de sua função. Isto'porque precisam tratar águas de
drenagem de petróleos com carga maior de fenóis ou de sulfetos, ou águas mais
ácidas; ou quando têm de receber também os volumes extras de águas pluviais em
dias muito chuvosos, ou volumes extras resultantes das demais emergências, como
o fato de atolar por excesso de espuma ou de água de incêndio.

A desmontagem, quase uma substituição geral das partes das grandes unidades
industriais, após o período previsto de campanha operacional, em gerai de dois a
três anos, é chamada de 'parada de manutenção'. Se, nesta parada, os gerentes e
fOrnecedores decidem fazer alguma modificação relevante na configuração anterior
- por exemplo, aumentando-se os diâmetros das tubulações, ou alterando-se geometrias
ou calibres dos vasos, das tubulações, dos risers de ligação entre vasos -, aí a parada é
chamada de revamp. O fato de as paradas e revamps ocorrerem em uma ou algumas
unidades de uma refinaria - que é uma instalação multifábricas - simultaneamente
com a continuidade da operação das demais unidades é determinante no risco global
da indústria petrolífera. Muitas linhas e ligações entre as partes que funcionam e as
partes que vão ser mexidas devem ser raqueteadas, ou seja, bloqueadas; e depois de
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'liberados' os serviços de manutenção, diz-se que as linhas e os vasos devem ser
corretamente 're-alinhados'. Obviamente, toda a segurança de uma instalação depende
de como foi executada a filtima parada ou revamp.

A qualidade técnica e o estado de degradação dos equipamentos também merecem
apelidos próprios. Para exemplificar, uma das duas unidades de crãqueamento de
gasóleo da refinaria REPLaN, a U-220-A, quando começou a operar em 1992, era chamada
de "a paraguaia', por causa da heterogeneidade de fornecedores e subfornecedores de
suas peças, mas principalmente por causa da qualidade discutível dessas peças.

Na mesma linha do apelido das instalações, os trabalhadores chamam a PCE-1,
Plataforma Central de Enchova, de 'rainha da sucata'. A PCE-1 é uma das instalações
cruciais de todo o sistema off-shore no litoral fluminense, cenário de dois acidentes muito
graves, iniciados com blow-outs nos poços submarinos, um incêndio parcial do convés
em 1984 e um incêndio total em 1988,já anteriormente citados. Ela foi reativada e continua
operando até hoje. Passou mais de um ano, no período de 1996 a 1997, em obras de
ampliação, com mais de 300 trabalhadores (além da tripulação usual de cento e poucos
homens) que residem no flotel ou floating hotel - trata-se de outra plataforma chamada
Safe Jasminia, que funciona somente para hospedagem e se encontra ancorada ao lado
da 'sucata', a ela ligada por uma passarela situada mais de 20 metros acima do oceano.

Na linguagem do off-shore no Rio de Janeiro, quando o trabalhador viaja de
Macaé para as instalações em alto-mar, por helicóptero ou por embarcação, ele está
'subindo ou embarcando'. Quando volta, está 'descendo ou desembarcando'. Os
homens de algumas empreiteiras e subempreiteiras sofrem no trajeto marítimo de
aproximadamente 67 milhas em lanchas de 200 passageiros, as quais são chamadas
de "navios negreiros'. São inadequadas e contribuem para que muitos desses
trabalhadores passem mal durante três ou quatro horas. Quando chegam ao destino,
entre o convés da lancha e o convés da plataforma, os homens são içados na 'cestinha'
pelos guindastes diretamente para o trabalho a bordo ou para a enfermaria, quando
sofrem algum tipo de acidente nesta operação.

Os locais de moradia também têm suas nomenclaturas: lá nas plataformas, muitos
deles, em vez de residir nas cabines, que são consideradas como alojamentos normais,
precisam residir na'favela'. Esta é um conjunto de três ou quatro contêineres e um banheiro
colocados sobre o convés, ao relento, que a PETROBRAS designa como Módulo Temporário
de Alojamento (MTA). Tanto as cabines como as favelas sofrem diretamente os efeitos do
barulho e da vibração das máquinas. Há pelo menos um caso recente de contaminação do
sistema de ar refrigerado por gases de combustão (Marinho et al., 1997).

Há todo um universo de siglas de cargos, níveis salariais, setores da empresa,
das próprias refinarias, plataformas, seus dutos e terminais, dos milhares de tipos de
documentos emitidos. Quando o assunto é acidente, os documentos mais usuais são
os Relatórios de Ocorrências Anormais (ROAs), os Relatórios de Acidentes com Lesão
(RALs),  as Comunicações de Acidente de.Trabalho (CATs),  as Normas
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Regulamentadoras (NRs) sobre riscos e condições de trabalho, baixadas pelo Ministério
do Trabalho, e as Organizações de Controle de Emergências (OCE) ou 'brigadas'.

Além disto, é óbvio que também as pessoas e os grupos de pessoas têm seus
apelidos, seus nomes de guerra. O trabalhador mais novato, que acabou de entrar, é
um 'borracho'; um estagiário é um 'bolsa', e assim serão chamados enquanto tiverem
que ficar próximos aos mais experientes, para aprender. Até que cada um perca o
medo e que possa 'ser certificado', só então tornando-se operador, instrumentista,
eletricista, caldeireiro. Enfim, Cada um será forjado como um técnico que pode atuar
sozinho e com seus iguais, se comportará e será visto como uma pessoa que sabe
como agir em várias situações de perigo, de risco, de sobrecarga. Enfir~, alguém a
ser respeitado porque 'conhece a área'.

O CONCEITO DE RISCO TÉCNICO COLETIVO E UMA HIERARQUIZAÇÃO DAS
SITUAÇÕES DE Risco ASSOCIADAS A INDÚSTRIA PETROLÍFERA NO BRASIL

O risco técnico coletivo é para nós uma expressão conce!tual, uma ferramenta
de análise desta e de outras situações tecnológicas, industriais e também em âmbito
regional (Sevá Filho, 1988, 1989, 1997; Barbosa & Sevá Filho, 1992). É de 'origem
tecnológica' para diferenciá-lo de um risco natural típico (uma erupção vulcânica
ou um tufão, por exemplo), Mesmo quando um raio atinge um tanque de combustível
e provoca um incêndio, alguma falha técnica ou organizacional houve.

Por diversos fatores, o 'risco técnico' é intrínseco e muito característico da
indústria do petróleo:

 porque é atacada a epiderme da terra, interferindo na geomorfologia e na mecânica do
subsolo, inclusive do subsolo marinho;

" porque se trabalha com hidrocarbonetos que evaporam, se incendeiam ou explodem e
com compostos químicos que contêm ou se transformam em substâncias tóxicas para
os homens, sua água, seus alimentos;

 porque são operados sistemas e máquinas que podem desencadear acidentes poderosos,
os quais chegam a matar e ferir várias pessoas ao mesmo tempo.

Justamente por serem sistemas complexos, materializações de tecnologias de
alto risco, sabe-se que a ocorrência ou não de acidentes e a sua gravidade dependem
diretamente dos seus padrões reais de funcionamento e do preparo de seus
trabalhadores, além do estágio preciso de depreciação técnica. E justamente por
serem 'intrínsecos', tais eventos de risco são 'probabilísticos' e sempre acontecem
em alguma instalação. Deviam estar sendo previstos e combatidos sem trégua e não
tolerados, muito menos induzidos pelas próprias empresas, que deveriam ser
responsáveis pela totalidade dos efeitos dos seus empreendimentos. Também chega-
se até esta situação por causa das relações sociais e hierárquicas de produção, que
excluem os operadores e mantenedores do equipamento de uma participação efetiva
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nas fases de concepção e projeto de equipamentos e sistemas. Essas mesmas relações
os constrangem ou os obrigam a executar instruções operacionais claramente
equivocadas ou bastante arriscadas.

