
1 

 

JUSTIÇA AMBIENTAL E ACIDENTES QUÍMICOS: UMA ANÁLISE DA INDÚSTRIA QUÍMICA.  
 
Eje Temático: Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable 
 

Angélica Vieira de Souza 
Mestranda do PPGGEO UNESP/ Rio Claro- Brasil 

E-mail: angelicaviso@hotmail.com 
 

 Auro Aparecido Mendes  
Professor Adjunto do Departamento de Geografia 

UNESP Rio Claro - Brasil.  
E-mail: auromendes@uol.com.br 

 
Trabalho realizado com o auxílio da FAPESP –  

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. 
 

RESUMO 

O presente trabalho compreende a relação entre a indústria química e as questões ambientais e 

sociais, pautando-se na justiça ambiental. A indústria química é considerada o setor industrial 

com maior potencial poluidor de solo e água.  A década de 1980 foi marcada pela necessidade 

da proteção ambiental, com controle na instalação de novas indústrias químicas e emissões nas 

indústrias exigentes, e substituição de materiais e substâncias com alto potencial poluidor, pois 

ocorreu uma maior exposição aos riscos ambientais, pela população que vive no entorno desse 

tipo de indústria e principalmente aos trabalhadores dessas indústrias, também ocorreu uma 

negligência com as questões ambientais atreladas a indústria química.  

Palavras-chave: Justiça Ambiental; Indústria Química; Acidentes Químicos; Estado de São 
Paulo. 
 

INTRODUÇÃO 

 

 Neste trabalho apresento a indústria química paulista, relacionando-a com a temática da 

justiça ambiental, utilizando o exemplo de injustiça ambiental, ocorrido nos Estados Unidos, 

relatado no Relatório de Pesquisa dos pesquisados Elliot; Wang; Lowe e Kleindorfer publicado 

na J. Epidemiol Community Healt 2004, intitulado Justiça Ambiental: frequência e gravidade dos 

acidentes químicos da indústria nos EUA e do nível socioeconômico de comunidades vizinhas. O 

conceito de justiça ambiental é entendido por um tratamento igualitário a todas as pessoas, sem 

haver discriminações relacionadas à classe social e raça/cor, no que diz respeito às proposições 

de leis ambientais e aplicações dessas leis. 
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O Relatório de Pesquisa apresenta uma análise dos dados demográficos dos municípios 

onde estão localizadas as indústrias químicas e do risco de liberação química acidental e de 

ferimentos resultantes dessas instalações. São estudados o risco de localização, o risco de uma 

instalação, que possui grandes volumes de produtos químicos perigosos em determinadas 

comunidades; e o risco de operações, o risco de ocorrer acidentes. No período de 1994 a 2000, 

foram analisados dados de acidentes da indústria química em 15.083 indústrias químicas que 

utilizam uma ou mais substâncias inflamáveis ou tóxicas acima do limite autorizado.  

Os acidentes químicos podem ocasionar contaminação em solos, águas e ar. No caso, 

de contaminação de solos e águas por vazamento de substâncias químicas, são adotados 

procedimentos para analisar os possíveis efeitos da contaminação nas águas e na alteração dos 

ecossistemas contaminados, por meio das concentrações das substâncias químicas. No período 

de 1945 e 1951 foram registrados, no Brasil, 20 acidentes químicos considerados severos, com 

mais de cinco óbitos, já no período de 1945 a 1961, foram 66 acidentes químicos severos, o que 

revela aumento na seriedade e ocorrência dos acidentes químicos relacionados á indústria 

química. O estado de São Paulo, em 1984, apresentou o maior acidente químico, em número de 

óbitos, registrado no Brasil. Ocorreu uma explosão do oleoduto da empresa Petrobrás, localizado 

no município de Cubatão, a qual originou um incêndio com a gasolina que era transportada pelo 

oleoduto, com o registro de 508 óbitos. 

