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CAPÍTULO 3 

A INDÚSTRIA QUÍMICA, A SOCIEDADE DE RISCO 

E A RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

 

3.1 A era química 

 

Falar da indústria química não é uma tarefa simples. Trata-se de um dos setores mais dinâmicos 

e vitais de qualquer economia industrializada, pois gera produtos finais amplamente 

demandados por consumidores e uma infinidade de insumos intermediários utilizados por outras 

indústrias em seus processos de produção. 

 

Os produtos químicos estão presentes no dia-a-dia das pessoas nas mais variadas formas, 

diretamente como produtos farmacêuticos, fertilizantes, tintas, plásticos e borrachas; 

indiretamente como insumos nas indústrias têxtil, automobilística e eletrônica, entre outras. 

 

Como afirma Johnson (1998), a indústria química transformou profundamente as relações dos 

seres humanos com o mundo natural, criando um novo tipo de dependência: a dos indivíduos 

por produtos químicos sintéticos. 

 

“As pessoas vestem roupas de náilon e poliéster ou a mistura desses com fibras naturais. Suas casas são forradas 

com carpetes de lã e uma mistura de náilon, a cozinha com folhas de vinil (...) os móveis são de madeira recobertos 

de verniz (...) o carro conserva o metal em sua estrutura, mas seu interior é de vinil (...) os pesticidas sintéticos 

controlam a produção agrícola do plantio à estocagem (...) milhares de produtos químicos de limpeza se espalham 

nos supermercados. É realmente uma era química (...) período em que os sintéticos químicos ocuparam um lugar 

dominante na nossa economia e no dia-a-dia.” (p. 153) 

 

Se vivemos de fato em uma era química, muito se deve a uma característica marcante do 

desenvolvimento da pesquisa de novas substâncias químicas desde sua primeira fase de 

florescimento no século XIX: a sua capacidade de inovar continuamente. 

 

Para Clow et al. (1992), a busca permanente de novos produtos e aplicações, inerente ao 

processo de expansão do conhecimento químico e de sua incipiente indústria no século XIX, 

moldaram uma forma de trabalho particular no setor, responsável por revolucionar produtos e 

processos de produção.  
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Segundo os autores, esta forma de trabalho está bem sintetizada em um discurso proferido por 

Wm. Thos. Brande, em 1819, que já evidenciava a importância deste campo de conhecimento e 

sua contribuição para as transformações em curso: 

 

“Entre os conhecimentos úteis, é difícil selecionar um que não seja imediatamente dependente dos princípios 

químicos, e voltando à história deste conhecimento, seremos obrigados a confessar que as melhorias principais 

derivaram da mesma fonte. Seria inútil e tedioso enumerar tudo o que a química auxiliou no conhecimento dos 

processos de branqueamento, de coloração, de tipografia e de curtume; no conhecimento da cerâmica, do vidro, da 

porcelana, ou nas operações aparentemente mais remotas da fabricação de cervejas e destilarias: mas talvez não 

seria inútil informá-los de que a forma atual de produzir óleo a partir de ácido sulfúrico, de preparar vinagre a partir 

da madeira ou extrair ácido puro do limão, que a complexa e aparentemente abstrata investigação da propagação e 

efeitos do calor são fontes das quais essas melhorias foram derivadas, com as quais indivíduos, freqüentemente 

ignorantes de sua origem, enriqueceram e beneficiaram a comunidade.” (Clow et al., 1992, p. XVIII) 

 

Apesar da importante contribuição da química para o processo de industrialização no século XIX, 

a interpretação tradicional da Revolução Industrial – focada na contribuição das novas 

tecnologias como a máquina a vapor de James Watt, o novo processo de extração de ferro, a 

nova indústria têxtil e a expansão das estradas de ferro, para o desenvolvimento da produção 

industrial – eclipsou o melhor entendimento dos impactos das mudanças em curso provenientes 

da química para a sociedade. 

 

Para Clow et al. (1992), uma análise mais ampla das mudanças observadas no período, não 

restrita às tecnologias mecânicas, revela que a famosa Revolução Industrial, iniciada na 

Inglaterra, não resultou efetivamente em uma revolução, e sim em uma mudança evolucionária. 

A verdadeira ruptura, ou “Revolução Química”, teria acontecido por ocasião das pesquisas 

anteriores, concomitantes e posteriores ao período da Revolução Industrial, direcionadas para o 

desenvolvimento de novas matérias-primas que estabeleceriam as bases para a formação e 

expansão da indústria química, principal vetor da mudança social e econômica do século XX. 

 

É justamente esta capacidade de inovar mais rapidamente do que os demais setores, 

oferecendo sempre novos produtos e modificando processos, que permitiu um notável 

crescimento da indústria química. Nenhum outro setor industrial se adaptou melhor e mais 

rapidamente às demandas da moderna economia industrial. Tecnologia, pesquisa e ciência 

fundidos em busca da produtividade, apontados por Habermas (1971) no início deste trabalho, 
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encontraram no setor químico o terreno ideal para seu desenvolvimento. Não é por acaso que o 

setor é denominado “indústria baseada em ciência” (science-based industry) cuja a principal 

característica é a contínua inovação propiciada pelas atividades de pesquisa e desenvolvimento, 

tendo como base o rápido desenvolvimento das ciências relacionadas nas universidades ou 

outras instituições de pesquisa (Pavit, in Bruno, 1995).  Com efeito, os diversos produtos 

fabricados pela incipiente indústria química do século XIX e nos primeiros anos do século XX 

tiveram origem em pesquisas desenvolvidas por membros de grupos científicos que se tornaram 

posteriormente nomes proeminentes da teoria química. A Dow Chemical, por exemplo, uma das 

mais importantes corporações do setor, foi fundada em 1890 pelo professor de química Herbert 

Henry Dow (Wongtschowsky, 1998). 

 

A valorização da inovação, somada às mudanças observadas depois da Segunda Guerra 

Mundial, especialmente a substituição da matriz energética baseada no carvão pelo petróleo, 

garantiram as condições ideais para o crescimento exponencial do setor em nível mundial a 

partir dos anos 50, centrado no binômio quantidade e variedade de produtos. 

 

3.2 A expansão da indústria química mundial 

 

A estratégia de produzir volumes crescentes de produtos químicos foi assegurada com a 

construção de gigantescas unidades produtivas a partir da década de 60, quando as companhias 

de petróleo passaram a produzir petroquímicos. Como afirmam Freitas et al. (1995), se, nos 

anos 60, as unidades industriais de craqueamento de nafta geravam 50 mil toneladas/ano de 

etileno, nos anos 80 as unidades já tinham capacidade para produzir 1 milhão de toneladas.  

 

As novas unidades petroquímicas tornaram-se a base de um setor altamente integrado, no qual 

um produto constitui matéria-prima para o outro. A refinação do petróleo encontra-se no início 

dessa cadeia produtiva, seguida pelo processo petroquímico e se encerra com os chamados 

produtos químicos finos ou especialidades. 

  

O setor petroquímico é definido como uma indústria que gera produtos orgânicos utilizando nafta 

derivada do petróleo ou gás natural. Os produtos gerados pelas petroquímicas são classificados 

como produtos de base ou de primeira geração, produtos intermediários ou de segunda geração 

e produtos finais ou de terceira geração. Os produtos de primeira geração dividem-se entre 

olefinas – benzeno, etileno e propileno entre outros – e aromáticos, como tolueno e xileno. Estes 
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produtos são transformados em produtos intermediários, sendo posteriormente empregados na 

fabricação de produtos de terceira geração como PVC, borrachas sintéticas, náilon entre outros. 

Não são considerados produtos finais, pois tratam-se de insumos que serão utilizados como 

base por outras indústrias químicas na fabricação de fertilizantes, tintas ou em outros setores 

como transporte, eletrônica e têxtil. 

 

A principal característica do setor petroquímico é seu alto custo de produção devido aos 

vultuosos investimentos necessários em equipamentos e em sua operação, fazendo com que 

apenas os grandes empreendimentos, beneficiados pelas vantagens competitivas propiciadas 

pelos ganhos de escala, sejam viáveis. 

 

Outra particularidade do setor é a ênfase no desenvolvimento de inovações nos processos 

tecnológicos e não no produto. Dado a relativa estabilidade dos produtos gerados e os custos 

elevados com a matriz energética, somados aos altos custos de operação, a alternativa para 

ganhar competitividade se restringe à inovação nos processos que possibilitem reduzir os custos 

de produção e aumentar a produtividade (Roos, 1991). 

 

Já a variedade dos produtos é garantida pelos produtores de química fina ou especialidades que 

se encontram no final da cadeia produtiva e que apresentam características completamente 

distintas em seus processos de trabalho. Destacam-se as indústrias de produtos farmacêuticos, 

de inseticidas e de tintas entre outras. O fator que impulsiona este ramo é menos o ganho de 

escala, ou seja, inserir mudanças no processo, e mais desenvolver inovações nos produtos. Um 

de seus aspectos significativos é a quantidade de recursos disponibilizados para as atividades 

de pesquisa e desenvolvimento - P&D (Roos, 1991). 

 

A importância estratégica de P&D para estas indústrias pode ser avaliada considerando o 

aumento de recursos destinados a esta atividade. Segundo Bruno (1995), de meados da década 

de 70 a meados da década de 80, países como Alemanha, Estados Unidos e Japão aumentaram 

suas despesas em P&D em 44%, 89% e 132%, respectivamente. Grande parte do crescimento 

registrado está ligado à estratégia de empresas líderes do setor como DuPont, Basf, Dow 

Chemical e Monsanto que investem em P&D um mínimo de 3,9% e um máximo de 10,1% do 

total de seu faturamento.  
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Na década de 90, as perspectivas foram de um crescimento ainda maior desta atividade no 

setor. Em 1996, apenas nos Estados Unidos, o setor investiu US$ 18,3 bilhões em pesquisa e 

desenvolvimento, o que representou 4,7% do total do faturamento das empresas químicas norte-

americanas contra 3,7% em 1983 (Mazurek, 1998). 

 

Esta estratégia explica os impressionantes números relacionados à multiplicação de novos 

produtos. Emden et al. (1996) estimam em 10 milhões o número de compostos químicos 

sintetizados. O Inventário Europeu de Substâncias Químicas Existentes mostra que 110 mil 

compostos químicos são produzidos comercialmente e cerca de 1.000 a 2.000 são 

acrescentados a esta lista anualmente. Boa parte destes são fabricados em pequenas 

quantidades, sendo vários utilizados como intermediários em processos químicos. Ressalva-se 

que, apesar da grande variedade de produtos, a OCDE publicou uma lista de 1.388 produtos 

químicos produzidos em grande quantidade - mais de 10.000 toneladas por ano em qualquer de 

seus países membros – o que representa 90 a 95% da produção mundial (Emden et al., 1996). 

 

A grande quantidade de recursos necessários para financiar a operação de gigantescas plantas 

industriais ou para as atividades de pesquisa e desenvolvimento determinaram a divisão dos 

produtores químicos em dois grandes grupos. De um lado, milhares de pequenos fabricantes 

espalhados pelo mundo e, de outro, grandes corporações públicas e poderosas empresas 

transnacionais que efetivamente ditam as regras do jogo no setor. 

 

Esta é, de fato, uma característica fundamental do setor químico, ou seja, embora haja uma 

infinidade de pequenos e médios produtores, a liderança é exercida por um número reduzido de 

atores-chaves. Nos Estados Unidos, por exemplo, segundo um relatório da EPA (1997), há 

20.676 unidades que geram produtos químicos, sendo que, em mais de 50% delas trabalham 

menos de 10 empregados. Por sua vez, as 10 principais unidades produtivas do país são 

responsáveis pela geração e manuseio de mais de 50% do total de resíduos tóxicos produzidos. 

 

Esta estrutura bem articulada vem sendo fundamental para construir a política dessas empresas 

e se tornou particularmente importante quando o ambiente em que atuavam começou a se 

modificar nos países desenvolvidos, como será discutido ao longo deste capítulo. 

 

Por ora, basta ressaltar que o sucesso da indústria química neste século só pôde ser 

assegurado porque, paralelamente à geração constante de novos produtos em quantidades 
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crescentes, foi desenvolvido também um mercado preparado para demandar esses produtos. 

Isto foi garantindo pela recuperação econômica iniciada a partir da década de 50, associada à 

expansão dos gastos com publicidade, estabelecendo, assim, condições ideais para a expansão 

do setor. 

 

Com efeito, acompanhando a evolução da comercialização dos produtos químicos orgânicos nos 

últimos 40 anos, verifica-se a grande expansão deste mercado. O volume vendido passou de 7 

milhões de toneladas em 1950 para 63 milhões em 1970. Já em 1985, 250 milhões de toneladas 

foram comercializadas, elevando-se para 300 milhões de toneladas em 1990 (Freitas et al., 

1995). 

 

Interessante notar que, a partir da década de 80, o crescimento das exportações foi muito mais 

intenso do que o crescimento da produção. Entre 1981 e 1993, a produção de químicos 

aumentou em 67,3%, enquanto as exportações cresceram 154%, subindo de US$ 124 para US$ 

315 bilhões, superando o total comercializado por setores como máquinas industriais (US$ 251 

bilhões) e computadores (US$ 157 bilhões), e perdendo apenas para o setor automobilístico 

(US$ 339  bilhões). Em 1994, 9,2% do total dos bens comercializados e 11,2% dos produtos 

manufaturados negociados no mercado internacional correspondiam a produtos químicos. Entre 

os principais produtos exportados, destacam-se os produtos orgânicos – compostos de carbono 

derivados de petróleo ou gás natural, como etileno, benzeno, tolueno, as resinas e plásticos e os 

farmacêuticos (EPA, 1997). 

 

Os dados disponíveis até 1998 mostram que a produção mundial continua  a aumentar assim 

como as exportações. As tabelas a seguir apresentam a evolução da quantidade de produtos 

gerados, do faturamento e do desempenho das exportações na década de 90, destacando os 

principais produtores.  
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Tabela 2: Produção da indústria química mundial (1990/1998) 

Index 1990 = 100 

 

Países/anos 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

EUA 100,0 99,0 102,7 104,2 107,5 110,4 113,5 118,1 118,7 

Japão 100,0 102,7 102,5 101,8 106,5 113,4 114,8 118,9 113,1 

Alemanha 100,0 101,4 102,9 99,3 105,0 105,2 110,3 116,6 147,1 

França 100,0 101,6 106,9 108,1 115,3 116,7 120,0 127,5 131,6 

Inglaterra 100,0 102,8 106,0 108,3 113,9 119,8 120,6 121,4 123,4 

Itália 100,0 97,7 99,7 97,2 100,5 103,6 105,8 109,5 110,3 

Bélgica 100,0 101,2 112,2 107,7 107,4 115,7 119,7 133,4 135,5 

Espanha 100,0 100,1 99,7 98,2 112,1 115,0 115,3 123,1 127,7 

Holanda 100,0 96,9 97,5 98,5 109,0 116,8 116,3 124,7 126,5 

Canadá 100,0 92,1 94,2 100,5 106,3 110,9 110,6 117,3 123,4 

Suíça 100,0 100,8 104,4 112,7 129,1 141,9 157,8 180,5 196,6 

Suécia 100,0 118,7 118,7 122,3 1222,0 119,0 127,1 134,4 139,3 

Portugal 100,0 88,4 82,0 73,5 74,5 73,1 74,2 76,3 75,7 

Grécia 100,0 95,0 91,6 95,4 96,7 107,3 115,4 119,8 127,0 

Turquia #N/D #N/D #N/D 108,4 95,2 117,6 #N/D 77,5 #N/D 

México 100,0 103,0 102,8 94,3 111,3 109,6 113,4 117,0 107,4 

Hungria 100,0 82,8 66,8 71,3 75,3 76,3 77,2 78,3 72,0 

           Fonte: CEFIC, 1999 
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Tabela 3: Faturamento da indústria química mundial (1990 - 1998) 

(dados consolidados em US$ bilhões) 

Países/anos 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 I 

80/90 

I 

90/98 

EUA 293 299 305 315 334 362 373 392 392 5,7 3,7 

Japão 162 180 191 209 221 248 216 203 177 7,3 1,1 

Alemanha 101 105 110 99 108 126 116 110 107 5,5 0,7 

França 66 64 69 68 71 85 83 79 80 5,7 2,4 

Reino Unido 45 46 48 45 50 54 55 54 53 3,7 2,1 

Itália 52 51 52 43 45 51 53 51 50 6,0 -0,5 

Brasil 32 29 30 32 36 41 42 45 42 4,3 3,5 

Bélgica 28 28 30 27 31 39 38 37 36 5,1 3,2 

Espanha 28 28 29 24 26 32 32 30 29 4,5 0,4 

Holanda 26 24 24 22 25 31 30 30 29 6,4 1,4 

Canadá 20 19 18 18 19 21 21 22 21 7,2 0,6 

Suíça 15 16 17 17 21 25 26 24 25 7,9 6,6 

Suécia 8 8 9 7 8 10 10 9 9 4,8 1,5 

Resto do Mundo 356 358 352 363 362 406 429 454 453 4,6 3,2 

Total Mundial 1.232 1.255 1.284 1.287 1.357 1.531 1.524 1.540 1.503 5,5 2.5 

       Fonte:  Anuário Estatístico da Indústria Química, ABIQUIM, 1998; CEFIC, 1999. 
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Tabela 4: Exportações da indústria química mundial (1990-1997) 

(dados consolidados em US$ bilhões) 

Países/anos 199

0 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 I 

80/90 

I 

90/98 

Alemanha 52 53 56 50 59 71 69 68 69 7,2 3,6 

EUA 40 44 45 46 52 61 62 70 68 6,7 6,9 

França 27 27 30 28 32 41 41 41 43 7,6 6,0 

Bélgica 21 21 23 23 28 37 36 36 41 6,7 8,7 

Reino Unido 25 26 27 27 30 35 36 37 38 6,8 5,4 

Holanda 24 23 24 21 25 32 33 32 32 6,3 3,7 

Japão 16 18 19 20 24 30 29 30 27 8,6 6,8 

Suíça 13 13 15 15 17 20 21 20 22 8,0 6,8 

Itália 13 12 14 13 15 19 20 20 20 8,0 5,5 

Espanha 5 5 5 5 6 8 8 8 9 9,6 7,6 

Canadá 5 5 6 6 7 9 9 10 9 2,3 7,6 

Suécia 4 5 5 5 6 7 7 8 8 7,2 9,1 

Brasil 2 2 2 3 3 3 4 4 4 10,5 7,0 

Resto do Mundo   48 51 55 57 71 96 108 112 121 7,4 12,3 

Total Mundial 295 305 326 318 375 469 482 496 511 7,1 7,1 

        Fonte:  Anuário Estatístico da Indústria Química, ABIQUIM, 1998; CEFIC, 1999. 

 

Interessante notar que todos os países aumentaram sua produção e suas exportações. O bom 

desempenho, no entanto, não impediu uma redução da queda do ritmo de crescimento do 

faturamento do setor na década de 90 em relação à década de 80, passando de 5,5% para 

2,5%. Contribuiu para esta redução o crescimento bem menor do faturamento observado na 

década de 90 em países centrais como Estados Unidos, Japão, Alemanha e França. É provável 

que os números apresentados sejam válidos até o final desta década, pois se prevê um equilibro 

do faturamento mundial em torno de US$ 1,5 trilhões. 

 

Considerando o desempenho apenas nesta década, verifica-se que, enquanto o volume de 

vendas da indústria química mundial aumentou em 25%, passando de US$ 1,2 trilhões em 1990 

para US$ 1,5 trilhões, a exportação cresceu em 73%, subindo de US$ 295 bilhões para US$ 511 

bilhões. 

 

Apesar do aumento da produção no mercado mundial, registra-se uma redução significativa da 

mão-de-obra. Na Europa Ocidental, a indústria química reduziu, no mesmo período, seu número 
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de empregados em 270 mil pessoas, fechando o ano com 1,7 milhões de empregados. Nos 

Estados Unidos, a redução foi de 50 mil pessoas, totalizando 1,04 milhões (CEFIC, 1999). 

 

3.3 Breve histórico da indústria química brasileira e de seu processo de aprendizagem 

 

No contexto mundial de geração de produtos químicos e petroquímicos, o Brasil ocupa uma 

posição de destaque constituindo-se como um dos mais importantes mercados para o setor. A 

consolidação deste mercado demorou quase cinqüenta anos, sendo que sua principal 

característica foi o papel decisivo desempenhado pelo Estado. Entre as multinacionais, 

interessadas quase exclusivamente em montar subsidiárias que comercializam os produtos finais 

ou produtos da indústria química fina, e um capital nacional privado, desprovido de recursos 

financeiros e técnicos suficientes para liderar o desenvolvimento do setor no país, coube ao setor 

público propiciar os meios para a implantação de um complexo químico-petroquímico, incluindo 

da indústria de base até a indústria de produtos finais. 

