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Resumo
A temática ambiental verificada a partir da década de 70 e que se fortaleceu nos anos
subseqüentes, induziu na sociedade a busca de diversos processos inovadores voltados ao
estabelecimento da qualidade do ambiente natural como premissa para o bem-estar da
humanidade. Entre esses processos inovadores destaca-se o seguro ambiental, que é um valioso
instrumento da indústria securitária para o fortalecimento empresarial frente aos reflexos
negativos dos negócios sobre o meio ambiente.
Atualmente, no Brasil, há uma tendência das empresas serem obrigadas a contratar o
seguro ambiental devido à prática de atividades potencialmente poluidoras, porém, esse
instrumento securitário ainda é pouco difundido no país, em particular pela carência de técnicas e
informações ambientais.
A obrigatoriedade de contratação pode produzir um paradoxo entre a exigência de se
contratar o seguro e a ausência do produto no mercado, podendo também acarretar uma demanda
para o levantamento de informações ambientais, bem como, para o desenvolvimento de
tecnologias relacionadas ao seguro para os danos ambientais.
Diante do paradoxo do seguro ambiental e da necessidade iminente de informações
tecnológicas para a elaboração deste tipo de seguro, o autor realizou uma revisão de diversas
técnicas que a tecnologia ambiental disponibiliza para a gestão e mitigação dos riscos ambientais.
A seguir, o autor realizou uma pesquisa para identificar como o risco ambiental é tratado
no mercado securitário externo, o que o levou a uma síntese do estado da arte do seguro para
riscos ambientais.
Com o interesse de desenvolver uma aplicação do seguro sobre o meio ambiente, o autor
centrou a pesquisa em uma atividade potencialmente poluidora, o Transporte Rodoviário de
Produtos Perigosos – TRPP.
Sob a ótica securitária e ambiental, este trabalho possibilitou a identificação de um
conjunto de estudos precedentes sobre o gerenciamento do risco no TRPP, que combinado com
processos da tecnologia ambiental e da área securitária propiciou a elaboração de um
procedimento exploratório para subsidiar o cálculo do seguro.
O procedimento foi aplicado para uma rodovia, mostrando-se um instrumento didático e
inovador que pode auxiliar na evolução do seguro ambiental.
Palavras-Chave:

Seguro ambiental, impacto ambiental, risco ambiental, seguro de

responsabilidade civil, poluição, seguro obrigatório, transporte rodoviário, produtos perigosos,
transporte de carga.

Abstract
The environmental issue verified from the 70’s and which was strengthened in subsequent
years, induced the society to search for various innovative processes aimed at establishing of the
quality of the natural environment as a premise for the humanity welfare. Among these
innovative processes the environmental insurance stands out and it is a valuable tool for the
security industry to strengthen business front of a negative effect of business over the
environment.
Currently, in Brazil, there is a trend in which companies are required to hire an
environmental insurance, due to the practice of potentially polluting activities, but this instrument
security is still not yet spread in this country, in particular by the lack of technical and
environmental information.
The obligation of hiring an environmental insurance may cause a paradox between the
requirement to engage the insurance and the lack of the product on the market and may also lead
to demand for the survey of environmental information, as well as for the development of
technologies related to the insurance for environmental damages.
Face the paradox of environmental insurance and imminent needing for technological
information for the development of this type of insurance, the author held a review of several
techniques that environment technology provides for the management and mitigation of the
environmental risks.
Then, the author conducted a search to identify how the external security market deals
with the environmental risk, and it led to a summary of the state of the art of the insurance for
environmental risks.
With the interest of developing an application of the insurance on the environment, the
author focused its search on a potentially polluting activity, the “Transporte Rodoviário de
Produtos Perigosos” (Road Transport of Hazardous Products) - TRPP.
Under the security and environmental perspective, this work made possible the
identification of a number of previous studies concerning the management of risks in TRPP,
which combined with processes of environmental technology and security of the area allowed the
development of an exploratory procedure to support the calculation of insurance.
The procedure was applied on a highway, demonstrating a didactic and innovative
instrument that can help in the development of environmental insurance.
Keywords: Environmental insurance, Environmental impact, Environmental risk, Liability
insurance, Pollution, Compulsory insurance, Road transport, Hazardous products, Load transport.
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A seguir, são apresentados os fatores que levaram à elaboração desse trabalho, bem como, a