A década de 1980 foi marcada pela necessidade da proteção ambiental, com controle na 

instalação de novas indústrias e emissões nas indústrias exigentes, e substituição de materiais e 

substâncias com alto potencial poluidor.  No ano de 1984, a Canadian Chemical Producers 

Association publicou um documento de gestão ambiental voluntária para o setor químico, 

denominado “Statement of Responsible Care and Guiding Principles”, conhecido como o 

Programa de Atuação Responsável, com o intuito de promover a gestão segura dos processos 

químicos e produtos.  

 

JUSTIÇA AMBIENTAL  

 

Segundo Acselrad (2004, p.25) “o movimento de justiça ambiental constituiu-se nos EUA 

a partir de uma articulação criativa entre lutas de caráter social, territorial, ambiental e de direitos 

civis”. A partir do final da década de 1960, houve uma preocupação com as questões ambientais, 

relacionando-as com as comunidades próximas a indústrias poluentes e depósitos de tóxicos. 

Mas, conforme Bullard (2004), o início do movimento por justiça ambiental ocorreu em 1982, em 



3 

 

Warren County, na Carolina do Norte, devido ao protesto contrário a instalação de um depósito 

de bifenil policlorado (PCB). 

 

Nesta ocasião, a comunidade organizada manifestou concretamente sua 
vontade de recusar a reprodução da desigualdade de poder e a subordinação 
continuada à dominação exercida pela imposição desigual dos danos 
ambientais. (...) manifestava-se a constituição de um forç coletiva que se 
opunha a uma prática que lhes parecia como de despossessão ambiental e 
de imposição do poder decisório de terceiros sobre os atributos qualitativos 
de seu ambiente (ACSELRAD 2004, p.30). 

  

 Conforme Acselrad, Herculano e Pádua (2004), desde o início da década de 1980, 

entende-se justiça ambiental como um conjunto de princípios que garanta que nenhum grupo 

social receba uma maior parcela de degradação do espaço coletivo.  

 Na década de 1980, nos Estados Unidos, houve uma pressão nacional, devido à 

ocorrência de muitos desastres ambientais, para que a justiça ambiental integra-se as políticas 

governamentais. No ano de 1992, foi estabelecido a Agência de Proteção Ambiental dos Estados 

Unidos – EPA, com a direção de todas as agências federais para desenvolver uma estratégia de 

justiça ambiental, identificar e tratar efeitos adversos a saúde, políticas de programas ambientais 

e atividades realizadas próxima a minoria e as populações de baixa renda. A EPA define justiça 

ambiental como:  

 

Tratamento justo e o significativo envolvimento de todas as pessoas, 
independente de raça, cor, nacionalidade ou rendimento, no 
desenvolvimento, implementação e cumprimento das leis, regulamentações e 
políticas públicas ambientais. Tratamento justo significa que nenhum grupo 
de pessoas, incluindo os grupos raciais, étnicos e socioeconômicos devem 
arcar com um peso desproporcional das consequências ambientais negativas 
resultantes de operações comerciais, industriais ou municipais ou da 
execução de políticas públicas e programas federais, estaduais, locais e 
tribais (U.S Environmental Protection Agency 1998; Council on Environmental 
Quality 1997 apud BULLARD 2004, p. 46).  

 

 Em 1987, após o ocorrido em Warren County, a Comissão de Justiça Racial da United 

Church of Christ realizou uma pesquisa que revelou que:  

 

A proporção de residentes que pertencem a minoria étnicas em comunidades 
que abrigam depósitos de resíduos perigosos é igual ao dobro da proporção 
de minorias nas comunidades desprovidas de instalações. O fator raça 
revelou-se mais fortemente correlacionado com a distribuição locacional dos 
rejeitos perigosos do que o próprio fator de baixa renda (ACSELRAD 2004, p. 
26).   
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 A partir dessa pesquisa iniciaram-se discussões e pesquisas que relacionaram as 

questões ambientais, os aspectos sociais e raciais, “a pesquisa participativa envolveria, como 

co-produtores do conhecimento, os próprios grupos sociais ambientalmente desvantajados, 

viabilizando uma apropriada integração analítica entre processos biofísicos e sociais” 

(ACSELRAD 2004 P.27).  