 

O desenvolvimento da indústria química nacional tem seu início com a instalação de subsidiárias 

de empresas estrangeiras como a Bayer (1911); a Cia. Brasileira de Carbureto de Cálcio (1912); 

a Rhodia (1919); a AGA (1926) e a Gessy Lever (1929) (Silva, 1991). Paralelamente à instalação 

das indústrias, já em 1919, o Congresso Brasileiro aprovou a criação de cursos de química 

industrial em oito capitais em associação com escolas de engenharia (Johnson 1998). 

 

Silva (1991) ressalta que a principal característica desse período é um setor produtivo dominado 

por empresas estrangeiras, gerando um número restrito de produtos para o mercado interno a 

partir de matérias-primas importadas. Entre os poucos grupos privados existentes, destacava-se 

o grupo Matarazzo que, com o objetivo de diversificar seus investimentos, instalou unidades 

produtoras de soda cáustica, graxa e giz na década de 20. Ainda assim, até 1930, praticamente 

não eram produzidos petroquímicos no país e a produção de química orgânica restringia-se à 

soda cáustica e aos ácidos sulfúrico, acético, nítrico e clorídrico. 

 

A partir de 1930, o governo Vargas empreendeu uma política para acelerar o processo de 

industrialização no país conhecida como substituição de importações. O sucesso desta 

estratégia resultou em um aumento significativo do consumo de produtos petroquímicos e 

químicos por parte da incipiente indústria nacional que não foi acompanhado de uma expansão 

proporcional da oferta. 
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Para eliminar os pontos de estrangulamento que bloqueavam as perspectivas de crescimento 

econômico do país, o Estado passou a intervir diretamente em diversos setores industriais, em 

particular nos setores químico e petroquímico. Esta política propiciou a emergência de grupos de 

interesse associados ao processo de industrialização dentro da estrutura estatal que 

constituiriam, nas décadas posteriores, uma poderosa tecnoburocracia (Suares, 1986). 

 

Apenas em 1950, com a implantação da indústria petroquímica no país, emergiria um complexo 

químico integrado à economia internacional. De fato, até então, apesar de uma expansão 

considerável, o setor químico continuava dominado por indústrias estrangeiras que, segundo 

Silva (1991), operavam na ponta da indústria. Com efeito, ainda não se havia constituído uma 

cadeia petroquímica no país, integrando a química fina à química de base, uma vez que a 

Refinaria Matarazzo em São Paulo e a Refinaria Ipiranga no Rio Grande Sul, únicas existentes 

no país e implementadas em 1936, eram de pequeno porte, impossibilitando a montagem de 

uma cadeia que assegurasse a geração de produtos de primeira, segunda e terceira geração 

como etileno e tolueno (primeira geração), PVC (terceira geração), entre outros. 

 

Além disso, outros fatores dificultavam a expansão do setor. De um lado, as necessidades de 

recursos financeiros e tecnológicos encontravam-se muito aquém das possibilidades da 

burguesia nacional industrial do setor. De outro, as empresas estrangeiras estavam impedidas 

de investir nesta atividade até o fim da era Vargas pelo Decreto-Lei n. 395 de 29.04.38 que 

instituiu o Conselho Nacional do Petróleo – CNP. A regulamentação, além de nacionalizar a 

indústria de refinação, criava uma reserva de mercado, limitando os investimentos neste setor às 

indústrias de capital nacional. Interessante notar que, mesmo com o fim do primeiro governo 

Vargas em 1945, quando o CNP adotou uma posição mais favorável à associação de empresas 

nacionais e estrangeiras para a atividade de refino, o desenvolvimento do setor continuou 

prejudicado pelo pequeno interesse em investir na química de base por parte de empresas 

internacionais (Silva, 1991). 

 

Diante deste impasse, o próprio CNP decidiu implementar diretamente duas unidades de refino: 

a Refinaria Lindolfo Alves em Mataripe, Bahia e a Refinaria Presidente Bernardes (RPBC) em 

Cubatão, São Paulo. O progresso tecnológico do pós-guerra e o custo relativamente baixo do 

petróleo da época criaram as condições para o desenvolvimento de um ramo industrial 
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totalmente autônomo, realizando sua própria expansão e gerando mercado para seus inúmeros 

produtos (PQU,1969). 

 

Cubatão, especialmente, mostrava-se um promissor centro petroquímico, com a instalação das 

primeiras empresas de segunda geração (downstreams), com os pequenos empreendimentos de 

grandes produtores mundiais como a Union Carbide, a Borden Chemical (ALBA), a Cities 

Services (Copebrás), a Koppers (CBE) e a Rhodia (PQU, 1969). 

 

Durante a década de 50, no entanto, tornou-se claro que os investimentos cresciam muito 

aquém do necessário para implementação de um complexo petroquímico. Embora os 

investimentos envolvendo associações nacionais e estrangeiras aumentassem, concentravam-se 

principalmente em produtos inorgânicos como fertilizantes, tintas e vernizes. Faltavam recursos 

para implementar o complexo petroquímico em sua totalidade, integrando a geração de produtos 

orgânicos, uma vez que o capital estrangeiro continuava sem interesse em investir pesadamente 

nesta área e o capital nacional ainda não possuía os recursos necessários. 

 

Para a expansão do setor químico nacional, a pequena integração entre indústrias nacionais e 

estrangeiras não poderia ser mais prejudicial. Com as multinacionais interessadas 

exclusivamente em implantar empresas no setor de química de ponta, o capital nacional não 

tinha acesso às grandes transformações tecnológicas em curso nos países desenvolvidos. As 

atividades de pesquisa e desenvolvimento realizadas pelos grandes grupos transnacionais 

ficavam restritas a seus países de origem, limitando-se a transferir seus produtos para os países 

em desenvolvimento, como o Brasil. Dessa forma, o capital nacional, sem os recursos 

financeiros necessários e privado de tecnologia de ponta de produção, tinha sua capacidade de 

aprendizado bastante comprometida fato que, além de contribuir para o aumento do fosso entre 

o conhecimento dos representantes nacionais e estrangeiros, barrava qualquer possibilidade das 

empresas nacionais ocuparem uma posição relevante no cenário químico brasileiro. 

 

A partir do golpe de 64, o quadro começa a mudar drasticamente. O governo militar, enquanto 

eliminava os canais democráticos de mobilização política, mostrava-se mais liberal no sentido de 

promover e estimular uma maior participação do capital privado na economia nacional. 

 

Novos grupos e comissões criados na esfera federal passaram a desempenhar um papel 

fundamental nas atividades de planejamento e estabelecimento de diretrizes com objetivo de 
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fomentar a expansão de setores industriais. Entre as iniciativas governamentais destacam-se a 

Comissão de Desenvolvimento Industrial – CDI, O Grupo Executivo da Indústria Química – 

GEIQUIM e a Comissão Especial de Petroquímica, integrante do Conselho Nacional de Petróleo 

– CNP (Wongtschowsky, 1998). 

 

Entre as medidas mais importantes dessa época destacam-se os créditos e subsídios para 

financiar diversos projetos de associação do capital nacional ao estrangeiro. Particularmente 

importante foi a criação da Petroquímica União que unia vários grupos nacionais à Gulf e à 

Phillips Petroleum. No entanto, este projeto quase não se concretizou em razão da desistência 

da Phillips. Sem outra empresa do porte da multinacional norte-americana que pudesse assumir 

parte dos pesados investimentos, a continuidade do projeto dependia do repasse de recursos do 

governo federal por meio da Petrobrás. 

 

O único problema era a lei 2.004 de 1953 que proibia a Petrobrás de se associar a grupos 

nacionais e estrangeiros com participação minoritária no capital. A tecnoburocracia estatal, no 

entanto, rapidamente remediou o problema autorizando a Petrobrás a criar a Petrobrás Química 

S.A. (Petroquisa), com o Decreto 61.981 de 28 de dezembro de 1967. A nova empresa, instituída 

em 1968, tinha total autonomia para se associar às empresas de capital nacional, estrangeiro ou 

misto. Com essa modificação, instalava-se no país o modelo tripartite – que possibilitaria, enfim, 

o desenvolvimento efetivo da petroquímica de base no país como sintetiza Silva (1991): 

 

“Com essa empresa, fechava-se então, de forma definitiva, o tripé que iria compor o padrão de acumulação da 

indústria química nacional, especialmente a petroquímica: o capital privado nacional, o estrangeiro e o estatal. Uma 

vez que não havia mais o impedimento legal, os três capitais poderiam atuar num mesmo empreendimento. Assim, 

a criação da Petroquisa representou o marco decisivo para que a indústria petroquímica nacional viesse finalmente 

a crescer. Era o nascimento propriamente dito do modelo Tríplice Aliança de acumulação de capital.” (p. 30) 

 

O modelo projetado teve como primeiro embrião o Pólo Petroquímico de Capuava (SP) mas só 

foi efetivamente implantado a partir da inauguração do Pólo de Camaçari – Copene (BA), na 

década de 70, e estendido ao Pólo de Triunfo – Copesul (RS), inaugurado em 1983. Nos dois 

últimos, há uma integração total entre as unidades produtoras sendo que todas são sócias na 

central fornecedora de insumos petroquímicos básicos. A Petroquisa mantém participação 

acionária em todas as unidades downstream (segunda geração). 
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A importância do modelo deve ser analisada não apenas em função do aumento da produção de 

insumos. Ele também assegura, de forma institucional, a possibilidade de forjar o aprendizado e 

a construção de conhecimento químico nas empresas privadas brasileiras. Ao associar o capital 

privado nacional ao capital estatal e ao internacional, o modelo garantiu ao primeiro acesso ao 

conhecimento acumulado na área química estatal – a Petroquisa já saía do papel com 

respeitável tecnologia e experiência gerencial no setor – assim como acesso às tecnologias e 

práticas gerenciais trazidas pelos sócios estrangeiros. 

 

A partir de uma abordagem da aprendizagem para os países de industrialização tardia 

apresentada por Fleury et al. (1997), verifica-se que processo de aprendizagem no setor químico 

no Brasil apresentou duas características principais. Em uma primeira fase destacou-se a 

modalidade de “aprender ao operar” (learning by doing), caracterizada pelo melhor conhecimento 

dos processos produtivos, propiciado pelo uso de novas tecnologias. Trata-se do estágio mais 

simples de aprendizado porque não depende de uma estratégia específica de aprendizado, uma 

vez que ocorre de forma praticamente automática, não implicando grandes custos para as 

empresas. 

 

Como este aprendizado esgota rapidamente suas possibilidades, tende a ser substituído pela 

modalidade de “aprender ao mudar” (learning by changing), caracterizado pela construção de 

conhecimento em função de alterações nos processos operacionais de forma sistemática. Como 

aponta  Fleury (1997), trata-se de abrir a “caixa-preta” e manipular o conteúdo, o que resulta em 

pequenas e sucessivas mudanças e no aprimoramento dos processos produtivos, aumentando a 

capacidade produtiva da unidade original.  Esta forma de aprendizado se distingue da anterior 

por não ser passiva, nem automática e necessitar algum investimento em pesquisa e 

desenvolvimento. No Brasil, este aprendizado se materializou nas operações de 

desgargalamento características das várias unidades químicas e petroquímicas que, com o 

aperfeiçoamento do processo produtivo, lograram um aumento da produtividade e da 

competitividade. 

 

Há ainda, segundo Bastos (1989), um terceiro estágio superior de aprendizado relacionado às 

mudanças nos produtos, também observado em algumas dessas empresas. Ele se desenvolveu, 

no entanto, em uma menor velocidade, por exigir investimentos maiores na área de P&D. Como 

explicado no capítulo 2, investimentos em pesquisa e desenvolvimento são fundamentais no 
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processo de aprendizado pois propiciam novas formulações de produtos e transformação dos 

processos existentes. 

 

Verifica-se, portanto, que a maior parte das mudanças observadas ocorrem a partir das reduções 

de custo por unidade produtiva. Com efeito, o modo de aprendizado das indústrias químicas 

nessa época apresenta as características fundamentais do aprendizado de circuito-simples 

indicadas por Argyris e Schön e apresentadas no capítulo 2, ou seja, fazer aquilo que se faz de 

uma forma aprimorada. Não poderia ser de forma diferente, uma vez que as empresas nacionais 

encontravam-se em um estágio inicial de construção e disseminação do conhecimento. 

 

Dois fatores ainda devem ser mencionados para explicar a forma de aprendizado adotada pelo 

setor químico e a velocidade com que resultou em mudanças nos processos produtivos: o 

montante gasto pelas empresas nas áreas de pesquisa e desenvolvimento e a posição dos 

sócios multinacionais. 

 

Em primeiro lugar, embora os gastos em pesquisa das empresas químicas e petroquímicas 

brasileiras tivessem se elevado significativamente nos anos 80, seus valores são pequenos 

quando comparados aos recursos destinados para esta área nas empresas internacionais. Para 

o conjunto do setor no país, apenas 0,7% do faturamento líquido é destinado a esta atividade 

(ABIQUIM, 1999). 

 

Em segundo lugar, a velocidade e a amplitude desse aprendizado dependeu diretamente da 

relação estabelecida entre as empresas estrangeiras, detentoras da tecnologia e do 

conhecimento acumulado no setor e as empresas nacionais. Esta relação, contudo, variou 

imensamente segundo a nacionalidade das empresas estrangeiras parceiras. 

 

Empresas norte-americanas, européias e japonesas foram os principais investidores 

estrangeiros no país em diversos setores, incluindo os químicos e petroquímicos. Enquanto as 

empresas americanas e européias tinham bastante resistência ao Modelo Tripartite, as 

japonesas viam sua associação com o Estado e o capital privado nacional de forma positiva. 

 

Segundo Roos (1991), para os empresários norte-americanos e europeus, a imposição de se 

associar ao capital estatal e, especialmente, ao nacional privado, representava mais 

desvantagens do que vantagens. As grandes empresas multinacionais, com suas práticas 
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gerenciais, tecnologia e intensa atividade em P&D, pouco poderiam lucrar em uma parceria com 

empresas nacionais, normalmente pequenas, familiares e com pouca experiência no setor. Além 

disso, sua pequena estrutura consistia em uma importante barreira para o aprendizado dos 

complexos processos tecnológicos, característicos do setor químico e petroquímico. 

 

A necessidade de complementar a associação com o capital estatal também não era uma 

prioridade para elas, uma vez que as multinacionais, principalmente as norte-americanas 

preferiam preservar sua autonomia frente ao Estado, característica marcante de seu 

desenvolvimento nos Estados Unidos. Mesmo assim, havia um benefício direto para as 

multinacionais neste caso, como os subsídios e incentivos garantidos pelo Estado às iniciativas 

tripartites. 

 

Já os representantes da indústria japonesa consideravam a participação estatal como bastante 

positiva, uma vez que o sócio estatal representaria um intermediário importante entre as grandes 

multinacionais e as pequenas empresas brasileiras. 

 

Roos (1991) aponta vários fatores para as diferenças observadas entre as empresas japonesas 

e seus principais competidores estrangeiros. Primeiro, as indústrias japonesas convivem com um 

grau de intervenção estatal maior do que o europeu e o norte-americano. Segundo, os 

investimentos das empresas japonesas no país, que datam da década de 70, são bem mais 

recentes do que os de seus competidores. 

 

O capital japonês via a participação estatal como fundamental para garantir sua competitividade 

no novo mercado pois, ao contrário de seus concorrentes, estabelecidos há muito tempo no país, 

as empresas japonesas tinham poucas opções de investimento fora do modelo tripartite. 

Enquanto as empresas norte-americanas podiam investir em diversos setores da química fina 

como o farmacêutico, a perspectiva de sucesso de empreendimentos japoneses nesta área era 

limitada em função de sua menor experiência neste setor e por um mercado já dominado por 

seus principais concorrentes. 

 

As concepções distintas dos investidores internacionais participantes do Modelo Tripartite 

determinaram formas diferenciadas de repassar e disseminar o conhecimento para seus sócios 

nacionais. Se é possível considerar que, independentemente da nacionalidade das empresas, o 

principal beneficiado do Modelo Tripartite foi o capital nacional, porque tornou possível a 
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montagem de uma estrutura de aprendizado voltada para a compreensão dos novos processos 

produtivos, percebe-se um grau de aprendizado diferenciado experimentado pelas empresas 

nacionais associadas ao capital japonês (Silva, 1991). 

 

Como o investimento no setor petroquímico era muito mais estratégico para os japoneses do que 

para os norte-americanos e europeus, as joint ventures com os sócios japoneses desenvolveram 

relações mais cooperativas e estáveis. Segundo Roos (1991), enquanto as empresas européias 

tinham uma postura arrogante e autoritária em relação ao sócio nacional, especialmente as 

alemãs e as inglesas, e as empresas norte-americanas, embora mais liberais em suas práticas 

gerenciais, pressionavam por maior lucro em menor tempo, as organizações japonesas 

trabalhavam de forma bem diferente. A pressão por altas taxas de retorno no curto prazo era 

menor e as relações menos conflituosas. Além disso, a estabilidade ocorria porque, à diferença 

de seus concorrentes, as mutinacionais japonesas não trocavam na mesma velocidade sua 

participação na petroquímica pelos investimentos na química fina. Os japoneses mostravam-se 

menos relutantes em investir em tecnologia de ponta, ao mesmo tempo em que incentivavam 

atividades de treinamento para melhor compreensão do processo produtivo. 

 

De qualquer forma, como já mencionado, todas as empresas nacionais, em menor ou maior 

escala, acabaram se beneficiando com as parcerias promovidas pelo Modelo Tripartite. 

Especialmente a partir da década de 80, passaram a desenvolver de forma mais sistemática e 

freqüente treinamentos direcionados para a manutenção e as situações de emergência. Esta 

forma de aprendizado culminou no que foi denominado “estrutura especializada de 

aprendizagem” (Rocha, in Silva, 1991). Com efeito, como os parceiros externos, com exceção 

dos japoneses, não tinham como alvo prioritário a química de base, a transferência de 

conhecimento restringiu-se aos investimentos essenciais para melhorar a competitividade, sem 

priorizar o processo de inovação. O conhecimento adquirido estava limitado à melhoria do 

funcionamento dos processos produtivos. 

    

No início da década de 80, este modelo, fundamental para a emergência do complexo químico 

brasileiro e para a construção do conhecimento no setor, começa a dar sinais de esgotamento. A 

conjuntura nacional e internacional mostrava-se extremamente adversa para que o Estado 

continuasse a desempenhar um papel-chave no desenvolvimento do setor. A elevação das taxas 

de juros externos e a alta nos preços de petróleo no final da década de 70 tornavam os recursos 

públicos cada vez mais escassos para cumprir os objetivos do modelo da Tríplice Aliança. Nesse 
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contexto, concomitantemente aos primeiros ventos que sopravam do norte trazendo os ideais 

neoliberais, a saída encontrada seria a privatização, que se inicia efetivamente com o Pólo de 

Camaçari, marcando o fim do modelo da Tríplice Aliança. 

 

A retração do Estado, porém, que, em décadas anteriores, simplesmente inviabilizaria o setor, foi 

rapidamente compensada pelos investimentos do capital privado. Enquanto o Estado diminuía 

sua participação no complexo químico e petroquímico, o capital privado químico, mais forte, 

estruturado e contando com recursos de outros setores empresariais como a construção civil e o 

setor financeiro, assumia finalmente a liderança na indústria petroquímica de base. 

 

Também no campo da química fina, normalmente dominado e dependente das indústrias 

multinacionais, o capital privado nacional incrementou sua participação. As empresas brasileiras 

envolvidas no setor petroquímico, acompanhando uma tendência internacional, redirecionaram 

parte de seus investimentos para esta atividade. O principal fator motivador era sua maior 

rentabilidade, devido a sua relação direta com o consumidor final, garantida pela variedade de 

produtos e com custos de investimentos e de processos bem menores do que o petroquímico. 

 

Se, de 1965 a 1975, os novos empreendimentos aprovados no país totalizavam 56 projetos, 

sendo 10 de capital nacional e 46 de capital estrangeiro; de 1975 a 1981, dos 37 projetos 

realizados, 20 foram implementados por grupos nacionais e 13 por grupos internacionais. A 

participação do capital nacional no setor de química fina aumentou de 15% em 1975 para 30% 

em 1981 (Roos, 1991). 

