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RESUMO

O transporte de produtos perigosos representa atualmente,
uma grande preocupação por parte de entidades governamentais, iniciativa
privada e técnicos da área de segurança e meio ambiente.
As substâncias perigosas, classificadas em 9 classes de risco,
apresentam alto potencial para causar danos à saúde, à integridade de
pessoas e ao patrimônio, além dos impactos negativos no que se refere à
contaminação do ar, solo e água.
Este trabalho apresenta uma proposta para o gerenciamento
de riscos decorrentes do transporte de produtos perigosos no modal
rodoviário, baseada no potencial de dano dos produtos que efetivamente
passam por determinada rodovia, considerando as características do meio
ambiente local, nos seus componentes físico, biótico e antrópico. O método
contempla ainda a análise quantitativa do risco e o estabelecimento de
classes de risco para os produtos envolvidos e o trecho considerado da
rodovia. O método possibilita o estabelecimento de diretrizes para o
gerenciamento de riscos associados ao transporte de produtos perigosos.
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ABSTRACT

Nowadays the hazardous materials transportation means a
great concern to the governament, private and experts on safety and
environmental sciences.
The nine class of hazardous materials represent high potential
to cause damage to health, person safety and to the patrimony, plus negative
impacts on air, soil and water.
A proposal method for hazardous materials road transportation
management based on potential damage of the materials which effectively
run through the road, associated with the local environment caracteristics,
thus physics, biotic and antropic is presented. The quantitative risk analysis
and the estabilishement of risk classes for the materials and the segment of
the road are contempled by the method. General directives for the hazardous
materials transportation are provided.

Key-words: Hazardous materials; Road; Environment; Risk management
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1 INTRODUÇÃO
No Brasil, a maior parte das riquezas produzidas, é transportada
dos centros de produção, ou seja, das indústrias, para os centros de
comercialização e exportação através de rodovias (59% dos transportes de
cargas) (FURTADO, 2002).
Nesse contexto estão inseridos também os produtos perigosos,
que são assim denominados em função do potencial de dano ou impacto
negativo que podem gerar devido a um derramamento e/ou vazamento
acidental em relação ao meio ambiente, nos seus componentes da fauna,
flora, meio antrópico e ao patrimônio público ou privado.
No Brasil, o transporte rodoviário de produtos perigosos é
regulamentado pelo Decreto Federal no 96.044 de 18 de maio de 1988,
(BRASIL, 1988) e pela Portaria no 204, de 20 de maio de 1997, do Ministério
dos Transportes (BRASIL, 1997). Essa legislação define dentre outras
medidas, que o itinerário dos produtos perigosos deverá ser comunicado aos
órgãos de Defesa Civil, Ambientais e às autoridades com jurisdição sobre a
rodovia. Tais itinerários deverão evitar áreas densamente ocupadas, de
proteção dos mananciais, reservatórios de água ou reservas florestais e
ecológicas, ou que delas se aproximam. Essas informações são de extrema
importância para elaboração de um Plano de Gerenciamento dos riscos
ambientais do transporte de produtos perigosos. No entanto, tais
informações muitas vezes não são conhecidas, assim como também não
são conhecidos quais os produtos, quantidades e origem/destino dos
mesmos.
Recentemente, o Departamento Nacional de Infra-estrutura de
Transportes editou Portaria, que proíbe o trânsito de veículos com cargas
perigosas na Rodovia BR 471, no Estado do Rio Grande do Sul, no trecho
de 17 quilômetros que corta a Estação Ecológica do Taim, entre 22h00 e
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6h00. Nota-se assim a preocupação da contaminação no meio ambiente,
conforme previsto na legislação (AMBIENTEBRASIL, 2003).
Dados comparativos de risco de mortes acidentais do “National
Highway Traffic Safety Administration” - NHTSA, órgão federal americano,
indicam 0,11 acidentes fatais por milhão de embarques de produtos
perigosos, sem considerar os acidentes que trazem seqüelas às pessoas ou
ao meio ambiente (DOT, 2003 a). Estima-se que mais de 5 mil produtos
perigosos circulam no Estado de São Paulo, dentre eles, líquidos
inflamáveis, explosivos, gases e materiais radioativos (CETESB, 2003 a)
Numerosos acidentes ocorrem nas rodovias envolvendo o
transporte desses produtos, conforme podemos verificar em diversas
reportagens publicadas na imprensa tais como o vazamento de acetato de
etila, produto tóxico e inflamável, que ocorreu em 14 de julho de 1992, no
município de São Paulo, (OESP, 1992).
Dados da CETESB – Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental do Estado de São Paulo, indicam 1818 acidentes atendidos pela
Companhia envolvendo produtos perigosos, no período de 1983 a 2002,
sendo ainda que cerca de 75% desses acidentes ocorreram nas rodovias e
25% no meio urbano. (CETESB, 2003 a).
As rodovias ao longo do seu traçado cruzam córregos, ribeirões,
rios e represas, que se tornam vulneráveis à contaminação por produtos
tóxicos. Um estudo da Defesa Civil de Campinas identificou 90 pontos
críticos de risco de acidentes com cargas perigosas na região, que se
concentram próximos a rios, ribeirões e mananciais. Em maio de 2000, um
acidente com caminhão transportando Sulfato de Alumínio, obrigou a Cetesb
e o DAE (Departamento de Águas e Esgoto) de Campinas, a paralisar o
abastecimento público por quatro horas, até que medidas mitigadoras
fossem adotadas (ZAVENTTOR, 2000).
A ocupação das margens das rodovias também constitui outro
problema sério, pois diversos assentamentos são vulneráveis aos efeitos
dos acidentes com produtos perigosos.
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Assim, o problema do transporte de substâncias perigosas é de
grande relevância, e medidas devem ser adotadas visando a prevenção de
ocorrências que causem impactos aos meios físico, biótico e antrópico, bem
como a adoção de medidas corretas no atendimento a situações de
emergência, visando a minimização desses impactos.
Segundo MARQUES et al. (1998), atualmente as concessionárias
de rodovias estão sendo obrigadas pelos órgãos ambientais a procederem à
elaboração do PAE – Plano de Ação de Emergências, envolvendo o
transporte de produtos perigosos, por ocasião do Licenciamento Ambiental
do empreendimento. Tais planos devem contemplar as medidas de infraestrutura, de operacionalização e supervisão do sistema. O autor ressalta
ainda que a análise dos projetos fica a cargo da Divisão de Tecnologia de
Riscos Ambientais da CETESB, em apoio ao DAIA – Departamento de
Avaliação do Impacto Ambiental, da Secretaria de Meio Ambiente do Estado
de São Paulo.

1.1 Objetivo
Este trabalho tem por objetivo propor um método para elaboração
do Plano de Gerenciamento de Riscos Ambientais do Transporte Rodoviário
de Produtos Perigosos. Para tanto o trabalho deverá alcançar os seguintes
objetivos específicos:
1. Analisar o fluxo de produtos perigosos, em uma dada rodovia,
classificando-os nas diferentes classes (Portaria 204).
2. Levantar os pontos de maior incidência de acidentes rodoviários,
onde medidas especiais deverão ser adotadas;
3. Analisar a vulnerabilidade de pessoas aos acidentes com
produtos perigosos;
4. Analisar os recursos naturais vulneráveis à contaminação por
produtos perigosos, provenientes de acidentes no transporte;
5. Verificar a necessidade de faixas de isolamento nas rodovias,
visando a preservação da vida humana, no caso de ocorrência
de acidentes;
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6. Determinar critérios para elaboração de planta retigráfica da
rodovia;
7. Aplicar o método em área piloto.

2 JUSTIFICATIVA
No Brasil, até o ano de 1983, não existia legislação específica
referente ao transporte de produtos perigosos. A única legislação era
conhecida como “Lei da Faixa Branca”, regulamentada pelo artigo 103 do
Decreto no 62.127, de 16 de janeiro de 1968 (ABTLP, 2002).
A partir de 1976, o Instituto Brasileiro de Petróleo – IBP, instituiu
uma comissão para Movimentação de Produtos Especiais – MOPE, com a
finalidade de estudar e propor regulamentos e normas relativas à
movimentação de produtos perigosos. Dessa Comissão faziam parte os
importadores, fabricantes, consumidores, transportadores, órgãos técnicos e
órgãos governamentais.
A Comissão IBP/MOPE, como ficou conhecida, realizou diversos
estudos das normas internacionais do Departamento de Transportes
Americano - DOT e Organização das Nações Unidas - ONU, que
culminaram na elaboração de 18 manuais de produtos e do conteúdo
mínimo para o “curriculum” dos motoristas de veículos transportadores de
produtos perigosos e a base para elaboração de diversas normas técnicas.
No ano de 1983, ocorreu um acidente com o manuseio
inadequado de pentaclorofenato de sódio (“Pó da China”), que culminou na
publicação da primeira legislação específica, o Decreto no 88.821, daquele
mesmo ano.
No entanto, a falta de consolidação dos estudos técnicos e a falta
das normas técnicas, o excesso de burocracia e as exigências inexeqüíveis
determinaram a revisão da referida legislação (FUZETTI, 2000) e (ABTLP,
2002).
Em 1986, sob a coordenação da Empresa Brasileira de
Planejamento de Transportes - GEIPOT, foi instituído um grupo de estudo
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para a atualização da legislação, que finalmente originou o Decreto no
96.044/88, em vigor até os dias de hoje.
Esse decreto foi complementado pela Portaria no 204, de 20 de
maio de 1997, que por sua vez está baseada no “Emergency Response
Guidebook”, 6ª edição, conhecido como “Orange Book” (DOT, 2003b).
Atualmente a referida Portaria está em processo de revisão, tendo
em vista que o “Orange Book” americano está na 12ª edição.

2.1 Acidentes com Cargas Perigosas nos Estados Unidos da América
Dados históricos de acidentes com cargas perigosas ocorridos
nos Estados Unidos demonstram o potencial de dano associado a esta
atividade, conforme demonstrado na Tabela 1.
Tabela 1. Número de acidentes com produtos perigosos, nos Estados
Unidos, por modal de transporte, no período de 1993-2002.
Ano

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Total Média

Modal
Aerovia

0

0

0

0

1

2

0

1

2

1

7

0,7

Rodovia

217

244

253

292

264

265

307

326

348

253

2769 276,9

Ferrovia

49

52

50

43

53

51

64

63

54

36

515

51,5

Hidrovia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fonte: DOT. Departamento de Transportes Americano, (2003c).

Na Figura 1, pode-se visualizar a distribuição dos acidentes pelos
diferentes modais, que resultaram em fatalidades, onde se percebe que 84%
dos acidentes ocorridos nos últimos 10 anos nos Estados Unidos foram
originados no modal rodoviário, que representa 24,3% na matriz de
transporte de cargas daquele País, conforme relatório do DOT (1999). No
Brasil, apesar de não existirem dados estatísticos confiáveis, acredita-se que
a proporção de acidentes rodoviários deva ser ainda maior, pois este é o
modal que responde por 60% do transporte de cargas no Brasil, (FURTADO,
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2002) ou ainda 70% conforme CARVALHO JÚNIOR, (1999) apud (FUZETTI,
2000).

16%

0%

Aerovia
Rodovia
Ferrovia

84%

Figura 1. Distribuição de mortes associadas ao transporte de produtos perigosos
por modal, nos Estados Unidos, no período de 1993-2002, (DOT, 2003c).

Segundo o DOT (2003c), a média anual de óbitos relacionados ao
transporte de produtos perigosos é de 8,3, enquanto que 26,6 lesões são
produzidas no mesmo período, que somados a outros custos ocasionam
prejuízos econômicos na ordem de US$ 22 milhões, conforme Figura 2.
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USS 15.216

USS 13.953.699

Aerovia
Rodovia
USS 22.014.625

Ferrovia

Figura 2. Valores de danos econômicos relacionados aos acidentes com produtos
perigosos, por modal, nos Estados Unidos, no período de 1993-2002. (DOT,
2003c).

Um acidente sério, segundo o DOT é todo aquele que:
-

Resulte em fatalidade ou lesão grave em função do
vazamento de Produto Perigoso;

-

Resulte na evacuação de 25 ou mais pessoas como
resultado do vazamento de substâncias perigosas ou
devido a incêndio;

-

Liberação ou exposição a incêndio que resulte no
fechamento de via arterial;

-

Liberação de mais de 450,463 litros (119 galões) de
substâncias perigosas, ou 400,068 Kg (882 libras).

Esses acidentes são contabilizados desde o momento do
carregamento, transporte propriamente dito, descarregamento e outras
etapas, considerando os dados de 1993 a 2002. A média de ocorrência de
acidentes sérios é da ordem de 397,5 ocorrências por ano, ocasionando
10,7 mortes, 77,6 lesões e danos econômicos da ordem de US$ 22 milhões.
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Analisando os dados de acidentes com produtos perigosos nos
Estados Unidos em 2002, verifica-se que a grande maioria dos acidentes
ocorre na fase de carregamento e descarregamento dos produtos. No
entanto, as piores conseqüências se dão entre a origem e o destino,
inclusive com maiores prejuízos econômicos, conforme Tabela 2.
Tabela 2. Ocorrência de acidentes com transporte de produtos perigosos,
nos Estados Unidos, por fase do transporte, em 2002.
Quantidade Lesões
Lesões
Mortes
Prejuízos
Fase do Transporte
de incidentes graves
leves
US$
Entre a origem e o
2148
5
34
6
34.308.726
destino
Carregamento
2437
1
20
1
1.512.726
Descarregamento
9903
9
46
0
9.557.915
Área de estocagem
545
0
7
0
287.498
temporária
Não relatado
78
0
4
0
30.813
Fonte: DOT (2003c).

Quanto às conseqüências, verifica-se que a maior incidência se
refere ao derramamento de produtos líquidos, que causaram também os
maiores prejuízos econômicos. (Tabela 3)
Tabela 3. Conseqüências dos acidentes com transporte de produtos
perigosos, nos Estados Unidos, em 2002.
Resultado da ocorrência
Quantidade
Lesões Lesões Mortes
Prejuízos
de incidentes graves
leves
US$
Dispersão de gás
556
2
18
1
7.106.238
Material escorrido para a
44
1
3
2
4.755.490
drenagem/esgoto
Derramamento
14688
13
90
6
38.284.367
Incêndio
46
3
5
5
6.826.561
Explosão
13
2
4
4
2.156.417
Dano ambiental
57
1
1
1
10.142.303
Nenhum
30
0
0
0
252.580
Outros
237
0
5
0
145.872
Fonte: DOT (2003c).

De forma geral, as ocorrências se concentram no próprio
motorista e eventual ajudante, porém foram registradas lesões leves, graves
e até fatalidades no público em geral, conforme consta da Tabela 4.
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Tabela 4. Conseqüências dos acidentes com transporte de produtos
perigosos, nos Estados Unidos, por tipo de vítima, em 2002.
Lesões graves Lesões leves
Mortes
Tipo de vítima
Motorista e ajudante
Público em geral
Policia
Bombeiro
Outras pessoas ligadas à
emergência
Outros
Fonte: DOT (2003c).

14
1
0
0
0

102
4
3
2
0

6
1
0
0
0

0

0

0

No ano de 2002, foram reportados nos Estados Unidos, acidentes
ocorridos nos diferentes cenários, porém com predomínio em regiões com
características urbanas e suburbanas, conforme Tabela 5.

Tabela 5. Ocorrência dos acidentes com transporte de produtos perigosos,
nos Estados Unidos, por tipo de comunidade envolvida, em 2002.
Comunidade
Quantidade
Lesões
Lesões
Mortes
Prejuízos
envolvida
de incidentes
graves
leves
US$
Urbana
6253
5
42
4
11.403.542
Suburbana
5908
4
34
1
9.470.294
Rural
2565
6
31
1
24.563.684
Não relatado
385
0
4
1
260.158
Fonte: DOT (2003c).

Considerando as causas de acidentes, a maioria ocorre devido ao
erro humano e por falha da embalagem, que não cumpriu seu papel em
impedir a liberação da carga. No entanto, os maiores prejuízos ocorrem
devido aos acidentes de trânsito, conforme Tabela 6.
Tabela 6. Causas dos acidentes com transporte de produtos perigosos,
nos Estados Unidos, em 2002.
Causa
Quantidade de
Lesões
Lesões Mortes
Prejuízos
incidentes
graves
leves
US$
Erro humano
11792
7
66
0
8.265.753
Falha embalagem
1427
3
18
0
4.151.029
Acidente veicular
253
3
9
5
232.222.134
Outros
42
1
2
1
352.658
Fonte: DOT (2003c).
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No que diz respeito à classe de produto envolvida, o ranking de
2002, do DOT aponta para a subclasse 3.3. – Líquidos Inflamáveis e 8.0,
líquidos corrosivos, conforme Tabela 7.
Tabela 7. Ocorrência dos acidentes com transporte de produtos perigosos,
nos Estados Unidos, por Classe de Produto, em 2002.
Classe Quantidade de Lesões graves Lesões leves Mortes
Prejuízos
incidentes
US$
3.3
6009
5
12
6
22.909.613
8.0
5964
7
61
0
7.385.271
6.1
846
0
9
0
1.247.880
9.0
480
1
5
0
3.986.791
5.0
422
0
6
0
1.590.788
2.2
408
1
6
1
1.531.812
3.0
311
0
1
0
1.257.166
2.3
188
1
5
0
5.075.373
5.1
168
0
0
0
346.416
4.0
122
0
0
0
127.459
6.2
85
0
2
0
2.215
2.1
36
0
3
0
92.598
9.0
26
0
1
0
535
4.3
25
0
0
0
27.650
4.0
16
0
0
0
17.550
1.4
9
0
0
0
13.507
7.0
8
0
0
0
14.745
1.6
5
0
0
0
67.559
1.1
1
0
0
0
0
1.2
1
0
0
0
0
1.3
1
0
0
0
2.750
Fonte: DOT (2003c).

2.2 Acidentes com Cargas Perigosas no Canadá
A distribuição do volume total de cargas transportadas no Canadá
para o ano de 2000 está representado na Tabela 8.
Tabela 8. Distribuição do transporte de cargas no Canadá, por modal, no
ano de 2000.
Estimativa da
Modal
Volume Total
Estimativa da
participação dos
participação dos
(Milhões de Toneladas)
Produtos Perigosos
Produtos Perigosos
(Toneladas)
(%)
Aéreo
0,7
1%
700
Ferroviário
319,7
15 %
3.197.000
Rodoviário
400,6
7 – 16 %
2.804.200 – 6.409.600
Marítimo
348,3
4%
1.393.200
Fonte: CANUTEC (2003a).
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O volume de transporte aumenta ou diminui de acordo com a
economia,

funcionando

como

um

indicador

de

seu

desempenho.

(PROVENCHER, 2003).
Esse autor cita ainda que desde o derramamento ocorrido em
Mississauga, em 1979, que culminou na evacuação de 250 mil pessoas, a
percepção do perigo potencial no transporte de Produtos Perigosos foi
amplamente difundida no Canadá.
Do total transportado, o modal rodoviário é provavelmente o mais
importante do ponto de vista do volume transportado e o que apresenta a
maior dificuldade de obtenção de dados confiáveis, com referência aos
volumes transportados, dificultando assim a compreensão dos riscos.
Estimativas apontam para valores transportados da ordem de 2.804.200 a
6.409.600 toneladas, sendo que a gasolina e o diesel são os produtos mais
comuns.
O “Canadian Transport Emergency Centre”, órgão canadense
responsável pelas emergências provenientes do transporte de produtos
perigosos, conhecido pela sigla CANUTEC, apresenta os dados relativos
aos acidentes envolvendo produtos perigosos, conforme Figura 3.
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28%

2%
2%
26%

Rodoviário
Ferroviário
Aeroviário
Cabotagem
Não-transporte

42%

Figura 3. Distribuição dos Acidentes por modal, no Canadá, no período de 1999 à
2002, (CANUTEC, 2003a).