 Conforme Elliott; Wang; Lowe e Kleindorfer (2004) pesquisas em políticas econômica e 

pública e em saúde pública verificaram associações entre os riscos ambiental e de saúde, com 

instalações industriais e nível socioeconômico de certas comunidades. A primeira justificativa 

para essa associação é devido ao baixo valor de propriedades localizadas em áreas industriais, 

o que proporciona uma migração de grupos de menor nível socioeconômico para essas 

localizações. Também se considerou que grandes indústrias optam por se localizarem em áreas 

com população de menor nível socioeconômico, devido falta de ação coletiva nessas 

localizações e menor monitoramento por parte do governo.  

 Conforme Brown apud Elliott; Wang; Lowe e Kleindorfer (2004), os afro-americanos com 

baixo nível socioeconômico estão desproporcionalmente propensos a viverem próximo aos 

locais com resíduos perigosos, com exposição à poluição do ar e/ou de outras emissões tóxicas. 

Segundo Perlin apud Elliott; Wang; Lowe e Kleindorfer (2004), os afro-americanos vivem mais 

próximos às fontes de emissão industrial do que pessoas brancas e que as crianças e jovens 

afro-americanos estavam mais propensos a viverem próximos de uma ou mais fontes poluidoras 

do ar, do que as crianças brancas.  

 

Pessoas de comunidades de cor frequentemente vítimas de decisões acerca 
do uso do solo que refletem os arranjos de poder dominantes na sociedade. 
Historicamente, zoneamento (ou rezoneamentos) excludentes têm sido uma 
forma sutil da autoridade governamental e do poder promoverem e 
perpetuarem práticas discriminatórias, incluindo o planejamento ambiental 
(BULLARD 2004, p. 55).  

  

 O nível socioeconômico e a distribuição geográfica são fatores expressivos, ao 

determinarem a localização de indústrias altamente impactantes, com risco ambiental, poluição 

do ar e do solo, e eliminação de resíduos em determinadas comunidades. Conforme Elliott; 

Wang; Lowe e Kleindorfer (2004), nos Estados Unidos, devido às questões social e geográfica, 

termos como NIMBY (não no meu quintal), LULU (uso do solo localmente indesejável), e 

Dumping Dixie (caldeirão de despejo) começaram a ser utilizados.  



5 

 

Indústrias e governos têm frequentemente explorado a vulnerabilidade 
econômica das comunidades pobres, dos estados pobres, das nações 
pobres, das regiões pobres para suas operações de risco. Líderes de justiça 
ambiental têm demandado que nenhuma comunidade ou nação, rica ou 
pobre, urbana ou suburbana, branca ou negra, seja transformada em uma 
zona de sacrifício ou área de depósitos (BULLARD 2004, p. 59).  

 

 Em 1992, a EPA publicou o Relatório “Equidade Ambiental: reduzindo riscos para todas 

as comunidades” conforme Bullard (2004) a equidade situa-se em três amplas categorias:  

Equidade de Procedimentos refere-se à questão da justiça: a extensão em 
que as regras governamentais, regulamentações, critérios de avaliação e 
cumprimento das leis são aplicados uniformemente em todas as regiões e de 
modo não discriminatório. (...) Equidade Geográfica refere-se à localização e 
configuração espacial das comunidades e sua proximidade com fontes de 
riscos ambientais, instalações perigosas e usos do solo localmente 
indesejados. (...) Equidade Social serve de critério para avaliar o papel dos 
fatores sociológicos nas decisões ambientais, tais como raça, etnicidade, 
classe, cultura, estilos de vida, poder político etc (BULLARD 2004, p. 47).  