 

Os investimentos realizados garantiram um importante crescimento do setor químico e 

petroquímico. Em 1977, o consumo de produtos químicos totalizava 13.984,1 toneladas, sendo 

que a produção nacional respondia por 68% desse total e a importação por 32%; já em 1988, o 

consumo saltou para 29.465 mil toneladas, sendo que a produção nacional passou a responder 

por 91,5% do total e a importação por 8,5%. Foi um período caracterizado por elevadas taxas de 

rentabilidade para o setor, registrando uma média de 8,2% (Silva, 1991).  Embora a década de 

80 seja conhecida como a “década perdida”13, o setor químico, auxiliado por subsídios 

governamentais para o incremento das exportações, logrou resultados positivos, principalmente 

                                                           
13 Entende-se o período de 1980 a 1990 como a “década perdida” em razão da estagnação econômica observada 
no período refletindo negativamente nos indicadores econômicos e sociais, tais como evolução do Produto Interno 
Bruto – PIB, renda per capita e nível de emprego. 
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quando comparado a outros setores importantes da economia brasileira. Sua taxa de 

crescimento média, de 1977 a 1988, foi de 4,3%, inferior ao setor de papel e papelão (5,5%) e 

superior a setores como metalurgia (3,3%), mecânica (1,3%) ou material de transporte (1,4%) 

(Silva, 1991). 

 

Na década de 90, porém, mudanças profundas no ambiente externo das empresas no cenário 

nacional e internacional iriam afetar profundamente o setor. A abertura do mercado iniciada no 

governo Collor, a completa privatização das petroquímicas, o Plano Real e a queda da inflação, 

a restruturação das empresas e a crise econômico-financeira mundial teriam impactos diretos 

sobre a indústria. 

 

O gráfico abaixo mostra o desenvolvimento do setor nos anos 90 e seu faturamento com base 

nos dados do Sistema Dinâmico de Informações Estatísticas – SDI, que abrange 25% do 

faturamento do setor e mais de 230 produtos (ABIQUIM, 1998): 

 

 

Fonte: ABIQUIM, 1998 

Gráfico 1: Produção, vendas (internas e externas) e faturamento  da 
indústria química brasileira (1990-1998)

22674,7 22025,1

26078,9 26884,6
28534,9

11557,8
10335,8 10939,9

13257,6 12866,7
11498,2

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Produção (1000 t.) Vendas Totais (1000 t.)

Vendas Internas (1000 t.) Faturamento (US$ milhões)



  

 

                                                                                                                                                                  100 
 

 

 

Apesar das particularidades e das oscilações observadas no desenvolvimento do setor químico e 

petroquímico, ele ocupa uma posição de destaque no cenário mundial e na economia brasileira. 

Segundo estatísticas da ABIQUIM (1998), o faturamento do todo o setor no país, em 1998, foi de 

US$ 39,5 bilhões, equivalente a 2% do PIB nacional e a 2,82% do faturamento mundial. 

 

Considerando apenas os dados disponíveis no relatório SDI, as vendas internas e externas 

cresceram em 25% nesta década, passando de 22.708 para 28.380 toneladas, enquanto o 

faturamento em dólares caiu de 0,5% passando de US$ 11.557,8 para US$ 11.498 bilhões. 

 

Os gráficos a seguir apresentam os principais produtos gerados pelo complexo químico brasileiro 

em termos de volume físico e faturamento: 

 

         Fonte: ABIQUIM, 1999 

Gráfico 2: Distribuição percentual da produção do       
complexo químico brasileiro - 1998 
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        Fonte: ABIQUIM, 1999 

 

 

No momento atual, a forte crise econômica vivida pelo país, iniciada em 1997, continua a afetar 

negativamente o desempenho do setor, somada, segundo a avaliação da ABIQUIM, a variáveis 

internas que prejudicam a competitividade da indústria química nacional. Entre os fatores 

apontados destacam-se a abertura comercial excessivamente rápida, importações subfaturadas, 

taxas de juros elevadas, além de uma carga tributária, de custos com energia elétrica e de 

despesas portuárias mais elevadas do que em outros países com os quais a indústria química 

brasileira compete (ABIQUIM, 1998). 

 

Particularmente difícil se tornou a situação das empresas nacionais de química fina. De muito 

menor porte do que as petroquímicas, a redução das tarifas de importação inviabilizou parte dos 

empreendimentos o que determinou a paralisação das atividades ou sua incorporação a 

empresas internacionais, que aproveitaram o momento para ampliar sua participação nesta 

atividade, concentrando mais de 70% do mercado (Wongtschowsky, 1998). 

 

Apesar deste cenário, as perspectivas são de crescimento dos investimentos nos próximos anos. 

Entre 1999 e 2004, o setor químico brasileiro planeja investir cerca de US$ 5,7 bilhões, sendo 

que 80% dos investimentos deverão estar concluídos no ano 2000. Entre os investimentos mais 

importantes estão a duplicação da capacidade de fabricação de eteno da Copesul e a 

Gráfico 3: Faturamento do complexo químico brasileiro 
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implantação do Pólo Gasquímico do Rio de Janeiro. A maior parte dos investimentos 

concentram-se junto aos pólos petroquímicos, o que faz com que a quase totalidade de 

investimentos esteja planejada para as regiões de São Paulo (US$ 1,5 bilhões), Bahia (US$ 1,4 

bilhões), Rio Grande do Sul (US$ 1,3 bilhões) e Rio de Janeiro (US$ 1,1 bilhões). O restante dos 

investimentos divide-se entre Minas Gerais (US$ 200 milhões) e demais estados (US$ 200 

milhões) (ABIQUIM, 1998). 

 

Trata-se de investimentos em novas unidades ou na ampliação de unidades produtivas já 

existentes, objetivando a geração de uma infinidade de produtos como: resinas, tintas, solventes, 

benzeno, tolueno, metacrilato de butila, eteno, soda-cloro, entre outros. Além dos investimentos 

nas áreas dos pólos petroquímicos tradicionais como Cubatão, Camaçari, Triunfo e Capuava, 

diversos empreendimentos serão realizados em outros municípios, como Campinas (SP), Belford 

Roxo (RJ), Vitória da Conquista (BA), Mataripe (BA), Novo Hamburgo (RS) e Duque de Caxias 

(RJ), entre outros. 

 

O breve histórico apresentado mostra o aumento significativo do consumo dos produtos gerados 

pela indústria química na sociedade nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Menos 

perceptível do que os carros que dominaram a cena até a década de 80, certamente menos 

venerados do que os computadores que dominam o final do milênio, os produtos químicos estão 

na base das grandes transformações observadas no século XX. 

 

Um análise restrita aos números, no entanto, encobre outra faceta inerente ao desenvolvimento 

químico e petroquímico relativo ao aumento dos riscos socioambientais. Poucos setores 

industriais contribuíram tanto para a emergência da modernização reflexiva em suas duas 

vertentes, apresentadas no capítulo 1 desta pesquisa, ao criar uma variedade de riscos 

socioambientais e, ao mesmo tempo, propiciar o desenvolvimento da autocrítica, representada 

pela intensa mobilização da sociedade em países desenvolvidos e em desenvolvimento em torno 

desta problemática. 

 

3.4 O setor químico e a mobilização ambientalista 

 

Em diversos países desenvolvidos, particularmente nos Estados Unidos, poucos setores 

industriais se desenvolveram de forma mais independente dos governos do que o setor químico. 

Embora por vezes ajudado por empréstimos e contratos governamentais, apresentou, desde os 
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anos 20, uma incrível capacidade de auto-financiar seu crescimento. Sem se preocupar com a 

intervenção do setor público ou a pressão da sociedade, as empresas tiveram, até a década de 

60, praticamente total autonomia para comandar seus negócios (Johnson, 1998). 

 

Nada parecia ameaçar, portanto, o crescimento promissor das indústrias químicas. Sempre 

inovando, transformando idéias em produtos comerciais e com uma eficiente campanha de 

divulgação criando novas necessidades nos consumidores, o setor aumentava os lucros na 

medida em que conseguia assegurar um mercado ávido por absorver uma quantidade e 

variedade de produtos cada vez maior. Fibras sintéticas ganharam mercados antes dominados 

pelas fibras de algodão, garrafas plásticas passaram a ocupar espaços crescentes nas 

prateleiras dos supermercados, desbancando as tradicionais garrafas de vidro e uma infinidade 

de novos pesticidas e adubos prometiam uma Revolução Verde no campo, incrementando a 

produtividade das diversas monoculturas. 

 

Uma expansão cada vez maior da produção e do consumo não significaram, contudo, apenas 

aumento no faturamento do setor, no emprego e no atendimento de novas necessidades dos 

consumidores. Também crescia exponencialmente o volume de resíduos gerados nas diversas 

fases do ciclo produtivo. 

 

Embora a atividade química não seja a principal responsável pela geração de maior volume de 

resíduos, tanto em países industrializados como em desenvolvimento, nenhum outro setor gerou 

tamanha quantidade e variedade de resíduos tóxicos, com efeitos muitas vezes desconhecidos 

sobre o meio ambiente e os seres humanos, como apontado no capítulo 1. 

 

Como nem todos os países produtores possuem dados sistematizados, é difícil precisar a 

contribuição do setor para o total de resíduos tóxicos gerados anualmente. Mas, considerando os 

números disponíveis nos EUA, é possível ter uma dimensão do problema, Enquanto as 

indústrias químicas geraram em 1994 cerca de 500 milhões de quilos de resíduos tóxicos, 

contabilizados no Inventário de Emissões Tóxicas (Toxic Release Inventory – TRI), a indústria de 

mineração e a de papel e celulose, segunda e terceira colocadas respectivamente, produziram 

cerca de 150 e 120 milhões de quilos de resíduos tóxicos (EPA, 1997). 

 

Porém, se hoje os números associados à geração de resíduos podem impressionar ou gerar 

uma série de dúvidas ou especulações sobre seus efeitos socioambientais, nos anos 60 pouco 
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se sabia sobre os subprodutos associados ao desenvolvimento industrial químico. Era um 

período de grande crescimento econômico e prosperidade e, com apenas 15 anos após o final 

de Segunda Guerra Mundial, grande parte da população nos países industrializados sorvia os 

benefícios de um boom econômico sem precedentes. Ao mesmo tempo, permanecia ignorado 

por parte deste mesmo público o fato de que alguns insumos e produtos estavam intoxicando 

trabalhadores e consumidores ou de que os resíduos gerados, em quantidades cada vez 

maiores, eram simplesmente lançados em lixões a céu aberto ou em corpos de água, sem 

qualquer tipo de tratamento para reduzir sua toxicidade. 

 

Em 1962, no entanto, quando foi publicado o livro Primavera Silenciosa (Silent Spring) de Rachel 

Carson - o primeiro a expor os efeitos nocivos do uso indiscriminado de produtos químicos -, o 

interesse sobre os problemas ambientais começou a se alterar profundamente. Rigorosamente, 

não se tratava do primeiro estudo mostrando o perigo do consumo excessivo de agrotóxicos 

para animais e seres humanos. Em 1950, dois pesquisadores da Universidade de Syracuse, 

Verlus Frank Linderman e Howard Burlington, alertavam para o fato de que o uso de DDT em 

excesso poderia alterar a química hormonal de animais levando a uma acentuada queda de 

fertilidade (Colborn et al.,1997). 

 

Mas, se os estudos de Linderman e Burlington, como tantos outros, foram relegados ao 

ostracismo, Carson conseguiu uma proeza: não só ganhou notoriedade mundial como diversos 

grupos e pesquisas posteriores foram influenciados por suas conclusões, dando um novo 

impulso a um movimento ambientalista cada vez mais preocupado com a ação das empresas 

químicas e petroquímicas. 

 

Naquela época, a maior parte dos pesticidas empregados eram os chamados persistentes, como 

os organoclorados, e eram aplicados de acordo com o calendário ou quando uma praga era 

observada. As previsões de Carson, relacionadas aos efeitos tóxicos sobre os seres humanos, 

inclusive o desenvolvimento de câncer, sobre a contaminação da água e sobre o agravamento 

dos problemas de disposição de resíduos despertaram o interesse para além dos pequenos 

grupos diretamente envolvidos no assunto. 

 

Desde sua publicação, mais de 2 milhões de exemplares foram vendidos, marca nunca 

registrada por outro livro relacionado à temática ambiental. Primavera Silenciosa tornou-se o 
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primeiro e único livro sobre meio ambiente que pode ser considerado um sucesso editorial: a 

edição comemorativa de 25 anos da publicação vendeu 130 mil cópias (Emden et al., 1996). 

 

Embora muitos dos críticos da obra considerassem as previsões de Carson exageradas, seu 

livro conseguiu tornar público e politizar o impacto da indústria química. Se, até 1960, a opinião 

pública e os órgãos ambientais não constituíam ameaças para o setor, na virada da década de 

70 a situação mudou radicalmente. Um exemplo interessante vem dos Estados Unidos. Entre 

1970 e 1978, mais de um terço de todos os conflitos judiciais envolvendo unidades industriais, 

tiveram como protagonistas empresas do setor químico (Piasecki, 1995). 

 

Por sua vez, as grandes empresas químicas, não apenas as produtoras de pesticidas, passaram 

a ver esta mobilização como uma ameaça futura ao desempenho de todo o setor. Do ponto de 

vista das empresas, o livro de Carson era um problema de relações públicas. Sendo assim, era 

necessário criar uma política para limitar sua maior divulgação e outra para desacreditar suas 

conclusões (Johnson, 1998). 

 

Por meio de evidências científicas, as empresas procuraram desqualificar os riscos apontados 

por Carson e, ao mesmo tempo, mostrar os benefícios do DDT para o aumento da produtividade 

agrícola. Entre as organizações que apoiavam o movimento contra a Primavera Silenciosa, 

estavam a Dow Chemical e a Monsanto. Esta fase foi definida pelos próprios representantes 

empresariais, como Robert Kennedy, presidente da Union Carbide, como “Stonewall Stage”, ou 

seja, o momento em que a política das empresas visava exclusivamente obstruir qualquer tipo de 

negociação, ocultar informações e desacreditar os adversários (Voorhess  et al., 1998). 

 

O novo contexto não tardou a se refletir em uma nova relação entre empresas e órgãos do 

governo. Sem poder mais ignorar a pressão dos grupos não governamentais organizados, as 

entidades públicas e privadas que, tradicionalmente, conjugaram seus esforços visando o 

crescimento econômico, viram-se em lados opostos, pelo menos no que concerne à 

problemática ambiental. Novas leis impostas pelos órgãos ambientais passaram a controlar de 

forma mais restritiva produtos e processos industriais químicos. 

 

Em 1969, por exemplo, o Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos publicou estudos 

indicando a maior incidência de tumores no fígado de camundongos expostos ao DDT. Era o 

combustível ideal para que os ambientalistas aumentassem sua pressão para banir o uso deste 



  

 

                                                                                                                                                                  106 
 

 

produto, uma vez que o câncer já constituía um tema particularmente sensível junto à opinião 

pública norte-americana. Em 1971, o presidente Nixon declarou guerra total à doença e, em 

1972, o EPA decretou o fim do uso de DDT no país (Colborn et al., 1997). 

 

A década de 70 representou para as empresas químicas o início de grandes investimentos para 

cumprir a regulação. Nos EUA, a partir desta década, cerca de 10% de todos os investimentos 

em novas unidades industriais eram destinados a programas de controle de poluição. Além dos 

gastos com novos equipamentos industriais, as grandes empresas tiveram de criar, dentro da 

sua burocracia, estruturas para organizar e coletar as informações exigidas pelo governo.  

 

Apesar das mudanças no ambiente decorrentes da pressão de grupos ambientalistas e da 

regulação ambiental mais restritiva, a posição da maior parte das empresas do setor químico 

continuava a ser tipicamente reativa. 

 

Para os representantes da Chemical Manufactures Association – CMA, a maior união de 

indústrias químicas nos EUA, as empresas tratavam a nova situação como um complô dos 

grupos ambientalistas que acabava se refletindo nas novas leis. O esforço de indústrias 

importantes no cenário mundial como a Du Pont ou a Dow Chemical, entre outras, era barrar ou 

retardar a aprovação das leis de controle ambiental. Paralelamente, as empresas passaram a 

financiar grandes campanhas publicitárias com o objetivo, segundo seus representantes, de 

“educar” o público em geral sobre os benefícios da indústria química. O objetivo principal era 

reverter a imagem do setor junto à opinião pública visando reduzir os custos impostos pela 

legislação que restringiam as possibilidades de crescimento do setor (Johnson,1998). 

 

Os resultados dessas campanhas, porém, em nada adiantaram para mudar a opinião pública. A 

preocupação ambiental, especialmente em relação à indústria química, já havia sido incorporada 

na sociedade dos países industrializados, resultando em um grande número de adesões aos 

diversos grupos envolvidos na luta contra os produtos tóxicos. Entre suas principais 

reivindicações destacavam-se mudanças no consumo de matérias-primas, nos produtos, nos 

processos e no acesso às informações em poder dos governos e das indústrias. 

  

Se, mesmo nesse ambiente adverso, a posição do setor químico continuava a ser de resistência 

às mudanças exigidas pela sociedade, as próprias empresas químicas forneceriam o 

combustível necessário para dar maior notoriedade aos problemas relacionados aos seus 
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produtos. Os grandes acidentes ocorridos na década de 80, ao gerar uma publicidade negativa 

sem precedentes, fortaleceriam, em todo o mundo, a consciência da necessidade de incrementar 

a regulação sobre o setor. 

 

3.5 Indústrias químicas e acidentes: os riscos socioambientais ampliados   

 

Os inúmeros acidentes envolvendo indústrias químicas em diversos países colocaram no centro 

do debate os problemas associados ao consumo de produtos tóxicos, seu gerenciamento e a 

distribuição de riscos decorrentes da expansão da atividade. 

 

Para isto contribuiu o fato de que as unidades de produção e os setores de armazenagem e 

transporte se agigantaram nas últimas décadas. Com efeito, se os petroleiros do pós-guerra 

tinham capacidade para carregar 40.000 toneladas, hoje transportam mais de 500.000 toneladas 

(Freitas et al., 1995). O crescimento físico das unidades de produção, armazenagem e transporte 

potencializa, portanto, os riscos para o meio ambiente e para a saúde dos trabalhadores e da 

comunidade. 

 

Os acidentes que ganharam repercussão são os denominados  “acidentes maiores” (major 

accidents). Segundo Rasmussen (1996), há diversas características associadas a esta 

modalidade de acidente. As normas de segurança das empresas mostram-se inadequadas para 

evitar ou gerenciar as ocorrências; as autoridades locais também não possuem as informações e 

a organização necessárias para mitigar seus efeitos sobre a população e o meio ambiente; e, 

finalmente, a população local desconhece os riscos das unidades industriais próximas, tornando-

se extremamente vulneráveis em casos de acidentes, uma vez que não estão preparadas para 

enfrentar eventos inesperados. 

 

Apesar do termo “acidente maior” ser empregado mundialmente, Freitas et al. (1995) alertam 

para o fato de que o termo maior abre precedentes para um entendimento técnico e ético 

equivocado na medida em que os outros acidentes seriam entendidos como menores, ocupando 

uma posição secundária. Assim, propõem a denominação acidentes químicos ampliados, cujas 

principais características são: 

 

“eventos agudos, tais como explosões, incêndios e emissões, individualmente ou combinados, envolvendo uma ou 

mais substâncias perigosas com potencial de causar simultaneamente múltiplos danos ao meio ambiente e à saúde 
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dos seres humanos expostos. O que caracteriza os acidentes químicos ampliados não é somente a sua capacidade 

de causar grande número de óbitos, embora sejam freqüentemente conhecidos exatamente por isso. É também o 

potencial de gravidade e extensão de seus efeitos ultrapassarem os seus limites espaciais de bairros, cidades e 

países – e temporais – como a teratogênese, mutagênese e danos a órgãos alvos específicos.” (p. 505) 

 

A tabela a seguir mostra alguns dos principais acidentes ocorridos em diversas unidades 

industriais: 

 

                 Tabela 5 : Acidentes industriais selecionados ocorridos no séc. XX 

 

País Ano Mortos Feridos Afetados Desabrigados Comentário 
França 1906 1.060    Explosão em mina 
Alemanha 1908 360    Explosão em mina 
Alemanha 1921 600 1.500   Explosão em uma unidade produtora de 

nitrato 
Bélgica 1930 60    Poluição atmosférica gerada pelo Instituto 

Real de Meteorologia 
China 1942 1.549    Desastre em mina na Manchúria 
EUA 1947 561    Explosão na cidade do Texas envolvendo 

nitrato de amômia 
Espanha 1947 561    Explosão em Cádiz 
Japão 1950 439 1.044   Contaminação dos peixes na Baía de 

Minamata em função do mercúrio (1950 a 
1960).  