estrutura sobre a qual foi construída essa dissertação.
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RIBEIRO (2005), ao dissertar sobre os reflexos das principais convenções internacionais

sobre o ambiente, apresentou uma extensa lista contendo 95 encontros internacionais, sendo que a
“Convenção para a preservação dos animais selvagens, pássaros e peixes na África em 1900”

(MCCORMICK, 1992, apud RIBEIRO, 2005, p.157) marcou o início das conversações mundiais
sobre a temática ambiental.
Entre os diversos encontros internacionais esse autor destaca a conferência sobre meio
ambiente humano realizada em Estocolmo, na Suécia, no ano de 1972, como sendo a primeira
grande conferência da ONU convocada especialmente para a discussão de problemas ambientais.
A realização da conferência de Estocolmo foi uma resposta à necessidade de se controlar
a poluição do ar e da chuva ácida, problemas esses, que inquietavam a população da Europa
Central, bem como, uma resposta a outros eventos como os estudos realizados pelo Clube de
Roma1 em conjunto com o 0DVVDFKXVHWWV ,QVWLWXWH RI 7HFKQRORJ\ (MIT) que culminou com a
publicação da obra “Os limites para o crescimento”, na qual foram relacionados os efeitos da
histórica pressão negativa sobre o meio ambiente com o crescimento exponencial da população
mundial, o que revelou um cenário catastrófico para o futuro da humanidade.
Ao se recuar do ponto histórico utilizado por RIBEIRO, na demarcação do início das
conversações sobre a temática ambiental, é possível identificar um dos fatores que provocaram e
continuam provocando a histórica pressão negativa sobre o meio ambiente.

__________
(1)

“O clube de Roma nasceu da idéia de Aurélio Peccei, industrial italiano que reuniu em 1968, um grupo

de trinta pessoas de dez países – cientistas educadores, economistas, humanistas, industriais e funcionários
públicos de nível nacional e internacional [...] para discutir [...] os dilemas atuais e futuros do homem”
(MEADOWS, 1973, apud RIBEIRO, 2005, p. 90).

A partir de uma retrospectiva desde a primeira Revolução Industrial, pode-se expressar a
união de dois conjuntos: o primeiro é caracterizado pelo processo de industrialização, que
demarca o início da aceleração exponencial da produção e do consumo de recursos naturais, o
segundo é caracterizado pelas transformações sociais, ocorridas, em parte, como fruto do próprio
processo industrial. A união desses conjuntos resulta em um subsistema limitado pelos recursos
naturais do sistema Terra, que pode ser definido segundo a capacidade de gerar e retro-alimentar
demandas, o que revela a fonte da histórica pressão negativa sobre o meio ambiente.
A característica dicotômica desse subsistema se deve a alguns fatores determinantes,
como o processo de industrialização, que possui a propriedade de suprir e criar demandas para a
sociedade, e ainda ao comportamento da sociedade que alimenta o processo de industrialização
com suas necessidades, ou seja, suas demandas.
A histórica pressão negativa é devida à ação do subsistema em questão sobre o sistema
Terra, seja pelo exercício de demandas por matéria-prima para a realização das operações
industriais ou sociais, pelas demandas por locais para o descarte dos rejeitos dos mais diversos
processos ou, mais precisamente, sem reduzir o peso da própria sociedade, pelos inúmeros
acidentes decorrentes das demandas no setor produtivo. Enfim, as demandas podem ser
traduzidas como os elementos propulsores da histórica pressão negativa que indústrias e
consumidores, ou seja, a própria sociedade, realiza sobre o meio ambiente.
No final da década de 60, já no contexto das conversações sobre a temática ambiental, as
“demandas” passaram a ser um dos objetos de atenção da comunidade científica, como revelam
os resultados registrados na obra Limites do crescimento. Nessa obra, o aumento exponencial da
população, que pode ser traduzido pela gênesis de demandas exponenciais, foi apontado como o
fator que estava conduzindo a espécie humana ao colapso num intervalo de 50 anos.
Conforme menciona RIBEIRO (2005), uma das conclusões quanto a esta previsão, foi a
perda de equilíbrio entre o crescimento populacional e a taxa de mortalidade, o que apontava a
lacônica alternativa.
Há somente dois modos de restaurar o desequilíbrio resultante: ou diminuir a taxa de
natalidade, para que ela se iguale à nova taxa de mortalidade, mais baixa, ou deixar
que a última torne a subir (MEADOWS, 1973, apud, RIBEIRO, 2005, p.78).