Infelizmente chegou-se até esse ponto de menosprezar e até de favorecer a
eclosão dos riscos. Depois das ocorrências, dos prejuízos e das vítimas, sempre se
pode dizer que foi por causa de alguma negligência real ou aparente de alguém, até
mesmo das próprias vítimas (Choueri Jr., 1991; Duarte, 1994; Ferreira & Iguti, 1996;
Goldenstein, 1997; Pessanha, 1994; Signorini, 1996).

. São riscos cada vez mais 'coletivos' porque se ampliam os efeitos acidentais,
poluidores e patológicos da atividade, at ingindo não somente os próprios
trabalhadores diretos, mas or vezes també na aC]rnini¢~-r~~i~ra~"p m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,~~ população vizinha
e os transeuntes. Além disto, nas regiões próximas vão se acumulando seqüelas; e,
em todo o País, são afetados de alguma forma todos os usuários de combustíveis
derivados de petróleo e de gás natural.

No item 'Atividades técnicas e t ipos de r iscos na indústr ia petrolí fera',
mencionou-se quase uma centena de localidades no Brasil onde funcionam instalações
petrolíferas. Destas, selecionamos aqui as 10 principais coletividades regionais,
hierarquizadas conforme as diversas respostas que se pode dar à mesma interrogação
que nos guiou: "Quais as coletividades humanas, as cidades ou as regiões atualmente
mais afetadas pelo funcionamento da indústria petrolffera?'

Primeiramente, são as coletividades das duas principais concentrações urbanas,
nas Regiões Metropolitanas d~ Rio de Janeiro e de São Paulo, e em suas imediações.
Depois, as duas cotetividades litorâneas, urbanas e rurais nas maiores regiões produtoras
de óleo e gás - a mais antiga no Recôncavo Baiano, praticamente dentro ou em torno da
Região Metropolitana de Salvador, e a mais recente no litoral Norte Fluminense.

Em seguida, viriam quatro coletividades urbanas de médio e grande porte.
As conurbações dos vales do Parada e do Alto Tietê e da região de Campinas
(SP), mais as duas Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte e de Porto Alegre,
cujas condições de vida e riscos gerais são bastante afetados por refinarias,
indústrias químicas e seus oleodutos e terminais. No quarto patamar, estão as
duas coletividades litorâneas e os contingentes turísticos afetados pelos maiores
terminais de petróleo: o Canal de São Sebastião (SP) e a Baía da Ilha Grande (RJ).

Os Quadros Sinóticos1 e os Mapas (ao final deste capítulo) trazem detalhes sobre
as principais coletividades humanas afetadas pela indústriapetrolífera no           Brasil.

Nos quadros sinóticos, são citadas as instalações e as vizinhanças sob efeitos e riscos da atividade
petrolífera; e após três asteriscos (***) alguns eventos marcantes ou típicos ali ocorridos, É importante
observar que não foram avaliadas, por falta de informações mais precisas, as demais situações já
mencionadas no item 'Atividades técnicas e tipos de riscos na indústria petrolffera'. Estas, igualmente,
incluem riscos técnicos afetando trabalhadores e vizinhos de regiões produtoras e de dutos e refinarias
em estados do Nordeste (do Ceará até Sergipe), no Amazonas, no Espírito Santo, no Paraná em Santa
Catarina e no Rio Grande do Sul.
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Quadro Sinótico 1 - Região metropolitana do Rio de Janeiro- Baia
de Guanabara

" Gasômetro, Rodoviária, São Cristóvão, Zona Portuária.
Refinaria de Mangui~fls, ***Explosão de cilindros de amônia resultando na morte
de trabalhadores e pânico entre os moradores da favela ao lado, 1992.
Avenida Brasil, Bairros do Caju, de Benfica e Bonsucesso, Fundação Oswaldo Cruz,
Ilha do Fundão (UFRJ, Hospital, Centros de Pesquisa).

" Aeroporto do Galeão, tancagens e terminais marítimos: Torguá, DTSE - ligação
Ilhas Redonda e d'Água via Ilha do Governador com Caxias e com Macaé; navios-
tanque. ***Média de 8 a 12 derramamentos de óleo por ano na Baia de Guanabara,
nos últimos 15 anos.
Refinaria Reduc, Duque de Caxias. ***Incêndio e explosão de esfera GL1~, com
lançamento de fragmentos nas vizinhanças, mais de 30 mortos, incluindo brigadistas,
em 1972. ***Incêndio da caldeira SG 2002, em janeiro de 1996. ***Explosão no forno
da unidade de parafina U-1530 em abril de 1997.
Indústrias petroquímicas de Duque de Caxias. ***Incêndio em tanque de butadieno
na Petroflex, abril de 1998, bairro Campos Elíseos, rodovia Rio-Petrópolis.
Gasodutos vindo do Norte Flttminense e indo para a Região Metropolitana do Rio
de Janeiro, MG e SP, dutos de derivados e de crus ligando com o Sul Ftuminense,
MG e Vaie do Parada.

Quadro Sinótico 2 - Macrorregião metropolitana de São Paulo, eixo da Baixada
Santista ao ABC

 Terminais marítimos e tancagens, Porto e Centro Comercial de Santos, bairro Alemoa
(Tedep, DTCS), Ilha Barnabé. ***Nuvem de etileno após acidente de navegação no
canal da Ilha Barnabé, fevereiro de 1995.
Faixa de dutos de derivados na ilha, sobre o Canal do Mosqueiro e pelo manguezal
até a Refinaria em Cubatão. ***Vila Socó, vazamento de gasolina em duto, incêndio
em manguezal e favela, centenas de mortos e desaparecidos, fevereiro de 1984,
Cubatão. ***Dutos de óleo cru entre Bertioga e Cubatão, gasoduto submarino da
plataforma de Merluza até Praia Grande e daí até a UPGN de Cubatão
Refinaria RPBC, Cubatão. ***Nuvem tóxica contendo sulfetos e I-I2S, emanação da
ETDI, janeiro de 1996: ***Indústrias vizinhas e próximas: fertilizantes, petroquímicas,
Petrocoque, Carbocloro, Cosipa e outras.

 Dutos de gás, óleo cru e derivados pela Serra do Mar, bairros da via Anchieta, travessia
da represa Billings, até Capuava e Utinga.***Morte de trabalhadores de empreiteiras
da Petrobras, 1996~
Refinaria Recap, em Capuava; Pólo Petroquímico (PQU). ***Morte de trabalhador
em 1993.
Bacia do Rio Tamanduateí. ***Poluição permanente por carga orgânica e efluentes
de refinaria e petroquímica.
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Quadro Sinótico 3 - Rec6ncavo baiano e l i toral até Aracaju (SE)

Fa~tomo da Baía de Todos os Santos: poços produtores de 61eo e g6s em terra, em
águas rasas; redes de duros, tancagens e linhas f-4rreas em Candeias, Alagoinhas,
Catu. ***Descarrilamento de comboio de vag6es-tanque, ferrovia atravessando bairro
de Pojuca, com incêndio e mais de 90 mortos, em 1982.