Turquia 1955 400 3.500   Contaminação alimentar em função do 
Hexaclorobenzeno (1955 a 1959) 

Inglaterra 1956  59   Contaminação alimentar em função de 
endrin 

Colômbia 1956 2.700   400.000 Explosão em Cali 
Marrocos 1959 2.000    Contaminação alimentar em função de O-

Cresil-Phosphate OCP 
Japão 1968 200    Contaminação alimentar em função de 

PCB (Fukuoka) 
Iraque  1971 459 6.071   Contaminação alimentar em função de 

mercúrio 
Honduras 1971 37 123   Contaminação alimentar 
Nigéria 1972 21 100 100  Explosão em usina em Lagos 
EUA    4.500  Acidente com trem transportando produtos 

químicos 
Inglaterra 1974 28 89 300  Explosão em unidade química 
Alemanha 1975   10.000  Liberação de Oxido de Nitrogênio  
Jamaica 1975 17 62   Contaminação alimentar 
Itália 1976  193 700  Explosão em reator químico em Seveso 
Coréia do 
Sul 

1977 56 1343 10.000 10.000 Explosão com dinamite 

México 1978 100 150   Liberação de gás em acidente rodoviário 
México 1978 58    Explosão de gasoduto em Hulmanguile 
Espanha 1978 216 200   Acidente com transporte de propileno em 

Los Alfaques 
EUA 1978 8 114 3.500  Vazamento de Cloro em acidente com 

trens em Youngstown 
Tunísia 1978 3 147 147  Explosão em fábrica em Tunis 
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Espanha 1978 170 12 12  Explosão com tanque de gás em San 
Carlos 

EUA   200.000   Vazamento em usina nuclear: Three Mile 
Island 

México 1978 10 200 200  Explosão em tanque de gás 
Turquia 1979 50    Vazamento de óleo seguido de incêndio no 

Bósforo 
Índia 1980 50    Acidente em unidade química em Mandir 

Asod 
Malásia 1980 3 200 3.000  Explosão seguida de incêndio envolvendo 

amônia e oxiacetileno em Port Kelang 
EUA 1980  343 23.000  Acidente de trem liberando fósforo e 

triclorido em Sommerville 
Tailândia 1980 38 350 350  Explosão 
Venezuela 1981 145 1.000   Explosão com óleo em Tacoa 
Vietnã  1981     Acidente com produto químico (warfarin) 

em Saigon 
EUA 1982   17.000  Explosão envolvendo produto químico 
Venezuela 1982     Explosão seguida de incêndio em tanques 

de óleo em Caracas 
Filipinas 1983 5 30   Explosão envolvendo nitrato de amônia em 

Toledo 
México 1983 19 350 350  Explosão em fábricas de fogos de artifício 
África do 
Sul 

1983 66    Explosão com gás em mina de carvão 

União 
Soviética 

1983     Acidente químico poluindo recursos 
hídricos em Odessa 

Nicarágua 1983   23.000 2.500 Explosão em tanque de óleo em Corinto 
Brasil 1983 42    Acidente químico 
Brasil 1984 508    Explosão com gasoduto em São Paulo 
México 1984  200 3.000  Acidente em fábrica de fertilizantes 

envolvendo amônia. 
Paquistão 1984 60    Explosão em gasoduto em Punjab 
EUA 1984  110   Vazamento de metil isocinato em 

Middleport 
Brasil 1984 934    Explosão em mina de carvão 
México 1984 452 4.248 31.000 31.000 Explosão em tanque de armazenamento de 

gás natural próximo a Cidade do México 
Fonte: CEMEC, 1999 

 

Como pode ser observado na tabela, embora outros setores industriais também sejam 

responsáveis por gerar acidentes ampliados ou maiores, grande parte dos eventos ocorreram 

em indústrias químicas de base, ou de primeira e de segunda geração, que fabricam uma série 

de produtos empregados como matérias-primas em outras indústrias. O risco é inerente a estas 

unidades industriais em função de seu próprio processo de produção e do tipo de produto 

gerado, sendo que os riscos mais comuns são: incêndios, explosões e vazamentos de gases, 

além da contaminação do ar, água e solo (Grelon, 1996). 
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Tomando como exemplo o número de acidentes ampliados na Comunidade Européia 

computados pelo Major Accident Reporting System (MARS), entre 1984 e 1993, observa-se a 

grande liderança do setor químico neste ranking. 

 

Tabela 6: Freqüência de acidentes segundo o setor industrial 

(1984 - 1993) 

 

Tipo de Indústria Número de acidentes % 

Indústrias Químicas Gerais 57 32 

Atividades de Armazenamento 22 12,4 

Refinação de Petróleo 22 10,7 

Indústria Petroquímica  19 13 

Indústria Farmacêutica 13 7,3 

Pesticidas 8 4,5 

Indústria de enxofre, fósforo, álcali e halogênio 7 3,9 

Indústria de metal, cimento e cerâmica 5 2,8 

Indústria de Papel e Celulose 4 2,2 

Indústrias de Tratamento e Disposição de Resíduos 4 2,2 

Outros Setores 17 9 

Total 178 100 

Fonte: Rasmussen , 1996 

 

Outra observação importante referente à tabela 5 é que os acidentes ampliados são freqüentes 

na indústria química nos mais diversos países. No entanto, analisando os últimos 30 anos, 

verifica-se uma mudança significativa na distribuição espacial global destes acidentes nos 

últimos trinta anos.  

 

Até a década de 70, grande parte dos acidentes ocorriam nos países industrializados que 

concentram o maior número de unidades geradoras de produtos químicos. A partir de então, 

com o aumento dos investimentos no setor nos países em desenvolvimento, especialmente na 

Ásia e na América Latina, o quadro começa a se alterar.  

 

Embora os países desenvolvidos continuem a apresentar uma freqüência de acidentes maior do 

que os países em desenvolvimento, os efeitos sobre os trabalhadores e as comunidades têm 

assumido maiores dimensões nestes últimos, como mostra uma pesquisa que compilou os 

piores acidentes envolvendo produtos tóxicos entre 1945 e 1991. 
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Tabela 7: Efeitos de acidentes industriais em países desenvolvidos  

                e em desenvolvimento (1945 - 1991) 

 

País Acidentes Mortes Mortes por Acidentes 

 Número Ranking Número Ranking Número Ranking 

Estados Unidos 144 1 2.241 2 15.6 9 

Japão 30 2 526 6 17.5 7 

Índia 18 3 4.430 1 246.1 1 

Alemanha 18 3 158 11 8.8 11 

México 17 4 848 4 49.9 4 

França 15 5 236 9 15.7 8 

Itália 14 6 260 8 18.6 6 

Brasil 13 7 815 5 62.7 3 

China 13 7 454 7 34.9 5 

Inglaterra 13 7 170 10 13.1 10 

Ex-URSS - - 882 3 137 2 

Fonte: Porto et al., 1995; ABIQUIM, 1999 

 

Dos 295 piores acidentes ocorridos no período (excluídos os dados da ex-URSS), 234 ou 79% 

ocorreram nos países industrializados e 61 ou 21% em países em desenvolvimento. No entanto, 

o número de óbitos registrados nos países em desenvolvimento é bem mais elevado somando 

6.547 contra 3.549. O quadro se torna ainda mais desfavorável para os países em 

desenvolvimento quando se analisa o número de óbitos pelo total de acidentes do país. Nesse 

caso, ocupam as primeiras posições do ranking Índia, ex-URSS, Brasil, México e China. Entre os 

principais acidentes ocorridos no Brasil destaca-se a explosão de um gasoduto da Petrobrás em 

Vila Socó que causou a morte de mais de 500 pessoas. 

 

Para Porto et al. (1996), estas estatísticas podem ser explicadas pela formação de um quadro de 

vulnerabilidade social nos países em desenvolvimento em decorrência da conjunção de diversas 

variáveis. 

 

Para tanto, há que se considerar que a Sociedade de Risco (Beck, 1992), conforme foi 

apresentado no capítulo 1, consegue distribuir alguns tipos de risco de forma diferenciada entre 

indivíduos, organizações e países. O esforço de industrialização feito por países em 

desenvolvimento, a partir da década de 60, associado à fragilidade do controle social, permitiu 
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que as empresas do setor químico neles se implantassem, transferindo produtos e processos 

economicamente inviabilizados em seus países de origem, estabelecendo uma nova divisão 

internacional dos riscos. Um exemplo desta da nova ordem mundial foi o aumento da produção e 

importação de asbestos - fibra mineral cancerígena empregada na fabricação de diversos 

produtos e na construção civil - em países latinoamericanos e asiáticos, concomitante à sua 

restrição de produção e consumo em países industrializados a partir da década de 70 (Porto et 

al., 1998). 

 

Além disso, a legislação menos restritiva nos países em desenvolvimento reduzia 

significativamente os custos das empresas em suas políticas de segurança e meio ambiente, o 

que também é o caso para as empresas nacionais. 

 

Agrava o quadro de fragilidade social o fato da industrialização acelerada ter sido acompanhada 

por um processo de urbanização desordenada. À procura de possibilidades de trabalho, um 

imenso contigente populacional deslocou-se do campo para os novos pólos industriais, gerando 

aglomerados urbanos carentes de todos os tipos de serviços essenciais como transporte, 

educação e saneamento. Para Porto et al. (1995), uma das mais importantes decorrências deste 

processo foi a proliferação de residências de baixa renda nas proximidades de unidades 

químicas com alto potencial de risco. Nesse contexto, não constitui uma surpresa que o mais 

terrível acidente químico ampliado tenha ocorrido em um país em desenvolvimento. A magnitude 

da tragédia socioambiental em Bhopal, Índia, devido a seu número de vítimas fatais, merece 

uma análise mais detalhada, uma vez que representa um divisor de águas no discurso dos 

principais representantes das empresas do setor químico. 

 

3.6 Bhopal e seus desdobramentos para a indústria química 

 

Em 1984, a Union Carbide, uma das principais empresas do setor, apresentava um faturamento 

de US$ 12,5 bilhões por ano com 1.200 unidades industriais espalhadas pelo mundo. Segundo 

Piasecki (1995), a Union Carbide foi uma das primeiras empresas a assinar os “Princípios de 

Sullivan” – escritos em 1977 pelo Reverendo Leon Sullivan, conclamando as empresas em 

operação na África do Sul a eliminar a segregação racial em suas unidades ali instaladas e 

promovendo oportunidades iguais para seus empregados. Além disso, uma pesquisa do 

Massachussets Institute of Technology - MIT apontava a empresa, entre diversas multinacionais 

estudadas, como exemplo de práticas corporativas e cidadania: “uma distinção baseada em seus 
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programas ambientais, em sua responsabilidade social e em sua adequação e sensibilidade aos 

países estrangeiros em que operava”. (p. 22) 

 

Em dezembro de 1984, no entanto, a empresa ganharia notoriedade mundial não por suas 

práticas corporativas cidadãs e sim pela irresponsabilidade de suas políticas. Durante a noite, 41 

mil toneladas de metil isocianato, um gás letal utilizado para a fabricação de pesticidas, vazou de 

sua unidade instalada em Bhopal, uma região de produção agrícola na Índia. Os resíduos tóxicos 

formaram uma nuvem que avançou sobre a comunidade mais próxima matando mais de 1.500 

pessoas nos dias que se seguiram. Além disso, os gases carregados pelo vento continuaram, 

muito tempo após o vazamento, a afetar pulmões e corpos de milhares de pessoas (Piasecki, 

1995). 

 

As estatísticas oficiais indicam que o acidente causou 2.352 mortes e feriu mais de 200 mil 

pessoas, sendo 20.000 com disfunções pulmonares permanentes. As estimativas extra-oficiais, 

no entanto, apontam para um número total de mortes que varia de 1.800 a 20.000 pessoas 

(Johnson, 1998). 

 

Além das vítimas diretas, o acidente gerou uma série de outras conseqüências, incluindo 

significativas perdas financeiras para a empresa, estímulo aos grupos ambientalistas para 

incrementar suas ações em torno da problemática dos produtos químicos, modificação da 

legislação, aumentando o controle sobre as empresas, e determinou a transformação do 

discurso dos principais representantes do setor químico. 

 

Após o acidente, as ações da Union Carbide entraram em queda livre em Wall Street. Para 

resguardar os interesses de seus acionistas, a organização acabou vendendo parte de suas 

empresas. Dez anos depois, seu faturamento recuou de US$ 12,5 bilhões para US$ 5 bilhões 

(Piasecki, 1995). 

 

Bhopal levantou outras questões como, por exemplo, se as práticas das multinacionais nos 

países em desenvolvimento, expondo a população a riscos humanos e ambientais, não poderia 

se repetir também nos países industrializados. De fato, oito meses depois do ocorrido na Índia, 

outro acidente em uma unidade da Union Carbige, semelhante ao de Bhopal, mas em menor 

escala, em Institute, West Virginia, mostrou que a empresa ainda não estava preparada para 

evitar e enfrentar tais ocorrências. 
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Na Europa, também aumentava a mobilização. Afinal, acidentes como o de Feyzin, próximo à 

cidade de Lyon na França e de Seveso na Itália, tinham mostrado as terríveis conseqüências dos 

acidentes químicos ampliados também nos países desenvolvidos. Na França, em 1976, 17 

pessoas morreram devido à explosão de uma esfera de butano (Grelon, 1996). No mesmo ano, 

a explosão de um reator em Seveso liberou uma nuvem contendo dioxinas que se estendeu por 

uma área de 1.786 hectares e atingiu 700 pessoas. Muitas delas foram afetadas por 

queimaduras, lesões cáusticas e inflamações nas partes não cobertas do corpo, sendo que 193 

pessoas, dentre as quais 170 menores de 15 anos, sofreram posteriormente de cloracne. Além 

disso, 100.000 mil animais morreram em função do acidente. Nesse caso, a demora por parte da 

empresa em fornecer informações contribuiu para que as ações emergenciais só fossem 

iniciadas depois de consumados os males ao meio ambiente e à saúde (Freitas et al.,1995). 

 

Como decorrência da maior exposição na mídia dos acidentes químicos ampliados nas décadas 

de 70 e 80, uma série de reivindicações de grupos organizados iriam se traduzir em medidas 

exigindo maior transparência e controle sobre as empresas químicas nos países industrializados. 

 

Nos Estados Unidos, por exemplo, já em 1976, era publicado o Ato sobre Controle de 

Substâncias Tóxicas (Toxic Substances Control Act – TSCA). Uma das principais exigências da 

nova legislação obrigava os produtores químicos a submeter cada novo produto ao EPA, que 

poderia autorizar ou não sua fabricação ou determinar restrições ao uso do produto (EPA, 1997). 

 

No início da década de 80, grupos como aquele que liderou a Campanha Nacional dos Tóxicos 

(National Toxics Campain) passaram a pressionar as autoridades por maior transparência e 

acesso às informações relevantes sobre a produção e o manuseio dos produtos químicos. As 

campanhas conhecidas como right-to-know (direito de saber), encabeçadas pelos grupos 

ambientalistas, exigiam acesso às informações em poder das indústrias e órgãos 

governamentais sobre tudo o que se referia a riscos para a comunidade. Também nesta década 

cresce a campanha not-in-my-backyard – NIMBY (“não no meu quintal”), na qual os grupos 

organizados pleiteavam o direito de recusar a instalação em sua comunidade de empresas 

poluentes ou de risco, além de aterros sanitários e incineradores. Para o governo norte-

americano começava a se tornar evidente que, depois da publicidade dos seguidos acidentes e 

tragédias ambientais envolvendo empresas químicas, não haveria outro caminho além de 

intensificar a legislação em torno destas organizações (Johnson, 1998). 
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Apenas 90 dias após o acidente de Bhopal, o Congresso Americano aprovou a legislação SARA 

Title II especialmente voltada para as práticas de gerenciamento de unidades industriais 

químicas (Piasecki, 1995). Em 1986, o Emergency Planning Community Right to Know ACT ou 

ERPCA, também conhecido como SARA Title III, exigiu que todas as empresas do setor químico 

com 10 ou mais empregados estimassem o volume das emissões de seus resíduos gasosos, 

líquidos e sólidos. Os dados são enviados anualmente para o EPA que compila o Inventário das 

Emissões Tóxicas (Toxic Release Inventory – TRI). Trata-se de um banco de dados sobre 

emissões de resíduos tóxicos por unidade industrial, suas formas de tratamento e de disposição. 

Esta lei exige também a formação de comitês locais responsáveis por elaborar planos de 

emergência, contando com representantes da empresa, do corpo de bombeiros, dos órgãos de 

saúde e da comunidade (EPA, 1997). 

 

No caso europeu, a primeira legislação sobre riscos de acidentes ampliados data de 1982 – The 

major-accident hazards of certain industries activities (directive no. EEC/501/82). Também 

conhecida como diretiva de Seveso, exige que todos os países signatários notifiquem seus 

acidentes ampliados para serem registrados no Sistema de Informações sobre Acidentes 

Maiores (The Major Accident Reporting System - MARS) (Rasmussen, 1996). 

 

Em 1987 e 1988, devido à repercussão dos acidentes de Bhopal (1984) e Basiléia (1986), a 

diretiva de Seveso foi ampliada, obrigando as empresas a disponibilizar informações para a 

comunidade e a desenvolver estudos de risco e medidas mais severas para preservação 

ambiental (Grelon, 1996). 

 

Nesse contexto, percebe-se que o ambiente externo e as perspectivas para a indústria química 

no final dos anos 80 nos países desenvolvidos tinham se alterado significativamente em relação 

aos anos iniciais da década. O setor químico, por mais que tenha lutado nos Estados Unidos 

contra a aprovação do ERPCA ou na Europa contra as medidas previstas na diretiva de Seveso, 

não logrou evitar a aprovação de uma legislação que contrariava um dos valores mais 

enraizados em suas empresas: decidir que informações deveriam ou não ser apresentadas para 

a sociedade. 

 

Como afirma Johnson (1998), com a obrigação de repassar as informações sobre emissões para 

o TRI, nos EUA, o público teria possibilidade de verificar se as afirmações dos representantes 
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das indústrias, no que concerne à proteção ambiental, coincidiam com o verdadeiro desempenho 

ambiental das organizações. Incomodava particularmente às empresas não saber exatamente 

como os dados disponibilizados seriam interpretados pela opinião pública. 

 

Esta preocupação está bem sintetizada em um depoimento do Presidente da Du Pont, Edgar 

Woolard: 

 

“A Du Pont emite mais substâncias tóxicas listadas no Toxic Release Inventory (TRI), do que qualquer outra 

empresa. Todas as emissões e resíduos gerados estão rigorosamente de acordo com a legislação ambiental 

estabelecida pelo EPA. No entanto, considerando as mudanças no ambiente, não acredito que tais emissões serão 

aceitas indefinidamente. De fato, nos últimos dois anos os dados do TRI têm sido utilizados constantemente por 

grupos ativistas para criticar a publicidade da empresa.” (Smart, 1992, p. 187) 

 

As preocupações dos dirigentes das empresas nos Estados Unidos se mostraram acertadas. 

Pesquisas conduzidas pela Associação dos Produtores Químicos (Chemical Manufactures 

Association  - CMA) em 1988 mostravam que a indústria química tinha uma péssima imagem 

frente à opinião pública, destacando-se os seguintes resultados para o período de 1980  a 1990: 

 

- as opiniões desfavoráveis aumentaram de 40 para 58%; 

- as opiniões favoráveis decresceram de 30 para 14%; 

- as pessoas que acreditavam que as empresas do setor químico não eram suficientemente 

regulamentadas aumentaram de 57 para 74%; e 

- aqueles que consideravam a indústria como essencial diminuíram de 49 para 38% (Piasecki, 

1995). 

 

O acidente de Bhopal e seus desdobramentos deixaram claro para os representantes dos 

principais conglomerados industriais do setor químico que as estratégias de comunicação 

escolhidas para o setor nos anos 90 teriam ainda menos efetividade do que nas duas décadas 

anteriores. Até a década de 80, as empresas consideravam que sua atuação representava muito 

mais benefícios do que custos para a comunidade, que sabiam exatamente o que estavam 

fazendo e que o debate em torno dos riscos químicos estava sendo manipulado por grupos 

ambientalistas e pela mídia. A ênfase das empresas foi incrementar “campanhas de educação” 

da sociedade sobre os produtos químicos e seus riscos: programas mostrando os produtos 

químicos eram seguros, que contribuíam significativamente para a qualidade de vida e que 

unidades químicas industriais poderiam ser boas vizinhas (Voorhees et al., 1998). 
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Depois de Bhopal, no entanto, essas iniciativas pouco poderiam contribuir para modificar a 

percepção que o público tinha das indústrias como sintetizou, em 1992, o editor do Washington 

Monthly, Charles Peters: 

 

“desde o vazamento em uma de suas unidades, em Bhopal, Índia, que matou 2.500 pessoas, a Union Carbide diz 

que tem feito um grande esforço para melhorar seu desempenho ambiental. Mas os resultados apresentados por 

Charleston, West Virginia, Gazette não me consolariam se eu ainda vivesse, como fiz um dia, perto de uma unidade 

da Union Carbide. “A emisão de resíduos cancerígenos gasosos diminuiu de 1,5 milhões de quilos em 1987 para 

750 milhões em 1990.” Seria o mesmo que tentar restaurar a confiança de um soldado no campo de batalha 

argumentando que agora ele teria que desviar apenas de 15 balas e não 30.” (Piasecki, 1995, p. 24) 

 

Esta sólida imagem negativa consolidava das empresas químicas não iria se restringir aos 

países desenvolvidos. Apesar da fragilidade da pressão social articulada e do aparato 

institucional dos países em desenvolvimento, quando comparada aos países centrais, uma 

incipiente mobilização ambientalista no final dos anos 70 passou a questionar cada vez mais as 

ações empresariais. No entanto, seria apenas a partir de meados da década de 80 que a 

pressão social resultaria em uma atuação mais contundente dos órgãos ambientais nos grandes 

centros produtores como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia e São Paulo, determinando 

mudanças nas políticas socioambientais das empresas do setor químico. 