Da Figura 3 verifica-se, que os acidentes com produtos perigosos,
distribuem-se entre ferroviário e rodoviário, com ligeira predominância para o
modal ferroviário.
A preocupação com acidentes envolvendo produtos perigosos no
Canadá pode ser facilmente compreendida por meio da Figura 4, ou seja,
pela evolução das chamadas à Central de Emergência da CANUTEC, com
uma média de 26.755 atendimentos por ano, envolvendo desde simples
informações, dados técnicos, regulatórios e outros, o que representa em
torno de 75 chamadas diárias (no mínimo 3 por hora).
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Figura 4. Evolução dos chamados na central CANUTEC, no período 1990 à 2002.
(CANUTEC, 2003a).
Observação: para o ano de 1990, os valores computados compreendem o período
de 1o de outubro à 31 de dezembro

A distribuição em função das Classes de produtos perigosos,
demonstra predominância das classes 2 - Gases, 3 – Líquidos Inflamáveis, 8
– Líquidos Corrosivos e 9 – Substâncias perigosas diversas. (Tabela 9 e
Figura 5). Estes dados embora difiram dos dados obtidos do DOT, para as
mesmas classes, apresentam a mesma tendência quando se considera o
potencial de dano econômico.
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Tabela 9. Ocorrência de acidentes com Produtos Perigosos, por Classe de
produto, no Canadá, de 1990 à 2002, (CANUTEC, 2003a).
Quantidade de ocorrências
Classe

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Classe 1

2

4

3

6

6

Classe 2

35

214

255

202

204

Classe 3

35

264

271

243

Classe 4

3

11

17

Classe 5

11

44

Classe 6

23

Classe 7

6

4

9

10

6

9

4

7

255 260

230

252

214

232

222

200

248

283 252

257

245

232

234

220

232

16

26

28

21

23

18

22

28

17

24

38

31

45

39

46

42

39

65

61

57

61

83

84

80

90

90

92

77

61

62

74

58

65

5

8

14

12

19

12

10

10

8

11

8

7

7

Classe 8

27

151

200

192

163

242 180

196

201

225

249

252

245

Classe 9

31

155

213

164

190

262 192

182

25

214

324

308

167

Não

18

70

39

38

61

118 107

115

142

106

120

109

86

Cargas mistas

*

*

*

*

*

*

*

*

17

8

8

9

15

Desconhecidas

*

*

*

*

*

*

*

*

37

18

34

37

45

regulamentado

*Não reportado

19%

20%
2%

1%

4%

3%

7%

1%

1%

8%
17%

17%

Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 4
Classe 5
Classe 6
Classe 7
Classe 8
Classe 9
Não regulamentado
Cargas mistas
Desconhecidas

Figura 5. Distribuição de Acidentes com produtos perigosos, no Canadá, por classe
de produto, no período de 1990 à 2002. (CANUTEC, 2003 a)
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2.3 Acidentes com Cargas Perigosas no Brasil
O Transporte de cargas, no Brasil é predominantemente realizado
pelo modal rodoviário, cerca de 60%, conforme se visualiza na Figura 6.

17
0,3

Rodoviário

Dutoviário

Ferroviário

19

59

Aeroviário

Hidroviário

4,7

Figura 6. Matriz de transportes no Brasil, no ano de 2001 (FURTADO, 2002).

Os indicadores de acidentes nas estradas assumem números
alarmantes. A Confederação Nacional dos Transportes, (CNT), patrocinou
um estudo sobre a situação dos transportes de cargas no Brasil, e concluiu
que os índices de acidentes chegaram no ano de 1998 a valores de 3,27
acidentes/Km de rodovia, valor que é 226% superior ao índice encontrado
nos Estados Unidos. O índice de mortes nas estradas chega a ser de 10 a
70 vezes maior do que os 7 países mais ricos do mundo (G-7), (CNT, 2002).
A carência de dados relativos aos acidentes com produtos
perigosos é notada pela ausência de um órgão responsável pela integração
das ações a nível nacional, ou mesmo estadual, diferentemente de outros
países, onde existe organismo específico nesta atividade (DOT, CANUTEC,
dentre outros). A Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT1, a
quem compete a gestão do sistema, não tem informações sobre acidentes
e/ou fluxo de cargas perigosas, em nível nacional. Este ponto de vista é

1

Conforme correspondência recebida da ANTT, em 20 de agosto de 2002, a mesma não dispõe de dados sobre

produtos perigosos, recomendando que a pesquisa fosse realizada com os órgãos Estaduais.
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compartilhado por REAL (2000), pois na sua pesquisa ficou evidenciada a
grande deficiência de informações, com relação ao transporte de produtos
perigosos, e para tanto a autora propõe a implantação de um Cadastro
Nacional de Incidentes, que permitirá a realização de estudos e análises
para avaliar a segurança do transporte destes materiais, possibilitando a
identificação de fatores que contribuem para ocorrência dos incidentes
O Ministério do Trabalho, através da Fundacentro, realizou um
estudo sobre a questão da segurança e saúde ocupacional dos motoristas
de cargas perigosas (FUNDACENTRO, 2000), e concluiu que a média de
desligamentos no setor em função de falecimento é nove vezes maior do as
outras categorias de motoristas. Foram detectados os seguintes problemas:
ausência de fiscalização, treinamento inadequado, falta de equipamentos
específicos, excesso de horas trabalhadas, falta de informação e não
cumprimento da legislação.
2.3.1 Acidentes com Cargas Perigosas no Estado de São Paulo
Segundo dados das Polícias Rodoviárias Federal e Estadual, nos
últimos anos (2000 – 2002), foram contabilizados 1258 acidentes com
cargas perigosas, que representam 0,55% de todos acidentes rodoviários.
(CETESB, 2003b)
O Comando do Policiamento Rodoviário do Estado de São Paulo,
dispõe desde 2001, de dados referentes a ocorrências de acidentes
rodoviários com produtos perigosos, conforme Figuras 7 e 8. A maioria dos
acidentes ocorridos nos dois anos são para produtos da classe 3 – Líquidos
inflamáveis.
A CETESB, apresenta estatísticas de acidentes para o Estado de
São Paulo, onde estão contabilizados 1818 acidentes, no período de 1983 a
2002.
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11%

8%

16%

1%

Gases

1%

Liq Inflamáveis

2%

Sólidos Inflamáveis
Oxidantes
Tóxicos
Corrosivos
Diversos
61%

Figura 7. Distribuição dos Acidentes envolvendo produtos perigosos, no Estado de
São Paulo, por classe, no ano de 2001. (Fonte: Comando do Policiamento
Rodoviário do Estado de São Paulo, 2003).
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7%

14%

2%

Gases

1%

Liq Inflamáveis

1%

Sólidos Inflamáveis
Oxidantes
Tóxicos
Corrosivos
Diversos
63%

Figura 8. Distribuição dos Acidentes envolvendo produtos perigosos, no Estado de
São Paulo, por classe, no ano de 2002. (Fonte: Comando do Policiamento
Rodoviário do Estado de São Paulo, 2003).
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Na Figura 9, verifica-se a evolução do número de acidentes com cargas
perigosas atendidos pela CETESB.

Figura 9. Evolução dos Acidentes envolvendo produtos perigosos, no Estado de
São Paulo, (Fonte: CETESB, 2003 a).

Na Figura 10, pode-se verificar que a maior parte dos acidentes
ocorrem nas rodovias, principalmente nos últimos anos, e na Figura 11, a
distribuição dos acidentes pelas classes de produtos perigosos.

Figura 10. Evolução dos Acidentes envolvendo produtos perigosos, em vias
urbanas e rodovias do Estado de São Paulo, (Fonte: CETESB, 2003 a).
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41%

Gases
Líquidos Inflamáveis
2%
2%
10%

4%

Solidos Inflamáveis
Oxidante/Peróxido
Tóxicas/Infectante
Corrosivos
Perigosos Diversos

1%

Não classficadas
Não identificadas
14%

23%
3%

Figura 11. Distribuição dos Acidentes envolvendo produtos perigosos, no Estado de
São Paulo, segundo a Classe do Produto.(Fonte: CETESB, 2003 a).

OLIVEIRA (2002), discorre sobre as ações de fiscalização
efetuadas pelo policiamento rodoviário do Estado de São Paulo:
a) Exames de documentos de Porte obrigatório (Documento
fiscal, ficha de emergência, envelope para transporte e
certificado de capacitação para transporte a granel.;
b) Identificação do veículo e embalagens (Painéis de segurança
nos veículos e rótulos de risco nos veículos e embalagens.;
c) Verificação da existência de vazamentos nos equipamentos de
transporte de carga a granel e em se tratando de carga
fracionada, sua arrumação e estado de conservação da
embalagem.;
d) Condições de manutenção dos veículos;
e) Porte dos equipamentos de proteção individual e conjuntos
para situação de emergência;
f) Habilitação legal e compatível dos condutores dos veículos;
g) condições físicas, emocionais e psíquicas dos condutores.
OLIVEIRA (2002) apresenta um resumo das estatísticas das
ocorrências, circunstâncias, tipos e causas dos acidentes e incidentes com
produtos perigosos, conforme as Figuras 12 a 17, onde podemos visualizar
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que a maior parte das ocorrências se dá no transporte rodoviário, conforme
relatado pela CETESB (Figura 12).

29%
Ruas e Avenidas
Rodovias
71%

Figura 12. Distribuição das ocorrências de Acidentes, por tipo de via. (OLIVEIRA,
2002)

Quanto ao tipo de carga, verificamos que a maior ocorrência se
dá com cargas a granel, ou seja, naquelas onde a carga é transportada sem
nenhuma embalagem, contida apenas pelo equipamento de transporte, seja
ele um tanque, vaso, caçamba ou contêiner-tanque (Figura 13).
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9%

Fracionada
Granel

91%

Figura 13. Distribuição das ocorrências envolvendo produtos perigosos, por tipo de
acondicionamento de carga. (OLIVEIRA, 2002)

Com os dados apresentados pelo Comando do Policiamento
Rodoviário do Estado de São Paulo, pode-se ter uma idéia da quantidade de
ocorrências atendidas no período 1996 à 2001, mostrando a distribuição dos
acidentes no período (Figura 14).

566

Quantidade de ocorrências

580
560
540
510

520
500

487

485

481
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460
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440
420
400
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Figura 14. Evolução dos acidentes com produtos perigosos entre 1996 e 2001
(OLIVEIRA, 2002)
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Nas Figuras 15 e 16 pode-se constatar a gravidade das lesões
possíveis, devido a acidentes com produtos perigosos, nos condutores e
outras pessoas envolvidas.

2%
2%
10%

Leve
Grave
Fatal
86%

Ileso

Figura 15. Distribuição das lesões sofridas pelos condutores de veículos que
transportam produtos perigosos, segundo a gravidade da lesão. (OLIVEIRA, 2002)

20%

Leve
51%

Grave
Fatal

29%

Figura 16. Distribuição das lesões sofridas por terceiros envolvidos em acidentes
com cargas perigosas, segundo a gravidade da lesão. (OLIVEIRA, 2002)

Finalmente o estudo aponta as principais causas dos acidentes,
sendo a maioria atribuída aos condutores dos veículos (Figura 17).
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22%
Outros

42%

S/informação
7%

Veículo
Via
Condutor

2%

27%

Figura 17. Causas Prováveis dos acidentes, (OLIVEIRA, 2002)

As discrepâncias entre os dados apresentados pelo Comando do
Policiamento Rodoviário (2003), Figura 14, OLIVEIRA (2002), Figura 12 e
CETESB, (2003a), Figuras 9 e 10, demonstram que não existe um sistema
integrado de estatísticas.
Na Tabela 10, pode se visualizar um resumo da matriz de
transporte do Canadá, Estados Unidos, Brasil e do Estado de São Paulo.
Verifica-se que no Brasil e em especial no Estado de São Paulo, o potencial
de ocorrência de acidentes envolvendo cargas perigosas no modal
rodoviário é muito maior, pois a proporção de mercadorias transportadas
pelo mesmo é muito maior.
Tabela 10. Matriz Comparativa entre os Modais de Transporte, Nos
Estados Unidos, Canadá, Brasil e Estado de São Paulo.
País/Modal em %
Rodoviário Ferroviário Dutoviário Aeroviário Hidroviário
Estados
Unidos
da
24,3
33,5
23,1
América (2)
Canadá (2)
11,6
36,0
45,7
Brasil (1)
59,0
19,0
5,0
Estado de São Paulo (3)
93,3
5,2
0,8
Fonte: (1) (FURTADO, 2002);
(2) (US. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION, 1999);
(3) (CETESB, 2003 b)

0,3

18,9

0,1
0,0
0,3

6,5
17,0
0,4
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Conforme se pode verificar, o transporte de Produtos Perigosos
por rodovias representa atualmente uma grande preocupação, devido ao
potencial de prejuízos ao meio ambiente, incluindo áreas sensíveis, tais
como áreas de preservação permanente e regiões de mananciais. Áreas
densamente ocupadas, também se transformam em alvo de preocupação,
pois estão sujeitas a eventos desastrosos, com perdas de vidas, danos ao
patrimônio e eventualmente na desvalorização de determinadas áreas
devido a alteração da percepção do risco envolvido. Na Figura 18,
apresentam-se fotos de acidentes envolvendo cargas perigosas.
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Capotamento de carreta transportando Benzeno.

Caminhão transportando óleo combustível tombado em corpo
hídrico.

Colisão traseira em carreta transportando produto perigoso.
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Operação de contenção e recolhimento do produto vazado.

Incêndio decorrente de vazamento de gás inflamável.

Tombamento seguido de vazamento de produto inflamável.

Figura 18. Fotos de acidentes envolvendo
Fonte: Emergências Químicas, (CETESB, 2003 a)

cargas

perigosas,
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3 MÉTODO
O presente trabalho foi desenvolvido segundo as etapas
demonstradas pelo fluxograma a seguir:

Etapas do Trabalho

F

Escolha do Tema

a
Revisão Bibliográfica

s
e

Classificação dos
Produtos Perigosos

Análise Preliminar
de Perigos

Análise de Riscos
do Transporte
de Produtos Perigosos

Análise de Risco

Modelos de
Planos Existentes

Reconhecimento do
Meio Físico, Biótico e
Antrópico

I

F
a
s
e

Proposta do Plano
de Gerenciamento
de Riscos

Aplicação em
Área Piloto

Conclusões

II

F
a
s
e
III

A Fase I foi conduzida segundo a lógica indutiva, isto é, por meio
de observações pontuais, da análise da literatura e de acidentes históricos,
foram generalizadas as situações de risco.
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Para este fim foram realizadas visitas às concessionárias de
rodovias, empresas transportadoras e empresas embarcadoras e produtoras
de Produtos Perigosos, que permitiram estabelecer um arcabouço teóricoprático para o desenvolvimento da fase II. Essa Fase considerou o estudo da
Classificação dos Produtos Perigosos, e do estado da arte do gerenciamento
de riscos no transporte de produtos perigosos, através de revisão
bibliográfica e estudo de modelos empregados atualmente;
Na

fase

II,

foi

desenvolvida

a

proposta

do

Plano

de

Gerenciamento de Riscos Ambientais do transporte de produtos perigosos.
Para a elaboração do Plano, foram realizadas as análises preliminares de
Perigos, o desenvolvimento do método para realização da análise de riscos,
e finalmente reconhecimento dos fatores determinantes do gerenciamento
em relação aos meios físico, biótico e antrópico, estabelecendo dessa forma
as diretrizes básicas para o Plano. O método proposto para elaboração do
Plano de Gerenciamento de riscos ambientais foi validado através da
aplicação do mesmo em uma rodovia piloto.
Na fase II, utilizou-se a lógica indutiva e dedutiva, isto é a partir
dos estudos genéricos de análise preliminar de Perigos, análise de riscos e
reconhecimento dos meios físico, biótico e antrópico elaborou-se o plano,
utilizando-se a lógica indutiva e finalmente o Plano foi avaliado em uma área
piloto (Fase III), predominando a lógica dedutiva. (VARGAS, 1985).
Os aspectos relacionados ao meio físico, que apresentam
vulnerabilidade à contaminação por produtos perigosos, provenientes de
acidentes foram considerados, ou seja:
a)

Recursos hídricos superficiais e subterrâneos;

b)

Solo;

c)

Ar.

Quanto ao meio biótico, o maior enfoque foi dado aos possíveis
danos a Flora e Fauna de sítios protegidos por legislação específica, ou
seja, áreas de Preservação Permanente, Áreas de Proteção Ambiental,
Florestas, Matas Ciliares, entre outros.
Quanto ao meio antrópico, a ênfase maior foi dada ao estudo da:
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a)

Vulnerabilidade de pessoas aos acidentes (intoxicações,
queimaduras, morte, dentre outras);

b)

Cálculo de área afetada, através de simulação de
acidentes, determinando faixas de isolamento para
operações de emergência;

c)

Alterações na percepção do risco;

d)

Instalações e facilidades necessárias ao atendimento às
emergências.

O desenvolvimento das etapas descritas anteriormente permitiu a
elaboração do Plano de Gerenciamento de Riscos Ambientais do Transporte
de Produtos Perigosos, para o modal rodoviário.
Finalmente na Fase III, ou fase de validação, o plano foi aplicado
em uma área piloto, escolhida por se tratar de uma rota de extrema
importância econômica, conforme será apresentado no capítulo referente à
área piloto.
Após o estudo da área piloto, foi possível elaborar as conclusões
sobre o Plano de Gerenciamento.
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4 DESCRIÇÃO CONCEITUAL
4.1 Conceitos e Definições sobre Gerenciamento de Riscos
O transporte de produtos perigosos é necessário e desejável
para

manter

a

vitalidade

econômica

e

atender

a

demanda

dos

consumidores, e deve ser realizado de uma maneira segura e eficiente
(DOT, 2003d).
Satisfazer

as

necessidades

de

uma

economia

altamente

industrializada e competitiva e, ao mesmo tempo, atender o nível de
segurança a um custo acessível, é um desafio a ser vencido. O
gerenciamento baseado nos perigos e riscos envolvidos no transporte de
produtos perigosos é a chave para o sucesso de qualquer programa de
segurança aplicado ao transporte de produtos perigosos.
Termos como perigo, análise de riscos e gerenciamento de
perigos ou riscos apresentam-se de várias formas e com várias
interpretações. A seguir serão apresentadas as definições utilizadas nesse
trabalho.
O primeiro conceito a ser discutido e definido é o de Perigo.
Proveniente do inglês “Hazard”, é definido como “Uma característica inerente
do material, condição ou atividade que tem potencial para causar dano às
pessoas, propriedade ou ao meio ambiente.” (DOT, 2003d). Ou ainda como
“Uma situação física com potencial de causar lesões, danos às
propriedades, danos ao meio ambiente ou a combinação dos mesmos,”
(AICHE

–

American

Institute

of

Chemical

Engineers,

2003).

Ou

simplificadamente, o mesmo AICHE (2003), define como algo que possua
potencial de causar danos.
Noll et al. (*)1, apud Fuzetti (2000), afirmam que em operações
com produtos perigosos, normalmente perigo refere-se às propriedades
físicas ou químicas do material.