Instalações de grande porte nos terminais marítimos de Madre de Deus. *** Incêndio
nos tanques de derivados, no Temadre, em 1967, dezenas de mortos e centenas de
feridos.

 Terminal de Aratu. ***Dois vazamentos de am6nia, dos dutos entre Camaçari e
Aratu, entre 1988 e 1991, próximo de povoados.
Terminais interligados à Refinaria RLAM e ao Pólo Petroqufmico de Camaçari.
 **Mortes de trabalhadores na Metanor e nä Pronor, vários casos fatais de leucopenia
entre 1989 e 1992.

Quadro Sinót ico 4-  Macaé e l i tora l  nor te fluminense (RJ)

 Meia centena de plataformas de perfuração e de produção no alto-mar. ***De 80 a
130 km da costa, entre a ponta de Búzios e o Cabo de São Tom6; embarque de óleo
cru no mar (monobóias); óleo e gás por duros para a terra, via Maca~, e dai dutos de
óleo para a Reduc e de gás para Reduc, Campos, Cabo Frio e Arraial do Cabo.
***Acidentes de grande porte, iniciados por blow-out em poços da plataforma PCE-1
Enchova - mais de 37 mortos no pânico de abandono da plataforma, em 1984;
incêndio por um mês e perda total em 1988, ***explosão de vaso de torcha, morte de
técnico de segurança em PNA-1, 1991, ***várias mortes de operários subaquáticos,
a mais recente em manutenção da P-15, mergulhador da STOLT Comex, a 297 metros
de profundidade, ***estimativas de mais de 140 mortes de trabalhadores em 20 anos de
operação off-shore.

" Instalações em Macaé: UPGN e tancagem na Base de Cabitínas. ***Nuvem de GLP
na rodovia Macaé-BR101, em 1996.

" Heliporto das frotas operadores do off-shore ***Várias quedas de helicópteros; em
outubro 1996, dois mortos.

 Porto de Imbetiba, da Petrobras. ***Intoxicação de dois trabalhadores e morte de um
(chileno) no silo de cimento de navio rebocador arrecado no porto, em 1996; alteração
das correntes e da formação das praias de Imbetiba e da Barra, ***abandono de
foguete de sinalização, encontrado na praia da Barra de Macaé por crianças; explosão,
um morto, dois mutilados, três feridos, em 1988.

" Canteiros de montagem e manutenção de empreiteiras e Parque de Tubos em
Imboacica. ***Pátios de tambores com resíduos perigosos; algumas borras e sucatas
com radioatividade constatada em fins de 1996, início de 1997, material proveniente
das áreas das plataformas de Cherne e Namorado.
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Quadro Sinótico 5 - Trechos dos vales do ParaSa do Sul e do Alto Tietê (SP)

Dutos de derivados e gás interligando Rio de Janeiro-São José dos Campos-São
Paulo; dutos de cru e derivados entre litoral norte de SP, Guararema, região
metropolitana e Paulínia.

E Refinaria Revap. ***Vazamento de H2S com morte de 10 trabalhadores, em 1982,
 **episódios recorrentes de nuvens de inflamáveis e de catalisador sobre bairros
vizinhos, em 1991 e 1992, ***derramamento de óleo em córrego cruzando rodõvia e
bairros, 1993.

 Bairros Vista Verde, J. Americano, proximidade CTA - Aeronáutica e Embraer, INPE;
indústrias próximas, no eixo da Via Dutra: montadoras de veículos e máquinas,
químicas, celulose, vidro e cerâmica, de grande porte.

Quadro Sinótico 6 - Região metropolitana de Porto Alegre e litoral norte
gaúcho (RS)

Terminal marítimo em TramandaL dutos de cru e derivados até Canoas - ligação
com a refinaria Refap. ***Contaminação cumulativa dos efluentes de drenagem de
tanques de óleo cru importado da Argentina e de todo o circuito de refino e efluentes
de refinaria, com alto teor de mercúrio, entre 1992 e 1997.
Conexões e proximidade com Triunfo, Pólo Petroquímico. ***Poluição e riscos
afetando toda a Região Metropolitana de Porto Alegre, trechos das rodovias BR-116
e bacias dos rios dos Sinos, Caí e GuaPa, e BR-101 até o litoral; além da Lagoa dos
Patos e Rio Grande.

Quadro Sin6tico 7 - Região Metropolitana de Belo Horizonte e trecho do
Vale do Paraopeba (MG)

Dutos de cru e de gás natural no eixo Juiz de Fora-Vale do Paraupebas-setor Oeste
da Região Metropolitana de BH.
Ligação com a refinaria Refap, em Betim, e ligações de gasoduto com indústrias
próximas, de grande porte, no eixo da Rodovia Fernão Dias e no distrito industrial
de BH - Barreiro; suprimento de óleo para usina termoelétrica em Igarapé:*** Obs.:
sem referência sobre acidentes graves no setor de petróleo.
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Quadro Sinótico 8 - Região de Cãmpinas (SP) e Bacia do Rio Piraeicab~a-

, Dutos de cru e derivados vindos de Guararema, -pela Serra da Mantiqueira e pelo
Vale do Rio Atibaia, até Paulínia, ligação com a refinaria Replan. ***Ií~cêndiO em
tanque de diesel, em 1993, explosão de caldeira, 1994.

- Dutos para Região Metropbli.tana de SP; Barueri, e para Brasília, via Ribeirão Preto (SP).
***Falta de qualidade na montagem de tubos; rompimentos na faSe'de testes; vazamentos
recorrentes logo após ò pdmeiro hmcionament0 do duro, em fins de 1996.

Quadro Sinótico 9 - Litoral norte paulista, Canal de São Sebastião e
Ilhabela (SP)

- Terminal Tebar, área urbana de São Sebastião; calado de 25 m para navios-tanque de
até 250 mil toneladas, tancagem de cru e derivados, bombeio para Guararema~e
para Cubatão. ***Marés negras atingindo faixa de/ praias desde Gaecá, ao sul, até
Ubatuba, ao norte, várias vezes ao ano; incêndio no cõrrego que drena o-terminal,
em área urbana.

Quadro Sinótico 10 ~ Litoral sul fluminense, canal leste da Baía da Ilha
Grande

Terminal Tebig, entre Angra dos Reis e Mangaratiba, calado de 25 m, bombeio para
Reduc e Regap. ***Dezenas de marés negras, algumas explosões, incêndios e
naufrágios de embarcações.

