
Ciclo de conferências sobre 
Ergonomia e Segurança do 

Trabalho

Processos de investigação após acidentes tecnológicos ampliados

Daniel Darets
Instituto por uma Cultura de Segurança Industrial (ICSI) 

Toulouse - França

27 de março de 2018

09h às 12h
COPPE/UFRJ - Centro de Tecnologia - Bloco C, Sala C208

Cidade Universitária - Ilha do Fundão - Rio de Janeiro

Daniel DARETS, engenheiro que trabalhou em diversas empresas francesas, atualmente é secretário geral do Instituto por 
uma Cultura de Segurança Industrial (ICSI), criado na França após o acidente da usina AZF de Toulouse. Recentemente 
coordenou a  edição de uma publicação desse Instituto a  respeito das d iversas práticas mundiais de investigação de 
acidentes industriais ampliados, que é objeto desta conferência. O Cahier de la sécurité industrielle, intitulado Processus 
d’enquête suite aux accidents technologiques majeurs, (disponível em http://www.icsi-eu.org/), analisa práticas de inves-
tigações de segurança conduzidas na França após grandes acidentes tecnológicos ocorridos em instalações classificadas 
SEVESO. C om base na análise de outros modelos i nternacionais, o ferece u ma v isão d o conceito d e investigação de 
segurança distinto do inquérito judicial. Após um grande acidente tecnológico, a multiplicação de pesquisas realizadas 
por equipes separadas com diferentes missões pode ser uma fonte de conflitos na coleta de fatos. Esta situação também 
pode levar a conclusões confusas e até contraditórias. Diferentes investigações podem ser, conforme o país, realizadas 
em paralelo: investigação judicial (polícia, judiciário); i nspeções administrativas (ambiental, do Trabalho, serviços de 
emergência); inquérito parlamentar; pesquisas de partes interessadas privadas (seguradora, vítimas, clientes, subcon-
tratados, proprietários); inquéritos internos (CIPA, sindicatos, empresa). Esta multiplicidade de abordagens resulta em 
explicações às vezes divergentes quanto à identificação das causas que levaram ao acidente, o que deixam todas as 
partes interessadas insatisfeitas e pouco convencidas. A finalidade do Caderno é extrair boas práticas dessa diversidade, 
que torne mais efetiva a aprendizagem social com as investigações de acidentes.
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