1

NOLL et al. Hazardous materials. Managing the incident. Oklahoma: Fire Protection
Publications;1995. The hazardous management system.; p.1-30.
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Outro termo de grande relevância é Risco (Risk em inglês) que
pode ser definido como a combinação da probabilidade e as conseqüências
de uma ocorrência. É uma medida de dano ou perda associada com a
atividade (DOT, 2003d). AICHE (2003) define risco como sendo “a
probabilidade de ocorrência de um evento indesejado em um determinado
período ou em condições específicas”, ou ainda, “o produto das
conseqüências e a probabilidade de ocorrência.”
Podemos de outra forma dizer que Risco é igual ao Perigo
dividido pelas medidas de salvaguarda, (GUGLIELMI, 1999), ou seja:


P
 , ..............................................(1)
R = 
 Salvaguardas 

Ou ainda que Risco é o Perigo gerenciado, ou seja, aquele em
que se conhece a probabilidade de ocorrência, suas conseqüências e as
medidas de segurança e/ou mitigação.
O risco pode ainda ser classificado nos estudos de análise de
risco como Individual e Social.
O risco Individual pode ser definido como o risco para uma
pessoa presente na vizinhança de um perigo, considerando a natureza do
dano que pode ocorrer e o período de tempo em que o mesmo pode
acontecer (CETESB, 2001a).
O risco individual normalmente é representado na forma gráfica
por meio das curvas de iso-risco.
O risco individual pode ser representado pela equação a seguir:
n

RI x , y = ∑ RI x , y ,i ...............................................(2)
i =1

onde:

RI

x,y

= Risco individual total de fatalidades (probabilidade de fatalidade por

ano);
RI x, y, i = Risco de fatalidade no ponto x,y devido ao evento i;
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N = número de eventos.
e:

RI x , y ,i = f i . p fi

, .....................................(3)

onde:

f i = freqüência de ocorrência do evento i;
pfi = probabilidade que o evento i resulte em fatalidades no ponto x,y, de
acordo com os efeitos resultantes das conseqüências esperadas. (CETESB,
2001 a).
O risco Social refere-se ao risco para um determinado número ou
agrupamento de pessoas expostas aos danos decorrentes de um ou mais
cenários acidentais. A forma de apresentação do risco social é por meio da
curva F x N, obtida a partir da plotagem dos dados de freqüência acumulada
do evento final e seus respectivos efeitos representados em termos de
número de vítimas fatais.
A probabilidade de ocorrência de um evento é medida pela razão
entre o número de resultados específicos e todos os resultados possíveis. A
probabilidade de ocorrência é expressa por um número entre 0 e 1.
(MACEDO, 2001).
A conseqüência é o efeito direto de um evento ou acidente. É
expresso como um efeito à saúde (ex., morte, lesões, exposição), perdas
patrimoniais, efeitos ambientais, evacuação ou a quantidade derramada.
(DOT, 2003d).
A análise de perigos é definida como a identificação das
propriedades dos materiais, elementos do sistema ou eventos que levam a
danos ou perdas. O termo análise de perigos, segundo o DOT (2003d), pode
também incluir avaliação das conseqüências oriundas de um evento ou
acidente. Dessa forma a análise de perigos pode ser considerada como uma
análise qualitativa.
No entanto, a análise de riscos é representada pela quantificação
do risco, de forma que o mesmo possa ser gerenciado. (DOT, 2003d).
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A avaliação de risco ou caracterização do risco é considerada
como sendo a determinação do contexto do risco e aceitabilidade, de forma
geral pela comparação com riscos de atividades similares. (DOT, 2003d).
A análise quantitativa de riscos incorpora estimativas numéricas
de freqüência ou probabilidade e conseqüências. Na prática uma análise
sofisticada de riscos, requer um grande volume de dados, que são caros ou
mesmo não disponíveis. Felizmente poucos casos requerem quantificações
sofisticadas de freqüência e probabilidade. (DOT, 2003d).
A análise de riscos relativa, segundo DOT (2003d), significa
avaliar o risco em comparação com outro risco. O tipo de análise de riscos
usado pode ser aplicado para os dados disponíveis e à exposição,
freqüência e severidade da perda potencial.
Cetesb (2002b), considera que os estudos de análise de risco são
importantes “ferramentas” de gerenciamento, tanto sob o ponto de vista
ambiental, como de segurança do processo, em instalações e atividades
perigosas, uma vez que esses estudos fornecem, dentre outros, os
seguintes resultados:
-

conhecimento detalhado da instalação e seus perigos;

-

avaliação dos possíveis danos às instalações, aos trabalhadores, à
população externa e ao meio ambiente; e

-

subsídios para a implantação de medidas para a redução e
gerenciamento dos riscos existentes nas instalações.
Internacionalmente, o termo gerenciamento de riscos é utilizado

para caracterizar o processo de identificação, avaliação e controle dos
riscos. Assim, de modo geral, o gerenciamento de risco pode ser definido
como sendo a formulação e a implantação de medidas e procedimentos
técnicos e administrativos, que têm por objetivo prevenir, reduzir e controlar
os riscos, bem como manter uma instalação operando dentro de padrões de
segurança considerados toleráveis ao longo de sua vida útil (CETESB,
2002b).
O gerenciamento de riscos, também pode ser entendido como a
aplicação sistemática de políticas, práticas e recursos para a avaliação e
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controle dos riscos que afetem a saúde humana, segurança

e o meio

ambiente. Perigo, risco e análise de custo-benefício são utilizados para dar
suporte às opções de redução do risco, programas de objetivos e à
priorização de papéis e recursos. Um papel crítico do gestor é identificar as
atividades que envolvem riscos significativos e estabelecer um nível
aceitável de risco. Riscos próximos a zero podem ser extremamente
custosos e na maioria dos casos nem mesmo ser praticáveis. (DOT, 2003d).
O

nível

aceitável

de

risco

que

exija

regulamentação

é

estabelecido pela consideração do risco, custo/benefício e a opinião pública.
A análise relativa ou comparativa de riscos é na maioria das vezes utilizada,
quando a análise quantitativa de risco não é praticável ou justificável. A
participação pública é importante no processo de análise de riscos, não só
para melhorar a sua compreensão mas também para garantir que o ponto de
vista de todos segmentos envolvidos da população sob risco seja incluído no
processo de análise. As análises de risco e de custo/benefício são
ferramentas importantes para informar o público sobre o risco real e o custo
em contraposição ao risco percebido e o custo envolvido na atividade (DOT,
2003d).
Para a realização da avaliação de riscos é necessária a
comparação dos valores obtidos na avaliação com valores padrões ou
assumidos como ideais, ou seja, dentro de critérios de aceitabilidade. A
Cetesb adota os valores toleráveis de risco em número de mortes, para o
risco individual, da seguinte forma:
Risco máximo tolerável: 10 –5 mortes/ano.
Risco negligenciável: 10 –6 mortes/ano.
Nos estudos de análise de risco de dutos, por exemplo, a Cetesb
adota somente o risco individual como parâmetro de análise, porém o critério
de tolerabilidade é diferente, provavelmente devido ao fato da maior parte
dos dutos estar associada a áreas de Serra do Mar e regiões litorâneas.
Desta forma o risco individual:
Risco máximo tolerável: 10 –4 mortes/ano.
Risco negligenciável: 10 –5 mortes/ano.
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No caso do risco social é adotada a curva de tolerabilidade para o
risco social, (CETESB, 2001 a).
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4.1.1 Gerenciamento de Riscos do Transporte de Produtos Perigosos
Baseados em Perigos e Riscos
A própria legislação de produtos perigosos constitui um sistema
de gerenciamento de riscos que é orientado na prevenção e focado na
identificação de perigos e redução da probabilidade e a quantidade de
material perigoso liberado para o meio ambiente. Os materiais perigosos
estão categorizados através da análise de perigos e na experiência em
classes de perigos e grupos de embalagens. A legislação impõe ao
embarcador a classificação de acordo com essas classes e grupos de
embalagens. Dessa forma, o próprio processo de classificação é uma forma
de análise de perigos. Além disso, a legislação requer ainda que o
embarcador comunique estes perigos, por meio do uso de classe de perigo,
grupo de embalagem e nome do produto em documentos de transporte, bem
como através de rótulos nos veículos.
Finalmente, um produto químico é considerado como produto
perigoso para o transporte quando suas características físicas e químicas
possam oferecer, quando em transporte, riscos à saúde, à propriedade e ao
meio ambiente, (CET (*)2; Cetesb(*)3 citados por FUZETTI, 2000).
O DOT estabelece que produtos perigosos são substâncias ou
materiais capazes de causar risco à saúde, à segurança e à propriedade,
quando em transporte. CANUTEC (2003 b), cita produtos perigosos como
quaisquer produtos, substâncias ou organismos incluídos, pela sua natureza
ou regulamentação, em qualquer das nove classes de produtos perigosos
preconizados pelo sistema da ONU.
NOLL et al. apud FUZETTI (2000), apresenta por sua vez uma
definição de um especialista em produtos perigosos, bastante interessante,
ou seja, é “qualquer substância que sai de sua embalagem quando alguma
coisa dá errado, e machuca ou prejudica aquilo em que toca.”

2

Companhia de Engenharia de Tráfego. Programa de Cargas Perigosas. São Paulo, 1991.
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental. Transporte de Produtos Perigosos.
São Paulo; 1992 [Apostila do curso de atendimento a emergências]

3

53

O Quadro 1 apresenta as definições que serão utilizadas neste
trabalho.
Quadro 1. Termos adotados neste Trabalho.
Definição
Termo
Perigo
Risco
Risco Individual
Risco Social

Conseqüência

Análise de
Perigos
Análise relativa
de riscos.
Gerenciamento
de riscos

Tolerabilidade
Produto
perigoso

Uma característica inerente do material, condição ou atividade
que tem potencial para causar dano às pessoas, à propriedade
ou ao meio ambiente
È o perigo controlado, ou seja, aquele em que se conhece a
probabilidade de ocorrência, suas conseqüências e as medidas
de segurança e/ou mitigação.
É definido como o risco para uma pessoa presente na vizinhança
de um perigo, considerando a natureza do dano que pode ocorrer
e o período de tempo em que o mesmo pode acontecer
refere-se ao risco para um determinado número ou agrupamento
de pessoas expostas aos danos decorrentes de um ou mais
cenários acidentais. A forma de apresentação do risco social é
através da curva F x N, obtida por meio da plotagem dos dados
de freqüência acumulada do evento final e seus respectivos
efeitos representados em termos de número de vítimas fatais
Efeito direto de um evento ou acidente. É expresso como um
efeito à saúde (ex: morte, lesões, exposição), perdas
patrimoniais, efeitos ambientais, evacuação ou a quantidade
derramada.
Definida como a identificação das propriedades dos materiais,
elementos do sistema ou eventos que levam a danos ou perdas.
Dessa forma, a análise de perigos pode ser considerada como
uma análise qualitativa.
Significa avaliar o risco em comparação com outro risco.
Entendido como a aplicação sistemática de políticas, práticas, e
recursos para a avaliação e controle dos riscos que afetem a
saúde humana, segurança e o meio ambiente. Perigo, risco, e
análise de custo-benefício são utilizados para dar suporte às
opções de redução do risco, programas de objetivos, e à
priorização de papéis e recursos.
Comparação dos valores obtidos na avaliação com valores
padrões ou assumidos como ideais, ou seja, dentro de critérios
de aceitabilidade.
Quaisquer produtos, substâncias ou organismos incluídos, pela
sua natureza ou regulamentação, em qualquer das nove classes
de produtos perigosos preconizadas pelo sistema da ONU.
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4.2 Legislação e Classificação dos Produtos Perigosos
Neste tópico, será apresentada a legislação referente ao
transporte de produtos perigosos, bem como a forma de classificação, pois
todo o sistema de gerenciamento de riscos envolvendo o transporte de
produtos perigosos deverá por princípio incluir não só a legislação
pertinente, como também seu sistema de classificação que por si só
representa uma análise preliminar de perigos.

4.2.1 Legislação

A legislação que regula o transporte de produtos perigosos é, a
principio, de competência da esfera federal. Porém, não há impedimento
para que Estados e Municípios também regulamentem a matéria, de forma
complementar. Exemplos deste tipo de regulamentação são encontrados no
município de São Paulo, através da Lei no 11.368/93, Decretos no 36.957/97
e no 37.391/98, Portaria no 77/98, e Portaria DSV no 15/98. (FUZETTI, 2000).
No Quadro 2 estão listadas as principais leis que regulamentam a
matéria, na esfera Federal.
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Quadro 2. Legislação referente ao Transporte Terrestre de Produtos
Perigosos.
Dispõe sobre multas a serem aplicadas por infrações à
Decreto – Lei no
2063, de 06/10/1983. regulamentação do Transporte de Produtos Perigosos.
Decreto no 96044, de Regulamenta o Transporte Rodoviário de Produtos
18/08/1988.
Perigosos.
Decreto no 98973, de Regulamenta o Transporte Ferroviário de Produtos
21/02/1990.
Perigosos.
Portaria MT-204, de Estabelece instruções complementares ao regulamento do
20/05/1997.
transporte terrestre de produtos perigosos (complementar
aos Decretos 96044/88 e 98973/90).
Decreto no 1797, de Aprova o acordo de alcance parcial para a facilitação do
25/01/1996.
transporte de produtos perigosos no Mercosul.
o
Decreto n 2866, de Protocolo adicional ao acordo de alcance parcial para
07/12/1998.
facilitação do transporte de produtos perigosos no Mercosul.
(Tipificação das infrações)
Lei no 9605, de
“Lei dos Crimes Ambientais” – Estabelece sanções penais e
12/02/1998.
administrativas derivadas de condutas e atividades danosas
ao meio ambiente.
Decreto no 3179, de Dispõe sobre a especificação das sanções aplicáveis às
21/09/1999.
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente
(regulamentação da Lei 9605).
o
Lei n 9503, de
Estabelece o novo Código Nacional de Trânsito.
23/09/1997.
Portaria DENATRAN Define os códigos das infrações referentes ao transporte de
no 38/98, de
produtos perigosos.
10/12/1998.
Resolução
Dispõe sobre os cursos de treinamento específico e
CONTRAN no 91/99, complementar para condutores de veículos rodoviários
transportadores de produtos perigosos.
de 04/05/1999.
Resolução
Dispõe sobre a tolerância máxima de peso bruto de
CONTRAN no
veículos de transporte de cargas (“Lei da Balança”).
104/99, de
21/12/1999.
Decreto no 3665, de Estabelece regulamento para a fiscalização de produtos
23/12/2000.
controlados (R-105)
Lei no 10357, de
Estabelece normas de controle e fiscalização sobre
27/12/2001.
produtos químicos que possam ser destinados à elaboração
de substância entorpecente.
Decreto no 4262, de Regulamenta a Lei 10357, que estabelece normas de
10/06/2002.
controle e fiscalização sobre produtos químicos que possam
ser destinados à elaboração de substância entorpecente.
Resolução
Estabelece a regulamentação para colocação de faixas
CONTRAN no
refletivas.
110/2000, de
24/02/2000.
Portaria MT-22, de
Aprova as instruções para a fiscalização do transporte
19/01/2001.
rodoviário de produtos perigosos no Mercosul.
Fonte: ABTLP (2002).
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Além da legislação citada anteriormente, a ABNT – Associação
Brasileira de Normas Técnicas, publicou diversas Normas referentes ao
assunto, conforme Quadro 3.
Quadro 3. Normas Técnicas referente ao Transporte Terrestre de Produtos
Perigosos.
Norma
Descrição
NBR-7500

Identificação para o transporte, manuseio, movimentação e
armazenamento de produtos.
NBR-7501 Transporte de Produtos Perigosos – Terminologia.
NBR-7503 Ficha de Emergência e Envelope para o transporte de produtos
perigosos – características, dimensões e preenchimento.
NBR-7504 Envelope para o transporte de produtos perigosos – características e
dimensões.
NBR-8285 Preenchimento da ficha de emergência para o transporte de produtos
perigosos.
NBR-8286 Emprego da sinalização nas unidades de transporte e de rótulos nas
embalagens de produtos perigosos.
NBR-9734 Conjunto de equipamentos de proteção individual para avaliação de
emergência e fuga no transporte de produtos perigosos.
NBR-9735 Conjunto de equipamentos para emergências no transporte rodoviário
de produtos perigosos (“Kit / EPI / Extintor”).
NBR-10271 Conjunto de equipamentos de proteção individual (EPI) para
avaliação fuga-ácido fluorídrico.
NBR-12710 Proteção contra incêndio por extintores, no transporte rodoviário de
produtos perigosos.
NBR-12982 Desvaporização de tanque rodoviário para o transporte de produto
perigoso – Classe de Risco 3 – Líquidos inflamáveis.
NBR-13095 Instalação e fixação de extintores de incêndio para carga, no
transporte rodoviário de produtos perigosos.
NBR-13221 Transporte de Resíduos.
NBR-14095 Área de estacionamento para veículos rodoviários de transporte de
produtos perigosos.
NBR-14619 Transporte de Produtos Perigosos – Incompatibilidade química.
Fonte: ABTLP (2002); IPEM (2003)

Finalmente o Instituto Nacional de Metrologia – INMETRO,
estabelece base para inspeções e re-qualificação de equipamentos de
transporte de produtos perigosos, conforme Quadro 4.
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Quadro 4. Regulamentos Técnicos da Qualidade - RTQ referentes à Inspeção
de veículos para Transporte Terrestre de Produtos Perigosos.
Regulamento
Descrição

Técnico
RTQ-03
RTQ-05
RTQ-06
RTQ-07
RTQ-27
RTQ-32
RTQ-41

Equipamento para o transporte rodoviário de produtos
perigosos a granel.
Veículo destinado ao transporte rodoviário de produtos
perigosos a granel – Inspeção.
Equipamento para o transporte rodoviário de produtos
perigosos a granel – Classe 2 – Gases.
Equipamento para o transporte rodoviário de produtos
perigosos a granel – Líquidos específicos.
Equipamento para o transporte rodoviário de produtos
perigosos a granel – Líquidos em geral.
Veículos rodoviários destinados ao Transporte Rodoviário
de Produtos Perigosos a granel – Pára-choque traseiro.
Equipamento para o Transporte Rodoviário de Produtos
Perigosos a granel – Ácido Sulfúrico – Inspeção.

Fonte: ABTLP (2002).

A principal legislação aplicada ao caso do transporte terrestre
rodoviário é a Lei no 96044/88, que no capítulo I, define competências para
produtos Perigosos, Explosivos e Radioativos, respectivamente ao Ministério
dos Transportes, Ministério da Defesa e ao Conselho Nacional de Energia
Nuclear.
Outros pontos dizem respeito ao itinerário da carga, ou seja,
áreas de risco devem ser evitadas; os órgãos com jurisdição sobre a via, que
devem ser informados sobre as cargas que por ali transitam; à definição da
possibilidade de restrições de trânsito em determinados locais; às
responsabilidades do contratante, expedidor e transportador.
4.2.2 Classificação
A Portaria nº 204/97 do Ministério dos Transportes fornece
instruções complementares ao regulamento do Transporte Terrestre de
Produtos Perigosos, sendo a principal instrução a classificação dos produtos
em Classes e em subclasses, em função do perigo potencial que os
produtos apresentam, conforme Quadro 5.
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A Portaria nº 204 apresenta ainda a relação dos produtos
classificados pelo sistema ONU, com o respectivo nº ONU, a descrição do
produto, classe de risco e nº de risco.
Quadro 5. Classes e subclasses de Produtos Perigosos, segundo Portaria
n°204/97.
Classe
Sub-Classe
Risco
Classe 1. EXPLOSIVOS
Explosivos
Classe 2. GASES
Sub-Classe 2.1.
Gases Inflamáveis
Sub-Classe 2.2.
Gases não inflamáveis, não tóxicos
Sub-Classe 2.3.
Gases Tóxicos
Classe 3. LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS
Classe 4. SÓLIDOS.
Sub-Classe 4.1.
Sólidos inflamáveis
Sub-Classe 4.2.
Substâncias sujeitas a combustão
espontânea
Sub-Classe 4.3.
Substâncias que, em contato com
a água emitem gases inflamáveis
Classe 5. OXIDANTES
Sub-Classe 5.1.
Substâncias oxidantes
Sub-Classe 5.2.
Peróxidos orgânicos
Classe 6. TÓXICOS E INFECTANTES
Sub-Classe 6.1.
Substâncias tóxicas
Sub-Classe 6.2.
Substâncias infectantes
Classe 7 MATERIAIS RADIOATIVOS
Classe 8 CORROSIVOS
Classe 9 SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS DIVERSAS
Fonte: Portaria nº 204/97 do Ministério dos Transportes (BRASIL, 1997).

4.2.2.1 Número de Risco
Os produtos perigosos, após a classificação, segundo as classes
de risco predominante, podem ser classificados pelo tipo e intensidade do
perigo, que são denominados de número de risco. A importância do risco é
registrada da esquerda para a direita, sendo o mesmo composto por 2 ou 3
algarismos, cujos significados são apresentados na Quadro 6.
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Quadro 6. Significado dos Algarismos do número de risco, segundo Portaria
n°204/97.
Número
Descrição
2
Emissão de gás devido à pressão ou à reação química.
3
Inflamabilidade de líquidos (vapores) e gases, ou líquido sujeito a
auto-aquecimento
4
Inflamabilidade de sólidos, ou sólidos sujeitos a auto-aquecimento.
5
Efeito oxidante (favorece incêndio)
6
Toxicidade
7
Radioatividade
8
Corrosividade
9
Risco de violenta reação espontânea
Fonte: Portaria nº 204/97 do Ministério dos Transportes (BRASIL, 1997).