A DISPUTA POLÍTICA EM TORNO DOS NEXOS ENTRE O RISCO, A
DITADURA GERENCIAL E A SUA.IMPUNIDADE

É difícil caracterizar na PETROBRAS e nas demais empresas uma verdadeira política
de segurança industrial, ou uma verdadeira política de saúde e meio ambiente. A
começar pela incompatibilidade entre esta possível prioridade e os outros
investimentos e as despesas correntes, em uma época em que a redução cega de
custos tudo justifica.
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Alem do- ma.~s, a manutençao-tecmca tambem vem sendo "racionalizada'. Em
geral, istoquer dizer uma redução real da carga total de trabalho nas tarefas d'e
manutenção periódica e preventiva. E o que é determinante em muitos acidentes:
na prescrição formal de trabalho, nas instruções operacionais, nas pr0gramações de
produção, o fato é que os engenheiros e os gerentes também se equivocam, oupior,
"forçam a barra',  obrigando outros cidadãos operar com: fluxo max~mo dea

i  .

processamento, instalações q~e estão com problemas de desgaste e Com gambiarras.
Há pressões, insinuações, ameaças veladas e eghgenclas visíveis justamente

n ^
°

/ ,  
,em alguns procedimentos cruciais para o rigor na prevenção de acidentes e riscos,

tais como: vistorias e inspeçÕes; certificação e calibração de equipamentos e
instrumentos; medições de corrosão, de integridade de materiais e da geometria de
peças; perícias após deformação, fratura ou rompimento de peças; mensurações
qufrnicas, físicas e ambientais, É evidente que tais procedimentos muito revelariam
se feitos em momentos e condições adequados, e as coisas melhorariam se seus
resultados fossem divulgados e as recomendações fossem consideradas.

Já com essas pistas mencionadas, lançamos mais -perguntas: Os problemas do
alto risco da inddstria, os problemas de safide, aparecem~' 'N~ ;ao estarmm sendo
resolvidos pelas novas tecnologias, pelas reengenharias?"

O assunto quase sempre vai e volta na imprensa sindicai, nos boletinS. De uns
anos para cá, os sindicatos têm trocado mais informações, elaborado cartilhas, ossms
e colaborado com a edição de livros (Brant,1990; Ferreira & Iguti, 1996; Lucena, 1997;
Todeschini, 1995; CÓNFUP, 1997) OS mesmos sindicatos são formados quase
exclusivamente por pessoal técnico de nível rhédio, e poucas entidades chegam a ter
boas assessorias jurídicas e de imprensa; mais raramente, ainda têm ou contratam
assessores médicos ou engenheiros para cuidar de tais questões.

O assunto chega também à opinião pública local e até internacional, quando os
eventos são muito graves - explosões, incêndios, nuvens t~xicas - provocando mortes,
mutilados, feridos e doentes. E mais ainda: quando extrapolam unidades produtivas,
instalações e rotas, atingem vizinhos, poluem de forma muito visível ou duradoura,
provocam marés negras nas baías e nas praias Sem falar nas nuvens de poeira de
catalisador ou no cheiro ruim dos sulfetos nas imediações das refinarias.

Mesmo assim, alguns desses casos são abafados As empresas e a própria Justiça
tentam circunscrevê-los a um âmbito bastante restrito. Se houver laudos e sentenças
condenando empresas ou gerentes, vai-se tentar revertê-los em segunda ou em última
mstancla. Já Os problemas de saúde, os afastamentos, as lesões, são individualizados

- .   ,e afetam a privacidade de cada um. Vários desses problemas mereceriam o nome
de epidemias, pois são patologias coletivas com nexos causaiscomuns, decorrentes
da cadeia produtiva do p troleo, sendo as mais comuns as listadas a seguir:e    "       :
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surdez: chega a ser comprovada em proporçõesde 20% a 30% de alguns contingentes,
principalmente nas refinarias e nas plataformas, nas casãs de força, nos mergulhadores;
doenças gastrointestinais: muitas de origem nervosa emocional, outras relacionadas
com alterações de ritmo circadiano e deslocamentos casa-trabalho, terra firme-off-shore;

 doenças esplratonas: pela exposição a fuligem, gases de combustão, sulfídricos er ' " "
sulfurosos;

" leucemias, leucopenias e aplasias medulares: pela exposição a hidrocarbonetos, casos
de cirrose e hepatites por motivos provavelmente similares;
tendini,tes e tenossiriuvites: resultantes de esforços repetitivos, al6m de muitos casos
osteomusculares por efeito de trabalho pesado e/ou em posições forçadas;
doenças hiperbáricas e paralisias: por efeito de compressão/mergulho/descompressão
dos operários subaquáticos (profissionais do mergulho comercial);

" transtornos mentais: incluem alterações do ritmo circadiano (sõno, sonho, vigflia,
" suscetibilidade a fármacos, alteração de metabolismo) e síndromes fàmiliares de

embarque/desembarque; proporção relevante de práticas de automedicação e
dependência química, com destaque para o alcoolismo; incluem ainda vários
adoecimentos reconhecidos no Código Internacional de Doenças.

Apesar da gravidade dessas epidemias profissionais, que podem chegar ao
patamar de mortandades coletivas, o fato é que tais casos são ainda escondidos, ou
divulgados apenas informalmente. Quando são de maneira formal, registrada,
diagnosticada, aí as empresas contratam experts médicos, legistas e engenheiros para
rebater cientificamente, perante autoridades e jufzes, os argumentos e as evidências
trazidas pelas vítimas, se ainda sobrevivem, ou por seus representantes.

O quadro de transtornos mentais (item 7 da lista) é infelizmente bastante
conhecido pelo pessoal de Macaé, Campos e também de muitas outras cidades
brasi!eiras, de onde saem - à cada duas ou três semanas - petroleiros, aviadores,
marítimos e mergulhadores para embarcar no off-shore do litoral norte fluminense.
Os familiares, bem como os médicos e os psicólogos que selecionam esses
trabalhadores, também conhecem bem esses transtornos; os dois últimos depois os
atendem e examinam, para posteriormente tratá-los ou justificar sua transferência
ou sua dispensa. Esses dramas crescentes dos petroleiros, inclusive dos técnicos de
nível superior embarcados e dos gerentes e de seús familiares em Macaé, já foram
sistematizados e analisados durante um longo tempo (Siqueira, 1997)i

Diante de tanta~ seqüelas e w'fimas, é compreensível que seja feita, mais uma vez,
a pergunta recorrente: 'Mas a tecnologia moderna e os novos investimentos não resolvem
tais problemas?' E cabem novamente algumas reflexões necessárias para se conseguir
ao menos entender o que vem sendo feito, pois tais investimentos nem sempre são os
mais interessantes do ponto de vista energético e ambiental. Dito de Outra forma: para
os trabalhadores e vizinhos, e até mesmo para os usuários de derivados de petróleo,
nem sempre as inovações minimizam riscos, acidentes, doenças e poluição.

Enfim, podemos formular uma interrogação central para esta análise: 'Afinal,
qual o objetivo real, a meta central dessa gestão?'
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Acredita-se ser a desorganização 'do trabalho' uma estratégia direcionada pela
empresa prmapalmente para uma desorgamzaçao dos trabalhadores. Sitúaçao delicada

desorgaruzaçao da produç o. O sistemapara todos, pois isto não deve resultar em uma "  -  ' ã '
não almeja isto, pelo contrário: quer racionalizar, fluidizar a produção, mas é capaz de
suportar muitos desarranjos, crises mesmo - isto desde que, a médio prazo, progrida
na correlação essencial de forças entre capital e trabalho, mais amplamente entre o poder
econ6mico financeiro e os grupos humanos da sociedade (Sevá Filho, 1988).

