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Análise



O incêndio de abril de 2015, 
ocorrido em um termi-
nal de combustíveis em 

Alemoa, bairro industrial de San-
tos, no litoral de São Paulo, gerou 
impactos negativos ambientais, 
sociais e econômico-financeiros 
sobre a empresa e a região. Isso se 
deu tanto em seu componente so-
cial como também em seu compo-
nente ambiental. Poluição e danos 
ambientais são capazes de causar 
consequências negativas imensurá-
veis, ainda mais quando associados 
a eventos catastróficos e incêndios. 
A duração de tais eventos, quando 
tratamos de soluções de seguro e 
proteção financeira, é crucial para 
análise por parte, em especial, dos 
gestores de riscos das empresas. 
Eventos como emissão, descarga, 

Impactos econômico-
financeiros, poluição 
e danos ambientais
Sobre o incêndio no terminal de combustíveis em Alemoa
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dispersão, desprendimento, esca-
pe, emanação e/ou vazamento de 
substâncias tóxicas e/ou poluentes 
são tratados por apólices de res-
ponsabilidade civil geral, muitas 
vezes como eventos que deverão 
ter se iniciado em data claramen-
te identificada e cessado em até 72 
horas. É sabido também que exis-
tem situações em que os gastos são 
enquadrados como despesas de 
contenção de sinistros. O episódio 
ocorrido em Santos, em 2015, de 
acordo com informações públicas, 
começou no dia 2 de abril e cessou 
em 9 de abril de 2015.

Para minimizar a preocupação em 
relação ao fator “tempo de dura-
ção”, é preciso pensar em progra-
mas de seguros ambientais foca-

dos em situações relacionadas aos 
temas poluição ambiental e danos 
a recursos naturais. Esses seguros 
são conhecidos no Brasil, em sua 
denominação oficial definida pe-
la Susep, como seguros de R. C. 
Riscos Ambientais (Responsabi-
lidade Civil Riscos Ambientais) e 
são enquadrados em seu ramo de 
seguro próprio, o Ramo 13.

No acidente em Santos, o pri-
meiro peso econômico-financeiro 
que recaiu sobre a empresa veio 
do órgão ambiental do estado de 
São Paulo, que comunicou publi-
camente a aplicação de uma mul-
ta de R$ 22,5 milhões, a qual foi 
paga em 2016, de acordo com in-
formações públicas da Cetesb. Po-
rém, o total foi de R$ 16 milhões. 
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A diferença foi fundamentada e 
justificada por dispositivo legal 
pertinente. Tal fundamentação de 
multa foi composta por diversas 
variáveis, como: lançar efluentes 
líquidos no estuário de Santos, 
em manguezais e na lagoa ao la-
do do terminal, emitir efluentes 
gasosos na atmosfera, colocar em 
risco a segurança das comunidades 
próximas, dos funcionários e de 
outras instalações localizadas na 
mesma zona industrial, ocasionar 
incômodos significativos no bem-
-estar da população e provocar a 
mortandade de milhares de peixes, 
de várias espécies, no estuário e no 
rio Casqueiro, em Cubatão (SP), 
prejudicando a pesca na região. 
Os potenciais custos e despesas de 
limpeza e os possíveis danos a re-
cursos naturais, por exemplo, po-
deriam encontrar, em tese, amparo 
em coberturas de risco dedicadas, 
no âmbito das apólices do seguro 
de R. C. Riscos Ambientais, sem 
nenhuma preocupação com o fa-
tor “tempo de duração”, já que es-
sa modalidade se propõe a entre-
gar proteção sem fixar limitações 

entre os eventos de característica 
súbita e acidental e aqueles de 
perfil gradual. Os eventuais danos 
físicos e materiais sobre a vida e as 
propriedades de terceiros também 
estariam, em tese, amparados, e o 
fator “tempo de duração” ficaria 
distante de uma presumível regu-
lação de sinistro.