  

 Conforme Acselrad, Herculano e Pádua (2004), têm sido, amplamente, difundidas 

discussões sobre justiça ambiental, principalmente em localidades que possuem histórico de 

desigualdades sociais. Segundo os autores, no Brasil, a temática da justiça ambiental tem sido 

reinterpretada, pois o país é caracterizado por inúmeras desigualdades. No Brasil, existem 

diversos movimentos que lutam: contra a contaminação e degradação de espaços coletivos; a 

favor de direitos trabalhistas; contra doenças e mortes causadas devido ao uso de agrotóxicos; 

contra a desapropriação de moradores de determinadas áreas de interesse privado e estatal, o 

que revela o quadro de injustiça socioambiental no Brasil (ACSELRAD; HERCULANO; PÁDUA 

2004, p. 11).  

 A injustiça ambiental, no Brasil, ocorre na forma desigual de obtenção de recursos 

naturais e do território; no usufruto de benefícios do meio ambiente pela elite brasileira e da 

exposição aos riscos e custos ambientais (ACSELRAD; HERCULANO; PÁDUA 2004).  

  

(...) a injustiça ambiental resulta da lógica perversa de um sistema de 
produção, de ocupação do solo, de destruição de ecossistemas, de alocação 
espacial de processos poluentes, que penaliza as condições de saúde da 
população trabalhadora, moradora de bairros pobres e excluída pelos 
grandes projetos de desenvolvimento. Uma lógica que mantém grandes 
parcelas da população às margens das cidades e da cidadania (...) que 
permite que grandes empresas lucrem com a imposição de riscos ambientais 
e sanitários aos grupos que, embora majoritários, por serem pobres, tem 
menos poder de se fazer ouvir na sociedade e, sobretudo, nas esferas de 
poder (ACSELRAD; HERCULANO; PÁDUA 2004, p. 15). 
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RELATÓRIO DE PESQUISA – UM EXEMPLO DE INJUSTIÇA AMBIENTAL  

 

 Estudo realizado pelos pesquisadores, M.R. Elliott; Y. Wang; R.A. Lowe e P.R. 

Kleindorfer, da Universidade da Pennsylvania, nos Estados Unidos, revelam que as maiores e 

mais intensivas instalações químicas tendem a se localizarem em municípios com maiores 

populações de afro-americanos e com alta desigualdade nos níveis de renda.  

 

Ao não compartilhar o poder político, essas comunidades negras são pouco 
consideradas nos processos decisórios que afetam o uso das terras próximas 
às suas casas. As comunidades mais ricas, brancas e politicamente 
articuladas têm tido mais êxito em manter afastadas as indústrias perigosas 
(ROBERTS; TOFFOLON-WEISS 2004, p. 82).  

 

 Neste estudo foi realizado uma análise associando os dados demográficos, dos 

municípios em que as indústrias químicas estão instaladas, dos riscos de acidentes químicos e 

ferimentos resultantes da indústria química. No período de 1994 a 2000, foram coletados dados 

de 15. 083 instalações industriais dos Estados Unidos, que usaram uma ou mais das 140 

substâncias inflamáveis ou tóxicas, consideradas acima de um limiar determinado pelo governo 

dos Estados Unidos, a análise foi realizada em 2.333 municípios.  

 Foram considerados dois potenciais de impactos para analisar os potenciais riscos 

acometidos as comunidades do entorno as indústrias químicas. O risco local (sobre a localização 

das instalações perigosas) e o risco de operação (sobre os métodos e padrões de operação 

utilizados nessas instalações).  

 Na primeira etapa do estudo considerou-se a associação estatística entre as 

características da comunidade e a localização das indústrias, o risco local, no qual foi medido o 

risco de uma instalação perigosa, refletida pela quantidade de produtos químicos armazenados e 

seu potencial de dano, condicionado à comunidade. A segunda etapa constituiu-se de análise do 

risco de operação, de possíveis acidentes, ferimentos e danos à vizinhança.  