Essa disposição de desorganizar o trabalho e a entidade sindicai, que supõe-se
¥igorar aqui e alhures, faz parte integrante de uma época de sobressaltos e de muito

 "  " " e s p é c i e  d e  t r a n s e  . . . .discurso supostamente justificador. E uma , o transe da mundializaçao,
e o transe particular pelo qual vão passando a PETROBRAS e suas demais parceiras e

" "     "     " "  rconsorciadas dessa grande fonte de lucros e de problemas que e a mdustrla petrolífe a.
As elites internacionais, desde os tempos de Reagan, Thatcher e do milagre

japonês, cunharam o termo vertido para o português como 'globalização'. Hoje,
somos obrigados a entronizar a palavra e aceitar como contingência o processo que
nos comanda. Prefere-se aqui entender esta como uma etapa de crises que se
desdobram desde meados da década de 70, ao longo de um processo histórico de
mundialização capitalista, o qual por sua vez delineia a história humana há pelo
menos 300 anos. Prefere-se também admitir que o período não é de auge de
acumulação de capital, que o desemprego é muito alto. Mas a crise é distinta da
grande crise dos anos 30.

Enfim, para não se ter que tomar um grande desvio de rota, se aqui se fala de
petróleo e gás, é preciso falar nas guerras e nos blocos político-ideológicos deste
século; reconhecer que as mudanças nos países. 'do Leste' que antes puderam ter
uma organização de tipo coletivista estatal resultam de suas próprias crises e de
suas relações com a crise capitalista - simultânea, aliás (Hobsbawm, 1995; Beaud,
1993, 1994; Kurz, 1993; Negri, 1988).

Pela interpretação hoje dominante, tudo estaria funcionando perfeitamente e a
tecnologia tudo resolveria, principalmente porque estamos em plena era das
certificações de qualidade (as ISOs 9000 e agora as 14000) e das reengenharias
(downsizings, indicadores de desempenho).

Tudo funcionará ainda melhor no reinado alegre da desregulamentação,
principalmente se forem alteradas as jornadas de trabalho, desmontadas as gm:antias
contratuais das relações de trabalho, se possível 'des-sindicalizando' os trabalhadores
ou, senão, amarrando suas entidades a um pacto desigual, entre partenaires sociaux.
Nesse enredo, vaificando assim mais claro quem são os agentes executores dessa
modernização instrumental e ideológica das empresas: as novidades técnicas são
estimuladas e sua compra decidida pelos mesmos grupos e pessoas que, dentro das
empresas, alimentam a competição entre subordinados.

185
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Além dos »que fazem isto civilizadamente, acreditando nesta forma de
darwinismo, em que a própria luta pela vida selecionaria os mais aptos, outros
traçam sua própria carreira em cima da perseguição e da opressão de muitos outros,

 " O ~  -destilando à sua vo!ta o repu&o, mal-estar, chegando a favorecer o adoecimento
mental das vítimas- por vezes, a insanidade constituindo um traço tfpico do próprior outra" 'Quais são,
opressor. Diante disto, a interrogação que guia este texto pode se .. . .'  " dos acidentes e
enfim, as razões profundas dos agravamentos dos riscos, dos efeitos
cios adoecimentos?" Para não responder tal pergunta de uma forma única, mecanicista
ou fatalista, delineia-se_ uma argumentação heterodoxa, em cinco etapas:

As coisas se agravam porque a prevençào dos eventos de risco e os probleràas das
" " as não estão na pauta visível e pesam pouconas negociaçòes abertas; as cúpulasv l t l m

políticas e empresariais não consideram prioritário tratar publicamente tais temas.
Sabem, todavia, que os problemas ocorrem e podem custar caro;
Portanto, na 'escala de valores éticos de tantos gerentes e diretores', o melhor é

"
°

^ '  S

descarregar ~esponsabilidades em outras mstancla, fazer lobbies persistentes para^      " s de medida
alterar classificações e limites legais de tolerancla, munero e unidades
das exposições aos fatores de risco.

d  "  -  . . . . . . . . rências, nrestando contas
Com honrosas exceções, tu o e teito so para smvar a~ ~t'~

r

formalmente à !egisIação, e por aí decidem, cada vez mais subcontratar os serviços
necessários, lnspeções e até mesmo fiscalizações e emissões de laudos, como por
exemplo terceirizando os Serviços de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT).,.        -  ,  é            pol iciada para os

 Também as coisas se agravam porque a informaçao bloqueada e
trabalhadores e para o público em gera, sendo multas vezes punida a divulgação dos
fatos por quem os conhece ou presenclou.. l i

O

De forma cumulativa, introjetada, sibi l ina, resulta um estad emocional
dominado pela lgnorancl e pelo despreparo", o que só pode ampliar ou prolongar
o pânico, agravar as conseqüências e prejudicar o combate às novas situaqões de
risco (Lagadec, 1988).

. Agravam-se ainda porque, se houvesse apurações rigorosas, independentes, com as
devidas quebras de sigilo e os devidos contraditórios a respeito dos eventos graves e
prejudiciais, isto exigiria a identlflcaçao das neghgênclas de manutenção, das deficiências
técnicas e organizacionais, além do detalhamento dos erros de programação e de
prescrição de tarefas.

Em síntese, destas três primeiras razões, as coisas se agravam pois tudo é feito
para evitar que se estabeIeça 'o nexo entre o acidente, o adoecimentoe a organização
da produção'.

Numa eventual hipótese saneadora, no futuro tão distinto do nosso presente, as
apurações certamente levariam 'à qualificação e à punição de funcionários de nível
superior~ e, especialmente, de gerentes e dirigentes das empresas, por
responsabilidades civis e criminais.
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Na seqfiência, tais apurações levari-am com freqüência à ;incriminação dos
supervisores e chefes que pressionam seus s~abordinados por causa de metas de
produção muitas vezes .forçadas, freqüentemente atropelando normas e
procedimentos de-segurança em situações de risco. Claro, estaria feito 'o:nexo entre
o  r i s c o  e  a  d i t a d u r a  g e r e n c i a l  i m p u n e ' .                         ~  . . . .

Esta hipótese, oposta à- omissão e à manipulação de hoje em dia, talnb~m levaria à
revelação ou confirmação do '¿uncionamento das redes de favórecimento' d.e firmas e
pessoas a contratar e co~tratadas, formadas por engenheiros e= administradores qtte
fazem o contato estreito com fornecedores de equipamentos, soflwares e projetos
detalhados de engenharia. Essas redes compõem-se de funcionários graduados e
diretores ou superintendentes que influem na elaboração ou fiscalizam, por exemplo,
os cOntratos das empreiteiras e das operadoras com a PETROBRAS. Estaria feito 'o nexo
entre o'risco e a corrupção'.
Estas cinco razões, articuladas entre si, podem não ser inte{ramente vãlidas em

um ou outro caso concreto que se conheça, mas são razões comprováveis como
fatos estruturais/estrut~rantes da situação de risco em toda a atividáde petrolffera
no País - e certamente em vários outros tipos de indústrias.

Por mais incômoda que seja a realidade dos homens e de suas organizações,
não cabe seriamente considerar as atitudes e decisões envolvidas nestas cinco razões
de uma forma isolada, como se fossem apenas desvios de comportamento,
favorecidos por imperfeições e chances de falsificação dos sistemas de contròlè
Contábil ou auditoria. Sem falar na existência de brechas no sistema de pOderes de
assinatura ede despesa na hierarquia das emprésas (S~DIPETRo-Caxias, 1997).

São essas conexões entre vítimas, prejm'zos, riscos e a impunidade da ditadura
gerencial que devem ser abertas e dissecadas pelos seus próprios agentés e pelos
que estudam o assunto. Trata-se de um campo reinado, t~ma crise social recOrrente,
muita justiça a Ser feita.

 PODERÃO OS CIDADÃOS FRAGILIZADOS, TORNADOS :COBAIAS~
ALTERAR A CORRELAÇÃO DE FORÇAS?