Além da multa propriamente 
dita, a Secretaria de Meio Am-
biente do Estado também im-
putou obrigações práticas para 
execução sob responsabilidade da 
empresa, com custos econômico-
-financeiros associados, como: 1. 
Condicionar qualquer remoção 
de resíduos ou de produtos gera-
dos no incêndio à apresentação 
de plano específico para esse fim 
pela Cetesb, que também terá de 
aprovar o local de disposição des-
se material, ao emitir o Certifica-
do de Movimentação de Resíduos 
de Interesse Ambiental; 2. Adotar 
medidas adequadas na operação 
de rescaldo do incêndio, para que 
não haja poluição atmosférica e 
emissão de substâncias odorífe-

Análise

ras fora dos limites do terminal; 
e 3. Efetuar, no prazo de 30 dias, o 
monitoramento das águas superfi-
ciais do estuário de Santos e lagoa 
contígua ao terminal, bem como 
da vegetação do entorno, inclusi-
ve de manguezais eventualmente 
impactados, adotando medidas 
necessárias para sua recuperação.

Algumas das ações acima lista-
das também poderiam ter uma 
resposta adequada do seguro 
de R. C. Riscos Ambientais, em 
termos de alternativas de ga-
rantias cobertas e de conceitos 
técnicos atrelados aos contratos 
de seguro de tais modalidades. 
Remoção de resíduos, mitigação 
de consequências da poluição at-
mosféricas e investimentos para 
realização do monitoramento 
ambiental das áreas afetadas se-
riam exemplos de resposta apro-
priada de um produto de seguro 
focado nesses cenários.

Informações públicas também 
indicam que mais 8,5 toneladas 
de peixes morreram, impactados 

Os potenciais custos e despesas de limpeza 
e os possíveis danos a recursos naturais, 
por exemplo, poderiam encontrar, em tese, amparo em 

coberturas de risco dedicadas, no âmbito das apólices do 

seguro de R. C. Riscos Ambientais.
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por alterações nas temperaturas 
e níveis de oxigenação das águas, 
atingidas, em especial, pela água 
de combate ao incêndio. Os cus-
tos com a morte de tal quantidade 
de peixes podem ser considerados 
uma incógnita. Os desafios para 
o cálculo do valor econômico-fi-
nanceiro perdido pelo meio am-
biente e pela sociedade local em 
face dos serviços ecossistêmicos 
afetados pela perda dessa quan-
tidade significativa de peixes são 
enormes. Associações de pescado-
res relataram, à época, que o chei-
ro de “peixe podre” era muito for-
te, acumulando-se aqui mais um 
impacto social negativo, mesmo 
que pontual, gerando incômodos 
para a população diretamente afe-
tada. Contudo, são temas que não 
estariam distantes dos conceitos e 
garantias cobertos pelos seguros 
de R. C. Riscos Ambientais.

A poluição atmosférica gerada no 
evento, segundo pesquisadores 
que se manifestaram na data do 
ocorrido, poderia facilmente ser 
um catalisador para o fenômeno 
da chuva ácida, com impactos 
negativos sobre diversos bens am-
bientais, com especial atenção pa-
ra a Serra do Mar e sua vegetação, 
além de corpos d´água e da pró-
pria saúde humana. Tal cenário, 
imaginando-se a manifestação dos 
danos à vegetação acontecendo no 
médio ou longo prazo, certamen-
te exigiria um adequado espaço 
para estudos sobre a compatibili-
dade das apólices dos seguros de 
R. C. Riscos Ambientais com si-
tuações iguais ou semelhantes.

Por fim, de acordo com informa-
ções divulgadas pelo Grupo de 
Atuação Especial de Defesa do 

Meio ambiente (GAEMA) do Mi-
nistério Público do Estado de São 
Paulo, as investigações técnicas e 
jurídicas do caso estão no âmbi-
to de um inquérito civil sobre o 
incêndio que será apresentado à 
Justiça para cobrar um prejuízo 
estimado de R$ 1,6 bilhão. Obvia-
mente um valor relevante, mesmo 
que não relativizado, e que de al-
guma forma pode auxiliar e acele-
rar reflexões futuras e urgentes so-
bre a importância da estruturação 
de sólidos e amplos programas de 
seguros de R. C. Riscos Ambien-
tais como ferramentas alternativas 
e complementares para o aprimo-
ramento da gestão e da transfe-
rência de riscos ambientais. 
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