 As informações sobre o risco de instalação foi obtido a partir de um banco de dados do 

governo dos Estados Unidos, informações da data e hora do acidente e número de lesões ou 

morte de trabalhadores. Nessa etapa houve preocupação com o número total de acidentes; 

lesões e mortes.  
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 No período de 1994 a 1999, do total das 15.083 instalações químicas investigadas: 

1.183 (7,8%) instalações relataram pelo menos um acidente e 669 (4,4%) relataram acidentes 

associados com lesões aos trabalhadores.  

 Os acidentes das 1.183 instalações químicas com pelo menos um acidente químico 

foram caracterizadas do seguinte modo: 70% dessas instalações apresentaram exatamente um 

acidente químico; enquanto que 30% relataram dois ou mais acidentes, sendo que 30% 

apresentaram exatamente uma lesão e 27% relataram duas ou mais lesões.  

 Os produtos químicos mais comuns relatados nos acidentes destas instalações foram o 

cloro, presente em 696 dos acidentes; a amônia, responsável por 594 acidentes químicos e uma 

mistura inflamável, contida em 100 acidentes químicos.   

 Os pesquisadores constataram que os municípios com maior quantidade de afro-

americanos tendem a ter maior diferença de rendas, com altas taxas de pobreza e maior renda 

média e as instalações químicas que utilizam muitos produtos químicos localizam-se em 

municípios com extremos de rendas e mais fortemente nos municípios com maioria da 

população formada por afro-americanos. Em 1983, um estudo do U.S. General Accounting 

Office, intitulado Siting of Hazardous Waste Landfills and Communities revelou que:  

 

75% das imediações dos aterros comerciais de resíduos perigosos situados 
na Região 4 (que compreende oito estados no Sudeste dos Estados Unidos) 
se encontravam predominantemente localizados em comunidades afro-
americanas, embora estas representassem apenas 20% da população da 
região (BULLARD 2004, p. 45).  

 

 Comparando as instalações químicas com o mesmo número de produtos químicos 

perigosos; mesmo perigo para o número e quantidade de produtos químicos e o mesmo número 

de trabalhadores, verificou-se que as instalações localizadas em municípios com maioria de afro-

americanos são mais propensas a terem acidentes químicos.  

 Conforme Bullard (2004), o uso do solo urbano nos Estados Unidos é regulado pelo 

zoneamento, por meio de definição de uso do solo residencial, comercial e industrial. O 

zoneamento tem sido utilizado pelas comunidades para se manifestarem contrárias a 

determinadas indústrias em seus bairros, como a ideologia de “não no meu quintal” (NIMBY). 

Mas em Houston, no Texas, cidade que não possui zoneamento, a população branca passou a 

utilizar a ideologia de “coloque no quintal dos negros” (PIBBY),e há mais de cinco décadas as 

áreas das vizinhanças negras de Houston ter servido de depósitos de lixo e utilizadas por aterros 

e incineradores (BULLARD 2004, p. 55-56). 
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QUESTÕES AMBIENTAIS E INDÚSTRIA QUÍMICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 O desenvolvimento da indústria química, intensificado após a II Guerra Mundial, resultou 

no aumento da exposição aos riscos químicos, por meio das diversas etapas de produção. 

Houve aumento no número de pessoas expostas as substâncias químicas, acarretando 

problemas de saúde aos trabalhadores das indústrias químicas e aos moradores do entorno das 

indústrias, e também crescimento da poluição industrial, prejudicial ao meio ambiente, como 

contaminação de solo e água.  

 No Brasil, na década de 1980, houve muitos debates sobre as exposições químicas a 

que muitos trabalhadores estavam sujeitos. Conforme Martins (2004), esses debates e lutas por 

justiça ambiental, ampliaram as ações entre os trabalhadores e as centrais sindicais com o 

restante da sociedade.   