Dois temas aqui enfatizados são pouco divulgados, pouco debatidos fora das
corporaçôes produtivas e fora de algumas instâncias parlamentares e jurídicas. No
entanto, estão no 'centro da luta política na indústria do petróleo':

- os riscos intrínsecos e variados da cadeia produtiva petrolffera;
" toda a estrUtura de organizaçao e de segurança da produção com a participação dos

trabathadóres.
O que se comprova, sobretudo nas instalações off-shore mais recentes, é uma

estratégia de dificultar a filiação sindical às entidades regionais em terra e nacionais
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já existentes. Nesta estratégia, empresas do porte da Shell, da British Petroleum
(BP), da Chevron, da Occidental e autoridades inglesas se esmeram em bloquear e
desqualificar qualquer movimento organizado reunindo as várias categorias que

 operam no off-shore. E isto até mesmo na primeira pátria do capitalismo, a Grã,
Bretanha (Woolfson, Foster & Beck, 1997).

Lá como cá, o risco se agrava conforme se dissemina e se aprofunda a
'fragilização humana': o¿ homens com o ritmo circadiano alterado pelo regime de
~~rnos, de plantão e de sobreaviso, com tempos dè sono e vigflia desencontrados,
 vão sendo vitimados por surtos epidêmicos de adoecimentos e por ciclos de desgastes
pessoais. Isto rebaixa o seu grau de atenção, embaralha a percepção do próprio
risco e atrapalha a disposição humana e coletiva que se requer para a correção do
incidente, para o combate à seqüência acidental - e também para a delimitação e
diminuição dos seus efeitQs.

Por aqui, além da 'experimentação humana', especialmente o que se faz com os
embarcados no mar, com os operadores de turno, com os aquanautas e os aeroviários,
registra-se uma 'experimentação tecnológica' bem localizada, restrita mesmo. Cada
vez mais as instalações petrolíferas no País são 'camadas tecnológicas' de duas, três

 ou quatro gerações se superpondo, se interconectando.
A degradação média das instalações físicas avança em ritmo mais intenso do

que a depreciação pr0jetada de tais equipamentos e sistemas, pois a Onda da
reengenharia não priorizou manutenção técnica nem reforma estrutural de instalações
de alto risco. Vários casos podem ser descritos como se fossem a instalação de
computadores de bordo em veículos fabricados há 30 anos e bastante usados e';:
exigidos desde então.

A disseminação de redes eletrônicas e óticas nas instalações, os SDCDs, a
robotização de algumas operações, o reagrupamento de atividades por critério de
agregação de valor e centralidade de informações, as tentativas de individualização
de desempenhos e de competição intergrupos: toda essa inovação tecnológica e
organizacional vem necessariamente jun, to. Obviamente, exige também uma
engenharia social em que, além da natureza, homens são cobaias quase sempre
desinformadas. Caso contrário, podem ser comprados.

'A indústria petrolífera no Brasi l  como cobaia da inovação técnica e
organizacional internacional' é algo que está também na raiz do agravamento dos
riscos. Destacam-se, em mídias caríssimas, os feitos técnicos - são entronizados como
 benefício geral os recordes de profundidade de mergulho, escondendo-se os recordes
de mortes e de doenças graves na categoria dos operários subaquáticos. Põe-se nas
manchetes a performance da extração de óleo off-shore, sonegando-se qualquer menção
à intensidade da exploração do trabalho e à extensão crescente dos agravos à
integridade e à saúde das pessoas.
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Mas outras avaliações sobre o mesmo problema aqui tratado, e que possam ser
não aderentes a tais operações ideológicas refinadas da indústria petrolffera,
apontarão cada vez mais claramente a demonstração aqui apenas demonstrada. A

 indústria internacional do petróleo e do gás, suprindo 60% da energia primária
comercial de todos os tipos, e ainda em fase de expansão, vai escalando patamares
sucessivos, mais altos, de risco técnico coletivo.

No Brasil, coletividades humanas já foram vítimas de alguns dos maiores
acidentes industriais no ranking internacional e no circuito do petróleo: REDU (RJ),
em 1.972, com 38 trabalhadores mortos em uma explosão em uma esfera de GLP;
Pojuca (BA), em 1982, com número de mortos variando entre dezenas a uma centena
por conta do incêndio e explosão em um comboio de trerh que tranportava
combustíveis e descarrilou; Plataforma de Enchova (RJ), em 1984 e 1988, resultando
o primeiro acidente na morte de aproximadamente 40 trabalhadores e o segundo na
destruição da plataforma; Vila Socó (SP), em 1984, com um número de cerca de 500
óbitos resultantes do incêndio que teve seu foco em um oleoduto que vazava,
atingindo toda uma favela. Além destes acidentes, conhecidos e noticiados pela
grande imprensa, deve-se lembrar que na indústria .do petróleo vivem '150 mil
petroleiros' na ativa, que se acidentam, adoecem e se desgastam cada vez mais.

Menos de terça parte desses petroleiros são assalariados da maior empresa, a
PETROBRAS; metade provavelmente nem é sindicalizada. Os sindicatos de petroleiros,
mesmo os poucos não filiados à Central Única dos Trabalhadores, se transformaram
em alvo político preferencial do Governo Fernando Henrique Cardoso-Marco Maciel
desde sua greve de maio de 1995. Nesta estratégia, o governo contou com a
prestimosa subserviência do Tribunal Superior do Trabalho e até do Ministério do
Trabalho, de modo que os petroleiros estão e ncurralados, com quase todas as
entidades sindicais descapitalizadas, pagando multas, com bens penhorados, e vendo
reduzir sua base de associados.

No momento, nem mesmo uma tragédia como foram as de Enchova, Vila Socó
ou a do off-shore britânico, com incêndio e destruição da plataforma Piper Alpha com
167 mortos, seria capaz de bloquear e até derrotar essa lógica perversa da
desestruturação do trabalho e da 'desresponsabilização' pelas condições de trabalho.

Diante do desafio, somente uma ação coletiva- sustentada durante algum tempo
por parte desses mesmos trabalhadores e por parte das vizinhanças e dos cidadãos
difusos afetados por tais ameaças e prejuízos - poderia levar a uma 'alteração na
correlação de forças' entre trabalho e'capital, dentro da produção, e entre cidadãos
e grandes empresas, no conjunto mais amplo da sociedade.

Se essa alteração não se forjar nas empresas, na sociedade e na vida política de
nosso país, a curto prazo talvez seja impossível reverter a escalada do risco técnico
coletivo na indústria petrolífera.



