
 
A liberação de gás de 1984 da fábrica de Bhopal, na Índia, foi uma tragédia terrível. É importante 
observar que a Dow nunca foi a proprietária nem operou a fábrica, que está hoje sob o controle do 
governo estadual de Madhya Pradesh. A Dow adquiriu as ações da Union Carbide Corporation mais 
de 16 anos após a tragédia e 10 anos depois que o acordo estabelecido – pago pela Union Carbide 
Corporation e Union Carbide India, Limited – foi aprovado pela Suprema Corte da Índia. [Para a visão 
da Union Carbide Corporation sobre a tragédia com o gás, acesse seu 
site www.unioncarbide.com/bhopal
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Em 3 de dezembro de 1984, ocorreu em Bhopal, na Índia, um dos mais 
trágicos acidentes da história da indústria química. Aqueles que faziam parte 
da comunidade industrial lembram bem daquele dia e dos que se seguiram, 
quando muitas pessoas morreram e outras ficaram feridas como resultado da 
exposição ao gás liberado de uma fábrica que pertencia e era operada pela 
Union Carbide India Limited. 

Embora a Dow nunca tenha tido o controle nem operado a fábrica, nós – 
juntamente com o restante da indústria química – aprendemos com o 
trágico acontecimento e temos tentado fazer o máximo para assegurar 
que outros acidentes semelhantes nunca voltem a acontecer. 

Neste aspecto, a indústria química aprendeu e cresceu como resultado de 
Bhopal – criando o programa de Atuação Responsável (Responsible Care) com 
o foco reforçado nos padrões de segurança dos processos, na preparação para 
emergências e na conscientização da comunidade. A indústria também tem 
trabalhado com as agências reguladoras governamentais a fim de garantir que 
as melhores práticas da indústria sejam implementadas por meio de 
regulamentações para a proteção dos trabalhadores e das comunidades. 

Embora a Dow não tenha responsabilidade por Bhopal, nós lideramos a 
indústria na implementação do Responsible Care para conduzirmos melhorias 
no desempenho da indústria global. Os padrões do Responsible Care são 
fundamentais para a proteção de nossos funcionários e das comunidades onde 
vivemos e trabalhamos. A nossa promessa e o nosso compromisso são a 
implementação total do Programa de Atuação Responsável em todos os 
lugares do mundo onde atuamos. 
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Mais informações sobre Bhopal: 

A antiga fábrica de Bhopal pertencia e era operada pela Union Carbide India, 
Ltda. (UCIL), uma companhia indiana, com a participação acionária 
compartilhada pela Union Carbide Corporation, o governo da Índia e  
investidores privados. A Union Carbide vendeu suas ações da UCIL em 1994 e a 
UCIL mudou o nome para Eveready Industries India, Ltd., sendo ainda hoje uma 
importante companhia indiana. Visite www.unioncarbide.com/bhopal para ter o 
histórico e informações adicionais sobre a Union Carbide Corporation em Bhopal. 

Para outras informações sobre o Programa de Atuação Responsável, 
visite www.responsiblecare.com ou

 

 www.icca-chem.org. 
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