A partir da catástrofe anunciada, a temática ambiental se tornou crescente junto à
comunidade científica. Diversos encontros internacionais foram realizados para tratar a questão
ambiental. No início da década de 90, a preocupação ambiental que já fazia parte das agendas de
cientista, ambientalista, empresas e governos, apresentou um crescimento acentuado que foi
alavancado pela realização de novos encontros internacionais, bem como, pela consciência
ambiental que começou a tomar forma na sociedade.
Em 1992, ocorreu no Brasil a ECO 92, um histórico encontro internacional a partir do
qual o tema “meio ambiente” passou a interessar a uma parcela crescente da sociedade civil
mundial. Desde então, diversas organizações não governamentais passaram a voltar suas atenções
para a problemática ambiental, impulsionando a necessidade de conscientização de toda a
sociedade e ainda cobrando ações dos agentes públicos quanto à proteção do meio ambiente.
Nesse mesmo ano, BECK (1992) apontou a construção de uma nova sociedade, a
sociedade de risco, em substituição a sociedade industrial. Para BECK (1992) as riquezas obtidas
pelos processos industriais são acompanhadas da produção social de risco, sendo que a relação
industrialização x riscos são indissociáveis, assim a medida a indústria responde as demandas
mais riscos são produzidos e dessa a sociedade de risco se reafirma.
A década de 90 também foi marcada por inúmeros questionamentos quanto ao
posicionamento das empresas em relação ao meio ambiente, trabalhos como o de PORTER e
LINDE (1992) se tornaram referência para a atuação empresarial frente a temática ambiental.
PORTER e LINDE (1992) destacaram um clássico problema de entendimento das
empresas que continuam presente nos dias atuais. Esse problema está relacionado ao fato das
empresas considerarem que os gastos necessários à melhoria da qualidade ambiental da produção
implicam diretamente na redução de competitividade. Mas na verdade esses gastos devem ser
entendidos como oportunidades de investimentos, uma vez que a adequada alocação de recursos,
a produção de novas tecnologias e a substituição de matérias-primas pode agregar valor na cadeia
de produção, e dessa forma, pode resultar na elevação da competitividade empresarial.
Com a crescente preocupação socioambiental também ocorreu uma evolução dos
instrumentos judiciais e extrajudiciais para a defesa dos interesses difusos. Uma síntese desses
instrumentos pode ser verificada no anexo A, que apresenta um conjunto de “técnicas jurídicas
aplicáveis à repressão, à reparação e à prevenção de danos ambientais, bem como à proteção, à defesa, à
recuperação ou à melhoria e à prevenção do meio ambiente” (CUSTÓDIO, 2006, p.755).