A letra “X” antes do algarismo, significa que a substância reage
perigosamente com a água.
A repetição de um nº indica, em geral, aumento da intensidade
daquele risco específico.
Quando o risco associado a uma substância puder ser indicado
por um único número, este será seguido por zero.
Finalmente, no Quadro 7 são apresentadas as possíveis
combinações do nº de risco e seus significados.
Quadro 7. Número de risco e seus significados, segundo Portaria n°204/97.
Nº de Risco
Descrição
20
Gás inerte
22
Gás refrigerado
223
Gás inflamável refrigerado
225
Gás oxidante refrigerado
23
Gás inflamável
236
Gás inflamável tóxico
239
Gás inflamável sujeito a violenta reação espontânea
25
Gás oxidante
26
Gás tóxico
265
Gás tóxico oxidante
266
Gás muito tóxico
268
Gás tóxico corrosivo
286
Gás corrosivo tóxico
30
Líquido inflamável
323
Líquido inflamável que reage com água desprendendo gases
inflamáveis.
Continua...
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X323
33
333
X333
336
338
X338
339
36
362
X362
38
382
X382
39
40
423
X423
44
446
46
462
48
482
50
539
55
556
558
559
56
568
58
59
60
63
638
Continua...

Líquido inflamável que reage perigosamente com água,
desprendendo gases inflamáveis
Líquido muito inflamável
Líquido pirofórico
Líquido pirofórico que reage perigosamente com água
Líquido muito inflamável tóxico
Líquido muito inflamável corrosivo
Líquido muito inflamável corrosivo
Líquido muito inflamável sujeito a violenta reação espontânea
Líquido sujeito a auto-aquecimento tóxico
Líquido inflamável, tóxico, que reage perigosamente com
água, desprendendo gases inflamáveis
Líquido inflamável, tóxico, que reage perigosamente com
água, desprendendo gases inflamáveis (não jogar água)
Líquido sujeito a auto-aquecimento, corrosivo
Líquido inflamável, corrosivo, que reage com água,
desprendendo gases inflamáveis
Líquido inflamável, corrosivo, que reage com água,
desprendendo gases inflamáveis (não jogar água)
Líquido inflamável sujeito a violenta reação espontânea
Sólido inflamável ou sujeito a auto-aquecimento
Sólido que reage com água, desprendendo gases
inflamáveis
Sólido que reage com água, desprendendo gases
inflamáveis (não usar água)
Sólido inflamável que a uma temperatura elevada se
encontra em estado líquido
Sólido inflamável, tóxico que, a uma temperatura elevada, se
encontra fundido
Sólido inflamável ou sujeito a auto aquecimento, tóxico
Sólido tóxico, que reage com água, desprendendo gases
inflamáveis
Sólido inflamável ou sujeito a auto-aquecimento, corrosivo
Sólido corrosivo, que reage com água, desprendendo gases
inflamáveis
Produto oxidante
Peróxido orgânico inflamável
Produto muito oxidante
Produto muito oxidante, tóxico
Produto muito oxidante, corrosivo
Produto muito oxidante, sujeito a violenta reação espontânea
Produto oxidante tóxico
Produto oxidante, tóxico e corrosivo
Produto oxidante corrosivo
Produto oxidante, sujeito a violenta reação espontânea
Produto tóxico ou nocivo
Produto tóxico ou nocivo, inflamável (Fulgor 23 °C e 60,5 °C)
Produto tóxico ou nocivo, inflamável (Fulgor 23 °C e 60,5 °C,
corrosivo)
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639

Produto tóxico ou nocivo, inflamável (Fulgor 23 °C e 60,5 °C,
sujeito a violenta reação espontânea)
66
Produto muito tóxico
663
Produto muito tóxico, inflamável (Fulgor até 60,5 °C)
68
Produto tóxico ou nocivo, corrosivo
69
Produto tóxico ou nocivo, sujeito a violenta reação
espontânea
70
Material radioativo
72
Gás radioativo
723
Gás radioativo inflamável
73
Líquido radioativo inflamável (Fulgor até 60 °C)
74
Sólido radiativo inflamável
75
Material radioativo oxidante
76
Material radioativo tóxico
78
Material radioativo corrosivo
80
Produto Corrosivo
X80
Produto Corrosivo que reage perigosamente com a água
83
Produto Corrosivo inflamável (Fulgor entre 23 °C e 60,5 °C)
X83
Produto Corrosivo inflamável (Fulgor entre 23 °C e 60,5 °C),
que reage perigosamente com a água.
839
Produto corrosivo inflamável (Fulgor entre 23 °C e 60,5 °C),
sujeito a violenta reação espontânea
X839
Produto corrosivo, inflamável (Fulgor entre 23 °C e 60,5 °C),
sujeito a violenta reação espontânea e que reage
perigosamente com água
85
Produto corrosivo, oxidante
856
Produto corrosivo, oxidante, tóxico
86
Produto corrosivo tóxico
88
Produto muito corrosivo
X88
Produto muito corrosivo, que reage perigosamente com água
883
Produto muito corrosivo, inflamável (Fulgor entre 23 °C e
60,5 °C)
885
Produto muito corrosivo, oxidante
886
Produto muito corrosivo, tóxico
X886
Produto muito corrosivo, tóxico, que reage perigosamente
com água
89
Produto corrosivo, sujeito a violenta reação espontânea
90
Produtos Perigosos Diversos
Fonte: Portaria nº 204/97 do Ministério dos Transportes (BRASIL, 1997).
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4.2.2.2 Identificação das Unidades de Transporte
Os veículos destinados ao transporte de Produtos Perigosos,
previstos na Portaria nº 204/97, devem ser identificados por rótulos de risco
e painéis de segurança, conforme a Figura 19.

Figura 19. Rótulo de Risco e Painel de Segurança, segundo a Portaria MT-204/97
(COMANDO DE POLICIAMENTO RODOVIÁRIO, 1999).
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4.3 Estado da Arte da Análise de Riscos do Transporte de Produtos
Perigosos
O transporte de Produtos Perigosos tem sido objeto de estudo,
principalmente no que se refere às análises de risco.
HARRIS et al. (1986), em estudo de avaliação de risco do
transporte de produtos perigosos, afirmam que a única diferença
fundamental dessa análise, para os casos industriais, é que no primeiro caso
a fonte não é fixa, mas pode estar em qualquer local ao longo da rota. Citam
ainda que uma variedade de modais podem ser utilizados para o transporte
de produtos perigosos. O risco maior está associado com a escala da
operação, e já que o predomínio é o transporte a granel, onde embalagens
individuais contém aproximadamente 20 ton. ou mais, e ainda podem ser
multiplicados. Em alguns casos, o tamanho do tanque pode ser grande (10
ton. ou maior) e assim a escala do risco pode ser grande. Entretanto,
devemos lembrar que o risco é medido pela probabilidade do acidente
ocorrer e a escala das conseqüências, assim é possível que grandes
vazamentos estejam associados com baixas probabilidades de ocorrência.
Segundo HARRIS et al. (1986), os quatro principais modais para o
transporte de Produtos Perigosos são: rodovias, ferrovias, dutos e
marítimo/fluvial. No caso de rodovias, cargas simples de 10 a 25 ton.
trafegam sob vários limites de tempo e rota. Para as ferrovias, as rotas são
ainda mais restritivas. As unidades de carga podem atingir até 100 ton., e na
Europa, trens carregados chegam até a 1.500 ton. Esses modais
caracterizam-se pela presença transiente do produto perigoso em um
determinado local, enquanto no caso de dutos a presença é constante. No
caso de rodovias a determinação da freqüência de ocorrência não é um
processo simples. Normalmente é necessário examinar as estatísticas de
acidentes rodoviários, tipo de rodovia (pista simples, dupla, etc.) e o local
(interseção, círculos, gargalos, etc.). Normalmente não existem dados, mas
estimativas da freqüência podem ser derivadas (freqüência/quilometro).
Novamente a probabilidade de um furo em um tanque ou ruptura deve ser
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estimada a fim de fornecer a freqüência da ocorrência de acidentes com
produtos perigosos. A perda de Produto Perigoso, após um acidente, pode
envolver um pequeno vazamento , com uma perfuração do conteúdo do
vaso de vários tamanhos, formas e posições, ou mesmo uma ruptura
catastrófica. Cada tipo de acidente requer um estudo cuidadoso de
acidentes anteriores a fim de se obter estimativas realistas do tamanho do
vazamento e taxa de descarga. Devido às infinitas possibilidades de falhas,
é usual estabelecer falhas discretas equivalentes (FDE) a fim de modelar
realisticamente. Duas ou três FDE´s combinadas com a freqüência
correspondente normalmente são adequadas. A aplicação no Transporte
será feita por meio da análise do risco individual (curvas de iso-risco) e risco
social (curvas F x N).
RAJ & GLICKMAN (1986), apresentaram um método para
construção da curva F x N, ou seja, o perfil de risco para o transporte
ferroviário de cloro e GLP, onde foram considerados diversos cenários
acidentais. No caso do cloro, a concentração letal considerada foi de 1000
ppm e para o GLP foi considerada a radiação letal de 20 kW/m2, nos casos
de incêndio e a sobrepressão de 6,0 x 104 Pa, para os casos de explosão
não confinada (UVCE). Finalmente os autores apresentam o perfil de risco,
conforme Figura 20.
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Figura 20. Perfil de risco para o transporte de Cloro e GLP, pelo modal ferroviário.

Do perfil, verifica-se que as conseqüências, para uma mesma
freqüência de ocorrência são piores para o cloro (na freqüência de 10-5).
Para os casos de conseqüências de 2 ou 3 fatalidades a maior probabilidade
de ocorrência é para o GLP.
HARRIS et al. (1986) citam alguns itens que devem ser
considerados na modelagem, tais como: Meteorologia – No caso das
rodovias, a distância da estação meteorológica mais próxima pode variar, e
as vezes mais de uma estação é necessária. Deve-se levar em conta as
variações diurnas e noturnas. (Diurnas: categorias de Pasquill A,B,C,D) e
(Noturnas: Categorias D,E, F). Topografia, Toxicologia – citou estudos de
alguns gases, tais como Cloro e Amônia, e a utilização dos Probit´s
(Modelos de Vulnerabilidade – Probabilidade de morte para dada
concentração e duração da exposição.) e Limite inferior de Inflamabilidade
(LII), onde nenhum modelo é capaz de determinar o ponto exato, assim
utiliza-se na prática valores de 0,5 LII ou 0,1 LII.
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HARRIS et al. (1986) concluíram que os modelos computacionais
são muito efetivos no estudo de riscos na área de transporte de Produtos
Perigosos, fornecendo informações valiosas aos planejadores.
LEONELLI et al. (1999), afirmam que o risco total de zonas
industriais é representado pela somatória dos riscos industriais e dos riscos
do transporte, e que áreas sem indústrias podem estar expostas a riscos
consideráveis em função tão somente do transporte.
Esses autores afirmam ainda que uma rota de transporte pode ser
visualizada como uma fonte linear de risco, constituída por um grande
número de fontes pontuais de risco. Assim, ao invés de se utilizar o risco
individual e o risco social, outras medidas simplificadoras podem ser
adotadas, tais como: População residente no “corredor” ao longo da rota, ou
a freqüência de ocorrência de um evento de vazamento e/ou liberação de
substância perigosa, ou o simples produto desses itens.
No entanto, quando da utilização do risco individual e social, a
precisão obtida normalmente é menor do que a obtida em instalações fixas,
devido à complexidade computacional para este cálculo. Assim, os autores
apresentam um procedimento numérico para facilitar esta análise, levando
em conta o tempo requerido e a acurácia matemática. O procedimento é
flexível o bastante para analisar diferentes meios de transporte:- caminhão,
trem, dutos e os diferentes tipos de produtos:- substâncias tóxicas,
inflamáveis e explosivas.
LEONELLI et al. (1999), destacam ainda como importante para a
análise de risco, a caracterização da: Rede de Transporte, fonte de risco e
área de impacto e população, conforme apresentado a seguir.
Caracterização da rede de transporte
Uma rota pode ser considerada como sendo composta por “links”
e “nós”, quando da análise de risco, cada “link” deve ser caracterizado por
algumas propriedades:
-

a posição geográfica na área de Impacto;
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-

a tipologia da rede de transporte (rodovia, ferrovia, dutovia, dentre
outros)

-

quantidade anual de transporte, para cada modal;

-

a freqüência dos eventos (acidentes), expressos em

Eventos
Km.veículo

Os autores afirmam ainda que variações sazonais devem ser
consideradas.
Caracterização da fonte de risco
Os autores criaram o termo “Tipologia do veículo”, para
caracterizar o produto que está sendo transportado, assim como exemplo:
caminhão transportando amônia, ou GLP, ou gasolina. A probabilidade de
ocorrência de um acidente com liberação será função das características
construtivas do veículo, que é diferente para cada substância.
Com o objetivo de identificar e quantificar os cenários acidentais
para cada link, os seguintes parâmetros serão necessários:
-

as condições de transporte de cada substância (Ex. pressão,
temperatura);

-

o tamanho do furo equivalente, que foi escolhido para descrever todas
as liberações possíveis para cada tipologia de veículo (para cada furo,
teremos uma taxa de descarga ou quantidade liberada);

-

o resultado final de cada tamanho de furo (nuvem tóxica ou inflamável
ou explosiva).

-

a probabilidade de ocorrer o referido resultado final.

Caracterização da área de impacto
A caracterização da área de impacto inclui tanto a definição dos
parâmetros que influenciam os efeitos da liberação como a descrição da
distribuição da população.
Os parâmetros que influenciam a avaliação dos efeitos são:
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-

parâmetros físicos, tais como a temperatura e umidade do ar, a
rugosidade média da superfície, a tipologia do terreno, o grau de
confinamento;

-

condições meteorológicas: classe de estabilidade atmosférica,
velocidade e direção predominante do vento.

Caracterização da população
A distribuição da população na área de impacto é essencial para o
cálculo do risco social. Um mapa genérico da população é composto por
zonas, onde as pessoas são consideradas uniformemente distribuídas, e nos
centros de concentração, onde as pessoas estão confinadas.
Essas zonas podem ser retangulares, tais como em bairros
residenciais, ou lineares, no caso dos motoristas que trafegam pela rodovia.
A densidade populacional varia em função da época do ano, do
dia, e deve ser considerada na análise.
LEONELLI et al. (1999), consideraram que no caso do cálculo do
risco individual, somente as pessoas que se situavam fora de qualquer
abrigo deveriam ser considerados e para o caso do risco social, todas as
pessoas deveriam ser consideradas.
Finalmente, os mesmos autores concluíram que os modelos para
cálculo do risco individual e social alcançaram a mesma precisão dos
modelos de análise de risco de instalações industriais fixas.
LAUTSKASKI (1986), realizou alguns estudos de risco para o
transporte terrestre de gases na Finlândia, tais como cloro, amônia anidra,
dióxido de enxofre e GLP, e concluiu que elaborar análise de risco de
acidentes com baixa probabilidade implica na realização de avaliações
subjetivas e estimativas. Assim, os valores numéricos calculados contém
uma incerteza. E algumas falhas podem ser superestimadas. As
deficiências, entretanto, não significam que os resultados são de pouca
qualidade ou sem uso prático no processo decisório.
A análise de risco deveria ser vista como um meio sistemático de
considerar todos os fatores que afetam o risco, ou seja, todos os fatores que
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devem ser considerados na análise de decisão para aumentar a segurança.
Uma análise requer informações nos diferentes campos da ciência e
tecnologia. Devido ao fato do analista não ter familiaridade com todos estes
campos, a cooperação de vários especialistas é necessária e enriquecedora.
HOBEIKA, JAMEI e SANTOSO (1986), demonstram o método
para escolha da rota preferencial para o transporte de produtos perigosos,
no caso específico de combustível nuclear. A partir das diretrizes propostas
pelo DOT dos Estados Unidos, a comparação das rotas seguiria a seguinte
classificação:
1. Fatores de risco primários:
a) exposição normal à radiação, que diz respeito às doses a que a
comunidade está exposta pelo simples fato de nenhuma
blindagem apresentar 100% de eficiência;
b) risco à saúde pública. A saúde pública é afetada no caso de
acidentes, onde ocorra a liberação para a atmosfera, apesar
desta probabilidade ser baixa a conseqüência é extremamente
severa. Este risco deve levar em consideração a população no
raio de 10 milhas da fonte;
c) riscos econômicos. Representa o risco com eventuais ações de
descontaminação, que podem variar com o tipo de propriedade
(fazendas, residências, comércio, parques e áreas públicas),
2. Fatores secundários:
a) capacidade de resposta às emergências. A pronta ação do
grupo de emergência pode mitigar as conseqüências potenciais
de um acidente severo. Os fatores que influenciam esta
capacidade são: quantidade de pessoas e equipamentos
disponíveis;
b) capacidade de evacuação da população;
c) locação de facilidades especiais. A observação de instalações
de interesse tais como: indústrias, estádios (com grande
concentração de pessoas) ou populações sensíveis tais como:
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hospitais, creches, escolas ou instalações com dificuldade de
evacuação (presídios, UTI´s4);
d) fatalidades e lesões associadas ao tráfego. A análise histórica
de acidentes rodoviários que causam mortes e lesões também
é importante, pois indicam a "predisposição" ao acidente com o
transporte de produtos perigosos. Os fatores primários seriam
os mais importantes para a análise e os secundários funcionam
como elemento de classificação ou de desempate.
Para a condução do estudo comparativo, foram considerados:
riscos com radiação, risco sem radiação, estrutura da comunidade e
preparo, e custo do transporte.
Finalmente, os autores conseguiram determinar a melhor rota, ou
seja, aquela que produz o menor risco para a comunidade, ou ainda, aquela
que não passa por grandes contingentes populacionais, minimizando o risco
de acidentes com radiação.
Na mesma linha KESSLER (1986), realizou um estudo para
estabelecer as melhores rotas para o transporte de produtos perigosos entre
as cidades de Fort Worth e Dallas, no Texas, EUA. O objetivo do estudo era
desenvolver um sistema de rotas para produtos perigosos, que reduzisse a
exposição potencial dos indivíduos a uma liberação acidental. O autor
descreve um método de análise de riscos aplicado ao transporte rodoviário
de produtos perigosos, conforme mostra a Figura 21.

4

UTI – Unidade de Terapia Intensiva
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Definir Papéis e
Responsabilidades
Participantes
Objetivos
Jurisdição

Aplicação de
Critérios

Rotas Alternativas

Analisar Fatores Regulatórios
Físico
Legal

Analisar Fatores
Subjetivos

Determinar o Risco

Propriedade
Especial

Probabilidade
Conseqüência
Cálculo do Risco

População
Especial

Opcional

Resposta
emergência
Outros

Comparar Alternativas

Selecionar a Rota
Figura 21. Procedimento para determinação da melhor rota (KESSLER, 1986).