 

3.7 A indústria química brasileira e a mobilização ambiental. 

 

No Brasil, assim como em outros países, as iniciativas de proteção ambiental datam da década 

de 50. Nessa época, as ações tinham um caráter principalmente preservacionista como, por 

exemplo, a criação, em 1958, da Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza. A 

problemática ambiental, porém, ocupou ainda, durante muito tempo, uma posição secundária no 

discurso dos movimentos reivindicatórios pela constituição da cidadania. 

 

De um lado, havia um maior interesse dos movimentos sociais em torno dos problemas ligados 

mais diretamente à pobreza e à satisfação das necessidades básicas dos homens, tais como 

saneamento, habitação, transporte e educação. De outro, destacava-se um Estado marcado pela 

herança do golpe militar de 64 que, tendo em sua base os ideais de Ordem e Progresso, 

procurava legitimar-se com uma intervenção voltada para o crescimento econômico, como no 

caso do incentivo ao setor químico e petroquímico apresentado no item 3.3. 
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Neste contexto, caracterizado por um ambiente no qual o discurso hegemônico elege as 

propostas desenvolvimentistas como únicas capazes de superar os terríveis problemas 

enfrentados pelo país, as propostas de preservação do meio ambiente emergiam como antítese 

do desenvolvimento nacional (Ferreira et al., 1992). 

 

O modelo desenvolvimentista adotado pelo governo brasileiro foi expresso internacionalmente no 

ano de 1972 durante a Conferência de Estocolmo, na qual os representantes do país, no auge 

do regime autoritário, desempenharam um papel de destaque como organizadores do bloco dos 

países em desenvolvimento que viam no aumento das restrições ambientais uma interferência 

em seus planos nacionais de desenvolvimento. No caso brasileiro, as restrições ambientais eram 

conflitantes com as estratégias de crescimento apoiadas justamente na implantação de 

indústrias poluentes como a petroquímica e a instalação de grandes projetos de geração de 

energia e exploração de minérios. 

 

Em 1973, apesar da pouca simpatia do governo brasileiro pelas causas ecologistas, as agências 

ambientais passaram a integrar o cenário nacional com a criação da Secretaria Especial do Meio 

Ambiente - SEMA, vinculada ao Ministério do Interior, com a função de traçar estratégias para a 

conservação do meio ambiente e para o uso racional dos recursos naturais. Também nesta 

época, alguns Estados mais industrializados criariam suas primeiras agências ambientais para 

controle da poluição, como a Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental (CETESB) em 

São Paulo e a Fundação de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA) no Rio de Janeiro (Loureiro 

et al., 1995). 

 

Estas iniciativas não significaram um comprometimento efetivo do governo brasileiro com a luta 

para a proteção ambiental. O principal objetivo era atenuar a imagem negativa do país no 

cenário externo, conseqüência de sua atuação na Conferência de Estocolmo. Predominava 

ainda a idéia de que os recursos naturais deveriam ser utilizados para acelerar o processo de 

desenvolvimento econômico, tomando alguns cuidados para minimizar os problemas de poluição 

e preservar alguns recursos naturais (Ferreira et al., 1992). 

 

Apenas a partir de meados da década de 70, o ambientalismo passaria a ter maior expressão na 

sociedade brasileira, resultado, segundo Viola et al. (1992), de uma combinação de processos 

exógenos e endógenos. 
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As forças internas são representadas por novos fatos como a superação do mito 

desenvolvimentista, a maior conscientização da população sobre os impactos ambientais 

resultantes do aumento da devastação amazônica e a pressão de uma nova classe média, 

influenciada pelos debates sobre qualidade de vida. Esta conjunção de fatores iria propiciar a 

multiplicação de organizações ambientalistas, fortemente influenciadas por seus pares nos 

Estados Unidos e na Europa, notadamente no que se refere à adoção de um sistema de valores 

que questiona os impactos da civilização urbano-industrial. Esses ideais receberiam forte 

impulso com a volta de ativistas políticos ao país após a anistia (1979), bastante influenciados 

pelos movimentos ambientalistas da Europa e dos Estados Unidos. Destaca-se a figura de 

Fernando Gabeira que, no final da década de 80, tentou organizar o Partido Verde no Brasil. 

 

Apesar do baixo grau de adesão às bandeiras ecológicas por parte da sociedade brasileira, 

alguns movimentos conseguiriam atingir um poder de mobilização que transcendeu o âmbito 

local e promoveram práticas de resistência e questionamento na esfera regional e nacional. 

Dentre as mais efetivas, destacam-se as lutas contra a construção de usinas nucleares (1977-

1985), as campanhas nacionais de denúncia do desmatamento da Amazônia (1978-1979) e as 

ações contra as indústrias em Cubatão na década de 80. Muitas destas lutas obtiveram grande 

repercussão no exterior, e foram referência relevante para a multiplicação de pressões contra o 

governo brasileiro durante os anos finais do regime autoritário. 

 

O caso de Cubatão é emblemático na medida em que as entidades ambientalistas lograram 

articular, pela primeira vez no país, uma intensa movimentação da opinião pública em torno dos 

dramáticos impactos socioambientais provocados pelo descaso das indústrias com a qualidade 

de vida da população da região, notadamente dos setores mais desfavorecidos. O intenso 

debate e a polêmica incentivada por alguns meios de comunicação reforçaram o papel do 

movimento ambientalista, que passou a cobrar soluções para os problemas de crianças com 

malformações congênitas, trabalhadores leucopênicos e famílias amedrontadas. 

 

A ação de órgãos ambientais como a CETESB, limitada a uma incipiente política de controle de 

poluição, tornou-se alvo de críticas cada vez mais contundentes. A principal acusação das 

organizações ambientalistas era a excessiva tolerância com as indústrias pela poluição 

provocada e a morosidade da fiscalização. Vale lembrar que a legislação ambiental do Estado de 

São Paulo, promulgada em 1976, Lei Estadual N° 997, regulamentada pelo Decreto N° 8468, 
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pouco tinha contribuído para reverter o quadro ambiental caótico de Cubatão até a década de 

80. 

 

Por sua vez, as agências governamentais criticavam as entidades por sua postura ingênua e por 

não possuirem o conhecimento necessário para entender as complexas relações entre indústria 

e meio ambiente. Apesar dos problemas entre organizações ecológicas e órgãos ambientais, 

constata-se uma relação dialética entre esses atores na qual, segundo Viola et al. (1992), o 

conflito era, por vezes, substituído pela cooperação. Afinal, havia uma certa cumplicidade entre 

as organizações, uma vez que vários dos funcionários que atuavam nas agências também 

exerciam atividades nas entidades. Além disso, em um contexto no qual a política ambiental 

continuava relegada em segundo plano, os indivíduos envolvidos com a temática, apesar das 

posições divergentes, se reconheciam como únicos defensores da causa. 

 

Apesar dos problemas citados, a maior interação entre os diversos atores sobre o problema da 

degradação culminaria em transformações significativas da legislação ambiental. Em 1981, a 

instituição da Política Nacional de Meio Ambiente representou um marco histórico ao introduzir a 

responsabilização por crimes ambientais e eleger o Ministério Público como importante ator para 

a solução de conflitos judiciais ligados à degradação ambiental. Segundo Mac Dowell (1994), a 

partir de 1985, o Ministério Público assumiu um papel mais relevante com a adoção da ação civil 

pública. Com esse instrumento, tornou-se possível para qualquer cidadão entrar com ações 

judiciais sempre que seu direito difuso14 fosse ameaçado. Este novo instrumento possibilitou uma 

atuação conjunta mais efetiva do poder público e das organizações ambientalistas, como, por 

exemplo, no caso da ação movida pelo Ministério Público e pela entidade ambientalista Oikos, 

visando responsabilizar 24 indústrias do Pólo Petroquímico de Cubatão pelos graves problemas 

gerados pela degradação ambiental urbana em 1985. 

 

Os novos mecanismos criados, aliados à maior pressão da comunidade, obrigaram a CETESB a 

modificar sua política. Em 1982, foi iniciado o Plano de Controle de Fontes de Poluição, com o 

objetivo de inventariar os principais focos geradores de poluição nas empresas de Cubatão, 

resultando, em 1984, em um cronograma de atividades na área de proteção ambiental para as 

320 fontes de poluição registradas no Pólo Industrial. Segundo os estudos realizados na época, 

                                                           
14 O direito difuso é definido pela legislação como direitos de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas 
indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato, como é o caso dos habitantes expostos a problemas 
decorrentes da poluição. Procura assegurar, em determinadas situações, o primado do interesse coletivo sobre os 
interesses individuais. 
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as empresas instaladas na região eliminavam no ar, diariamente, cerca de 236,6 toneladas de 

poeira, 2,6 toneladas de fluoretos, 8,7 toneladas de amônia, 61 toneladas de óxido de nitrogênio 

e 78,3 toneladas de dióxido de enxofre, entre outros gases. Nesse mesmo ano, a explosão do 

gasoduto de Vila Socó acabou resultando em uma maior pressão para que o órgão ambiental 

fiscalizasse mais efetivamente as indústrias no Estado de São Paulo. 

 

Apesar das críticas à atuação do órgão ambiental, a ação da CETESB passou a ser referência 

no Brasil e em outros países sul-americanos como modelo de implementação de política 

ambiental. A partir da década de 90, novos instrumentos foram incorporados e alguns 

modificados para a implementação de sua política de controle de poluição. A exigência de 

análise de risco para empresas potencialmente perigosas, a maior pressão para que os resíduos 

sólidos perigosos tenham uma destinação adequada e o reajuste das multas aplicadas em caso 

de dano ambiental gerado pelas unidades produtivas estão elevando substancialmente os custos 

de gerenciamento ambiental para as empresas. 

 

Este último aspecto é bastante relevante, uma vez que as multas emitidas pelo órgão eram 

praticamente simbólicas. Com a revisão de seus valores em 1994, passaram a ser um 

instrumento de comando e controle mais efetivo15. 

 

Segundo representantes da CETESB em Cubatão, de 1984, data de início do programa de 

recuperação ambiental da cidade, até 1997, cerca de US$ 750 milhões foram aplicados pelas 

indústrias na redução da emissão de poluentes para os níveis recomendados pela Organização 

das Nações Unidas (ONU). Além disso, 90% das fontes de poluição ambiental da região, 

estariam controladas desde 1992. 

 

Os avanços registrados na diminuição dos impactos ambientais em Cubatão devem ser 

entendidos de duas formas distintas. Em primeiro lugar, a atuação mais rigorosa do órgão 

ambiental sinalizou para as empresas, especialmente as químicas e petroquímicas, uma 

tendência para o fortalecimento da variável ambiental no campo institucional em todo o estado 

de São Paulo. Em outros pólos industriais, como a região do ABC, de Campinas e do Vale do 

Paraíba, as agências locais da CETESB, em menor ou maior escala, têm procurado implementar 

uma política mais rígida de controle nos moldes da que foi aplicada em Cubatão. 

                                                           
15 O valor máximo de multa de CETESB é hoje de R$ 94.000,00, sendo que este valor é duplicado cada vez que a 
empresa é reincidente. 
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Em segundo lugar, os avanços observados em Cubatão refletem a ação de um movimento 

ambiental mais ampliado no país. Como afirmam Viola et al. (1992), o ambientalismo assumiu 

uma configuração multi-setorial constituída por cinco setores: 1) associações e grupos 

comunitários ambientalistas; 2) agências estatais de meio ambiente; 3) socioambientalismo 

constituído por ONGs e movimentos sociais mais abrangentes; 4) instituições científicas; e 5) um 

setor empresarial ainda restrito orientado por uma preocupação com a sustentabilidade. 

 

Embora, segundo Leroy et al. (1997), esta mobilização não logre que a sustentabilidade seja um 

prioridade para as políticas públicas em seus distintos níveis, os diferentes grupos, atuando ora 

de forma integrada ora de forma isolada, criaram uma dinâmica própria do movimento 

socioambientalista que continua a incrementar a legislação no país, especialmente no que se 

refere ao controle da poluição industrial. Destacam-se os avanços na legislação ambiental 

brasileira como o zoneamento ambiental, a exigência de apresentação de Estudos de Impacto 

Ambiental – EIA em audiências públicas para novos empreendimentos considerados geradores 

de riscos socioambientais, a introdução de penalidades para agentes agressores do meio 

ambiente, a nova Lei dos Recursos Hídricos e, mais recentemente, a aprovação da nova Lei de 

Crimes Ambientais de 199816. Ressalva-se que os avanços alcançados tiveram de superar 

diversas barreias como o lobby articulado pelas empresas do setor químico, de mineração e 

setores ligados ao desenvolvimento nuclear. 

 

Em que pese o desenvolvimento de uma legislação mais ampla e rigorosa no que se refere ao 

controle da poluição, percebe-se que, mesmo em São Paulo, onde o processo de fiscalização é 

mais estruturado, a população sofre com a morosidade das iniciativas para reverter e mitigar 

impactos socioambientais decorrentes da ação industrial. 

 

Voltando ao exemplo de Cubatão, percebe-se a lentidão dos processos para equacionar 

problemas que expõem a população a riscos socioambientais. Com efeito, um dos grandes 

problemas ambientais remanescentes na região é o lixão da prefeitura que ainda contém 

resíduos químicos lançados na década de 70. Somente em 1999, passados quase 30 anos do 

                                                           
16 A nova Lei de Crimes Ambientais (Lei N° 9605 de 12-2-1998) dispõe sobre as sanções penais e administrativas 
em função de atividades que causem prejuízo ao meio ambiente. As penas para o infrator incluem o ressarcimento 
da comunidade em função da extensão dos danos provocados, suspensão parcial ou total das atividades, interdição 
temporária de direitos, prestação de serviços à comunidade e recolhimento domiciliar (Nova Lei de Crimes 
Ambientais, 1998). 
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início dos despejos de resíduos perigosos, um acordo envolvendo o Ministério Público, o Centro 

das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP) e o Centro de Integração e Desenvolvimento 

Empresarial (CIDE) levará à implementação de medidas preventivas e de recuperação da área. 

Também os problemas de poluição do ar encontram-se longe de serem resolvidos. Segundo 

dados da CETESB, ainda que, na região de Cubatão Centro, o volume de emissões de poeira e 

poluentes inaláveis esteja próximo ao que recomenda a Organização Mundial de Saúde, em Vila 

Parisi, Distrito Industrial, estes dois indicadores encontram-se em níveis bem acima do 

estipulado pela OMS17. 

 

Apesar da morosidade desses processos, percebe-se, a partir do que foi exposto que, nos 

últimos 15 anos, construiu-se um conhecimento em controle de poluição industrial que conseguiu 

reverter parte dos impactos socioambientais em localidades como Cubatão. Entretanto, os 

debates em torno dos acidentes químicos ampliados, outro importante componente das 

discussões sobre impactos socioambientais industriais, ainda são incipientes no país. 

 

Apenas em 1994, dez anos depois do acidente de Vila Socó e um ano depois de assinada a 

Convenção 174 da Organização Internacional do Trabalho sobre acidentes maiores, foi 

realizado, em Salvador, o primeiro Seminário Nacional sobre Prevenção de Acidentes Maiores 

em Indústrias Químicas18. Um ano depois, aconteceu o Seminário Nacional sobre Riscos e 

Acidentes Maiores. Em 1997, o deputado federal Ivan Valente apresentou na Câmara dos 

Deputados um projeto de lei para o país ratificar a Convenção 174. 

 

Em janeiro de 1998, uma portaria do Ministério do Trabalho nomeou uma comissão paritária, 

formada por representantes do governo, dos trabalhadores e do empresariado para debater a 

posição brasileira e elaborar propostas. Em 1999, a comissão publicou algumas diretrizes para o 

desenvolvimento de uma política nacional sobre prevenção de acidentes industriais 

maiores/ampliados. 

 

                                                           
17 Segundo dados levantados junto à CETESB, as concentrações médias de PTS (poeira) reduziram-se de 280 
ug/m3 em 1984 para 200 ug/m3 em 1998, sendo que o índice recomendado pela OMS é de 80 ug/m3. No caso de PI 
(poluentes inaláveis), a evolução das concentrações médias baixou de 175 ug/m3 em 1984 para 100 ug/m3 em 
1998, sendo que o índice recomendado pela OMS é de 50 ug/m3. 
18 Em 1993, na Organização Internacional do Trabalho aprovou a Convenção 174 – Prevention of Major Industrial 
Hazards – e a Recomendação 181 definindo as responsabilidades de empregadores, das autoridades competentes, 
os direitos dos trabalhadores e a responsabilidade dos países produtores de produtos químicos (Freitas et al., 
1998). 
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Segundo Roque Puaitti, representante do Ministério do Trabalho, as propostas da comissão têm 

como base as experiências internacionais como a européia - diretivas  de Seveso (1982) e 

Seveso II (1986) -, a norte-americana - OSHA/PSM - e a argentina, de 1995. Esta comissão 

também pretende convidar diversos atores como o Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(Conama), o IBAMA, orgãos ambientais estaduais, o Ministério da Sáude, a Fundação Osvaldo 

Cruz (Fiocruz), o Instituto de Pesos e Medidas (Inmetro) e o Ministério do Desenvolvimento e 

Defesa Civil para participar da formulação dessa política. 

 
Entre os principais pontos do programa nacional a serem debatidos, destacam-se, além da 

ratificação da Convenção 174 da OIT, os seguintes: desenvolvimento de um sistema nacional de 

informações sobre acidentes industriais maiores/ampliados; mapeamento preliminar de 

instalações de risco; programa de formação/capacitação de trabalhadores, técnicos de empresas 

e das comunidades vizinhas e otimização das inspeções nos locais de trabalho. 

 

Esta discussão mais ampla, envolvendo diversos atores e voltada para o desenvolvimento de 

uma política efetiva de gerenciamento das atividades de risco nas organizações empresariais, é 

fundamental para superar sua forma tradicional de enfrentamento destes desafios. Segundo 

Porto et al. (1997), predomina no país uma visão ultrapassada, caracterizada por um 

gerenciamento artificial dos riscos, simplificando o problema a partir de uma visão reducionista 

de que os acidentes são resultado de falhas humanas, recaindo a culpa exclusivamente sobre os 

trabalhadores. 

 

O papel da organização e as relações sociais de trabalho raramente são considerados fatores 

determinantes para a ocorrência de acidentes socioambientais. Caso isto fosse feito, a postura 

tradicional de procurar culpados individuais nas empresas seria substituída por um 

questionamento sobre a responsabilidade das falhas gerenciais e organizacionais para a 

construção de um ambiente que potencializa transformação de riscos em acidentes. 

 

A resposta para tal questionamento indicaria que o gerenciamento de risco precisa avançar, não 

apenas em seus aspectos técnicos - identificação de situações de risco, probabilidade de 

ocorrência e planos de controle -, mas também em seus aspectos sociais, incorporando a 
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participação dos trabalhadores, responsáveis pela concretização efetiva dos objetivos 

organizacionais, na identificação de riscos potenciais e nas estratégias para mitigá-los19.  

 

A partir dos dados apresentados, percebe-se que os debates sobre a análise de riscos inerentes 

a processos industriais considerados potencialmente perigosos, sobre alternativas de 

gerenciamento e, particularmente, sobre a sistematização das informações sobre riscos 

socioambientais relacionadas às unidades produtivas bem como a disponibilização dessas 

informações à comunidade constituem temas recentes discutidos nos país.  

 

Esta análise mostra a perpetuação da vulnerabilidade social daqueles que compartilham o 

espaço com grandes unidades industriais. É fundamental avançar no debate em torno do 

desenvolvimento de instrumentos para a democratização das informações envolvendo riscos 

para os stakeholders internos e, principalmente, externos, substituindo a visão puramente 

tecnicista e centralizada da compreensão dos riscos industriais por outra que incorpore sua 

dimensão social. 