No Brasil, esses instrumentos estão alicerçados na Constituição Federal de 1988 que foi
recebida pela sociedade como um ato de cidadania após anos de ditadura. A Constituição de
1988, que também é tratada como Constituição Verde pela real preocupação ambiental, trouxe
diversos mecanismos para a proteção e controle do meio ambiente como o artigo 225 descrito no
anexo B. Com a Constituição de 1988 o Brasil deu um passo para a modernidade, pois passou a
tutelar o meio ambiente na carta magna do país.
Dentre os diversos instrumentos para a proteção e controle do meio ambiente,
CUSTÓDIO (2006) também destaca o seguro de responsabilidade civil poluição como um
importante instrumento para promover a proteção ambiental.
O seguro de responsabilidade civil poluição ou seguro ambiental é um instrumento que
tem por objetivo prover garantias para os acidentes que podem ocorrer na cadeia produtiva,
acidentes estes que podem ocasionar impactos sobre o meio ambiente. Entre os fatores que
reforçam a importância desse seguro estão as elevadas quantias monetárias que podem ser
associadas aos danos ambientais. Essas quantias podem facilmente superar o capital do
empreendedor e ameaçar a continuidade do negócio. Outro fator que reforça a importância dessa
modalidade de seguro é a necessidade de excelência que o empreendedor deve manter na gestão
do risco, pois, somente assim, poderá ser candidato ao seguro ambiental.
Essa técnica jurídica extrajudicial é tão relevante para a temática ambiental, que existe
inclusive uma tendência de torná-la obrigatória para o exercício de operações que podem resultar
em perdas ambientais.
No Brasil, a obrigatoriedade do seguro poderá surgir a partir de ajustes nas legislações
ambientais e do seguro como já realizado em outros países.
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Com a evolução da temática ambiental, surgiu na sociedade o interesse por um importante

instrumento de gestão de risco, o seguro contra impactos sobre o meio ambiente ou seguro
ambiental.
Esse importante instrumento securitário possibilita a disponibilização de coberturas contra
perdas ambientais, mas a sua efetiva comercialização requer a combinação de um conjunto de
informações que, em geral, não estão disponíveis, o que torna o seguro ambiental um produto
complexo.
Até mesmo a definição do termo seguro ambiental é complexa, pois, como demonstrado
nessa dissertação, o meio ambiente é tudo o que está a nossa volta, inclusive nós mesmos, assim,
se o objeto desse seguro fosse o ambiente, então, o seguro ambiental seria o seguro que cobre
todas as coisas. Porém, como mencionado, o objeto desse tipo de seguro não são todas as coisas,
mas sim apenas os riscos ambientais seguráveis.
A problemática do cálculo do seguro envolve uma extensa combinação de conhecimentos
característicos das áreas de ciências humanas, exatas e biológicas. No caso do seguro ambiental,
esse envolvimento é mais latente pela incorporação da temática ambiental no equacionamento
securitário.
Nos cálculos de seguros antes da temática ambiental, a preocupação dos empreendedores no
tocante a perdas estava mais voltada para os riscos relacionados aos patrimônios particulares
valoráveis, e em especial, à saúde humana. Com o advento da temática ambiental, as
preocupações com os riscos foram ampliadas, passando a incorporar mais elementos dos meios
físico, biótico e antrópico, e dessa forma, os impactos sobre os bens difusos como o solo, a água,
as florestas e os animais se tornaram variáveis de grande interesse para o cálculo securitário.
A identificação dos valores dos bens difusos, bem como os coeficientes de riscos para os
impactos ambientais são grandes barreiras para o cálculo do seguro ambiental, contudo, mesmo
com a presença dessas dificuldades, o cálculo básico do seguro continua o mesmo, ou seja, o
produto do valor matemático do risco pelo custo médio do sinistro.
A partir dessas duas variáveis é possível obter uma aproximação para o preço do seguro,
sendo que o preço será melhor expresso na proporção em que a taxa de risco e a precificação dos
impactos reproduzam o melhor valor para o empreendimento.