 A indústria química Rhodia, na década de 1980, provocou o maior caso de contaminação 

por POPs no Brasil, na Baixada Santista – SP, nos municípios de Cubatão, São Vicente e 

Itanhaém, um dos 10 maiores acidentes de contaminação do solo e das águas subterrâneas 

mundial.   

Essas substâncias tóxicas são geradas em diversos processos industriais 
que empregam cloro e derivados do petróleo. Os POPs são tóxicos aos seres 
vivos, não sendo eliminados pelos organismos com facilidade e demandando 
décadas para tal. Resistentes à degradação química, biológica e fotolítica (da 
luz), afetam a saúde humana e os ecossistemas, mesmo em pequenas 
concentrações (GOMES 2004, p. 239).  

  

 Foram descobertos 11 depósitos clandestinos da Rhodia, na Baixada Santista, com 

degradação de aproximadamente 300 mil toneladas de solos e águas subterrâneas, e mais de 

10 mil moradores dessa região foram expostos aos POPs. Houve contaminação do laboratório 

da Cetesb, responsável pela análise das amostras encontradas nos lixões químicos; interdição 

do parque ecológico de Cubatão, localizado próximo ao rio Perequê, contaminado por POPs; 

retirada da população de determinadas áreas, no município de São Vicente; e monitoramento 

pela Secretária da Saúde de São Paulo, dos moradores no entorno dos lixões químicos e 

consumidores da água de poços artesianos e de pescado oriundos dos manguezais próximos 

(GOMES 2004, p. 248). 
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  Em 1986, a Rhodia inaugurou um incinerador de resíduos sólidos sem a apresentação 

do Estudo de Impacto Ambiental (EIA/Rima), esse equipamento foi considerado obsoleto pelo 

especialista Sebastião Pinheiro. Conforme Gomes (2004), o equipamento era utilizado de modo 

irregular, não era respeitado o padrão de segurança, incinerava-se por dia uma quantidade muito 

superior da permitida.  

 

Um exemplo foi o mês de julho de 1989, quando a empresa brindou seus 
operários com um churrasco em comemoração às 1.904 toneladas 
incineradas naquele mês, quando, segundo as normas de segurança, o 
máximo a ser atingido seria de 1.500 toneladas por mês (GOMES 2004, p. 
250-251).  

  

 Em 1992, a Rhodia iniciou a construção de um reservatório, que seria utilizado para a 

incineração conjunta (outras indústrias pagariam a Rhodia para incinerar seus resíduos tóxicos). 

Mas durante a escavação da construção, espalhou-se para a superfície solventes e POPs 

enterrados inadequadamente, evidenciando o primeiro lixão químico da Rhodia. Os operários 

realizaram exames no Instituto Adolfo Lutz, e dos 156 funcionários da empresa, apenas uma 

telefonista não estava contaminada por hexaclorenobenzeno (GOMES 2004, p. 251).  

 

Os níveis de contaminação encontradas no solo e na poeira em suspensão 
ultrapassavam em milhares de vezes os limites de tolerância em vigor em 
outros países. Anos mais tarde, o dimensionamento da chamada pluma de 
contaminação (...) apontaria a deposição de 3.784 toneladas de resíduos 
organoclorados do Tetraper e 20 toneladas de resíduos de pó-da-china num 
fosso nos fundos da empresa, além de aproximadamente 20 toneladas de 
organoclorados no restante do solo da fábrica e aproximadamente quatro 
toneladas mas águas subterrâneas (GOMES 2004, p. 251).  

 

 No dia 7 de junho de 1993, efetivou-se a interdição judicial na Rhodia da Baixada 

Santista, solicitada pelo Ministério Público, em dezembro 1992, após a morte de um funcionário 

com pneumonia. O Ministério Público alegou que o ambiente de trabalho da Rhodia não era 

favorável a saúde humana. Em 1995, a Rhodia assinou um Termo de Ajustamento de Conduta, 

com o comprometimento de descontaminar a área da fábrica, inclusive o aquífero e promever 

exames médicos periódicos nos contaminados (GOMES 2004, P. 252-253).  