 

Importante ressaltar que, tanto trabalhadores como moradores se mostram receptivos ao seu 

maior envolvimento em ações de co-participação, porém, sua concretização esbarra nos 

problemas relativos à disseminação de informações. Pesquisa conduzida por Jacobi (1994), por 

exemplo, mostra que a população está motivada para ações de co-responsabilidade e 

participação, embora o acesso à informação, notadamente dos grupos sociais mais excluídos, 

continue sendo a maior barreira à conscientização e à participação. Nesse contexto, 

considerando o crescimento das atividades químicas e petroquímicas no país, potencializam-se 

os riscos socioambientais inerentes a esta atividade. 

 

Ainda que o debate seja recente no Brasil, o setor químico nacional, representado pelas grandes 

empresas do setor, procura adotar em seu discurso e em suas práticas novas estratégias que 

contemplem políticas integradas de saúde, segurança e meio ambiente em suas unidades 

produtivas. Em consonância com o discurso em voga nos países industrializados, a nova 

posição ressalta a variável socioambiental não mais apenas como uma opção da empresa mas 

                                                           
19 Há uma tendência nos países integrantes da Comunidade Européia em substituir a responsabilização tradicional 
dos trabalhadores ou de problemas com equipamentos como determinantes de acidentes socioambientais. Dos 121 
acidentes registrados no Major Accidents Reporting System (MARS) entre 1981 e 1990, 23% dos acidentes 
registram como causa falha dos operadores e 45% falha de equipamento. No entanto, quando analisadas as causas 
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sim como um componente estratégico dos negócios para garantir a lucratividade e a participação 

no mercado. 

  

Mas o que diferencia as mudanças no discurso empresas do setor químico em relação à retórica 

da responsabilidade socioambiental de outros setores industriais é que o novo discurso não 

surge a partir de colocações individuais dos representantes empresariais mas sim a partir de 

uma campanha integrada em nível mundial. 

 

Para os grandes atores-chaves do setor químico e petroquímico mundial, tornava-se evidente 

que apenas evitando acidentes e a péssima publicidade decorrente de tais eventos seria 

possível interromper o avanço da legislação e a maior intervenção dos órgãos ambientais no 

setor ou, como afirmaria o presidente da Union Carbide de forma mais contundente: “não 

estamos gastando meio bilhão de dólares em programas superficiais. É uma questão de 

sobrevivência.” (Johnson, 1998). 

 

Por meio do programa Atuação Responsável, foi dado início a uma campanha integrada com o 

objetivo de modificar práticas gerenciais no campo socioambiental e reverter a imagem negativa 

do setor junto à opinião pública. 

                                                                                                                                                                          
subjacentes dos 121 acidentes notificados, 73% foram atribuídas a problemas gerenciais e organizacionais (Porto et 
al., 1997). 
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3.8. O programa Atuação Responsável e a responsabilidade socioambiental 

 

O novo discurso empresarial iniciado na década de 90, baseado na abordagem da prevenção à 

poluição, prega a substituição de uma relação de confronto com órgãos governamentais e não 

governamentais por outra de cooperação, estimulando uma postura proativa, no lugar da postura 

reativa anterior, por meio de ações voluntárias das empresas para a melhoria ambiental. 

 

É verdade que, para um número reduzido de empresas, o novo conceito não apresentava 

novidades, uma vez que já haviam remodelado seu discurso desde a década de 70, como é o 

caso da 3M, por meio do programa Pollution Prevention Pays já citado. Mas, para o conjunto das 

empresas do setor químico, será efetivamente a partir do final dos anos 80 que o discurso 

remodelado passará a ser incorporado no seu dia-a-dia.  

 

Contribuiu também para esta mudança a percepção da grande interdependência inerente ao 

setor. Independentemente de sua localização, os acidentes químicos em indústrias extrapolam 

as unidades produtivas diretamente envolvidas repercutindo negativamente em todas as 

empresas do setor. 

 

Era necessário mostrar que o conjunto das empresas químicas estava comprometido com uma 

nova postura de responsabilidade socioambiental, incluindo diminuição de riscos para seus 

trabalhadores e para as comunidades e gerando produtos ambientalmente seguros. Era preciso 

incentivar a adoção de uma ação articulada, integrando os países desenvolvidos e os países em 

desenvolvimento. 

 

Para Mazurek (1998), particularmente no caso norte-americano, a visão dos principais 

executivos do setor era de que, se uma ação de impacto não fosse realizada para melhorar a 

opinião pública em relação ao setor, o resultado seria maior regulação refletindo em maiores 

custos para operação e controle de poluição nas unidades industriais.  A resposta aos desafios 

colocados seria tornar o programa Atuação Responsável (Responsible Care) uma estratégia 

mundial para o setor químico. 

 

O programa tem sua origem em uma iniciativa similar da Associação dos Produtores Químicos 

do Canadá (Canadian Chemical Producers Association – CCPA) em 1985, sendo implementado 
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oficialmente em 1988 nos Estados Unidos por meio da Associação dos Produtores Químicos 

(Chemical Manufactures Association – CMA).  

 

Em 1989, o Conselho Internacional das Associações Químicas (Internacional Council of 

Chemical Associations – ICCA) foi criado com o objetivo de coordenar a implantação do 

programa Atuação Responsável em nível mundial, definido como um “compromisso do setor 

químico para a melhoria contínua em todos os aspectos relacionados à saúde, à segurança e ao 

desempenho ambiental, garantindo a transparência de suas atividades, planos e objetivos” 

(ICCA, 1999, p.5). 

 

Desde então, a iniciativa já atinge 43 países, cobrindo 87% da produção química mundial. Além 

do Canadá e Estados Unidos, os países participantes, por ordem de filiação são: Austrália e 

Inglaterra (1989); França (1990); Áustria, Bélgica, Alemanha, Japão, México, Nova Zelândia, 

Noruega, Singapura e Suécia (1991); Argentina, Brasil, Finlândia, Hong Kong, Hungria, Irlanda, 

Itália, Holanda, Polônia e Suíça (1992); Índia, Portugal, Coréia do Sul e Espanha (1993); Chile, 

Colômbia, República Checa, África do Sul e Zimbabwe (1994); Dinamarca, Grécia, Malásia, 

República Eslovaca e Turquia (1995); Peru e Filipinas (1996); Marrocos e Tailândia (1998) 

(ICCA, 1999). 

 

Desse total, segundo o ICCA (1999), 21 países já têm o programa inteiramente implementado, 2 

estão em fase de implementação, 7 estão desenvolvendo os planos de implantação e 13 estão 

iniciando. 

 

Em cada país, as associações químicas locais são responsáveis pela implementação do 

programa tendo autonomia para priorizar alguns de seus aspectos, respeitando os princípios 

básicos. Algumas associações priorizam a segurança no transporte, como no caso da Bélgica, 

enquanto outras enfatizam a necessidade de cumprir rigorosamente os padrões de emissão 

estipulados pelos órgãos ambientais, como no caso da Irlanda. Ainda assim, em todos os países, 

oito critérios devem ser desenvolvidos pelas associações: 

 

1. Estabelecer os princípios do programa local (guiding principles); 

2. Adotar um nome - logotipo - para o programa local que deve ser empregado por todos os 

participantes (name, logo); 
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3. Desenvolver guias de códigos e manuais que auxiliem as empresas a implantar o programa 

Atuação Responsável (codes, guides); 

4. Desenvolver indicadores para mensurar o desempenho da empresa (indicators); 

5. Incrementar a comunicação entre os membros das associações e as demais partes 

interessadas sobre os problemas de saúde, segurança e meio ambiente (comunication); 

6. Organizar fóruns de discussão nos quais os associados compartilhem informações sobre a 

implementação do programa (sharing); 

7. Estabelecer um conjunto de iniciativas que estimulem todos os associados a se 

comprometer e participar do programa Atuação Responsável (encouragement); 

8. Estabelecer procedimentos que permitam avaliar a implementação do programa por parte 

dos associados (verification) (ICCA, 1999). 

 

Nos Estados Unidos, os princípios criados incluem: reconhecer a necessidade de oferecer 

informações às partes interessadas; fazer da saúde, segurança e meio ambiente uma prioridade 

no desenvolvimento de novos produtos e processos; incentivar a pesquisa na área de saúde, 

segurança e meio ambiente; e participar junto ao governo do desenvolvimento de novas leis e 

regulamentações que resguardem o ambiente de trabalho, a comunidade e o meio ambiente, 

entre outros (CMA, 1999). 

 

Para atingir os objetivos, foram criados seis códigos de conduta que contemplam: mecanismos 

de repasse das informações para a comunidade, incluindo planos de emergência com a 

participação dos residentes próximos às unidades; estratégias para implantar a prevenção da 

poluição; medidas para garantir a segurança de processos e produtos; redução de riscos nas 

atividades de armazenamento e de transporte de produtos químicos; procedimentos de 

segurança e saúde nas unidades industriais e gerenciamento socioambiental do produto do 

início do processo produtivo à disposição final (Mazurek, 1998). 

 

O programa Atuação Responsável apresenta-se como uma nova forma das indústrias 

químicas conduzirem seus negócios, baseado em compromissos éticos das empresas com a 

sociedade. Como afirmam seus representantes, não se trata propriamente de um programa, mas 

sim de uma mudança cultural na forma como a indústria química realiza seus negócios. Na 

prática, ele busca melhorar a percepção do público em relação às formas de gerenciamento das 

unidades químicas. 
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Talvez o maior problema do programa ou sua fragilidade perante a opinião pública esteja na 

forma escolhida para sua avaliação. Como se trata de um programa voluntário, o Atuação 

Responsável não impõe objetivos quantitativos para a redução da poluição ou prazos para que 

determinados tipos de emissão cessem ou diminuam. Seu critério de desempenho é a 

verificação da implementação dos códigos referentes aos sistemas de gestão por parte dos 

associados nos diferentes países. Nesse aspecto, o projeto assemelha-se bastante à ISO 14000, 

uma vez que ela também não trabalha com indicadores de desempenho, limitando-se a certificar 

sistemas de gestão. 

 

No 3° Congresso Internacional de Atuação Responsável, realizado no mês de setembro de 

1999, em São Paulo, Kin Loughran, editor da Tomorrow Magazine fez uma análise crítica do 

programa apontando sua baixa credibilidade. 

 

Segundo Loughran, a grande flexibilidade do programa - em muitos países os integrantes das 

associações químicas não são obrigados a participar desta iniciativa -, e a excessiva 

benevolência das associações e empresas químicas em relação à ação dos “bad guys” do setor 

impedem que o programa ganhe uma maior visibilidade e respeito fora do mundo químico. 

 

A resistência de algumas empresas associadas à iniciativa em admitir erros cometidos como a 

Solvay Indupa do Brasil, no caso da cal contaminada por dioxinas, ou a Rhône-Poulenc, grupo 

controlador da Rhodia, que negou ter contaminado águas subterrâneas na Suíça, ou ainda a 

Monsanto, envolvida na polêmica dos transgênicos, foram alguns dos exemplos citados que 

dificultam a reversão da imagem do setor. Como afirma Loughran, “é impossível vender o 

Atuação Responsável como um programa em que todos podem ser vencedores”, 

principalmente quando se considera a escassez de indicadores efetivos que possibilitem avaliar 

e comparar os desempenhos socioambientais das empresas do setor químico. 

 

Além da falta de indicadores, os críticos também apontam a ausência de transparência do 

trabalho realizado pelo programa Atuação Responsável. Segundo Mazurek (1998), nos 

Estados Unidos, os códigos de conduta são apresentados a um conselho composto por um 

representante do Corpo de Bombeiros, um fazendeiro, um médico e um morador que residam na 

proximidade de uma unidade produtiva. Entretanto, grupos ambientalistas, sindicatos e 

representantes de órgãos públicos estão ausentes deste conselho. A exclusão destes grupos no 
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desenvolvimento dos códigos é justificada pelo CMA como uma necessidade de preservar a 

autonomia do programa e mantê-lo atrativo para seus associados. 

 

O autor complementa afirmando que, para críticos mais contundentes como os grupos 

ambientalistas influentes Greenpeace e Friends of Earth, a iniciativa pode ser comparada a uma 

tentativa de colocar a “raposa para cuidar do galinheiro”. Quem coordena o programa 

mundialmente e nos diversos países são instituições criadas pelas indústrias químicas e, 

naturalmente, alinhadas com suas posições.  

 

Cientes dos problemas de credibilidade do programa, algumas associações, como a norte-

americana, a canadense e a australiana, países onde a descrença na iniciativa é maior, estão 

desenvolvendo um sistema alternativo de verificação por terceiros. Estas estratégias procuram ir 

além da opção recomendada pelo programa que se restringe à montagem de um sistema de 

indicadores de desempenho, a partir de respostas voluntárias das empresas para os 

questionários elaborados pelas próprias associações. 

 

No Canadá, por exemplo, a verificação por terceiros é obrigatória para toda empresa que afirma 

ter implementado o programa Atuação Responsável em sua totalidade. A auditoria é realizada 

por um grupo formado por dois especialistas industriais, um membro do Comitê Nacional da 

CCPA e um residente da localidade onde está instalada a unidade produtiva. O grupo entrevista 

gerentes, trabalhadores, vizinhos, clientes e distribuidores com o objetivo de verificar se todos os 

códigos foram efetivamente implementados (ICCA, 1999). 

 

Segundo relatório publicado pelo ICCA (1999), a grande maioria das empresas canadenses 

associadas ao programa Atuação Responsável realizou esta atividade, sendo que, dos 1.500 

dados coletados pelos diferentes grupos, cerca da metade atesta o excelente desempenho das 

empresas nos sistemas de gerenciamento, especialmente no que concerne à prevenção da 

poluição. A metade das informações levantadas corresponde a sugestões para melhoria da 

conscientização dos trabalhadores e da comunicação com a comunidade, particularmente no 

que se refere a medidas preventivas no caso de acidentes químicos ampliados. É importante 

notar que, também neste caso, a auditoria se limita a avaliar a implementação dos códigos e não 

os dados quantitativos de poluição ou substituição de produtos considerados perigosos. 
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Já nos Estados Unidos, que desenvolveram um sistema de verificação por terceiros semelhante 

ao canadense, a iniciativa enfrenta maior resistência por parte das empresas. Muitos associados 

temem que os indicadores disponibilizados para o público possam ser utilizados pelos órgãos 

ambientais ou organizações não governamentais como instrumentos para restringir ainda mais a 

legislação. Assim, a auditoria externa não é obrigatória para seus membros, sendo que as 

informações são tratadas como propriedade das indústrias, que têm poder de decisão sobre sua 

disponibilização ou não. Ou seja, esta ferramenta, que teria como objetivo inicial permitir a 

verificação do desempenho ambiental das organizações e disseminar estas informações, 

transformou-se apenas em um instrumento de aprendizado e disseminação do conhecimento 

restrito aos próprios associados. Interessante notar que, mesmo com a garantia de sigilo das 

informações, somente 50 empresas das 193 associadas ao CMA realizaram esta auditoria 

externa (ICCA, 1999). 

 

Outra medida tomada por representantes do programa Atuação Responsável para aumentar 

sua credibilidade foi a maior integração com outros atores sociais. Em diversos países, as 

associações estão incrementando seus contatos com organizações sindicais e governamentais. 

No 3° Congresso de Atuação Responsável foram convidados para proferir palestras 

representantes do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Química e do Ministério do Trabalho 

e do Emprego. Os grupos ambientalistas, por sua vez, continuaram excluídos do processo. 

 

Em que pese estas iniciativas, o grande desafio, ressaltado em vários discursos durante a 

realização do evento no Brasil, continua sendo a ampliação da credibilidade do programa junto 

aos grupos organizados e tradicionalmente céticos frente ao novo discurso socioambiental das 

indústrias químicas, como reconhece o próprio ICCA (1999): 

 

“O baixo nível de confiança da população em relação ao setor químico, apesar dos esforços feitos para aumentar o 

desempenho e melhorar o conhecimento e a confiança do público em relação à indústria, continua a ser a principal 

preocupação.” (p. 4) 

 

Em 1993, por exemplo, o CMA iniciou uma campanha publicitária de mais de US$ 8 milhões 

para divulgar o programa Atuação Responsável. No entanto, esta estratégia se mostra pouco 

efetiva na medida em que dois dos pontos mais criticados do programa não foram 

significativamente alterados: persiste a resistência do setor em disponibilizar maiores e melhores 

informações quantitativas a respeito do desempenho socioambiental das unidades produtivas 
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tornando escassos os dados sobre poluição do setor, e os grupos governamentais, não 

governamentais e sindicatos continuam excluídos do processo de desenvolvimento e 

implementação do programa. 

 

Pesquisas recentes feitas nos EUA mostram a incapacidade do setor para reverter efetivamente 

sua imagem junto à opinião pública: 

 

Gráfico 4: Pesquisa de opinião pública favorável feita em dez setores industriais 

(1990-1995) 

 

Fonte: Mazurek, 1999 

 

Percebe-se que a indústria química tem um desempenho muito inferior a outros setores 

considerados controvertidos como papel e celulose, automobilístico e até mesmo nuclear. 

Interessante notar que não se trata de um fenômeno restrito aos Estados Unidos. Segundo o 

depoimento de Nelson Culer, representante da Cámara de la Indústria Química y Petroquímica 

da Argentina, a percepção da sociedade em diversos países sobre a indústria química é muito 

semelhante. Dados de pesquisas feitas em 1999 revelam que também na Argentina e na 

Inglaterra o setor só não é pior avaliado do que a indústria nuclear e a de tabaco. Além disso, na 

Argentina, as pesquisas mostram que apenas 12% da população acreditam que as empresas 

estão efetivamente preocupadas com a comunidade e apenas 13% consideram que o meio 

ambiente é assunto prioritário para elas. 
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É importante observar que mesmo informações adicionais podem não ser suficientes para 

diminuir a distância entre as indústrias químicas e, principalmente, os grupos ambientalistas uma 

vez que certos objetivos permanecem irreconciliáveis. Estes grupos exigem, por exemplo, o fim 

da fabricação de certos produtos a base de cloro, o fim do emprego do mercúrio em diversos 

processos e a redução ou fim da produção de benzeno.  

 

Dos 43 países integrantes do programa, apenas o Canadá, por meio da CCPA, estabeleceu um 

acordo com o governo e as ONGs para a redução da produção de benzeno. Trata-se de um 

gesto isolado, pois esta iniciativa supera os objetivos propostos pelo programa Atuação 

Responsável, interessado exclusivamente na modificação das práticas gerenciais e na 

implementação de uma nova cultura no setor, envolvendo um manuseio mais seguro dos 

produtos. 

 

Em que pese as discordâncias entre os grupos, os representantes do programa Atuação 

Responsável afirmam que ele tem efetivamente alcançado resultados importantes. Destacam 

a redução das emissões no ar, solo e água em 56% entre 1987 e 1993 nos Estados Unidos; a 

redução em mais de 90% das emissões de dioxina, mercúrio, chumbo e zinco em corpos d’água 

entre 1985 e 1996 na Noruega e uma redução em 50 % nas taxas de acidentes em locais de 

trabalho entre 1980 e 1996 na França (ICCA, 1999). Mesmo assim, é importante frisar, como 

lembra Mazurek (1999), que não há certeza se o melhor desempenho ambiental está 

efetivamente conectado ao programa Atuação Responsável ou a outros fatores como o 

aumento do rigor na legislação e a maior mobilização das comunidades. 

 

Se, efetivamente, não é possível perceber qualquer alteração positiva da opinião pública ou 

identificar a real contribuição do programa para a melhoria do desempenho socioambiental, 

alguns aspectos positivos decorrem claramente da implementação desta iniciativa. 

 

Nos Estados Unidos, por exemplo, onde os grupos ambientalistas se mostram bastante céticos 

em relação ao programa, afirmando que mudanças mais significativas seriam necessárias para 

reverter os problemas referentes aos resíduos tóxicos, a iniciativa tem favorecido bastante a 

relação entre as empresas e o órgão regulador e, especialmente, as comunidades locais. 
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O EPA afirma que a cooperação entre a indústria química e o órgão ambiental nunca foi tão 

grande e que o programa Atuação Responsável está favorecendo uma mudança cultural, 

incrementado a responsabilidade nas empresas (Johnson, 1998). 

 

Quanto à comunicação com as comunidades próximas às unidades industriais, este parece ser 

efetivamente o maior êxito do programa até o presente momento. Pesquisas conduzidas com os 

associados do programa Atuação Responsável nos Estados Unidos revelaram que 61% das 

indústrias acreditam que a iniciativa foi fundamental para a aproximação e melhoria do diálogo 

com a comunidade. Acredita-se que a exigência da montagem de comitês formados por 

representantes das indústrias e das comunidades locais tem propiciado uma modificação da 

percepção do risco, uma vez que se estabelecem canais de comunicação diretos com os 

representantes empresariais, o que possibilita uma melhor compreensão do processo industrial 

(Mazurek, 1999). 