O método de análise de risco adotado, baseou-se no cálculo da
probabilidade de um dado acidente em um determinado segmento ou trecho
da rota e as conseqüências do mesmo. Essas duas variáveis são então
combinadas e produzem o risco total, que o autor denominou “risco
populacional”.
A probabilidade de ocorrência dos acidentes foi calculada
levando-se em consideração a taxa de acidentes de caminhões, ou seja, o
n° de acidentes com caminhões por milhão de veículos e finalmente ajustada
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à extensão da via (acidentes/veículo.milha). KESSLER (1986) resume na
equação a seguir:

N °de.acidentes × 10 −6
I=
(N °total .de.veículos × extensão (milhas ) ) ..............(4)
Onde:
I = Probabilidade de acidente no segmento.
Esta probabilidade se refere a acidentes com caminhões em
geral. O autor apresenta ainda a probabilidade para que um desses
acidentes envolva produtos perigosos, ou seja, se multiplicarmos a
probabilidade de ocorrência de acidentes com caminhões em geral I por
2,3.10-5, que representa a média nacional americana de 1973 a 1978,
teremos a probabilidade de ocorrência de acidente com caminhão
transportando carga perigosa.
As conseqüências do acidente devem ser estimadas para
exposição da população e propriedades. A área de impacto potencial para a
liberação de produtos perigosos dependerá da classe de produto que está
sendo considerada. O mesmo autor cita que a revisão de literatura sobre
áreas de impacto da liberação de produtos perigosos, bem como da
recomendação de distância de evacuação, revelam impactos em uma faixa
de raio desde 0,25 até mais de 2 milhas, dependendo do material e das
condições atmosféricas no momento do acidente. Como o autor não
dispunha de dados sobre os tipos e quantidades transportadas, resolveu
considerar sempre o pior caso, ou seja, uma área de impacto de raio igual a
2 milhas. O autor considerou que a população exposta deveria ser calculada
também com base na extensão do segmento analisado (população
exposta.milha).
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O risco total foi calculado, por KESSLER (1986), por meio da
equação:

RiscoTotal =

Pr obabilidade.de.acidentes × (População + Trabalhadores )
.......(5)
milha

Finalmente o autor concluiu que o método proporcionou uma
redução no risco total de até 61,9 %, pela escolha de uma rota alternativa.
KARKAZIS & BOFFEY (1995) realizaram um estudo visando
encontrar as melhores rotas para o transporte de produtos perigosos.
Existem diversos tipos de custos envolvidos neste problema, atribuídos
principalmente ao transportador.
a)

Custo de transporte do material entre a origem e o destino,
que depende da extensão da rota escolhida;

b)

Custo da não entrega do produto, que representa a perda de
produto em um acidente;

c)

Custo de compensação, que envolve as indenizações devido
à lesões, danos provocados pelo acidente.

Estes custos podem ser quantificados e são relativamente de
fácil avaliação. Por outro lado existem custos envolvidos que afetam tanto o
transportador como a sociedade. Esses custos estão associados com os
efeitos da poluição sobre as pessoas e meio ambiente, resultantes da
contínua emissão de poluentes a partir de um veículo acidentado. Essa
poluição é extremamente complexa e estocástica, governada principalmente
pelas condições meteorológicas (principalmente ventos) que prevalecem no
momento e no local do acidente. A área afetada é relativamente grande,
como conseqüência a quantificação e avaliação dos custos relacionados são
um problema difícil, ainda não resolvido.
Os autores distinguem dois tipos de efeitos oriundos de acidentes
envolvendo o transporte de produtos perigosos:
a)

Lesões a pessoas e danos físicos, como resultado do
choque de uma explosão associada com o acidente. A
severidade desses efeitos é inversamente proporcional à
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distância do local da explosão, e em geral, esses efeitos não
são influenciados pelas condições meteorológicas. O dano
resultante está confinado a um círculo centrado no local da
explosão e tendo como raio em torno de algumas centenas
de metros (nos casos mais críticos);
b) Contaminação de pessoas e do meio ambiente resultante da
emissão da poluição no ar que pode ser carregada pelo
vento por muitos quilômetros. Os efeitos resultantes podem
ser

considerados

espalhados

e

depende

tanto

das

condições meteorológicas no momento do acidente como da
distribuição da população ao redor do acidente.
Obviamente que explosões em oposição a efeitos de pequenas
emissões, são sentidos diretamente pela população. Como conseqüência, a
rota pela qual trafegam os produtos perigosos até os sítios urbanos cria um
sério problema para as pessoas que ali residem, principalmente devido à
ansiedade causada pela expectativa de ocorrência de um acidente.
KARKAZIS & BOFFEY (1995) apresentam ainda uma revisão de
literatura sobre o tema, conforme podemos ver no trabalho de ROBBINS (*)5
que propôs três modelos que tem com os seguintes objetivos:
a) a minimização da quantidade de pessoas afetadas por um
acidente;
b) a minimização da extensão da rota e
c) um modelo multi-objeto, combinando os objetivos 1 e 2.
SACCOMANNO & CHAN (*)6 generalizaram o modelo de
ROBBINS, propondo um que pudesse representar mais realisticamente os
efeitos de um acidente próximo a aglomerados urbanos. O modelo utiliza um
critério do risco mínimo e outro de mínima probabilidade de ocorrência. Um
terceiro critério seria o econômico, ou seja, a minimização do custo de
operação do transporte (apud KARKAZIS & BOFFEY, 1995)

5

(*) ROBBINS, J. Routing hazardous materials shipments. Ph.D. Dissertation, Department of
Geography, Indiana University, Bloomington, IN (unpublished manuscript).
6
(*) SACCOMANNO, F.; CHAN, A. Economic evaluation of routing strategies for hazardous road
shipments. Transportation Research Record, (1020), p.12-18, 1985.

75

ZOGRAFOS & DAVIS (*)7, id. (1995) propuseram um modelo que
integra os seguintes objetivos: a) risco à população; b) danos ao patrimônio;
c) custo de operação; d) distribuição eqüitativa do risco, pela imposição de
limites nas ligações da rede.
BATTA & CHIN (*)8, id. (1995) introduziram um modelo genérico
que leva em conta a variação dos parâmetros de risco, devido à localização
do acidente. Neste modelo a população é considerada com sendo distribuída
ao longo da ligação da rede e somente os efeitos físicos (explosões) são
levados em consideração.
Todos os modelos descritos apresentam as seguintes limitações:
1) todos lidam direta ou indiretamente com o tipo minimax de efeitos
resultantes de explosões acidentais, com nenhum esforço para as emissões
atmosféricas, ou seja, modelos que visam minimizar ao máximo os efeitos;
2) as condições meteorológicas não são consideradas; 3) a estrutura urbana
(distribuição da população) é freqüentemente muito simplificada.
Como conclusão final os autores afirmam que chegaram a um
modelo eficiente para a escolha da rota ideal.
FABIANO et al. (2002) realizaram um trabalho visando avaliar o
risco do transporte de produtos perigosos e as estratégias para seleção de
rota, por meio da construção de uma estrutura de análise orientada para o
nível local. Uma avaliação realista da freqüência deve levar em consideração
de um lado fatores intrínsecos (túneis, pontes, raio de curvas, declividade,
características de vizinhança, dentre outros) e de outro lado fatores
relacionados às condições de tráfego.
Os autores afirmam que cerca de 80% dos produtos perigosos
são transportados pelo modal rodoviário nos países em desenvolvimento, e
afirmam que o risco do transporte de produtos perigosos é muito próximo do
risco de instalações industriais fixas.

7

(*) ZOGRAFOS, K.G. DAVIS, C.F. Multiobjective programming approach for routing hazardous
materials. Journal of the ASCE, 115, p. 661-673, 1989.
8
BATTA, R.; CHIU, S.S. Optimal obnoxious paths on a network: transportation of hazardous
materials, Operational Research, 36, 84-92, 1988.
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Após a análise de dados estatísticos de acidentes rodoviários com
caminhões chegaram a uma freqüência de acidentes na ordem de 1,8 x 10-7
(acidentes x Km-1 x Ano-1), como média para a Itália no ano de 1995, onde
foi realizado o estudo. No entanto, os autores afirmam que quando se
trabalha com uma rota específica, uma avaliação mais realista deve ser
considerada, levando em conta fatores tais como: túneis, pontes, altitude,
raios de curvas, declividade, características de vizinhança, condições
meteorológicas e densidade de fluxo de caminhões, o que pode modificar a
média nacional.
FABIANO et al. (2002) afirmam que a análise da população
exposta aos efeitos de um acidente devem ser feitos pela densidade ao
longo da rota (densidade de motoristas) e pela densidade da população na
área de influência. A densidade de motoristas pode ser calculada por meio
da média diária de tráfego, velocidade média e pela geometria da via (n° de
pistas), resultando em um número (pessoas x m-2).
Os autores utilizaram os limites de aceitabilidade para o risco
individual, na ordem de 10-6 e para o risco social (curva FxN), conforme
Quadro 8.

Quadro 8. Critérios para o risco - limites de Tolerabilidade
Classificação
Critério (Probabilidade)
Risco Aceitável

P≤

10 −5
N2

Risco Tolerável A

10 −5
10 −4
≤P≤ 2
N2
N

Risco Tolerável B

10 −4
10 −3
≤P≤ 2
N2
N

Risco Inaceitável

10 −3
P≥ 2
N

Fonte: FABIANO et al. (2002)

Onde: N representa o número de fatalidades, P a probabilidade de
ocorrência.
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No estudo de FABIANO et al. (2002) foram considerados como
cenários prováveis a ocorrência de incêndios e explosões dos tipos “bleve”,
explosão não confinada (UVCE), jato de fogo, fogo em tocha e fogo em
poça. Para vazamento de substâncias tóxicas a letalidade foi calculada com
a faixa de LD50 e 25 % de letalidade com a faixa de LD50 e LD0,1.
Como conclusão final, os autores afirmam que o método é eficaz,
e que além de estimar o risco do transporte, é útil para definir estratégias de
redução de acidentes (distribuição e limitação de fluxo de produtos
perigosos, rotas alternativas e gerenciamento de emergências).
GARTEN & RUSSELL (1986), desenvolveram um guia para
elaboração de um plano de emergência para materiais perigosos, em
pequenas comunidades, com áreas predominantemente rurais e sua
integração com demais planos de emergência à nível estadual e federal. O
guia orienta os planejadores que, por se tratarem de pequenas cidades, não
possuem experiência na elaboração de planos de emergência, por meio de
questões estruturadas, divididas em blocos, conforme segue:
1. Porque o Plano está sendo escrito?
Neste momento define-se o porquê se está escrevendo um plano
de emergência, bem como seu escopo. A razão pode ser um
acidente/incidente que tenha ocorrido recentemente.
2. Quem será responsável pela elaboração?
Nesta etapa deverá ser definido quem será o responsável pela
elaboração propriamente dita do plano. Os autores enfatizam, que embora
seja possível a utilização de um consultor, o fator decisivo de sucesso é a
participação de pessoas da comunidade.
3. Qual a área que será coberta pelo plano?
Definição

clara

dos

limites

geográficos,

para

efeito

de

planejamento, normalmente se utilizam os limites do próprio município, no
entanto acordos de cooperação com municípios vizinhos são muito
importantes.
4. Quais os Perigos Existentes?
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Determinar quais os Perigos existentes na área, por meio de
análise de perigos.
5. Quais são as capacidades de resposta do município?
Em função dos perigos identificados, o município deverá verificar
quais são os recursos existentes e quais os que estão faltando.
Freqüentemente em pequenos municípios, os recursos necessários deverão
ser

encontrados

em

áreas

próximas.

As

deficiências

devem

ser

reconhecidas e gerenciadas.
6. O que deve ser incluído no Plano?
Os autores sugerem uma lista de seções que devem estar no
plano, e deverão ser utilizadas em função da sua aplicabilidade.
7. Quais outros planos existentes?
As interações com outros planos estaduais e federais devem ser
avaliadas.
8. Quem fará a atualização do Plano?
A descrição da equipe responsável pela manutenção do plano
deverá constar do próprio plano.
EPA (1993) afirma que entre os anos de 1987 e 1989 o
Departamento de Transportes Americano relatou aproximadamente 60.000
acidentes no transporte, que ocasionaram liberação não intencional de
produtos perigosos ao meio ambiente. A forma de tratar esta questão está
declarada no Ato de Planejamento de Emergências e Direito da Comunidade
de conhecer os riscos. Este Ato exige a elaboração de um Plano de
atendimento às emergências (PAE), que englobe todas as rotas por onde
sejam transportadas substâncias consideradas como altamente tóxicas.
Uma forma para atender este requisito, é conduzir estudos de fluxo (origem
– destino – OD), ou seja, os tipos e volumes das substâncias que passam
por uma determinada rodovia.
O objetivo deste estudo é o de usar estas informações coletadas
para melhorar o preparo, a prevenção e a capacidade de resposta.
O estudo compõe-se de dados existentes e novos dos padrões de
transporte, acidentes históricos, geografia e outras situações locais.
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O estudo ajuda a caracterizar o transporte de produtos perigosos,
identificar os locais de risco e outras áreas vulneráveis e formular planos de
emergência, prevenção e medidas de resposta. Alguns objetivos específicos
do estudo:

-

identificar os corredores de maior tráfego de produtos perigosos;

-

caracterizar o tipo de produto, freqüência de embarque, tipo de
container e capacidade do mesmo;

-

especificar a locação, extensão e a natureza das principais vias,
especialmente aquelas que atravessam áreas densamente povoadas
ou áreas sensíveis;

-

caracterizar locais de parada para os veículos de transporte; e

-

compilar dados sobre restrições de viagem ou rotas na região.
A melhor forma para organizar este trabalho é por meio da criação

de Comitês de Produtos Perigosos9, sendo que o mesmo deve ser composto
por vários órgãos do Estado10 e profissionais locais que ajudarão na
identificação de fontes de informação. Uma vez formado o comitê, este
elaborará o plano de trabalho e identificará os dados existentes e quais
deverão ser levantados. Os dados poderão ser levantados pela comunidade
local, inclusive com o auxílio das Universidades.
Não há necessidade de utilização de modelos complexos de
análise de riscos para identificar onde os riscos residem.
As áreas de risco prioritárias podem estar em qualquer lugar da
origem até o destino. Dados levantados no período de um mês ou mesmo de
uma semana são suficientes para caracterizar o fluxo anual. O foco é dado
na classe de risco (inflamável, corrosivo), a menos que se conheça um

9

No Estado de São Paulo, foi criada uma comissão de Estudos e Prevenção de Acidentes no
Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, através da Resolução ST – 5, de 28 de abril de
1999, com a participação das seguintes entidades: Coordenadoria Estadual da Defesa Civil,
Departamento de Estradas de Rodagem – DER, Companhia de Tecnologia e Saneamento
Ambiental – Cetesb, Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros, Instituto de Pesos e
Medidas – Ipem, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Associação Brasileira dos
Transportadores de Cargas Líquidas e Produtos Perigosos – Abtlp, Associação Brasileira das
Concessionárias de Rodovias – Abcr e Associação Brasileira da Indústria Química – Abiquim.
10
Departamento de Transporte, Indústrias, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, dentre outros.
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produto específico fabricado ou estocado na área. Apesar da existência do
transporte sazonal (p.ex. agricultura), os benefícios deste estudo não são
grandes. As empresas podem fornecer uma estimativa das quantidades de
Produtos Perigosos utilizados e a análise das indústrias da região também
pode dar uma idéia dos produtos transportados EPA (1993).
O histórico de acidentes é outra parte chave do estudo.
Finalmente deverão ser realizadas campanhas nas rodovias para
contagem classificada dos produtos (Classe e Quantidade).
De posse destes resultados, muitas comunidades podem conduzir
análises de risco com a finalidade de desenvolver e revisar os Planos de
Emergência, baseados nos riscos específicos que são encontrados na
jurisdição. O processo de análise de perigos também pode ser aplicado ao
transporte, assim resumidamente deve-se:

-

identificar Perigos. Quantidade e perigos específicos dos produtos
transportados;

-

análise de vulnerabilidade. Locar áreas geográficas e as pessoas,
propriedades, serviços e áreas naturais que podem ser afetadas por
uma liberação;

-

análise de risco. Proporciona uma base para classificar os cenários
específicos ou regiões, baseado na freqüência e severidade da
liberação.
Este tópico pode ser ainda separado em 2 passos:

-

Análise de conseqüências; e

-

Análise de riscos.
O estudo de fluxo de produtos perigosos é na verdade, o passo

de identificação de perigos, do processo de análise de perigos, voltados ao
transporte de Produtos Perigosos. Ao final deste estudo, ter-se-á uma noção
das principais categorias de materiais perigosos que estão sendo
transportadas em uma determinada região e quais são as áreas prioritárias.
Plotando estes dados em um mapa, obtem-se as rotas de maior interesse
para fins de planejamento.
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O uso da análise de vulnerabilidade e de risco poderá propiciar
recomendações para revisão dos planos de emergência e determinar as
necessidades de preparo, prevenção e resposta da comunidade. Estas
avaliações ajudarão a responder questões importantes do planejamento, tais
como:

-

Qual a vulnerabilidade da comunidade a estes riscos?

-

Como os riscos podem ser reduzidos?

-

Como os acidentes podem ser prevenidos?

-

Quais populações especiais (escolas, hospitais) estão nas áreas de
risco?

-

Quais as rotas estão sujeitas a congestionamento e em quais
horários?

-

Qual o tempo de resposta da equipe de emergência?

-

Qual a acessibilidade da área aos veículos de emergência?

-

Quais são os cenários reais, dados os riscos e probabilidades?
Finalmente quando o processo estiver completo, pode-se avaliar o

nível de preparo e revisar o plano de emergência para espelhar os riscos
relacionados.
PINE & MARX (1997) relataram em um estudo que 60% dos
produtos perigosos são transportados pelo modal rodoviário no Estado da
Louisiana – EUA, e são responsáveis por muitos casos de vazamentos para
o meio ambiente. Os autores descreveram que comumente os planos de
emergência são direcionados para as indústrias químicas, até mesmo
porque uma grande base de dados está disponível, por meio dos inventários.
Entretanto, o transporte de produtos perigosos carece de dados. As
empresas não são solicitadas a relacionar os produtos transportados, o tipo
de container, e as rotas em nível nacionais, estaduais ou mesmo locais. A
análise de risco apresentada para o transporte de produtos perigosos é bem
diferente da análise apresentada pelas indústrias. A área geográfica que
pode ser afetada por um vazamento está espalhada por toda a comunidade
e pode ocorrer em numerosas intersecções ao longo da rota.
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Os riscos ao meio ambiente e à saúde humana associados com
vazamentos de produtos perigosos em trânsito requerem informações em
grande escala, sem as quais o planejamento efetivo não pode ser realizado.
Os autores afirmam ainda que os dados sobre o transporte de produtos
perigosos são limitados.
Com o objetivo de verificar o fluxo de produtos perigosos, PINE &
MARX (1997) realizaram contagem classificada levando em consideração o
rótulo de risco (ONU), exibidos em períodos de 12 a 38 horas de
observação, e concluíram que este é o único método preciso, para um
planejamento adequado ao atendimento de emergências. A simples
comparação com o banco de dados de veículos registrados para o
transporte de produtos perigosos mostrou-se sem validade para estimar o
real fluxo de produtos perigosos.
KUNREUTHER

(2001)

afirma

que

a

avaliação

do

risco

compreende os estudos ou estimativas de que um conjunto de eventos
ocorra e as conseqüências potenciais dos mesmos. O autor afirma ainda
que é necessário, no entanto, que os estudos de risco e vulnerabilidade
sejam elaborados de forma a deixar claro ao usuário, o real risco existente.
Não é incomum para o público em geral escutar de um especialista que “não
há nada com o que se preocupar com um determinado risco”, enquanto
outro especialista diz: “este risco deve estar sob monitoramento constante”.
Diante destes conflitos, as pessoas leigas podem decidir não acreditar no
julgamento de nenhum especialista ou analisar o risco sob seu próprio ponto
de vista, e outros ainda podem procurar outros pontos de vista, para avaliar
o grau de consenso no que se refere à natureza do risco. Uma forma de
capturar o que os especialistas sabem e o que eles não sabem sobre um
determinado risco é a utilização de curvas de probabilidade de que um
evento exceda uma dada perda (curva EP), Figura 22. Esta curva especifica
a probabilidade com que certo nível de perda possa ser excedido. As perdas
podem ser medidas em valor de prejuízos, fatalidades, doenças ou outra
unidade específica. Uma questão chave que necessita ser abordada na
construção de uma curva EP para eventos extremos é o grau de incerteza
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relacionado a probabilidade e a conseqüência. Mesmo para eventos
previsíveis (acidentes ou desastres), deve ser considerada a incerteza. Essa
incerteza é refletida nos intervalos de confiança de 5 a 95%.