 Em 2001, na cidade de Estocolmo na Suécia, foi aprovado, na Conferência Diplomática 

convocada pelo Programa para o Meio Ambiente das Nações Unidas, o Tratado Internacional 

para Banimento dos Poluentes Orgânicos Persistentes, com o objetivo de eliminar a produção e 

o uso de doze substâncias tóxicas, cujos efeitos nocivos a sociedade e ao ambiente haviam sido 
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comprovados, sendo a maioria dessas substâncias utilizadas em agrotóxicos e como matéria-

prima na indústria química. O Tratado foi assinado por 90 nações, inclusive o Brasil.  

 A temática da justiça ambiental esteve presente desde a criação da Central Única dos 

Trabalhadores – CUT, mas se formalizou no debate da CUT por meio da criação da Comissão 

Nacional de Meio Ambiente – CNMA, em 1992, “a direção nacional da CUT criou a Comissão 

Nacional de Meio Ambiente para buscar fortalecer a luta pelas questões ambientais nas CUTs 

estaduais, nos sindicatos, no movimento sindical dos trabalhadores de uma forma geral 

(MARCELOS NETO 2004, p. 223)”. Em 2000, a CUT publicou uma coleção com o título 

“Sindicalismo e Justiça Ambiental”, organizada com o apoio do Instituto de Pesquisa e 

Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro e o Instituto 

Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas.  

 

A indústria de produtos químicos no Brasil produz grandes externalidades, 
tendo um longo histórico de acidentes industriais, de desrespeito à saúde do 
trabalhador e às comunidades onde estão implantadas e de falta de 
preocupações com o meio ambiente e a qualidade de vida (TORRES 1999, 
p.180). 

 

 Em 1987, o Sindicato dos Químicos do ABC, constatou que 89 trabalhadores da 

indústria química Solvay, localizada no município de Santo André - SP, estavam contaminados 

por mercúrio metálico. O sindicato reuniu-se com a empresa e após negociação foi firmado o 

seguinte acordo:  

i. interdição de três setores mais contaminados (inclusive solo); 
ii. abertura de todas as janelas e portas para ventilação;  
iii. substituição de revestimentos de pisos e paredes por material 
impermeável ao mercúrio;  
iv. inclinação de pisos inferiores para escoamento de resíduos de mercúrio 
para caneletas cobertas com água;  
v. melhor vedação das células de mercúrio e melhoria nos procedimentos de 
operação e manutenção; 
vi. treinamento de todos os trabalhadores pela DRT, Fundacentro e sindicato; 
vii. afastamento imediato do trabalho daqueles com índice mais alto de 
mercúrio e afastamento da atividade daqueles com índice mais baixo; 
viii. procedimentos e rotinas médicas definidas de comum acordo entre 
sindicato, empresa e CRST (Centro de Referência em Saúde do 
Trabalhador); 
ix. procedimentos e metodologia para avaliação ambiental, definidas de 
comum acordo entre sindicato, empresa e Fundacentro; 
x. mais membros da CIPA na representação dos trabalhadores do que na 
representação do empregador – caso único na história, a CIPA passou a ser 
não-partidária e com número maior de membros eleitos do que escolhidos 
(COSTA; FREITAS 2004, p. 232).   
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 Conforme Costa e Freitas (2004), a maioria dos pontos estabelecidos no acordo entre o 

sindicato e a empresa Solvay foi realizado por parte do sindicato, pois a empresa argumentava 

que utilizava as melhores tecnologias do setor químico. O nível de excelência na planta da 

indústria Solvay foi reconhecido apenas em 1994, durante esse período houve diminuição nos 

casos de contaminação, o que garante que a ação do sindicato foi eficiente.  