 

Pesquisas realizadas em localidades em que já funcionam estes comitês também mostraram 

uma imagem melhor das empresas junto à população local do que nas comunidades em que o 

programa não é conhecido. A opinião favorável destas comunidades sobre as empresas vizinhas 

teria crescido de 44% em 1989 para 80% em 1994. Ainda assim, a melhoria da relação entre 

empresas e comunidades não foi suficiente para reverter a péssima imagem das empresas junto 

à totalidade da opinião pública, uma vez que os comitês reúnem uma fração reduzida da 

população norte-americana. Além disso, é importante ressaltar que a iniciativa dos comitês 

também é alvo de críticas por parte dos grupos ambientalistas. Para eles, a falta de 

conhecimento técnico dos representantes comunitários impede uma efetiva avaliação das 

informações fornecidas pelas empresas, evitando dessa forma o desenvolvimento de 

controvérsias e servindo como uma nova estratégia para assegurar os interesses destas 

(Mazurek, 1999). 

 

Por fim, outro fator considerado importante pelos representantes do programa Atuação 

Responsável é que a iniciativa tem propiciando uma maior troca de informações entre as 

empresas, permitindo uma melhor disseminação do aprendizado entre seus associados e 

favorecendo um maior entendimento das empresas da relação entre sua ação e seus reflexos 

sobre o meio ambiente. O desenvolvimento do programa Atuação Responsável também 

estaria gerando como subproduto a melhor capacitação das empresas para a eventual adoção 
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de processos de certificação, como a ISO 14000, em função de diversos pontos comuns 

existentes entre as duas iniciativas. A sistematização de dados para a implementação dos 

códigos do programa contempla uma série de informações necessárias para o processo de 

certificação da ISO, o que contribuiria para a redução de custos e tempo associada a esta 

atividade para as empresas. 

 

Concretamente, o programa Atuação Responsável constitui uma campanha de relações 

públicas integrada, uma vez que favoreceu a aproximação e a cooperação entre os 

competidores. Mas, acima de tudo, o programa é a defesa de uma ideologia que procura eliminar 

as contradições inerentes ao desenvolvimento do setor. Ressaltando a importância da 

responsabilidade empresarial, divulga a idéia de que apenas as empresas que incorporarem a 

abordagem de prevenção à poluição calcada na preocupação com a qualidade ambiental, com a 

saúde ocupacional e com a segurança industrial conseguirão sobreviver no novo contexto. O 

ponto nevrálgico desta ideologia, porém, concebe como contexto ideal para as empresas uma 

política voluntária das organizações para prevenção da poluição aliada a uma menor intervenção 

estatal, como pode ser observado no último relatório produzido pelo ICCA (1999): 

 

“Talvez a conquista recente mais notável da indústria química japonesa englobe um dos principais objetivos do 

programa Atuação Responsável - melhoria voluntária do desempenho das operações químicas nas áreas de 

saúde, segurança e meio ambiente. Em abril de 1997, a lei japonesa de controle de poluição foi revista, estipulando 

que as emissões de 12 substâncias químicas estarão sujeitas aos esforços de redução voluntária das próprias 

empresas nos próximos três anos. Os resultados apurados até o momento indicam que a emissão das 12 

substâncias foi reduzida quando comparada ao ano base de 1995 e que, no final de 1998, estas já haviam superado 

as metas propostas: aldeído acético (redução de 47% contra a meta de 30%); 1,2 dicloroetano (redução de 43,8% 

contra a meta de 30%); diclorometano (redução de 22,1% contra a meta de 20%); e formaldeído (redução de 63% 

contra uma meta de 30%).” (p.3) 

 

Nesse contexto, grandes empresas que desempenham papéis-chaves no setor químico, 

convencidas de que a maior mobilização ambientalista poderia afetar a indústria química como 

um todo, passaram a exportar a ideologia de prevenção da poluição para suas subsidiárias em 

diversos países. Johnson (1998) afirma que, embora o programa Atuação Responsável nos 

EUA não exija que o mesmo seja implementado nas subsidiárias, empresas como a Dow 

Chemical, a Du Pont, a Monsanto e a Union Carbide relatam que os padrões determinados nas 

matrizes foram integrados pelas subsidiárias a partir da década de 90. 
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“A Dow Chemical realiza auditoria em 65% de suas unidades e em 75% de suas subsidiárias (...). A Du Pont audita 

85-90% de suas unidades e 60% das unidades fora dos EUA, a Monsanto audita 60% das unidades internas ou 

externas e a Union Carbide 25% de suas empresas.” (p. 182) 

 

Por trás dessa nova política não está apenas uma preocupação em melhorar o desempenho 

ambiental das subsidiárias e reduzir as possibilidades de acidentes. Johnson (1998) afirma que, 

por trás do discurso de segurança e ética ambiental e da necessidade de padronização de 

procedimentos, há fatores comerciais bastante importantes envolvidos. 

 

O crescimento do setor químico dos países em desenvolvimento, que não precisavam respeitar 

padrões ambientais tão rígidos, poderia se tornar em breve uma grande desvantagem 

econômica para as empresas nos países centrais. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, 

economistas previam que a indústria química norte-americana deixaria de apresentar um 

superávit comercial em alguns anos. As indústrias em países em desenvolvimento teriam 

implementado um complexo químico integrado, incluindo de matérias-primas a produtos 

químicos finais que assegurariam um processo paulatino de substituição de importações e maior 

inserção no mercado internacional. 

 

“De 1980 a 1991, a exportação dos países em desenvolvimento cresceu a uma taxa de 13%, enquanto nos países 

desenvolvidos a taxa foi de 6,9%. E, embora, os países desenvolvidos sejam  responsáveis por 85% da exportação 

de produtos químicos, os países em desenvolvimento dobraram sua parcela no mercado, chegando a 13%.” 

(Johnson, 1998, p.183) 

  

Nesse contexto, argumenta Johnson (1998), as multinacionais querem estabelecer as mesmas 

regras do jogo para todos os jogadores visando assegurar suas vantagens competitivas. Para 

tanto, é necessário estabelecer uma harmonização de padrões ambientais em diferentes países 

o que, além de garantir vantagens competitivas, cria mercados para outros serviços.  

 

É certo que, depois de 30 anos de confronto, a política atual das empresas do setor químico, 

pelo menos no discurso, pouco lembra o início dos anos 60. Para aumentar os lucros ou 

sobreviver, como alguns afirmam, as próprias empresas começaram a adotar um 

“socioambientalismo empresarial”. Esta nova posição é caracterizada por pregar medidas 

voluntárias como a adoção do programa Atuação Responsável, priorizando a prevenção da 

poluição e a segurança dos processos industriais. Não se pode esperar, no entanto, que este 

programa provoque uma verdadeira revolução nas indústrias químicas, uma vez que o limite da 
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força desta iniciativa já está dado em sua própria concepção, como sintetizou Nelson Culer da 

Cámara de la Indústria Química y Petroquíca-Argentina: 

 

“ (...) no programa argentino, nenhum sistema de punição está previsto para as empresas que não se adaptarem 

aos códigos e princípios do programa (...) a obrigatoriedade é ilusória, afinal, a associação, responsável por sua 

implementação, foi criada justamente para defender os interesses da empresas.” (3° Congresso de Atuação 

Responsável, São Paulo, 1999) 

.  

O setor parece disposto a fazer pequenas modificações na produção, mantendo sua capacidade 

de gerar maiores quantidades de produtos e lucros. Paralelamente, o foco é reverter sua imagem 

perante os stakeholders-chaves como afirmou Brian Wastle, representante da CCPA, quando 

questionado sobre se o programa canadense estaria revertendo a imagem negativa do setor: 

 

“(...) o programa contribuiu muito pouco para reverter a imagem das empresas químicas canadenses junto à opinião 

pública (...) mas não estamos muito preocupados com este fato, a ênfase é melhorar a imagem junto ao público 

alvo: comunidade e governo.” (3° Congresso de Atuação Responsável, São Paulo, 1999) 

 

Para alcançar os objetivos propostos pelo programa, no entanto, a iniciativa depende de que as 

práticas nas áreas de meio ambiente, saúde e segurança tornem-se uniformes ou semelhantes 

nos diversos países produtores, incluindo os países em desenvolvimento. 

 

3.9 O programa Atuação Responsável no Brasil 

 

O trabalho para a implementação do programa Atuação Responsável® no Brasil teve seu início 

em 1990 com a realização das primeiras palestras sobre o tema, tendo como base a experiência 

norte-americana (ABIQUIM, 1997). Embora os relatórios da ABIQUIM informem que “houve, de 

imediato, um grande interesse por parte de diversas empresas associadas”, representantes da 

entidade revelaram em entrevistas realizadas para este trabalho que várias empresas nacionais 

questionavam a utilidade da iniciativa no Brasil e sentiam-se inseguras sobre importar um 

programa na forma de um “pacote fechado”. 

 

Com efeito, os principais produtores mundiais do setor localizados nos países centrais, 

especialmente os Estados Unidos, passaram a exportar uma nova ideologia para o setor sobre 

responsabilidade socioambiental, como afirma Johnson (1998): 
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“Multinacionais norte-americanas exportaram uma visão particular de ideologia ambiental – ambientalismo 

corporativo voluntário – para indústrias e companhias químicas no mundo inteiro. Por sua própria escolha, as 

multinacionais optaram por esta alternativa racional, visando o lucro – no sentido de proteger a legitimidade da 

indústria química mundial, para evitar legislações mais restritivas, para equilibrar as forças em jogo e para 

incrementar suas operações.” (p. 289)   

 

Para este autor, porém, o grau de importação por parte dos países periféricos desse “produto 

ideológico”, em maior ou menor escala, variou de acordo com as especificidades de cada país. 

No Brasil, seria possível supor que a conjunção dos fatores internos e externos, como o avanço 

relativo da política ambiental, o grande número de multinacionais atuando no país, a 

globalização econômica e o processo de abertura do mercado favoreciam a receptividade de 

estratégias proativas por parte das empresas no campo ambiental. No entanto, a implementação 

do programa Atuação Responsável encontrou diversas barreiras. 

 

Para muitos representantes de empresas químicas, a questão da imagem pública do setor 

limitava-se às corporações multinacionais, especialmente em seus países de origem. 

Empresários nacionais também argumentavam que a iniciativa poderia atrair ainda mais a 

atenção dos órgãos ambientais para o setor culminando em uma legislação ambiental mais 

restritiva ou reduzir o grau de soberania das empresas associadas na medida em que 

preconizava um programa uniforme a ser implementado indistintamente por todos os associados. 

Por fim, as pequenas empresas, não associadas a conglomerados internacionais, preocupavam-

se principalmente com a possibilidade de aumento dos custos que a iniciativa implicava sem 

gerar qualquer retorno financeiro. 

 

Para vencer a desconfiança de parte dos representantes do setor era essencial encontrar um 

ator com credibilidade junto às empresas que pudesse conduzir a implementação do programa. 

Em 1991, representantes de algumas multinacionais, já participantes do programa em seus 

países de origem, propuseram que a Associação Brasileira da Indústria Química e de Produtos 

Derivados – ABIQUIM, por meio de seu comitê ambiental, liderasse a iniciativa. 

 

Principal organização empresarial do setor, a ABIQUIM reúne um total de 250 plantas industriais 

associadas, envolvendo 135 empresas, localizadas nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, 

Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco e Alagoas. As empresas que compõem a ABIQUIM 

registraram um faturamento de US$ 16 bilhões e empregaram mais de 50 mil trabalhadores. Dos 
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associados, 35% são empresas pequenas (menos de R$ 30 milhões de faturamento anual), 

31%, são médias (entre R$ 30 e 100 milhões de faturamento) e 34% são grandes (mais de R$ 

100 milhões de faturamento). 

 

O primeiro passo para a implementação do programa foi a criação de dois novos grupos dentro 

da ABIQUIM responsáveis pelo desenvolvimento dos princípios da iniciativa no país, batizado de 

Atuação Responsável, e por sua divulgação junto aos associados, ambos com a participação 

de representantes das empresas. 

 

Além do comprometimento da ABIQUIM com a iniciativa, diversos fatores contribuíram para 

reduzir, em parte, as desconfianças em relação ao programa. 

 

Primeiro, já havia conhecimento acumulado em algumas empresas nas áreas de segurança, 

saúde e meio ambiente. O programa representava uma possibilidade de troca de informações 

para os profissionais destes setores, aprimorando o conhecimento e também uma possibilidade 

para eles de ganharem maior visibilidade dentro das próprias organizações em que atuavam. 

 

Segundo, pesquisas de opinião realizadas no Brasil pela própria ABIQUIM revelavam que estas 

organizações também tinham no país uma imagem bastante negativa em relação aos demais 

setores industriais. Para a pergunta “quais os tipos de indústrias que acarretam maior risco ou 

problema?”, os resultados alcançados foram: 

 

Tabela 8: Avaliação dos setores industriais quanto aos problemas 

            socioambientais 

Setor Porcentagem 

Químicos 68 
Extração e refino de petróleo 22 
Metalúrgicas 19 
Defensivos agrícolas 18 
Petroquímica e derivados de petróleo 17 
Siderúrgicas 16 
Produtos alimentícios 13 
Farmacêuticos 11 

Fonte: Guedes, 1993.  

 

Terceiro, o clima no país era extremamente favorável aos debates sobre degradação ambiental, 

uma vez que havia uma grande mobilização em torno da temática em virtude dos preparativos 
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para a Conferência Mundial da Nações Unidas para o Meio Ambiente, a Eco 92. O presidente da 

ABIQUIM tinha como objetivo lançar o programa antes do evento. 

 

Quarto, em seu início, a filiação ao programa no Brasil era voluntária, à diferença de outros 

países como os Estados Unidos e Canadá em que a participação dos associados nas entidades 

representativas é obrigatória. 

 

Mesmo assim, quando os princípios do programa Atuação Responsável foram apresentados 

ao conselho da ABIQUIM em outubro de 1991, a proposta foi rejeitada. Argumentando que se 

tratava de assunto novo para as empresas, o conselho pediu seis meses para avaliá-la. Em abril 

de 1992, a ABIQUIM incorporou definitivamente o projeto e, em maio do mesmo ano, oficializou 

o programa que inicialmente contou com a adesão de 92 empresas, cerca de 50% de seus 

associados, que representavam 90% da produção (Johnson, 1998). 

 

Logo após o lançamento do programa, o Atuação Responsável padeceu de uma melhor 

integração entre os seus associados que facilitasse seu desenvolvimento. Durante o 3° 

Congresso sobre o Atuação Responsável, representantes da ABIQUIM afirmaram que boa 

parte dos gerentes das áreas de meio ambiente, saúde e segurança das indústrias químicas não 

se conheciam. Além disso, o baixo nível de comprometimento de presidentes de diversas 

organizações dificultava a popularização do programa nas unidades produtivas. 

 

Apesar de suas limitações, o programa brasileiro é o mais estruturado na América do Sul. Segue 

basicamente o modelo norte-americano do CMA, sendo que seus princípios diretivos tratam 

genericamente dos padrões éticos do setor em relação às políticas de meio ambiente, saúde e 

segurança. 

 

O programa Atuação Responsável possui seis elementos que, segundo seus representantes, 

foram criados “para tornar realidade a ética na qual o programa se sustenta” (ABIQUIM, 1999; p. 

6). São eles: Princípios Diretivos do Atuação Responsável; Códigos de Práticas Gerenciais; 

Comissões de Lideranças Empresariais; Conselhos Comunitários Consultivos; Difusão para a 

Cadeia Produtiva; e Avaliação do Progresso. 
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Na prática, estes grupos subsidiam o desenvolvimento dos Códigos de Práticas Gerenciais, 

elementos-chaves do programa. Trata-se de manuais preparados pela ABIQUIM que auxiliam as 

empresas a implementar o Atuação Responsável, englobando seis áreas: segurança de 

processos (1994); saúde e segurança do trabalhador (1994); proteção ambiental (1995); 

transporte e distribuição (1995); diálogo com a comunidade e preparação de atendimentos de 

emergência (1997); e gerenciamento de produtos (1997) (ABIQUIM, 1998). 

 

Em linhas gerais, o objetivo é que, por meio destas seis práticas, todos os aspectos referentes à 

saúde, segurança e meio ambiente sejam considerados em todas as fases do ciclo de vida do 

produto, minimizando a geração de efluentes, emissões e resíduos sólidos e a possibilidade de 

eventuais acidentes que afetem os trabalhadores, o meio ambiente e a comunidade vizinha. O 

acompanhamento do desempenho de cada uma das empresas na implementação dos códigos é 

feita a partir de um modelo de auto-avaliação que as empresas enviam à coordenação do 

programa Atuação Responsável na ABIQUIM (ABIQUIM, 1997). 

 

Apesar dos elogios feitos pelo próprio setor ao desempenho do programa no Brasil, não tem sido 

uma tarefa fácil para a ABIQUIM garantir o apoio efetivo de todos os associados. Em 1995, 100 

empresas enviaram suas auto-avaliações. Em 1996, este número caiu para 80; em 1997, para 

50; e, finalmente, em 1998, subiu para 65 empresas. Além disso, sobre o total de associados, 

apenas 80% ratificaram o compromisso com o programa Atuação Responsável® que se tornaria 

compulsório para todos os filiados a partir de 1998. 

 

Diversas são as razões que explicam o baixo retorno das auto-avaliacões e o pequeno 

entusiasmo de algumas empresas em relação à iniciativa, segundo depoimentos de 

representantes da ABIQUIM. 

 

Em primeiro lugar, um número significativo de associados sequer tem como enviar as 

informações, pelo simples fato de não contar com dados sistematizados que permitam preencher 

adequadamente os questionários de auto-avaliação. 

 

Segundo, há ainda um grande receio por parte das empresas em divulgar informações sobre seu 

desempenho, principalmente no que concerne aos acidentes e às emissões de poluentes, 

mesmo sabendo que as informações encaminhadas à ABIQUIM serão mantidas em sigilo. 
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Terceiro, há um problema grave de comunicação entre a ABIQUIM e seus associados em função 

do efetivo descompromisso de um número relevante de empresas em enviar as informações 

solicitadas, mesmo em se tratando de demandas triviais. Um exemplo ilustrativo desta 

dificuldade em relação ao fluxo de informações é um diálogo relatado por um representante da 

ABIQUIM durante o 3º Congresso de Atuação Responsável ®: 

 

“ABIQUIM - Porque ainda não enviou o compromisso, ratificando sua participação no Atuação Responsável ®?  

Empresa -  Que compromisso? 

ABIQUIM - Seria possível enviar até o final do mês o documento para a ABIQUIM? 

Empresa - Eu preciso achar. Ou será que você poderia enviar de novo?”  

 

Para os representantes da ABIQUIM, o problema de comunicação é resultado também de 

mudanças profundas que vêm ocorrendo no setor em função da abertura do mercado, das 

fusões das empresas e dos processos de reestruturação organizacional que resultaram em 

dispensa de um número significativo de funcionários. Estas mudanças nos quadros funcionais 

prejudicam o fluxo de informações, uma vez que pessoas comprometidas com a iniciativa 

acabam se desligando das empresas e prejudicando a continuidade do programa. Importante 

ressaltar que o problema de comunicação e da falta de dados confiáveis foram ressaltados 

também por outros representantes latino-americanos, caso da Argentina e do México, presentes 

no evento. 

 

Por fim, outro ponto que contribui para a resistência de parte dos filiados, particularmente no 

caso das pequenas empresas, é a necessidade de realizar investimentos nas áreas de 

segurança, saúde, meio ambiente e no diálogo com a comunidade. Quanto a este último aspecto 

do programa, apenas as grandes empresas já iniciaram atividades para construir seus 

Conselhos Comunitários Consultivos: 15 Conselhos já estão formados, sendo que apenas dois 

bastante ativos, segundo os próprios representantes da ABIQUIM.20  

 

No Brasil, o programa também contempla uma política específica com as empresas 

fornecedoras e de transporte. Seguindo o conceito “difusão para a cadeia produtiva” previsto 

nesta iniciativa, a ABIQUIM tem procurado estimular o engajamento destas empresas no 

programa. Para se tornar uma parceira, fornecedoras ou transportadoras precisam ser indicadas 

                                                           
20 Os Conselhos Comunitários Consultivos devem são compostos por representantes das empresas e 
membros representativos da comunidade. Esses comitês podem ser formados por uma empresa individual 
ou por um conjunto de empresas da mesma região, como está sendo realizado em Cubatão. 
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por algum membro do programa, sendo que a organização que indica não é responsável pela 

futura parceira. Estas empresas podem se desligar voluntariamente e igualmente ser afastadas 

em função de sua avaliação. 