Figura 22. Exemplo de uma curva EP, conforme KUNREUTHER (2001)

No que diz respeito à percepção do risco, KUNREUTHER (2001)
afirma que as avaliações de risco tradicionais focalizam-se nas perdas que
são freqüentemente medidas em unidades monetárias. A percepção do risco
relaciona-se com fatores psicológicos e emocionais, que reconhecidamente
têm grande impacto no comportamento das pessoas. Vários estudos
demonstram que as pessoas respondem diferentemente aos riscos. Aqueles
riscos dos quais a pessoa tem pouco conhecimento, ou aqueles altamente
temidos, são percebidos como os de maior magnitude.
Para algumas tecnologias, como a energia nuclear, e atividades
como depósito de rejeitos radioativos, existe uma grande disparidade entre o
cidadão comum e os especialistas. A descoberta de que as pessoas leigas
enxergam o mundo diferentemente da comunidade científica, também
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suscitou uma série de questões, tais como a natureza do processo decisório
para lidar com os riscos. Por muito tempo a comunidade científica entendia
que a percepção do público ao risco deveria ser ignorada, se a mesma fosse
significativamente diferente de suas estimativas. O público não acredita nos
especialistas porque eles não sabem se comunicar corretamente, e as
hipóteses assumidas, nas quais se baseiam os estudos, não são muito bem
definidas e há pouca compreensão do porque os especialistas divergem
entre si. A situação tem mudado nos últimos anos, com a crescente
tendência de inclusão dos fatores psicológicos e emocionais como parte do
processo de avaliação de risco. Estudos recentes têm confirmado esse
ponto de vista, ou seja, que o público tende a evitar certas atividades devido
à percepção do risco inerente. Mais especificamente, existe um estigma
associado com as tecnologias, locais e produtos devido ao público associálos como perigosos. Em muitas destas situações as evidências científicas
sugerem que não há razão para estar preocupado com este risco.
Os problemas associados com a percepção do risco são
complexos devido às dificuldades que as pessoas têm em interpretar baixas
probabilidades no processo de tomada de decisões. De fato, há evidências
que as pessoas não pensam de forma probabilística e, desta forma, tendem
a superestimar a probabilidade de ocorrência de um evento qualquer.
Segundo KUNREUTHER (2001), há necessidade de se incorporar
os

dados

dos

estudos

de

análise

de

risco

e

os

fatores

que

comprovadamente influenciam na percepção do risco, no processo de
desenvolvimento de estratégias de gerenciamento de risco, para reduzir
perdas e proporcionar proteção contra eventos extremos. Um desafio para
futuras pesquisas é determinar formas de apresentar informações de modo
que as pessoas possam absorver o conceito de baixa e alta probabilidades
de ocorrência. Entretanto, dado a dificuldade das pessoas processarem
estas informações, as avaliações de risco precisam ser complementadas por
técnicas de gerenciamento de risco. Dentre estas técnicas ressaltasse:
a) Reenquadrar as probabilidades: A alteração da forma de
apresentação da probabilidade de ocorrência pode ajudar na

85

compreensão. Por exemplo, as pessoas estão mais dispostas a
utilizar o cinto de segurança se forem informadas que existe
uma chance de 0,33 de ocorrência de um acidente no período
de 50 anos de vida como motorista, ao invés de apresentarmos
0,00001 chance por viagem;
b) Incentivos econômicos: A utilização de incentivos econômicos
para encorajar a adoção de medidas de proteção, por exemplo, a
redução de prêmios de seguros, para quem se utiliza de medidas
de prevenção de perdas.
CONTINE (2000), em um estudo sobre a utilização do SIG11 na
avaliação e gerenciamento de risco de acidentes industriais ampliados, cita o
procedimento conhecido como QRA, ou seja, Avaliação Quantitativa do
Risco. Esse procedimento é utilizado tanto para instalações fixas como no
transporte de produtos perigosos por rodovias, ferrovias, dutovias e no
transporte aquático. É usado para proporcionar várias decisões, tais como
custos de alterações de projeto na redução de riscos, políticas de
assentamento humano e planejamento de uso e ocupação do solo, planos
de emergência, escolha de rotas. No entanto, para atingir esses propósitos o
QRA necessita da integração de muitos dados do processo, substâncias
perigosas, cenários de acidentes, meteorologia, dados cartográficos da área
de interesse, o que sugere a utilização de SIG, devido à facilidade atual. O
autor descreve ainda quatro passos para a realização de um QRA, ou seja:

-

Identificação ou reconhecimento do perigo;

-

Estimativa da freqüência dos acidentes;

-

Análise das conseqüências;

-

Cálculo ou quantificação do risco e apresentação.
Esses resultados podem ser sintetizados por meio de indicadores

de risco, dos quais de destacam o risco local, individual e social.

11

SIG – Sistema de informações Geográficas
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O risco local representa o valor da freqüência anual de ocorrência
do dano de referência (p.ex. mortes), em qualquer ponto da área geográfica,
para uma pessoa presente 24 horas por dia, sem nenhuma proteção ou
possibilidade de ser evacuada. O risco local é representado no mapa por
linhas de contorno, indicando regiões de igual risco.
O risco individual tem uma definição similar, mas leva em
consideração a probabilidade da presença de uma pessoa, dependendo da
categoria a que pertence (população residente, trabalhadores,

turistas,

dentre outros) assim como a possibilidade de ser ou estar protegido dos
efeitos do acidente.
Finalmente, o risco social leva em consideração toda a área
geográfica de interesse e requer o conhecimento da distribuição da
população (Curvas de F x N) e Histogramas, ou seja, a curva F x N descreve
a freqüência acumulada de acidentes de todas as fontes consideradas em
referência ao dano (ex. mortes) para um número de pessoas igual ou maior
do que N.
O relatório de segurança e a adequação de tais medidas são
submetidas ao julgamento das autoridades que utilizam as mesmas a fim de:

-

estabelecer sistemas adequados de inspeção;

-

planejamento do atendimento à emergências;

-

controlar o uso e ocupação do solo com o risco;

-

avaliar o risco de efeito dominó de plantas vizinhas.;

-

e para garantir que as pessoas sujeitas ao risco estejam informadas
dos perigos dos acidentes.
CONTINI (2000), cita ainda que as escalas usuais de mapas para

estudos de avaliação de riscos vão de: 1:25.000 até 1:10.000 e para casos
específicos de plantas industriais 1:10.000 até 1:2.500.
TEIXEIRA & HADDAD (2002), em um estudo de conseqüências
ao homem, de acidentes rodoviários envolvendo produtos perigosos,
afirmam que os perigos que se destacam são relacionados à inflamabilidade,
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toxicidade e corrosividade das substâncias. Tais perigos podem resultar em
situações de elevado risco ao homem e ao meio ambiente, em função de
eventual exposição aos efeitos destes materiais. Segundo os autores,
freqüentemente as equipes de atendimento não consideram os potenciais
destrutivos, intrínsecos aos produtos perigosos.
Os autores apresentam diversas simulações com a intenção de
demonstrar o potencial destrutivo existente nos produtos perigosos,
utilizando modelagem matemática, realizadas com o software PHAST –
“Process Hazard Analysis Software Tools”, da DNV – Det Norske Veritas.
Os cenários acidentais envolveram vazamento de gases tóxicos,
cloro e amônia, e o gás inflamável GLP, liquido tóxico (ácido clorídrico 36%)
e liquido inflamável (gasolina). Os fatores analisados foram concentração de
gases tóxicos que podem gerar fatalidades em até 10 minutos de exposição
(ppm) e a concentração IPVS11 (ppm), radiação térmica de 12,5 e 4 KW/m2,
responsável por danos à vida e queimaduras de 1º grau respectivamente e
valores de sobrepressão de 0,1 e 0,01 Bar, para o caso de explosão não
confinada, que representam danos à edificação e ruptura de vidros
respectivamente.

11

Concentração de produto na atmosfera que pode causar severas intoxicações às pessoas
expostas ou mesmo efeitos irreversíveis à saúde em curtos períodos de exposição. (em Inglês
IDLH)
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4.4 Planos de Gerenciamento Existentes
A recomendação para o transporte de produtos perigosos das
Nações Unidas proporciona uma base para o desenvolvimento de um
sistema harmonizado para todos os modais de transporte, para facilitar o
comércio e aumentar a segurança no transporte. O sistema é baseado na
classificação
toxicidade

de
(oral,

perigos,
dérmica

tais
e

como:

explosividade,

inalação),

inflamabilidade,

corrosividade,

reatividade,

radioatividade, substâncias infectantes e perigos ao meio ambiente (ICF,
2000 a).
Nos Estados Unidos, o “Office of Hazardous Materials Safety” OHMS, por meio do “The Research and Special Programs Administration´s” RSPA desenvolveu uma ferramenta para o gerenciamento de riscos, que foi
batizada como RMSEF – “Risk Management Self-Evaluation Framework”,
(Sistema de Auto-Avaliação de Gerenciamento de Riscos), com a finalidade
de proporcionar o gerenciamento de riscos como parte do processo de
transporte de produtos perigosos, diminuindo os riscos à saúde humana e ao
meio ambiente, sem impor novos regulamentos e custos adicionais ao
sistema. (DOT, 2003e).
O RMSEF é uma ferramenta voltada para todos os atores
envolvidos no sistema de transporte de produtos perigosos (legisladores,
embarcadores, transportadores, serviços de emergência, dentre outros) com
a finalidade de se auto avaliar e verificar como o risco é avaliado e
gerenciado.
O uso do RMSEF é voluntário, não se tratando de padrão ou
mesmo “melhor prática” de gestão, mas sim um guia. O programa é flexível
o bastante para ser adaptado a situações individuais.
A estrutura básica do sistema para gerenciamento de riscos do
transporte de produtos perigosos é constituída por 3 elementos básicos:
1 – Filosofia básica, que atua no sentido de avaliação pró-ativa
sobre os riscos, visando minimizá-los;
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2 – Princípios fundamentais, que atuarão como guia para a
tomada de decisões e ações;
3 – Gerenciamento genérico de riscos, que pode servir como
modelo e ser utilizado por diferentes interlocutores do transporte de produtos
perigosos.
ICF (2000 a), apresenta na Figura 23, a representação básica do
sistema.

Princípios
Fundament
ais

Gerenciamento
adaptado para
uma condição
individual.

Gerenciamento de
Riscos

Filosofia
Básica

Figura 23. Representação básica do Sistema de Gerenciamento RMSEF,
Fonte: ICF, 2000 a, adaptado.
A Filosofia básica do sistema é a “ação informada pela análise”,
ou seja, análise de riscos, custos, benefícios, viabilidade técnica e outros
itens

são

necessários

para

o

gerenciamento

efetivo

dos

riscos,

particularmente para um sistema complexo como o transporte de produtos
perigosos. Porém, de nada adianta para a redução de riscos se o processo
de decisão-ação não funcionar (ICF, 2000 a). A filosofia é orientada para a
ação pró-ativa sobre os riscos, ou seja, desenvolver análises e tomar
decisões para prevenir acidentes e efeitos adversos ao invés da postura
reativa de agir após o fato.
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Os princípios fundamentais são representados por sete variáveis:
- Comprometimento.

Deve

existir

total

comprometimento,

incluindo recursos. O gerenciamento de riscos deve ser trabalho de todos da
organização;
- Cultura. Promover uma cultura pró-ativa no dia a dia, com
vistas à redução de riscos. Incorporar considerações sobre riscos nos
sistemas gerenciais, tais como arquivos, controle de qualidade, avaliação de
desempenho e treinamento, finalmente “Pensar na redução de riscos”;
- Parceria. O gerenciamento deve integrar todos os elos da
cadeia produtiva do transporte;
- Priorização. Todos os riscos devem ser tratados, porém devido
ao fato dos recursos financeiros serem escassos, os de maior relevância
deverão ser priorizados;
- Ação. O risco é reduzido através de ações concretas para o
caso particular de uma empresa. As ações são selecionadas em função dos
riscos, custos, benefícios, viabilidade técnica, orçamentos, competição, atos
regulatórios e obrigações legais.
- Melhoria contínua. Todos os riscos associados ao transporte
não podem ser eliminados. Por meio do comprometimento, auto-avaliação e
da flexibilidade para mudanças, melhorias nos resultados do gerenciamento
de riscos devem ser permanentemente perseguidas;
- Comunicação. Os conhecimentos sobre os riscos e as medidas
de controle, devem ser disseminados por todos que lidam com a atividade
(gerentes, empregados, equipes de emergência, dentre outros). Compartilhe
o conhecimento sobre o risco.
A Figura 24 apresenta um roteiro passo a passo para o
gerenciamento genérico de riscos do transporte de produtos perigosos,
conforme proposto por ICF (2000 a).
O roteiro é genérico porque este sistema pode ser aplicado a
qualquer integrante do complexo sistema de transporte de produtos
perigosos ou seja, desde o expedidor até o usuário final.
Destacam-se do roteiro as fases.
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Comprometimento para o Gerenciamento de riscos
Escopo

Identifique as
atividades,
materiais e
rte de prod
programas
relacionados com
produtos perigosos.
Identifique
interações
com
outras partes, e os
riscos
potenciais
associados.
Estabeleça
prioridades para as
análises, e
determine os
objetivos e escopo
do gerenciamento.

Conhecimento
das operações

Obtenha dados
sobre as
atividades,
materiais e
quantidades.
Agregue os dados
a um programa ou
política básica e a
práticas
estabelecidas.

Avaliação
Realize análises de
risco, considerando
todo o espectro de
consequências
associadas com as
respectivas
probabilidades (b).

Estratégia
Identifique os
pontos de controle
de riscos (Ex.
oportunidades de
redução de risco.)

Avalie os
programas/políticas
básicas e compare
com as práticas
estabelecidas.

Ação
Implemente

Avalie as opções
de controle e
estabeleça
prioridades para
redução de risco;
Desenvolva
estratégia de
gerenciamento
específica,
considerando
custos, benefícios,
viabilidade e outros
fatores.

a
estratégia.

Nenhuma ação
adicional neste
momento

Iterações

Outras
variáveis,
Parte envolvida
no
transporte
(embarcador,
transportador,
governo, dentre
outros.)

custos

Feedback, atualização periódica, e reexame das prioridades.

Documentação do processo e resultados, conforme apropriado.
Figura 24. Passo a Passo genérico para o gerenciamento de riscos do transporte de produtos perigosos.

Verificação
Verifique se a
estratégia
está sendo
seguida e
que ações
especificadas
estão sendo
adotadas.

Avaliação

Reavalie os
dados e os
acidentes e
verifique se a
estratégia
esta sendo
efetiva na
obtenção dos
resultados.
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- Escopo (“scoping”). Definição e identificação das atividades, materiais e
programas. Nesta fase são identificados as interações com outros
participantes do sistema, os riscos que serão considerados (incêndio,
explosão, ecológicos, dentre outros), tipos de receptores (trabalhadores,
público em geral, ecossistema), número e tipo de riscos envolvidos, período
para análise, e outras condições de contorno.
- Conhecimento das Operações. Consiste na atividade de coletar dados
sobre as atividades/materiais/quantidades e apresentar estes dados sob a
forma de programas, políticas e práticas operacionais. Exemplos de
programas

são:

processo

de

comunicação/informação

de

perigos,

treinamento, manutenção/inspeção, procedimentos operacionais padrão,
investigação de incidentes, preparo para emergência e resposta e a
documentação, revisão de conformidade e retroalimentação do sistema.
- Avaliação (“Assessment”). Nesta fase são conduzidas as análises de risco,
considerando um espectro de conseqüências associadas às probabilidades.
A avaliação de risco pode ser qualitativa ou quantitativa, e na maioria dos
casos deve usar parcialmente os dois métodos. Nesta fase, são comparados
os programas/políticas implantados com a avaliação efetuada.
- Estratégia (“Strategy”). Com base na avaliação de risco anteriormente
efetuada é possível desenvolver a estratégia de gerenciamento para a
situação real. A estratégia deve ser focada na redução de qualquer risco
elevado e dos riscos menores desde que economicamente viável.
- Ação (“Action”). Refere-se a implementação da estratégia baseada na
avaliação de riscos.
- Verificação (“Verification”). Trata-se de uma fase extremamente importante,
pois será verificado se a estratégia adotada esta sendo seguida e que ações
específicas estão sendo adotadas.
- Avaliação (“Evaluation”). Analisar os dados e os indicadores de acidentes e
de desempenho para avaliar a eficácia da estratégia adotada.
No Canadá, o Departamento de Transportes possui um sistema
de gerenciamento de riscos que atua no sentido de minimização dos efeitos
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adversos dos acidentes sobre as pessoas, propriedades e ao meio
ambiente. O sistema utiliza técnicas de gerenciamento de riscos em uma
estrutura regulatória. Essas técnicas reduzem as incertezas dos acidentes
potenciais pela estimativa da probabilidade e severidade do acidente e pelas
ações para redução da probabilidade e severidade dos acidentes (ICF,
2000b e CANUTEC, 2003c).
ICF (2000b), resumiu ainda todos os sistemas de gerenciamento
de riscos aplicáveis ao transporte de produtos perigosos para diversos
modais, conforme Quadro 9.
No Brasil, no Estado de Pernambuco, foi implantado desde 2001,
pela Companhia Pernambucana do Meio Ambiente – CPRH, o Plano de
Emergência Para Transporte de Produtos Perigosos, PREVINE, que tem
como missão global prevenir perdas de vidas ou danos à saúde e ao bemestar social da população, e garantir a segurança ambiental da comunidade
local em situações de risco, quando da ocorrência de acidentes no
transporte rodoviário de produtos perigosos na Região Metropolitana do
Recife.
Os objetivos específicos do PREVINE são:

- Atender às emergências com transporte de produtos perigosos
na Região Metropolitana do Recife;

- Integrar os diversos órgãos governamentais e empresas
envolvidos com esta problemática, envolvendo-os na conscientização da
comunidade e no planejamento do atendimento a situações de emergência;

- Incrementar o envolvimento das organizações da sociedade
civil e das comunidades afetadas por acidentes desta natureza;

- Uniformizar métodos e procedimentos de atendimento a
emergência com transporte de produtos perigosos;

- Envolver membros da comunidade no desenvolvimento,
simulados e implementação do PREVINE.
Os órgãos envolvidos no PREVINE, atendendo permanentemente
aos princípios diretivos inerentes ao conceito de melhoria contínua,
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Quadro 9. Comparação de Sistemas de Gerenciamento de Riscos, adotados por diferentes entidades.
RSPA – DOT
Aplicação Atual
Estratégia de
Gerenciamento de
Risco

Todos os produtos
perigosos em todos
os modais
Regulamentos e
guias

Elementos de Gerenciamento de Riscos
Gerenciamento do
Sim
comprometimento

Participação dos
empregados
Comunicação dos
riscos

Linguagem
regulatória
Sim

Informação de
segurança/perigos
Avaliação de
Perigos/Riscos

Sim

- Verificação
Avaliação de
Perigos/Riscos
-Documentação,
registros
Treinamento
(Operador,
manutenção,
responsabilidade
Manutenção

Reforço da
regulamentação

Não especificado

Requerido

Teste detalhado de
embalagens

HACCP

DUTOS – DOT

CMA – Responsible
Care
Rodovia, Ferrovia,
Marítimo, aéreo e dutos

EPA RMP
OSHA PSM
Instalações fixas.

Indústria de
alimentos

Liquidos perigosos ou
gás natural em dutos

Plano HACCP

Padrão de
gerenciamento de
riscos

Uso voluntário, guia
geral com verificação

Sim

Qualificação mínima:
Desenvolvimento de
plano,
estabelecimento de
papéis e
responsabilidades
Sim

OHSAS 18001

GUARDA COSTEIRA – DOT

Qualquer instalação
ou operação

Produtos perigosos via
marítima

Regulamentos e
Guias

Padrão voluntário,
estabelece objetivos,
plano de ação e
verificação

Guia envolvendo cinco fases:
Metas, avaliação de risco,
gerenciamento de riscos,
avaliação de impacto e
comunicação.