PAULiNIA

~PlRACICABA

I°

INDÚSTRIA DO PETRÓ
croquis indicativo da dre
dos naviosCtanque [ ......
das instalações de proc{
fontes: "Esquema simptificado 

, terminais e redes de dutos:
REPLAN, em Paulinia, maior cap. processam, paLs; recebe óleo

cru do terminal marítimo de S, Sebasttão -TEBAR [ ~~ l
o [ ~ | duros de derivados Replan dir. Norte p/Ribeirão, UEerabá GO DF

d ir~ S~ para Barued [ ~] e dír~Sudeste para Guarar~"na [~í~j ' ' ~
~  : ~

| [j~] RECAP, em Capuava, rec. oleo cru Tebar via Cubptão, intedig.
| ~ base Utinga (S.Caetano + derivação p/Barued via [~1~ ] us.térmica

~~ratlnmga, Interlagos), e c/base Guararema via Guarulhos e Suzano.
J ~ RPBC, em Cubano, rec. TEBAR, intertigada cJ base de Utinga e

com terminal marítimo TEDEP, Aiemoa, zona portuária Santos [~~ ]
| ~ importação (diese|, GLP, metanol) exportação ( óleo comb., gasõlina).

d~ derivados com Guararema e com Reduc, RJ via V. Redonda.
í,~ Indtístdas grandes  onsumidoras derivados petrõleo:químicas
nTetalurgicas, têxteis e sintéticos, cerâmicas e cimenteiras em Cubatão,

| ABC: Zonas Oeste e Leste SP, Sorocaba, itu/Satto,Jundiaí, Campinas,
Jacarei Taubaté. Guará, Pinda



~,S NO LITORAL F~ TERRITÓRIO DE SÃO PAULO, BRASIL
~ra "off-shore" [~ ~/ ~], das redes de dutos [~:~ ] [ ~ ], das rotas~erminais mari!imo~ e principais bases terrestres e tancagens [ ~ t~l
',o[ ~ ][ ~ ] e indústrias grandes consumidoras de combustíveis I~
s e oleodutos» Depin / Petrobrás, 1996. "Projeto Saude Segurança Ambiente"- Sindipetros SP

z

G U A R A R E M A                  \
"~«~

SÃO SEBASTIÃO-"

ILHABELA

~í~~

~Gãs Natural, ~produção, suprimento atual e previsto:
[-~~] gasoduto vindo da Reduc, RJ via V.Redonda. RJ e Vaie Paraiba SP até Guararema,
~',] gasoduto em obras, lig.Guararema-Paulinia; gasoduto Bolívia. trecho Bauru-S.Carlos
*Paulinia; + [ ,,'] derivação projetada p/Cudtiba via região Sorocaba.

Plataforma produtora de GN, Me rluza, 80 km.sul Santos, [ ]gasoduto submartngL
atéPr.ala Grande + t~ho terrestrç -[~] UPGN Cubatão,dai pt i~ds. cons. GN Cubatâo[ ~~
+ P'Mu, petroquimí ,ca, s, L;apuava L~]~ P,/cítygate COMGAS + [~_] gasômetro ( centro SP)



irl i ilrr i  ] I I

I N D Ú S T R I A D O  P E T R Ó L E O  /  G Ã S  N O
c~oquis indicativo da área produtora "off-shore"
dos naves-tanque [,o,.~~1i ] e das e
das instalações de

RIO DE JANEI!
das redes de dutos [~ [  ~,.-~~"],

[ .~o-,]  dOS terminais e tancaç
] e indústrias grani:les consumidoras de comi:

REZENDE

V.REDONDA

[~] Refinaria REDUC ( Petrobrás), Duque de Caxias, recebe óleo cru pelo duto vindo
de Macaé, e pe!ò duro vindo do terminal marítimo TEBIG, Mõnsuaba, canal Leste, I, Grande,
Ugada à Ilha do Governador, e terminais da Ilha ri'Agua [{~l] ,ilha redonda ~ ,Galeão [ ];
dt,~0 de petróleo para MG, duros de derivados ligando MG via J, Fora, com V.RedondaíSP
[ .~] Refinar~ MANGUINHOS ( Peixoto de Castro/Wal) rec. óleo cru no porto RJ / duto.

] Construção t montagem plataformas, Vedome, Jäcuecanga, pro×. Angra dos Reis,
Pia-['afÕrmas e navios sonda em manutenção/montagens, fundeados Baía de Guanabãra,

prox. ilhas oceânicas ( do Pai, da Mãe, Rãsa). [ ] Outros portos
(MBR, Manga~iba), containeres e carga geral ( Sepetiba~ e centro do Rio)

Centrais nucleares Angra-I e li, prox. Frade e Mambucaba, Baía da Ilha Grande.

[  ~  ]  U n i
[  i ]  I n d l
Pirahy pap

Alcalis e S«
[-Çr~J city-g«
[  t  ]  I n d
CSN, V. Rt~
prox. BH; e
us. térmica
fontes; "Esq~
"Balanço ene



Processamento Gás Natural, Cabiúnas(Macaé); e REDUC
nsumidoras de GN ( ; gasodüto p/SP, via V.Red-
lção ptRezende ; derivagão para Sta. Cruz, Valesul;
'ox. Cabo Frio gasoduto de Cabiúnas; ampLplCampós.
linha tronco p/Manguinhos e Gasômetro ( Rodoviária RJ)
ns.GN / deriv.petróleo: Bayer,Belford Roxo;Cosigua, S.Cruz
Juiz de FQra no eixo gasoduto Ê oleoduto Reduc-Regap,

: Petroflex, Prosint, Braspol ; [ ~] Ind, cons. der. petróleo:
;. Gonçato, Campos; cimenteiras Cantagalo,prox.Fdburgo
cado das refinarias e oleodutos" Depin I Petrobrís, 1996.
~tado doRJ, 1980-95% SECTI Governo RJ, 1996,

Área produtora litoral Norte Ftuminense,

~]35 plataformas produtoras fixas / flutuantes
( represent, oito: campos Enchova, Bonito, Pampo )
[~~ 10 monobóias p/embarque petróleo em navios-
~anque em alto-mar ( rep~esentadas t~ês na área Sul)
» plataf, perfuração e navios-sonda( não represenL)
~.] gasodutos submarinos Enchova -- Cabiúnas
apr30 km) e Garoupa - B. Furado+trecho terrestre

p/Cabiúnas + [---] oleodutos submarinos Enchova
e Garoupa -- B.Furado+ trecho terrestre p/Cabiúnas
[~] tancagem de cru e despacho p/REDUC
[~.] plataformas e navios-sonda fundeados no
~~uipeloSantana, Macaé, p/manut./montagens "

porto de suprimento off-shore, ImbetibatMacaé
tancagem combustíveis(embarcações,aeronaves)

+ ~] Parque de Tubos. canteiros obras/montagens,
sucatas, tambores c/resíduos, pr. lagoa Imboassica.



Acidentes Industriais Ampliados

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AUSTIN, G. Shreve's Chemical Process Industries. 5.ed. Nova York: MacGraw-Hill, 1984.
BARBOSA, R. M. & SEVÁ FILHO, A. O. (C0ord.). Risco Ambiental - Roteiros para avaliação das

condições de vida e de trabalho em res regwes: ABC/São Paulo, Belo Horizonte e Vale do Aço/t  A
, ~

R  ~MG, ec°ncav° Balan°" Sã° Paulo: Instituto Nacional de Saúde no Trabalho/ Confederàção
Única dos Trabalhadores, 1992.

oBARCELLOS, p. p. Impactõs Ambientais a Industma do Petróleo: da produção ao consumo final,
d " "

1986. Tese de Mestrado, Rio de Janeiro: Coordenação dos Programas de Pós-Graduação ,
em Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro.

BEAUD, M. Sur les causes de la pauvreté des nations et des hommes. In: DESOURNE, Ji
(Dir.) Les rontwres de Économze Globale - Le Monde Diplomatique (Serie Manières deF    "" l " .
Voir), 18 Mai:62-69, 1993,

BEAUD, M. A partir de l'économie mondiale: esquisse d'une analyse du ysteme-monde. In:
S "BIDET, J. & TEXIER, J. (Org.) Le Nouveau ysteme du Monde. Paris: PUF, 1994. p. 35-59.S  "

BRANT, V. C. (Coord.)  P " 'auhma: petróleo e política. São Paulo: Sindicato dos Petroleiros de
Campinas e Paulínia/Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, 1990.