 

Mesmo não se tratando de um processo de certificação, mas apenas de uma parceria para que 

fornecedoras e transportadoras implantem, com a supervisão e apoio da ABIQUIM, os Códigos 

de Práticas Gerenciais em seus processos, há uma grande resistência por parte dessas 

empresas em se associar à iniciativa. Isto compromete uma avaliação mais precisa do programa 

Atuação Responsável, uma vez que a atividade de transporte, por exemplo, é um elemento 

essencial para a garantia de políticas eficazes nas áreas de segurança, saúde e meio ambiente, 

devido à grande quantidade de produtos perigosos transportados diariamente pelo país. Esta 

situação é agravada pelo fato de que várias indústrias químicas, em função da crise econômica 

vivida pelo país, passaram a escolher empresas de transporte que apresentem menores custos 

e que, muitas vezes, se encontram menos preparadas para atuar em situações de risco, como 

foi lembrado por um participante do 3º Congresso de Atuação Responsável. No momento, a 

ABIQUIM conta duas empresas transportadoras e uma empresa de distribuição de produtos 

químicos como parceiras. 

 

Em função do quadro apresentado, conclui-se que a avaliação da iniciativa é bastante 

semelhante à avaliação do programa nos países desenvolvidos, guardadas as especificidades 

brasileiras. 

 

No Brasil, o programa apresenta-se como um fato inédito para as empresas do setor químico, 

constituindo um espaço privilegiado para que seus filiados compartilhem e disseminem o 

conhecimento e o aprendizado corporativo nas áreas de saúde, segurança e meio ambiente. A 

percepção da importância da iniciativa como fonte de disseminação de conhecimento fez com 

que a ABIQUIM desse início a outro projeto setorial inédito no país chamado de “educação 

química corporativa” que deverá ser implantado no ano 2000 em parceria com Universidades do 

Rio de Janeiro e de São Paulo. 

 

Este projeto, que terá como um dos pilares o programa Atuação Responsável, tem como 

objetivo construir um centro de excelência na área química facilitando um processo de formação 

continuada no próprio local de trabalho a partir de tecnologias disponíveis de ensino à distância. 
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Ele procura eliminar uma das principais barreiras para a formação continuada em empresas que 

é a ausência do local de trabalho para cursos de longa duração. 

 

Além disso, segundo representantes da ABIQUIM, o aprendizado para as empresas em 

decorrência da implantação do Atuação Responsável facilita o processo de implantação da 

ISO 14000, já que há diversos pontos em comum nas duas iniciativas. Isto é fundamental para 

as empresas uma vez que, na medida em que se prega uma diminuição das barreiras comerciais 

tradicionais, impondo um novo padrão de competitividade para a indústria nacional, o 

desenvolvimento das certificações ambientais globais poderia constituir um novo instrumento de 

barreira comercial para as empresas brasileiras no setor. Com efeito, diversas empresas 

brasileiras, especialmente em setores controvertidos como o químico e petroquímico, já se 

certificaram com a ISO 14000 ou estão se preparando para a certificação. Das primeiras 100 

empresas certificadas no Brasil, 32 pertencem ao setor químico e petroquímico, enquanto a 

eletro-eletrônica, setor que ocupa a segunda posição, possui 12 empresas certificadas. Desse 

total, 16 empresas são associadas à ABIQUIM (Meio Ambiente Industrial, 1999). 

 

Outro benefício da implementação do programa no país tem sido o desenvolvimento de uma 

postura muito mais favorável ao diálogo com stakeholders externos, que tem propiciado uma 

maior aproximação de representantes da indústria química com outros atores. Um bom exemplo 

da nova postura foi o convite feito a representantes de órgãos ambientais, do Ministério do 

Trabalho e de sindicatos para participarem do 3º Congresso de Atuação Responsável, quando 

tiveram a oportunidade de apresentar seus pontos de vista em relação aos problemas relativos 

ao meio ambiente, à saúde e à segurança. Na oportunidade, sindicalistas elogiaram a iniciativa 

da ABIQUIM por propiciar o estabelecimento de um novo canal de comunicação entre empresas 

e trabalhadores. 

 

Outro ponto positivo tem sido o estímulo para que as organizações associadas implementem ou 

aprimorem o canal de comunicação com as comunidades locais. Muitos associados que 

ignoraram por muito tempo as demandas e queixas da população nas localidades em que estão 

inseridos, procuram desenvolver uma relação colaborativa por meio de um diálogo maior com 

representantes comunitários e maior participação da empresa em projetos de interesse social na 

comunidade. 
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Além disso, como será mostrado no último capítulo desta pesquisa,  há indícios de uma maior 

preocupação por parte das empresas, ainda que de forma incipiente, em sistematizar melhor os 

dados referentes aos impactos socioambientais de suas ações. 

 

No entanto, é justamente a carência de dados sistematizados até o momento sobre o 

desempenho das empresas que pode ameaçar a credibilidade do programa e que dificulta a 

mensuração da exata contribuição desta iniciativa para a melhoria da performance 

socioambiental das empresas do setor químico. Como já comentado, são poucas aquelas 

dispostas ou preparadas para disponibilizar indicadores de desempenho que permitam avaliar a 

efetividade da implantação do programa no país. 

 

Até o momento, os resultados da auto-avaliação conduzida pela ABIQUIM reúnem dados 

sistematizados de 65 empresas que responderam sobre o grau de implantação do Código em 

que se encontram e sobre seus indicadores de desempenho ambiental. 

 

No que tange à implantação do Código, a auto-avaliação busca verificar o estágio em que se 

encontra o ajuste dos programas internos das empresas às práticas gerenciais de cada código, 

sem questionar a qualidade e o desempenho das soluções utilizadas. As práticas gerenciais 

destes códigos contemplam comprometimento e participação gerencial; inventário de efluentes, 

emissões e resíduos; redução de resíduos de terceiros; proteção de águas subterrâneas; 

programas de treinamento, entre outros21.  

 

Quanto aos indicadores de desempenho, eles surgem da percepção por parte da ABIQUIM e de 

seus associados da necessidade de quantificar as ações de proteção ambiental. Segundo 

Ribeiro (1999), o indicador deve ser aplicável a todo o universo de empresas signatárias do 

                                                           
21 As empresas são classificadas segundo o estágio em que se encontram na implantação destas práticas 
segundo a seguinte escala: 
 
Estágio I: Nenhuma ação; Estágio II: Avaliando as práticas existentes na empresa em relação à prática do 
Código; Estágio III: Desenvolvendo “plano de ação” e projetos específicos para a  implantação da prática 
gerencial; Estágio IV: Aplicando o “plano de ação”; Estágio V: Prática gerencial implantada; e Estágio VI: 
Promovendo a melhoria da prática gerencial. 

Os resultados das auto-avaliações da gestão dos seis códigos de práticas gerenciais mostram que, em 
1998, já se encontravam nos estágios V e VI 48% das 24 práticas de segurança e processo; 45% das 26 
práticas em transporte e distribuição; 46% das 15 práticas em proteção ambiental; 37% das 20 práticas do 
código de diálogo com a comunidade e atendimento de emergência; e 28% das 12 práticas em 
gerenciamento de produto (ABIQUIM, 1999). 
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programa Atuação Responsável, uma vez que será utilizado para divulgar os resultados 

globais, decorrentes da implementação das diversas práticas. 

 

Outra preocupação no desenvolvimento desta atividade foi construir um conjunto de indicadores 

compatível com o que está sendo utilizado em outros países para que seja possível uma futura 

comparação do programa brasileiro com seus pares. As tabelas abaixo apresentam os 

resultados sistematizados até o momento: 

 

Tabela 9: Indicadores de desempenho de segurança de processos 

 

Indicador Resultado 
N° de eventos com fogo ou explosão, que causaram perda de propriedade 
acima de US$ 25.0000,00. 

14 

N° de eventos com vazamento de mais de 2.300 quilos de produto 
inflamável, ou de quantidade acima dos limites da relação de produtos 
químicos reportáveis. 

22 
 

N° de eventos de segurança de processos que causaram lesões como 
afastamento ou fatalidade a trabalhadores ou contratados, ou 
hospitalização por mais de 24h de pessoas da comunidade.  

46 

           Fonte: ABIQUIM, 1999 

 

Tabela 10: Indicadores de desempenho em saúde e segurança do 

                                        trabalhador 

 

Indicador Resultado 
Taxa de freqüência de acidentes típicos total  17,67 acidentes/milhão de horas 

trabalhadas 
Taxa de gravidade de acidentes típicos 200,07 dias perdidos 

debitados/milhão de horas 
trabalhadas 

N° de acidentes incapacitantes 5 
N° de acidentes fatais 1 

           Fonte: ABIQUIM, 1999 

 

Tabela 11: Indicadores de desempenho em transporte e distribuição 

 

Indicador Resultado 
N° de acidentes sem danos 70 
N° de acidentes com vazamento 51 
N° de acidentes com morte, ferimentos sérios ou relevante impacto 
ambiental 

10 

           Fonte: ABIQUIM, 1999 
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Tabela 12: Indicadores de desempenho em proteção ambiental 

 

Indicador 
Resultado 

Geração (para disposição) de resíduos perigosos e não perigosos. 115.944 t/ano 

Emissões gasosas: dióxido de enxofre 45.265 t/ano 

Emissões gasosas: dióxido de carbono 7.932.871 t/ano 

Efluentes líquidos: Volume lançado 101.086.274 m3/ano 

Efluentes líquidos: Fósforo total 1.021.109 kg/ano 

Efluentes líquidos: Nitrogênio total 1.920.779 kg/ano 

Efluentes líquidos: Demanda Química de Oxigênio (DQO) 17.565.719 g/ano 

Efluentes líquidos: Metais pesados 19.095.598 gr/ano 

Consumo de recursos naturais: Energia (elétrica e combustíveis) 8.298.969 MWh/ano 

Consumo de recursos naturais: Água 218.400.522 m3/ano 
          Fonte: ABIQUIM, 1999 

 

Alguns aspectos devem ser destacados em relação aos dados apresentados. A iniciativa é muito 

importante pois, pela primeira vez no país, um setor industrial se preocupa com a quantificação 

de sua contribuição na emissão de resíduos e consumo de recursos naturais. Este fato assume 

uma relevância ainda maior quando se pensa na carência de dados sistematizados sobre os 

impactos socioambientais da atuação empresarial. A própria CETESB, que poderia estar 

desenvolvendo estas informações em função do seu histórico de atuação, ainda não possui este 

tipo de informação disponibilizada para o público em geral22. 

 

Também é inédita a sistematização de informações sobre acidentes nas unidades industriais e 

nas atividades de transporte e distribuição por parte do setor, visando uma futura divulgação dos 

resultados. 

 

Em que pese os aspectos positivos da iniciativa, há que se considerar que as informações 

coletadas correspondem ao questionário de apenas 65 empresas do setor químico associadas 

ao programa. Sendo o universo de empresas do complexo químico muito maior, os dados 

apresentados correspondem a uma pequena fração do setor23. Além disso, como ainda não 

                                                           
22 Segundo entrevistas realizadas na CETESB, a empresa dispõe de publicações contendo informações sobre o 
impacto ambiental das atividades empresarias como Inventários de Resíduos Sólidos, Inventário da Fontes de 
Poluição e Monitoramento da Qualidade Ambiental. No entanto, deficiências na metodologia na coleta e 
sistematização dos dados impedem que a sociedade tenha uma real dimensão dos impacto do conjunto das 
emissões sobre a qualidade ambiental e a contribuição das várias unidades industriais para o agravamento dos 
riscos socioambientais. 
23 O Anuário de Indústrias Químicas produzido pela ABIQUIM relaciona aproximadamente 600 empresas sendo que, 
segundo estimativa da própria ABIQUIM, cerca de 3.000 empresas operando no país podem ser associadas ao 
setor químico. 



  

 

                                                                                                                                                                  149 
 

 

existem séries históricas, não é possível precisar uma tendência do comportamento das 

emissões e do consumo de energia. Por fim, todas as informações são apresentadas de forma 

global, impedindo que a sociedade consiga perceber a contribuição das diferentes empresas no 

total da emissão como é feito, por exemplo, nos Estados Unidos, por meio do TRI. 

 

Na avaliação do Greenpeace no Brasil, por exemplo, o programa perdeu uma boa oportunidade 

de fazer o que seria certo, levando informações ao público e comprometendo-se a realizar 

esforços para diminuição da emissão e substituição de produtos considerados tóxicos. Segundo 

o depoimento de Marcelo Furtado, coordenador de Resíduos Tóxicos da ONG, em entrevista 

realizada para este trabalho em novembro de 1999: 

 

“O programa oferece o mínimo que toda a empresa deveria fazer na área socioambiental, mas é apresentando para 

a sociedade por meio de uma lente de aumento, com objetivos claros de vender uma imagem de responsabilidade 

socioambiental para a mídia. (...) A indústria aprendeu a trabalhar com a mídia na medida certa para se proteger das 

ações ilegais que comete e convencer o público de que mesmo não fazendo tudo certo, está no caminho e, 

portanto, merece crédito e tempo. (...) Mas quanto tempo nós temos? Quanto tempo eu ainda posso conviver com 

este produto? Quanto tempo mais nós podemos aceitar o DDT?” 

 

Ainda segundo o Greenpeace, o diálogo no Brasil entre o setor industrial e outras organizações 

tem uma história mais recente do que nos países desenvolvidos, sendo que, até o momento, 

representantes da indústria química e organizações ambientalistas como o Greenpeace ainda 

não podem ser considerados interlocutores. Furtado apresenta como exemplo desta falta de 

diálogo o desinteresse das organizações industriais para com o desafio lançado pela ONG: em 

um período de 10 anos, deveriam ser totalmente eliminados seus efluentes e resíduos tóxicos. A 

Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul foi a única representante empresarial no país a 

aceitá-lo. Furtado lembra que a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e a ABIQUIM 

simplesmente ignoraram a proposta. Para ele, propostas voluntárias como aquelas preconizadas 

pelo programa Atuação Responsável carecem de legitimidade e credibilidade. Só poderiam se 

concretizar na medida em que houvesse mais informações disponibilizadas pelo setor para a 

sociedade e que o mesmo assumisse suas falhas. Como exemplo, cita a Solvay Indupa do Brasil 

no caso da cal contaminada por dioxina (1999) ou da Rhodia sobre a contaminação de 

trabalhadores com dioxinas e organoclorados em Cubatão24. 

                                                           
24 No dia 7 de junho de 1993, a Justiça de Cubatão determinou a total interdição da unidade química da Rhodia em 
Cubatão em razão da contaminação de sua planta com produtos altamente prejudiciais à vida humana e ao meio 
ambiente, particularmente no que tange aos recursos hídricos. Entre os produtos, destacam-se o hexaclorobenzeno 
e o hexabutadieno, relacionados a problemas de câncer e graves problemas de intoxicação. O Ministério Público e a 
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Com efeito, a Solvay Indupa do Brasil, signatária programa, além de negar os problemas com o 

produto, também recusou o envio de informações sobre o fato solicitado pela ONG. Somente 

após intervenção do Ministério Público, a empresa enviou um relatório de cerca de 1.000 

páginas sobre a ocorrência. Importante destacar que houve também resistência da CETESB em 

encaminhar estas informações à ONG. De fato, apenas a partir de nova exigência do Ministério 

Público, o órgão ambiental, que havia entregue um documento inicial de 4 páginas, enviou um 

relatório de 200 páginas sobre o ocorrido. 

 

Embora os próprios representantes da ABIQUIM critiquem as ações da Solvay Indupa nesse 

episódio, não está previsto para ela ou qualquer outra empresa associada nenhum tipo de 

punição em casos como este no qual a ação da empresa contraria os objetivos do programa ou 

mesmo para aquelas que não consigam implantar as práticas gerenciais no prazo estipulado 

pela organização. Ainda assim, desde 1998, a implantação do programa Atuação Responsável 

tornou-se obrigatória para todos os associados da ABIQUIM, o que fez com que algumas 

empresas se desligassem da associação. Ciente do problema de credibilidade das informações 

divulgadas, a ABIQUIM iniciou discussões em 1999 para a incorporação de terceiros no 

processo de avaliação dos indicadores, sendo que até o momento o levantamento continua a ser 

feito a partir das auto-avaliações das empresas e da sistematização dessas informações por 

parte da ABIQUIM. 

 

Considerando o que foi apresentado neste capítulo, verifica-se que a conjunção de uma série de 

forças endógenas e exógenas está levando o setor químico brasileiro a incorporar a 

preocupação socioambiental. Com efeito, analisando a pesquisa “Gestão Ambiental na Indústria 

Brasileira”, realizada pelo BNDES, CNI e SEBRAE (1998) com 1.451 empresas, sendo 80 do 

setor químico, é possível confirmar esta multiplicidade de forças indutoras assim como os 

principais procedimentos de gestão ambiental adotados pelas empresas: 

 

                                                                                                                                                                          
Curadoria do Meio Ambiente, responsáveis pelo fechamento legal da fábrica, obrigaram a Rhodia a dar garantias 
integrais de emprego por 4 anos e arcar com os custos da avaliação e tratamento médico vitalício aos 156 operários 
afastados pelo fechamento. Hoje, a empresa continua proibida de retomar as atividades e iniciou um plano de 
recuperação ambiental da área. Segundo a Associação de Contaminados por Organoclorados (ACPO), sete 
funcionários já morreram em função da contaminação ocorrida (ACPO, 1999). 
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Tabela 13: Razões e estratégias para adoção da gestão ambiental no setor químico 

 

Razões para adoção de práticas de gestão 
ambiental no setor químico  

(%) Implementação de procedimentos de gestão 
ambiental no setor químico 

(%) 

Atender a exigência para licenciamento 77 Reciclagem ou aproveitamento de sucatas, resíduos 
ou refugos 

46 

Estar em conformidade com a política social da 
empresa 

66 Controle, recuperação ou reciclagem das descargas 
líquidas da atividade industrial 

42 

Reduzir custos dos processos industriais 48 Disposição adequada de resíduos sólidos ou lixo da 
atividade industrial 

33 

Atender a regulamentos ambientais apontados por 
fiscalização de órgão ambiental 

39 Redução do uso (conservação) de energia por 
quantidade de produto fabricado 

32 

Melhorar a imagem perante a sociedade 23 Cursos ou treinamento da mão-de-obra para prática 
dos procedimentos relacionados 

28 

Atender à reivindicação da comunidade 11 Redução do uso (conservação, recuperação ou 
reciclagem) de água por quantidade de produto 
fabricado 

27 

Atender o consumidor com preocupações 
ambientais 

9 Redução do uso de matéria-prima por quantidade de 
produto fabricado ou substituição de fonte de energia 
para reduzir níveis de poluição 

27 

Aumentar a qualidade dos produtos 9 Controle de ruídos e vibrações 26 
Não adotou 5 Mudanças nos procedimentos de estocagem 

transporte, manuseio, distribuição e disposição final 
dos produtos ou materiais perigosos e suas 
embalagens 

22 

Atender às exigências da instituição financeira ou 
de desenvolvimento que financia o 
estabelecimento 

2 Dar preferência a fornecedores e distribuidores que 
não têm uma imagem ambiental negativa 

19 

Atender à pressão de organização não-
governamental ambientalista 

0 Controle ou recuperação dos gases e emissões 
gasosas da atividade industrial 

15 

Aumentar a competitividade das exportações 0 Mudanças na composição, desenho e embalagem do 
produto para tornar seu uso menos danoso à saúde 
humana e ao meio ambiente 

14 

Outras  16 Não realiza qualquer procedimento que poderia estar 
associado à gestão ambiental 

14 

  Outros 3 
Fonte: BNDES, CNI e SEBRAE (1998) 

 

De um lado, os dados mostram que, para as empresas químicas no Brasil, entre os diversos 

fatores indutores, a política social da empresa é quase tão importante quanto a exigência de 

licenciamento. De outro, que apenas 14% das empresas pesquisadas não realizam qualquer 

procedimento de gestão ambiental, sendo que, das que implementaram as iniciativas, as mais 

importantes encontram-se nas áreas de controle de efluentes e resíduos sólidos e reciclagem de 

sucata. Outro dado importante é que apenas 28% das empresas oferecem cursos e 

treinamentos na área. 

 

Como os dados apresentados agregam informações de empresas de diferentes tamanhos não é 

possível inferir se retratam exatamente a realidade das grandes empresas que constitui objeto 

deste estudo. Com o objetivo de entender mais detalhadamente como as mudanças em curso, 

no ambiente internacional e nacional, estão afetando o processo de tomada de decisão de 

empresas químicas no campo socioambiental no país, e considerando os dados sistematizados 
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nos capítulos anteriores sobre risco e formação, serão apresentados a seguir três estudos de 

caso, nos quais serão analisados os programas de educação corporativa e seus reflexos sobre o 

desempenho socioambiental das organizações. 

 

 

 