A busca do melhor valor para essas variáveis é um problema complexo, pois, são variáveis
que dependem das particularidades de cada empreendimento. Assim, uma alternativa para se
caminhar em direção a solução desse problema é partir para a produção de estimativas de
impactos pelo máximo dano, de forma a se identificar qual o máximo valor monetário que um
suposto impacto pode produzir sobre o ambiente, bem como a que taxa de risco esse valor está
associado.
Nessa dissertação foi realizada a busca de elementos para auxiliar na definição dessas
variáveis ambientais, sendo que a revisão dos trabalhos sobre o TRPP permitiu evidenciar
algumas características dessa atividade que podem subsidiar a ponderação dos riscos existentes
no TRPP, tais como: a qualidade das rodovias, as características do condutor, do produto
transportado, do clima, etc.
A aplicação da avaliação de impacto ambiental no TRPP possibilita destacar questões
relacionadas à infra-estrutura viária, aspectos físicos e socioeconômicos e ainda, questões
relacionadas ao histórico ambiental dos agentes. Com a identificação dos pontos onde as
emergências ambientais tendem a ser mais significativas se expõem a necessidade de ações
nesses locais para a redução dos riscos ambientais. Entre essas ações, podem ser destacadas: obra
de infra-estrutura, programas de conscientização dos agentes e a intensificação da monitoração /
fiscalização pelas autoridades competentes.
No tocante ao mapeamento dos riscos ambientais, cabe notar que as ponderações dos riscos
que levam à identificação dos pontos negros não são suficientes para o cálculo do seguro. Como
já mencionado, para o cálculo são necessárias duas variáveis básicas: o valor matemático do risco
e o custo médio do sinistro. Na forma usual, os pontos negros apontam os locais com maior risco,
o que pode conduzir ao cálculo do valor matemático, mas não fornecem os valores monetários
associados aos possíveis impactos ambientais, que por sua vez devem ser estimados para que o
cálculo possa ser completado.
Embora o seguro ambiental seja de fato complexo, sua realização é possível. Essa conclusão
foi obtida a partir do estudo da história internacional do seguro ambiental, o que revelou um
produto já maduro e em plena comercialização em países como EUA, Alemanha e também na
Europa.
A partir desse resgate histórico e da reunião de um conjunto de informações ambientais, foi
possível elaborar e demonstrar a execução de uma seqüência que pode levar ao cálculo do seguro.

No tocante ao caso proposto para exemplificar a construção do seguro, a limitação espacial
que partiu de um estudo no qual foi contemplada uma pequena faixa da rodovia, introduziu nessa
dissertação o problema de se expressar os valores da importância segurada e do prêmio para toda
a rodovia.
Na extrapolação das estimativas, não foram considerados pontos negros fora da faixa
estudada inicialmente. Esse problema pode ser superado mediante a aplicação das etapas para a
montagem do cálculo do seguro, sobre outros trechos da rodovia e dessa forma se estará
caminhando para completar a avaliação do impacto ambiental por toda a sua extensão.
Cabe notar que os valores dos prêmios estatísticos no caso proposto para exemplificar o
cálculo não foram ponderados. Essa ponderação, segundo as classes de mérito e demérito, poderá
ser realizada mediante o desempenho ambiental dos agentes envolvidos no transporte e também
das características do meio onde a atividade é realizada. Esse refinamento do cálculo a partir dos
subsídios levantados nesse estudo ficará a disposição para futuros estudos.
Quanto à obrigatoriedade do seguro, embora seu objetivo seja a proteção do meio
ambiente por intermédio de um contrato de seguro, nesse estudo, não foram exploradas
informações suficientes para um posicionamento quanto a sua fixação. Assim, essa questão ficará
como sugestão para futuros estudos dentre os quais o da definição do melhor valor para a
importância segurada e o da utilização dos subsídios apresentados nessa dissertação para a
elaboração de uma curva de ponderação para os riscos ambientais no TRPP ou demais atividades
potencialmente poluidoras.
Diante da complexidade do seguro ambiental, verifica-se que o desenvolvimento desse
produto será mais facilitado, na medida em que, forem desenvolvidas e aprimoradas tecnologias
securitárias, ambientais, entre outras tecnologias relacionadas ao tema.
Nesse sentido, a reunião dos subsídios, bem como a elaboração e execução do cálculo do
seguro se apresenta como um instrumento de grande valor didático, uma vez que foi executado
passo a passo, de forma a possibilitar a sua reprodução em outros cenários.
Uma das alternativas para a modelagem do seguro ambiental é construí-lo de forma
gradativa, dado que o constante aprendizado do risco pode levar a elaboração de apólices cada
vez mais abrangentes.
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