CHOUERI JR., N. Equipes de Perfuração Marítima: uma nahse das relações sociais das condições
a  " "

de trabalho e produtividade, 1991. Tese de Mestrado, Campinas: Faculdade de Engenharia
Mecânica, Universidade Estadual de Campinas.

CONGRESSO DA FEDERAÇÃO ÚNICA DOS PETROLEIROS (CoNFUP). Caderno de Teses do
3o Congresso da Federação Única dos Petroleiros. Nova Friburgo: Confup, 1997.

DUARTE, F. J. C. A Análise Ergonômica do Trabalho e a Determinação de Efetivos: estudo da
modernização de uma refinaria de petróleo no Brasil, 1994. Tese de Doutorado, Rio de Janeiro:
Coordenação dos Programas de Pós-Graduação em Engenharia, Universidade Federal
do Rio de Janeiro.

DUTRA, L. E. D. Por uma história alternativa cio petróleo. In: FREITAS, M. A. & DUTRA, L.
E.D. (Org.) Pesquisas Recentes em Energia, Meio Ambiente e Tecnologias. Rio de Janeiro:
Coordenação dos Programas de Pós-Graduação em Engenharia, Universidade Federal
do Rio de Janeiro, 1996. p. 15-25.

FAERTES, D. Sobre um Critério de Riscos para Plataformas Marítimas de PetróleG 1994. Tese de
Mestrado: Rio de Janeiro, Coordenação dos Programas de Pós-Graduação em
Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro.

FERREIRA, L. L. & IGUTI, A. M. O Trabalho dos Petroleiros: perigoso, complexo, contínuo e
coletivo. São Paulò: Scritta, 1996,

GOLDENSTEIN, M. Desvendar e Conceber a Organização do Trabalho: uma contribuição da
ergonomia para o projeto de modernização de uma refinaria de petróleo, 1997. Tese de Mestrado,
Rio de Janeiro: Coordenação dos Programas de Pós-Graduação em Engenharia,
Universidade Federal do Rio de Janeiro.

HOBSBAWM, E. A Era dos Extremos (1914-1991): o breve século XX. São Paulo: Companhia
das Letras, 1995.

KURZ, R. O colapso da modernização. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1993.
LAGADEC, p. Etats d'Urxence: défaillances

Du Seuil, 1988.    '
technologiques et déstabilisation Sociale. Paris: Ed.



,.. Alertas Sobre o Risco Técnico Coletivo...

LUCENA, C. A. Aprendendo na Luta: a história do Sindicato dos Petroleiros de Campinas e Paulínia.
São Paulo: Publisher Brasil, 1997

MARINHO, p. R. G. et al. Os Subterrâneos da Bacia: as mortes, os riscos e a ilegalidade na exploração
e na produção de petróleo da Bacia de Campos Dossiê do Sindicato dos Petroleiros do
Norte Fluminense para a Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembléia Lp«;~]~,;,T«
do Rio de Janeiro sobre os acidentes e as condições de trabalho nas plataformas Macaé:
Sindipetro-NF, 1997. (Mimeo.)

NEGRI, A. Fine Secolo: un manffesto per l'operario sociale. Milão: SugarCo. Edizione, 1988
OLIVEIRA, J. p. Análise do Gerenciamento de Riscos Ambientais no Transporte Marítimo de Petróleo

e Derivados no Estado do Rio de Janeiro, 1993 Tese de Mestrado, Rio de Janeiro:
Coordenação dos Programas de Pós-Graduação em Engenharia, Universidade Federai
do Rio de Janeiro.

PESSANHA, R. O Trabalho de Off-Shore: inovação t " "ecnologzca, organização do trabalho e qualiyí'cação
do operador de produção na Bacia de Campos, RJ, 1994 Tese de Mestrado, Rio de Janeiro:
Coordenação dos Programas de Pós-Graduação em Engenharia, Universidade Federal
do Rio de Janeiro.

SEVÁ FILHO, A. O. No Limite dos Riscos e da Dominação: a politização dos investimerltos industriais
de grande porte, 1988. Tese de Livre Docência, Campinas: Instituto de eoclenoas,

G
^     .

Universidade de Campinas.
SEVÁ FILHO, A. O. Urgente: combate ao risco ecnologlco. Cadernos Fundap - Planejamento e

t "  '

Gerenciamento Ambiental, 16:74-87, junho/1989.
SEVÁ FILHO, A. O. Agravamento dos Riscos Técnicos Causados pela Gestão Neoliberal em uma

Grande Empresa e sua Compreensão pelos Trabalhadores e pelo Judicidrio (no Caso da Refinaria
de Paulínia, 1992-1996). Anais do XVI CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA
DE PRODUÇÃO-ENEGEP. Piracicaba: Abergo (anais em CD-ROM), 1996.

SEVÁ FILHO, A. O. (Org.) Riscos Técnicos Coletivos Ambientais na Região de Campinas, SP.
Campinas: Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais, 1997a.

SEVÁ FILHO, A. O. Combustíveis, Trabalho Social e Riscos Técnicos: o petróleo e o gás no Norte
Fluminense e no Brasil dos anos 1990, 1997b. Relatório de Pesquisa de Pós-Doutorado:
Rio de Janeiro; Coordenação dos Programas de Pó.s-Graduação em Engenharia,
Universidade Federal do Rio de Janeiro.

SHREVE, R. N: Chemical Process lndustries. Nova York: MacGraw-Hill, 1945
SIGNORINI, M. Qualidade de Vida no Trabalho e as Dimensões da Satisfação, do Saber e do Sagrado

no Trabalho SigniJ:icativo, 1996 Tese de Mestrado, Rio de Janeiro: Coordenação dos
Programas de Pós-Graduação em Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro.

SINDIPETRO-CAXIAS. ransparencza Sm&cal. Duque de Caxias: Sindipetro (boletim especial),T
~  . .     

Maio 1997
SIQUEIRA, V. Problemas sociais e psicológicos dos petroleiros embarcados no Norte

Fluminense. Workshop CONDIÇÕES DE TRABALHO E SAÚDE MENTAL DOS
TRABALHADORES. Rio de Janeiro: Coordenação dos Programas de Pós-Graduaçãó
em Engenharia e Núcleo de Saúde Coletiva, Universidade Federal do Rio de Janeiro,
1997 (Comunicação pessoal)



Acidentes Industriais Ampliados ' .  .

TODESCHINI, R. (Org.). Saúde, Meio Ambiente e Condições de Trabalho: conteúdos básicos para
uma ação sindicai. Anais do SEMINÁRIO NACIONAL SAÚDE, MEIO AMBIENTE E
CONDIÇÕES DE TRABALHO:  CONTEÚDOS BÁSICOS PARA UMA AÇÃO
SINDICAL. São Paulo: CUT/Fundacentro, 1995.

YERGIN, D. O Petróleo: uma história de ganãncia, dinheiro e poder. São Paulo: Página Aberta, 1993.
WOOLFSON, C.; FOSTER, J. & BECK, M. Paying for tht Piper: capital and labour ín Britain' s

off-shore oil industry. Londres: Mansell Publ".qhing Ltd., 1997.