Sim

Sim

Política escrita e
comprometimento

Sim

Não especificado

Sim

Sob consulta

Não especificado

Não especificado Programa para
comunicação interne e
externa
Pré-requisito
Não especificado
para o programa
Auto verificação. Monitoramento do
Verif.govername desempenho feedback
ntal

Parte do programa de
atendimento à
emergências
Não especificado

Sim

Não especificado

Diretivas extensivas

Sim

Não especificado

Não especificado

Processo de atualização
(auto avaliação)

Auditorias

Plano de ação

Não especificado

Registro de
perigos e
medidas de
controle
Pré-requisito

Monitoramento de
desempenho e
feedback

Não especificado

Sim

Não especificado

Delineamento das
qualificações

Sim

Sim

Sob implementação Não especificado
e operação

Não especificado

Não especificado

Sim

Não especificado

Sim

Pré-requisito

Não especificado

Teste detalhado de
embalagens
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Continua...
Procedimentos
operacionais padrão

Regulamentos
especificam poucos
procedimentos

Pré-requisito

Não especificado

Investigação de
acidentes

Regulamentos para
relatórios de
acidentes

Pré-requisito

Não especificado

Plano HACCP

Plano, Política, papéis
e responsabilidades

Procedimentos para
manuseio,
armazenamento,
carga e descarga
Exame dos dados de
acidentes e
investigação dos
incidentes

Sim

Não especificado

Regulamentos especificam
poucos procedimentos

Sim

Sim

Regulamentos para relatórios
de acidentes

Somente documentos
de procedimentos

Plano para
gerenciamento de
riscos

Sim

Plano para gerenciamento de
riscos

Fonte: ICF, (2000 b)
Documentação do
gerenciamento do risco
Planos e Políticas

Documentos
somente para
algumas operações

RSPA – DOT – Programa de gerenciamento de riscos do Departamento de Transportes Americano.
HACCP - Programa de análise de perigos e identificação de pontos de controle da indústria alimentícia.
DUTOS – DOT – Programa de Gerenciamento de riscos de dutos.
CMA – Responsible Care – Atuação Responsável das Indústrias Químicas.
EPA RMP OSHA PSM – Plano de Gerenciamento de Riscos do Escritório de Segurança e Saúde Americano.
OHSAS 18001 – Sistema de Gerenciamento da Segurança e Saúde Ocupacional.
GUARDA COSTEIRA – DOT – Programa da Guarda Costeira Americana.
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requerem

o

empenho

e

o

apoio

constantes

de

várias

organizações governamentais e não-governamentais, são:
-

Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco – CBMPE;

-

Companhia Pernambucana do Meio Ambiente – CPRH;

-

Coordenadoria de Defesa Civil de Pernambuco – CODECIPE;

-

Polícia Militar de Pernambuco – PMPE;

-

Polícia Rodoviária Federal – PRF;

-

Indústrias Químicas e Distribuidoras de Produtos Químicos da
Região Metropolitana do Recife;

-

Transportadoras

de

Produtos

Químicos

da

Região

Metropolitana do Recife;
-

Lideranças Comunitárias.
No Estado de São Paulo, existe a obrigatoriedade de elaboração

de Plano de Atendimento de Emergências - PAE, decorrente do transporte
de produtos perigosos em Rodovias, conforme determinado pela Resolução
SMA no 81, de 1o de dezembro de 1988. No anexo da Resolução é
apresentado o roteiro mínimo referente ao PAE, ou seja:
1. Introdução
2. Caracterização do empreendimento e da região
Características técnicas da obra
Características ambientais da região sob interferência da rodovia,
contemplando:
a) Características Climáticas;
b) Áreas vulneráveis e interferências ao longo do traçado;
3. Hipóteses de acidentes
Identificação dos principais produtos perigosos transportados na via
Definição da tipologia dos possíveis acidentes e conseqüências nas
diferentes áreas vulneráveis ao longo do traçado da via
4. Estrutura organizacional
Órgãos participantes e suas respectivas atribuições e responsabilidades
Organograma de coordenação e supervisão das ações emergências
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5. Procedimentos de combate às emergências
Fluxograma de acionamento
Procedimentos de avaliação
Medidas de controle emergencial
a) combate a vazamentos;
b) isolamento e evacuação;
c) controle de tráfego;
d) monitoramento ambiental;
Ações

pós-emergenciais

(descontaminação,

rescaldo,

recuperação

ambiental, etc.)
6. Anexos
Formulários de acionamento
Lista de participantes
Recursos Humanos e materiais
Sistemas de comunicação
Informações sobre produtos perigosos
A análise do Plano, é de competência da CETESB, conforme
definido na Resolução da Secretaria do Meio Ambiente.
CETESB (2003b) descreve os passos para elaboração do PAE e
enfatiza a necessidade de integração com outros planos de atendimento às
emergências, que envolvam instituições públicas e privadas e os Planos de
Auxílio Mútuo – PAM. Destaca ainda a importância da realização de
simulados, como condição básica para implantação do PAE.
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5 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
Para a elaboração do Plano de Gerenciamento de Riscos, vários
fatores e situações devem ser considerados, conforme apresentado na
Figura 25.

Figura 25. Fatores e situações que interferem na elaboração de um Plano de
Gerenciamento de Riscos para o Transporte de Produtos Perigosos, pelo modal
rodoviário.

Estes fatores e situações podem determinar o sucesso ou não de
um Plano. Assim, a falta de fiscalização pelos órgãos com competência para
tal, assim como atitudes ilícitas (tais como falta de identificação do produto,
caminhão sem “Kit” de Emergência, carga em desacordo com a legislação),
falta de dados sobre as rodovias, condição sócio-econômica das populações
envolvidas, dados ambientais, falta de treinamento do pessoal envolvido no
transporte de produtos perigosos, assim como daqueles que deveriam atuar
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na emergência, falta de procedimentos de resposta devem ser levados em
consideração.
Neste trabalho, não se tem a pretensão de abordar todos estes
tópicos, devido à extensão do assunto. Assim, a análise que será
apresentada, está baseada no Gerenciamento de Riscos, enfatizando a
questão da identificação dos perigos, avaliação dos riscos envolvidos e no
estabelecimento de diretrizes para elaboração de Planos Regionais, onde
devem ser discutidas as particularidades citadas anteriormente.
O

Gerenciamento

de

riscos

depende

preliminarmente

da

realização de uma avaliação desses riscos, com a finalidade de responder
às seguintes questões:
a) Quais são os Perigos?
b) Quais são as conseqüências potenciais e os efeitos? Os mesmos são
aceitáveis?
c) Qual a probabilidade dessas conseqüências / efeitos ocorrerem?
d) As salvaguardas e controles são adequados para manter os riscos
como aceitáveis?

.

O Risco pode ser expresso pela equação:

Risco = Consequência × Pr obabilidade .................(6)
Embora o resultado da equação seja um número, o mesmo de
forma alguma retrata um rigor matemático. E deve ser considerada como
uma análise qualitativa do risco.
As técnicas qualitativas se apóiam fortemente no julgamento de
pessoas experientes em determinado processo. O sucesso das técnicas
quantitativas também se apóia no julgamento pessoal, porém agrega o fator
de qualidade dos dados.
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Verifica-se assim que a análise de riscos é primordial para o
processo de gerenciamento, fato indicado também por HARRIS et al. (1986),
LAUTSKASKI (1986), EPA (1993) e CONTINI et al.(2000).
5.1 Análise de Riscos
A análise de risco engloba as seguintes etapas:

-

Identificar os Perigos;

-

Estimar as freqüências dos acidentes;

-

Analisar as conseqüências e;

-

Calcular ou quantificar os riscos e representá-los.
Para a consecução da primeira etapa, ou seja, a identificação de

perigos, deve-se iniciar pela avaliação de quais classes de cargas perigosas
estarão presentes e suas possíveis interações com os diferentes meios
(físico, biótico e antrópico).
Uma ferramenta muito utilizada para auxiliar neste trabalho, é
conhecida como APP – Análise Preliminar de Perigos (GUGLIELMI, 1999 e
CETESB, 2002a).
A Análise Preliminar de Perigos (APP) consiste no estudo,
durante a fase de concepção ou desenvolvimento de um novo sistema, com
o fim de se determinar os perigos que poderão estar presentes na sua fase
operacional. Consiste em uma análise inicial "qualitativa", feita na fase de
projeto e desenvolvimento de qualquer processo, produto ou sistema,
possuindo especial importância na investigação de sistemas novos de alta
inovação e/ou pouco conhecidos, ou seja, quando a experiência em riscos
na sua operação é carente ou deficiente. Apesar das características básicas
de análise inicial, é muito útil como ferramenta de revisão geral de
segurança em sistemas já operacionais, revelando aspectos que às vezes
passam desapercebidos. Portanto, é uma ferramenta adequada para o caso
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do transporte de cargas perigosas, que apesar de não ser uma atividade
nova, não teve até os dias atuais uma abordagem de análise de risco no
Brasil.
Os princípios e métodos da APP consistem em proceder a uma
revisão geral dos

aspectos de segurança de forma padronizada,

descrevendo todos os perigos e fazendo sua categorização de acordo com a
“Miitary Standard” - MIL-STD-882 conforme descrito no Quadro 10. A partir
da descrição dos perigos são identificadas as causas (agentes) e efeitos
(conseqüências) dos mesmos, o que permitirá a busca e elaboração de
ações e medidas de gerenciamento desses perigos, conforme citado por
GUGLIELMI (1999).
A APP contribuirá posteriormente para a categorização dos
perigos, ou seja, quanto mais prejudicial ou maior for o perigo, mais
rapidamente deve ser solucionado ou gerenciado.
As premissas básicas para utilização da ferramenta são:
a) Revisão de problemas conhecidos: consiste na busca de analogia ou
similaridade com outros sistemas, para determinação de perigos que
poderão estar presentes no sistema que está sendo desenvolvido, tomando
como base a experiência passada;
b) Revisão da missão a que se destina: atentar para os objetivos,
exigências de desempenho, principais funções e procedimentos, ambientes
onde se darão as operações, dentre outros. Enfim, consiste em estabelecer
os limites de atuação e delimitar o sistema que a missão irá abranger (a que
se destina, o que e quem envolve e como será desenvolvida);
c) Determinação dos perigos principais: identificar os perigos que podem
resultar em lesões diretas e imediatas, perda de função (valor), danos aos
equipamentos, perda de materiais e danos ao Meio Ambiente;
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d) Determinação dos perigos iniciais e contribuintes: elaborar séries de
perigos, determinando para cada perigo principal detectado, os perigos
iniciais e contribuintes associados;
e) Revisão dos meios de eliminação ou controle de perigo: elaborar um
“brainstorming” dos meios possíveis de eliminação e controle de perigos, a
fim de estabelecer as melhores opções, desde que compatíveis com as
exigências do sistema;
f) Analisar os métodos de restrição de danos: pesquisar os métodos
possíveis que sejam mais eficientes para restrição geral, ou seja, para a
limitação dos danos gerados caso ocorra perda de controle sobre os perigos.
Quadro 10. Categorias de Risco segundo a MIL-STD-882.
CATEGORIA
TIPO
CARACTERÍSTICAS
Não degrada o sistema, nem seu funcionamento;
I

DESPREZÍVEL Não ameaça os recursos humanos.
Degradação moderada / danos menores;

MARGINAL
OU
LIMÍTROFE

II

Não causa lesões;
É compensável ou controlável.
Degradação crítica;
Lesões;
Danos substanciais;
Coloca o sistema em risco e necessita de ações
corretivas imediatas para a sua continuidade e
recursos humanos envolvidos.
Séria degradação do sistema;

III

CRÍTICA

IV

CATASTRÓFICA

Perda do sistema;
Mortes e lesões.

No presente estudo as causas dos acidentes com produtos
perigosos

não

serão

abordadas,

pois

seria

necessário

estudar

detalhadamente os acidentes rodoviários, o que se distancia dos objetivos
propostos.
Para a utilização desta técnica, a classificação proposta pela MILSTD-882, será adaptada para atender aos critérios ambientais, conforme
Quadro 11.
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Quadro 11. Categorias de Risco segundo a MIL-STD-882, modificada.
CATEGORIA
TIPO
CARACTERÍSTICAS
I

II

DESPREZÍVEL
MARGINAL
OU
LIMÍTROFE

III

CRÍTICA

IV

CATASTRÓFICA

Não representa ameaça;
Não prejudica o meio ambiente
Ameaça moderada ao meio ambiente;
Não causa lesões;
Risco controlável.
Lesões, danos substanciais ao meio
ambiente.
Mortes e lesões graves;
Danos irreversíveis ao meio ambiente

5.1.1 Estimativa das Freqüências dos Acidentes
A freqüência de ocorrência dos acidentes rodoviários com
produtos perigosos pode ser estimada pela equação:


VM (Classe ) 
 ,..............(7)
Freq = f VMClassei ; FreqAcRod ;
VM (Total ) 

Onde:
VM Classei: É o Volume Médio de Caminhões que transportam produtos
perigosos da Classei;
FreqAcRod: Freqüência de Ocorrência de acidentes no trecho considerado
da rodovia, expressa em

N ° Acidentes × 106
, ou seja, o número de acidentes
Km

a cada milhão de veículos por quilometro de rodovia;

VM (Classei )
: Relação entre o Volume Médio de produtos da Classei e o
VM (Total )
volume total de caminhões da rodovia.
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Desta forma, as informações necessárias para a estimativa das
freqüências podem se resumir em:

-

Obtenção do Volume Médio de Caminhões que transportam Produtos
Perigosos, identificado por Classe, Sub-Classe e Produto, que
obrigatoriamente devem ser obtidas em campanhas de campo na
rodovia sob análise.

-

A obtenção do Volume total de caminhões que trafegam pela rodovia,
para cálculo da relação

-

VM (Classei )
;
VM (Total )

Obtenção do número de acidentes com caminhões, segmentado por
trecho de rodovia (visa obter os pontos “negros” de acidentes
rodoviários) e da extensão da rodovia. Os dados referentes aos
acidentes devem ser obtidos junto às concessionárias das rodovias
e/ou Comando do Policiamento Rodoviário. Deve-se ressaltar que
não existem dados sobre acidentes rodoviários envolvendo produtos
perigosos disponíveis, assim propõe-se a utilização deste método
indireto, conforme KESSLER (1986).
Considera-se neste caso para efeito de simplificação, que todo

acidente rodoviário, implique em liberação e/ou vazamento de substâncias
perigosas. Caso contrário, deveria se estimar a probabilidade de um
acidente rodoviário resultar em liberação e/ou vazamento.
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5.1.2 Análise das Conseqüências
As conseqüências de um acidente com produtos perigos podem
ser representadas como:

Conseq = f (Classe; CondAmbEnt ;VolEnv;Tempo Re sp ) ........(8)
Onde:
Classe: representa uma das 9 classes de produtos perigosos, conforme
definido pela Portaria no 204/77;
CondAmbEnt: Condições Ambientais do entorno: representam o meio físico
(condições metereorológicas, relevo, solo, recursos hídricos); meio biótico
(áreas de proteção ambiental e de vida animal; meio antrópico (basicamente
representado pela ocupação humana - densidade e distribuição no entorno).
VolEnv: Volumes envolvidos: a quantidade de produto transportada;
TempoREsp: Tempo de Resposta à emergência: o tempo entre a ocorrência
do acidente e o efetivo atendimento, com medidas mitigadoras e corretivas.

5.1.3 Cálculo do Risco
O Risco total é calculado pelo produtório das freqüências e
conseqüências, representado pelo Risco Social e Individual, conforme
KESSLER, (1986); LAUTKAUSKI, (1986); HARRIS et al. (1986), FABIANO
et al, 2002), através das Curva FN, conforme demonstrado por RAJ &
GLICKMAN (1986).
O Transporte de Produtos Perigosos é regulamentado pelo
Decreto Federal no 96044/88 e Portaria do Ministério dos Transportes no 204
de maio de 1997. A referida Portaria classifica e define classes de produtos
perigosos, em função do tipo de risco intrínseco que as substâncias
apresentam, em conformidade com as Recomendações para o transporte de
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Produtos

Perigosos

da

ONU.

(COMANDO

DE

POLICIAMENTO

RODOVIARIO, 1999).
Para realizar a análise de riscos, divide-se a análise por Classe de
Risco do Produto.
5.2 Análise de Risco para Classe 1 – Explosivos
A Classe 1 compreende:
a) substâncias explosivas, exceto as que forem demasiadamente
perigosas para serem transportadas e aquelas cujo risco
dominante indique ser mais apropriado considerá-las em outra
classe (uma substância que, não sendo ela própria um explosivo,
possa gerar uma atmosfera explosiva de gás, vapor ou poeira,
não está incluída na Classe 1);
b) artigos explosivos, exceto os que contenham substâncias
explosivas em tal quantidade ou de tal tipo que uma ignição ou
iniciação acidental ou involuntária, durante o transporte, não
provoque qualquer manifestação externa ao dispositivo, seja
projeção, fogo, fumaça, calor ou ruído forte;
c) substâncias e artigos não-mencionados nos itens "a" e "b" e que
sejam manufaturados com o fim de produzir, na prática, um efeito
explosivo ou pirotécnico.
5.2.1 Identificação dos Perigos
A utilização da ferramenta de APP, adaptada para o caso do
transporte de produtos perigosos, possibilitou a identificação qualitativa dos
perigos, em função das características intrínseca das sub-classes, grupos de
compatibilidade e informações sobre atendimentos às emergências da
ABIQUIM (1999), em relação aos diferentes meios estudados, conforme
Quadro 12, usando como referência os critérios do Quadro 11.
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Quadro 12. Análise Preliminar de Perigos Aplicada ao Transporte de Produtos
Perigosos da Classe 1 - Explosivos
1.2
1.3
1.4 1.5
1.6
Processos X Subclasse 1 – Explosivos 1.1
Meio Físico
Contaminação da Água

I

I ou IV* I ou IV*

I

I

I

Contaminação do Solo

I

I ou IV* I ou IV*

I

I

I

Contaminação do Ar

I

I ou IV* I ou IV*

I

I

I

Danos à Fauna

I

I ou IV* I ou IV*

I

I

I

Danos à Flora

I

I ou IV* I ou IV*

I

I

I

Meio Biótico

Meio Antrópico
Risco de Lesões

IV

IV

IV

II

II

II

Risco de Morte

IV

IV

IV

I

I

I

I

I

I

Risco de Intoxicação

I

I ou IV* I ou IV*

Área de Isolamento**

IV

IV

IV

II

I

I

Recursos e Facilidades***

IV

IV

IV

II

I

I

Alteração na Percepção do Risco

IV

IV

IV

IV

IV

IV

* Caso ocorra a liberação de agentes
tóxicos (para os casos dos grupos 1.2.K
e 1.3. K)
** Área lindeira à rodovia que deve estar
habitualmente desocupada.
*** Recursos necessários no caso de
atendimento à emergências (Hospitais,
defesa civil, corpo de bombeiros, meios
de transporte entre outros)

O Quadro foi construído, considerando-se a análise da Classe em
face ao meio envolvido- Meio Físico, Biótico e Antrópico:
As contaminações da água, solo e do ar, não seriam relevantes,
exceto para os casos das sub-classes 1.2 e 1.3, dos grupos de
compatibilidade K, pois os mesmos carregam além da substância explosiva,
um agente químico tóxico, o que classifica no nível catastrófico. Neste caso
é necessário:

-

Levantamento de todos os recursos hídricos da área, para análise de
vulnerabilidade;
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-

Conhecer

as

condições

meteorológicas

predominantes,

que

influenciarão a dispersão de uma provável pluma de contaminantes.
Todos os outros grupos foram considerados como desprezíveis,
embora se saiba, que qualquer incêndio e/ou explosão resultará na emissão
de substâncias tóxicas.
O mesmo critério foi utilizado para análise do meio biótico, sendo
que no caso das sub-classes 1.2 e 1.3, dos grupos de compatibilidade K,
será necessário um mapeamento das áreas de Preservação Permanente.
O risco de lesões foi considerado potencialmente catastrófico,
para as subclasses 1.1, 1.2, e 1.3, pois as mesmas apresentam riscos de
explosão e lançamento de fragmentos em um raio de 1.600 metros ou mais
se o fogo atingir a carga (ABIQUIM, 1999). As subclasses 1.5 e 1.6,
apresentam um reduzido potencial de explosão (detonação), pois se tratam
de

substâncias

extremamente

insensíveis.