 Em 1991, houve mais uma denúncia por parte do Sindicato dos Químicos do ABC, 

atuando em parceria com moradores e ambientalistas, o sindicato descobriu a existência de um 

aterro clandestino de Dicloro Etano – DCE. Nesse caso houve mobilização dos moradores do 

entorno desse aterro, a Cetesb interditou o aterro e empresa Solvay, até os dias de hoje, realiza 

monitoramento e recuperação da área (COSTA; FREITAS 2004, p. 235).  

 O Sindicato dos Químicos do ABC esteve presente em outras três denúncias da 

empresa Solvay. O sindicato, juntamente com o Greenpeace e o Movimento de Defesa da Vida 

(MDV), confirmou, por meio de coleta de sedimentos e algas do rio Elclor e na represa Billings, 

atos níveis de contaminação dessas águas. A empresa realizou investimento no sistema de 

contenção de vazamentos e de tratamento de efluentes da fábrica. Em 1994, após morte de um 

trabalhador contaminado por cloreto de vinila - VC, o sindicato em conjunto com o Ministério 

Público estadual e federal a Fundacentro e o Centro de Vigilância Sanitária, iniciou uma 

investigação sobre a contaminação de outros trabalhadores por VC, e propôs um novo acordo a 

empresa Solvay. A outra denúncia ocorreu em 1999, o sindicato em parceria com o Greenpeace 

verificou a existência de contaminação por dioxinas e furanos em 100 mil toneladas de cal 

virgem estocadas na empresa Solvay (COSTA; FREITAS 2004, p. 235-237).  

 No ano de 1992, houve participação do Sindicato dos Químicos do ABC após uma 

explosão na Petroquímica União S.A. em Capuavá –SP, foi aberto um inquérito na Procuradoria 

Gera do Trabalho contra todas as empresas desse setor, nos municípios de Capuavá e Mauá, 

devido a falta de segurança nas indústrias para a contenção de acidentes químicos ampliados. O 

sindicato definiu normas para as indústrias e fiscalizou o cumprimento das normas estabelecidas 

(COSTA; FREITAS 2004, p. 237). 

 O maior acidente químico, em número de óbitos ocorrido no Brasil, aconteceu no dia 25 

de fevereiro de 1984, uma explosão do oleoduto da empresa Petrobrás, localizado no município 

de Cubatão - SP. Foram incendiados mais de 500 barracos da favela da Vila Socó, em Cubatão, 

mais de 700 mil litros de gasolina vazaram do oleoduto, ocasionando 508 óbitos. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 A verificação de que determinadas populações sofrem uma maior exposição aos riscos 

ambientais revelam que medidas governamentais precisam ser tomadas. A localização das 

indústrias químicas de modo desigual, expondo determinadas populações mais do que outras, é 

uma evidência de injustiça ambiental.  

 O relatório de pesquisa, realizado por pesquisadores dos Estados Unidos evidenciou, 

que os afro-americanos estão mais expostos às instalações químicas mais propensas a terem 

acidentes químicos do que as localizadas em bairros de branco.  

 A ação do governo em oferecer benefícios à indústrias altamente poluidoras, 

compromete a saúde da população que vive no entorno dessas instalações, mas o principal 

problema evidenciado diz respeito a localização dessas fábricas que oferecem operações de 

risco, pois a maioria instala-se em bairros pobres e regiões pobres.  

 A participação dos sindicatos do estado de São Paulo, devido o aumento da exposição 

aos riscos químicos por parte dos trabalhadores da indústria química e das comunidades que 

vivem próximas a essas indústrias, foi de extrema importância para que grandes indústrias 

químicas não continuassem a cometer negligências ambiental e com a saúde dos trabalhadores. 

Por meio da ação dos sindicatos, foi possível estabelecer acordos com as indústrias em prol do 

meio ambiente e principalmente proteger a saúde dos trabalhadores.  
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