A

subclasse

1.4

está

representada por substâncias que não apresentam risco significativo. Os
efeitos estão confinados à embalagem e não se espera projeção de
fragmentos de dimensões apreciáveis ou a grandes distâncias.
No que se refere ao Risco de Morte, o mesmo procedimento foi
adotado, o que levou as classes 1.1, 1.2 e 1.3 a apresentarem a categoria
de Risco Catastrófico e as três restantes desprezíveis. Neste caso é de
extrema importância conhecer a densidade populacional da área afetada.
No caso da intoxicação, as subclasses que têm potencial elevado
de dano são as 1.2 K e 1.3 K, sendo o restante dos casos considerado como
desprezível.
A área de isolamento é, por definição, a área livre da ocupação
habitual de pessoas. Da mesma forma, os maiores impactos se dão nas
subclasses 1.1, 1.2 e 1.3.
No que diz respeito aos recursos e facilidades para atendimento
às emergências, as subclasses 1.1, 1.2 e 1.3 exigem maior quantidade,
qualidade e preparo das equipes de atendimento. E, desta forma, foram
consideradas como catastróficas.
No que se refere à Percepção do Risco, ou seja, na visão das
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populações afetadas, toda e qualquer carga perigosa, classificada como
Explosiva afetará significativamente as populações, gerando um medo
excessivo e distorcido do real perigo.
5.2.2 Estimativa das Freqüências dos Acidentes
A freqüência de ocorrência dos acidentes rodoviários com
produtos explosivos da Classe 1, pode ser estimada pela equação genérica
de freqüência, anteriormente apresentada, porém com a ressalva, de que o
VDM, da Classe 1, é de difícil obtenção, pelo fato destes produtos serem
transportados de forma sigilosa, pois trata-se na maioria das vezes de
substâncias controladas pelo Ministério da Defesa12, que normalmente, não
portam os rótulos de risco, que permitiriam a sua identificação dos mesmos.
Da análise de dados estatísticos de atendimento da CETESB
(2002), não se verificou nenhuma ocorrência com esta classe, o que permite
concluir que a freqüência é muito baixa, quer pelo volume pouco expressivo
de transporte, quer pelas medidas de gerenciamento que são adotadas no
caso destes transportes. No Canadá esta classe representa em torno de 1%
do total de ocorrências, CANUTEC (2003).
5.2.3 Análise das Conseqüências
As conseqüências da ocorrência de um acidente com produtos
perigosos da classe 1, são de difícil estimativa, pois não existem dados de
volumes transportados. Porém, pelas recomendações da (ABIQUIM, 1999),
as áreas de isolamento recomendadas para estes casos está em torno de
3,2 Km de diâmetro, o que é corroborado por KESSLER (1986) para que as
pessoas estejam fora da área de risco. A Figura 26 demonstra a área
afetada.
Resta então determinar a densidade populacional no raio de ação
de 1,6 Km, considerando a margem da rodovia como referencial, para
estimar possíveis vítimas graves e/ou fatais.

12

Decreto 3.665 de 20 de novembro de 2000. Dá nova redação ao Regulamento para a
Fiscalização de Produtos Controlados (R-105).
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A Estimativa deve ser apresentada em termos de População
Exposta por metro quadrado por quilômetro de Rodovia, levando-se em
consideração a população em trânsito na rodovia e nas partes lindeiras da
rodovia, conforme abaixo:

Popexp osta
M 2 × KmRodovia

............................................(9)

Figura 26. Área de impacto potencial, para produtos da classe 1.

5.2.4 Cálculo do Risco
O Risco total neste caso é de difícil estimativa, pois não se
conhece a freqüência de acidentes com esta classe. Mas de forma
qualitativa, pode-se levar em consideração Identificação de Perigos
apresentado anteriormente, onde áreas densamente ocupadas, ou a
presença de instalações especiais, tais como hospitais, escolas, devem ser
enquadradas em uma situação crítica.
Na hipótese de serem conhecidas as freqüências dos acidentes,
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pode-se representar o risco pelo Gráfico F x N (freqüência x número de
ocorrências acumuladas). Para tanto, a rodovia deve ser segmentada em
trechos, onde em cada trecho se conheça:

-

freqüência de acidentes rodoviários;

-

VMD Classe 1, Subclasse;

-

População exposta.
A Figura 27 representa esta situação.

Figura 27. Segmentação da Rodovia, em função das características de freqüência
de acidentes, densidade populacional e Volume de Produtos da Classe 1
transportados.
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5.3 Análise de Risco para Classe 2 – Gases
A Classe 2 é constituída por substâncias que possuem as
seguintes características:
a) a 50ºC tem uma pressão de vapor superior a 300kPa; ou
b) é completamente gasosa à temperatura de 20ºC, à pressão
de 101,3kPa.
Os gases são apresentados para transporte sob diferentes
aspectos físicos:
a) gás comprimido: é um gás que, exceto se em solução,
quando acondicionado para transporte, à temperatura de 20ºC,
é completamente gasoso;
b) gás liquefeito: gás parcialmente líquido, quando embalado
para transporte, à temperatura de 20ºC;
c) gás liquefeito refrigerado: gás que, quando embalado
para transporte, é parcialmente líquido devido a sua baixa
temperatura;
d) gás em solução: gás comprimido, apresentado para
transporte dissolvido num solvente.

5.3.1 Identificação dos Perigos
Utilizando-se da ferramenta de APP, identificaram-se os perigos
de forma qualitativa, em função das características intrínsecas das
subclasses e informações sobre atendimento às emergências da ABIQUIM,
em relação aos diferentes meios estudados, conforme Quadro 13.
As contaminações da água, solo e do ar, não são relevantes,
exceto para o caso da sub-classe 2.3 Gases Tóxicos, pois o mesmo no
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critério qualitativo estaria no nível catastrófico. Neste caso, é necessário:

-

Levantamento de todos os recursos hídricos da área, para análise de
vulnerabilidade;

-

Conhecer

as

condições

meteorológicas

predominantes,

que

influenciarão a dispersão de uma provável pluma de contaminantes;

-

Conhecer as características físico-químicas da substância.
Para todas as outras subclasses, os perigos foram considerados

como desprezíveis ou marginais, embora se saiba que, no caso de gases
inflamáveis, o incêndio e/ou explosão resultará na emissão de substâncias
tóxicas.
Para a análise do meio biótico, levou-se em consideração que os
danos à fauna poderiam ser considerados catastróficos e para a flora
críticos, para a subclasse 2.3, e neste caso seria necessário um
mapeamento dessas áreas. Para a subclasse 2.2 foi considerada a categoria
crítica para a fauna e marginal para a flora, pois os gases inertes podem
causar queimaduras na pele, lesão por congelamento e asfixia (ABIQUIM,
1999; HADDAD & GOUVEIA, 2000). No caso da subclasse 2.1 –
Inflamáveis, os danos à flora podem ser considerados como críticos, pois o
foco de incêndio provocado pode dar início a um incêndio na vegetação.
Para o caso da fauna, a categoria considerada foi marginal.
O risco de lesões foi considerado potencialmente catastrófico,
para todas as subclasses 2.1, 2.2, e 2.3, pois as mesmas apresentam riscos
de incêndio, explosão e conseqüentemente lançamento de fragmentos em
um raio de 1.600 metros para a subclasse 2.1; lesões devido às
características criogênicas para subclasse 2.2. e intoxicações e danos ao
sistema respiratório para subclasse 2.3 (ABIQUIM, 1999).
No que se refere ao Risco de Morte, as subclasses 2.1 e 2.3
foram enquadradas na categoria de Risco Catastrófico e a subclasse 2.2.
como marginal. Neste caso é de extrema importância conhecer a densidade
populacional da área afetada.
No caso da intoxicação, a subclasse que tem potencial elevado de
dano é a 2.3, sendo as outras enquadradas como desprezível ou marginal.
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A área de isolamento, que por definição é a área livre da
ocupação habitual de pessoas. Da mesma forma, os maiores impactos se
dão nas subclasses 2.1, 2.3 (catastrófico) e marginal para a subclasse 2.2.
No que diz respeito aos recursos e facilidades para atendimento
às emergências, a subclasse 2.3 é a que exige maior quantidade, qualidade
e preparo das equipes de atendimento e, desta forma, foi considerada como
catastrófica. A subclasse 2.1 foi considerada como crítica e a 2.2 como
sendo marginal.
Quadro 13. APP Aplicada ao Transporte Produtos Perigosos da Classe 2 Gases.
Processos X Subclasse 2 Gases

2.1

2.2

2.3

Contaminação da Água

II

I

IV

Contaminação do Solo

II

I

IV

Contaminação do Ar

I

I

IV

Danos à Fauna

III

III

IV

Danos à Flora

II

II

III

Risco de Lesões

IV

IV

IV

Risco de Morte

IV

II

III

Risco de Intoxicação

II

I

IV

Área de Isolamento**

IV

II

IV

Recursos e Facilidades***

III

II

IV

Alteração na Percepção do Risco

II

I

IV

Meio Físico

Meio Biótico

Meio Antrópico

** Área lindeira à rodovia que deve estar habitualmente
desocupada.
*** Recursos necessários no caso de atendimento à
emergências (Hospitais, defesa civil, corpo de
bombeiros, meios de transporte entre outros)

No que se refere à percepção do risco, a subclasse 2.3 – Gases
tóxicos, apresenta níveis catastróficos; a subclasse 2.1 – Gases inflamáveis
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marginal e a 2.2 Gases inertes, desprezível.
5.3.2 Estimativa das Freqüências dos Acidentes
A freqüência de ocorrência dos acidentes rodoviários com
produtos da Classe 2, pode ser estimada pela equação genérica de
freqüência, anteriormente apresentada, segmentada pelas subclasses 2.1,
2.2 e 2.3.
Da análise de dados estatísticos de atendimento da Divisão
Operacional Comando de Policiamento Rodoviário (2001) e do CANUTEC
(2002) verifica-se que a Classe 2 – Gases, representa 13% das ocorrências
com cargas perigosas no Estado de São Paulo, sendo que a subclasse 2.1,
representa 9,35% do total. No Canadá, Classe 2 figura em 2o lugar na
ocorrência de acidentes rodoviários, o que representa um número
substancial de ocorrências (19% do total).
5.3.3 Análise das Conseqüências
As conseqüências da ocorrência de um acidente com produto
perigos da classe 2, deverão ser divididas pelas 3 subclasses:
5.3.3.1 Subclasse 2.1. Gases Inflamáveis.
As conseqüências do vazamento ou liberação de gases
inflamáveis devem ser estudadas em função dos cenários que se
apresentam, da seguinte forma:
Cenários Acidentais, baseados em RAJ & GLICKMAN (1986):

-

Vazamento contínuo por furo equivalente a 2,5 cm de diâmetro
(vazamento que ocorre na região da solda);

-

Vazamento através de uma válvula, devido a um impacto, com
diâmetro equivalente de 7,6 cm;

-

Vazamento instantâneo de toda a carga devido a um acidente, que
representaria o pior caso (“worst case”);

-

Explosão do tanque, devido ao superaquecimento das paredes
(BLEVE).
No caso deste trabalho, para efeito de simplificação, será

considerado apenas o cenário representado pelo pior caso, devido ao fato
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de não se encontrar na literatura a distribuição de freqüências para cada
cenário. Esta hipótese simplificadora é conservativa, pois as piores
conseqüências na subclasse 2.1 ocorrerão na hipótese de explosão da
nuvem inflamável, que será formada após o vazamento de todo o volume
transportado no caminhão.
Assumiu-se também que todo o volume da substância inflamável
formará uma nuvem de vapores que se encontram entre o LIE13 e o LSE, e
que ocorrerá uma detonação. Neste caso os efeitos serão estimados pelo
cálculo da sobrepressão de 1 PSI14 (EPA, 1999), ou seja, será calculada a
distância a partir do epicentro da explosão que acarretará valores de até 1
PSI. A sobrepressão de 1 PSI (6,895x10-2 bar), é capaz de demolir
parcialmente as edificações e produzir sérios ferimentos nas pessoas e
lacerações devido à projeção de fragmentos de vidro estilhaçados (EPA,
1999).
TEIXEIRA & HADDAD (2002), simulando acidentes com produtos
perigosos,

utilizaram

respectivamente

valores

causadores

de
de

0,1

e

danos

0,01

bar15,

graves

as

como

sendo

edificações

e

conseqüentemente ao homem (efeitos letais) e a ruptura de vidros
(pequenas lesões ao homem).

13

LIE Limite Inferior de Explosividade, e LSE Limite Superior de Explosividade.
1 PSI = 6,895 KPa
15
0,1 bar = 10 KPa e 0,01 bar = 1 KPa
14
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As conseqüências desses vazamentos podem ser estimadas por
meio de programas computacionais. Para o presente estudo será utilizado o
programa denominado “RMP-Comp”16 (Versão 1.07), desenvolvido pela
EPA/NOAA (2002), para atender os requisitos da análise de conseqüência
estabelecidos pelo “Clean Air Act” de 1990. O programa calcula em função
da substância e demais condições de transporte (pressão, volume, cenário
acidental) a distância limite (“End Point”) para ocorrência de efeitos
catastróficos, sendo utilizado como parâmetro a sobrepressão de 1 PSI. Na
Figura 28, a distância limite está representada.

Figura 28. Áreas de Impacto para substâncias das Subclasses 2.1. e 2.3.

16

A agência ambiental americana – EPA, preconiza a utilização de outros softwares para este
fim, tais como ALOHA, CAMEO E MARPLOT. No entanto neste trabalho a opção pelo RMP,
deveu-se à simplicidade de operação.
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5.3.3.2 Subclasse 2.2. Inertes
As conseqüências do vazamento ou liberação de gases inertes
devem ser estudadas em função dos riscos que os mesmos apresentam
para a população exposta, ou seja, neste caso, riscos à saúde.
A maior parte dos gases desta subclasse é composta por gases
criogênicos, ou seja, eles são mantidos na fase líquida, com temperaturas
abaixo de – 150 °C, tais como Oxigênio, Metano e Hidrogênio.
Nesta condição, devido à baixa temperatura, sérios efeitos, como
queimaduras, poderão ser provocados aos tecidos humanos quando em
contato com o líquido ou com o vapor. Estes efeitos são conhecidos como
enregelamento (CETESB, 2001b).
Outro perigo apresentado é os gases criogênicos promovem o
deslocamento do oxigênio do ar e conseqüentemente o efeito asfixiante.
Além dos perigos inerentes ao próprio estado gasoso, alguns outros perigos
podem ser destacados, como exemplo no caso do oxigênio, que por ser
fortemente oxidante, pode provocar auto-ignição de outras substâncias
(óleos,

graxas,

etc.),

acarretando

incêndios

e

explosões.

Existem

recomendações para que se mantenha uma distância mínima de 600 metros
no caso de incêndios envolvendo tais substâncias (CETESB, 2001b). Neste
caso, podemos considerar que essa distância pode causar efeitos
catastróficos, sendo, portanto, considerado a análise de conseqüência,
conforme Figura 29.
5.3.3.3 Subclasse 2.3. Tóxicos
As conseqüências do vazamento ou liberação de gases tóxicos,
assim como no caso dos inflamáveis, serão analisadas na pior situação, ou
seja, todo o volume é liberado em 10 minutos, causando um cenário de
exposição também neste tempo. TEIXEIRA & HADDAD (2002) utilizaram
como parâmetros a concentração que pode causar fatalidades devido à
exposição de 10 minutos e a concentração IPVS, ambas expressas em ppm.
Esta hipótese é conservativa, pois as piores conseqüências na
subclasse 2.3 ocorrerão na hipótese da liberação de toda a carga, sem
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nenhuma medida de mitigação.
Neste caso, os efeitos serão estimados pelo cálculo da distância
na qual a concentração IDLH17 da substância seja obtida (EPA, 1999). Na
Figura 29, pode-se visualizar esta distância.
Da mesma forma será utilizado o programa denominado “RMPComp” (Versão. 1.07), desenvolvido pela EPA/NOAA (2002).

Figura 29. Áreas de Impacto para substâncias da Classe 2 Gases.

5.3.4 Cálculo do Risco
O Risco será estimado pela freqüência de ocorrência de acidentes
na subclasse em análise multiplicado pela conseqüência que, neste caso,
será representada pelo total da população afetada, no raio de ação da
substância liberada, ou seja, a distância limite, onde o valor limite seja
atingido, exceto para os gases inertes, onde foi fixada a distância de 600

17

Concentração Imediatamente perigosa à vida ou IPVS.

120

metros.
5.4 Análise de Risco para Classe 3 – Líquidos Inflamáveis
Os Líquidos inflamáveis, conforme definidos pela Portaria no 204,
são líquidos, misturas de líquidos, ou líquidos contendo sólidos em solução
ou em suspensão (como tintas, vernizes, lacas, etc., excluídas as
substâncias que tenham sido classificadas de forma diferente, em função de
suas características perigosas) que produzem vapores inflamáveis a
temperaturas de até 60,5ºC, em teste de vaso fechado, ou até 65,6ºC, em
teste

de

vaso

aberto,

conforme

normas

brasileiras

ou

normas

internacionalmente aceitas.
5.4.1 Identificação dos Perigos
Utilizando-se da ferramenta de APP, identificaram-se os perigos
de forma qualitativa, em função das características da classe e seus grupos
de embalagem, bem como informações sobre atendimento às emergências
da ABIQUIM, em relação aos diferentes meios estudados, conforme Quadro
14.
A contaminação potencial da classe para a água e solo foi
considerada como catastrófica, pois esta classe é constituída principalmente
por Gasolina, Diesel, Querosene e Álcool, conforme veremos a seguir. No
caso do ar foi considerado como crítica, pois os vapores orgânicos têm
potencial para poluição atmosférica.
Para produtos dessa classe é de fundamental importância o
conhecimento dos:
-

recursos hídricos da área, para análise de vulnerabilidade;

-

condições de relevo do terreno, que terão ou contribuirão para o
escorrimento dos produtos vazados em direção às drenagens naturais
do terreno;

-

características físico-químicas da substância;

-

características físicas dos solos;

-

Condições Meteorológicas.
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Quadro 14. APP Aplicada ao Transporte Produtos Perigosos da Classe 3 –
Líquidos Inflamáveis.
Processos X Subclasse - Líquidos
Inflamáveis
Meio Físico

Grupo I Grupo II Grupo III

Contaminação da Água

IV

IV

IV

Contaminação do Solo

IV

IV

IV

Contaminação do Ar

IIII

III

III

Danos à Fauna

IV

IV

IV

Danos à Flora

IV

IV

IV

Risco de Lesões

III

II

I

Risco de Morte

II

I

I

Risco de Intoxicação

I

I

I

Área de Isolamento**

II

II

II

Recursos e Facilidades***

III

III

III

Alteração na Percepção do Risco

I

I

I

Meio Biótico

Meio Antrópico

** Área lindeira à rodovia que deve estar
habitualmente desocupada.
*** Recursos necessários no caso de
atendimento à emergências (Hospitais,
defesa civil, corpo de bombeiros, meios de
transporte entre outros)

Para a análise do meio biótico, levou-se em consideração que os
impactos podem dar-se de duas formas:

-

Pelo contato direto dos produtos, ou;

- Pela ingestão/absorção indireta através do meio hídrico contaminado.
Assim os Danos a Fauna e Flora foram considerados como catastróficos,
sendo de extrema importância o mapeamento dessas áreas.
No caso do Risco de Lesões, o grupo de embalagem I, foi
considerado como crítico, já que apresenta maior probabilidade de iniciar um
incêndio, devido ao baixo ponto de fulgor e de ebulição. Os grupos II e III
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foram considerados respectivamente como marginal e desprezível. Este fato
é devido à área potencial atingida ser pequena em relação às substâncias
da classe 2 e também pela própria característica dos grupos. TEIXEIRA &
HADDAD (2002) obtiveram valores de 40 metros para efeitos de
queimaduras, decorrentes da radiação térmica de um incêndio em poça de
20 toneladas de gasolina, e de até 391 metros no caso de sobrepressão
capaz de produzir ruptura de vidros (que potencialmente podem causar
ferimentos) no caso de uma explosão da nuvem de vapor.
No que se refere ao Risco de Morte, da mesma forma foi
considerado o grupo I como tendo potencialmente o maior risco, sendo
enquadrado na categoria marginal e, os outros, insignificante. Neste caso, os
valores encontrados por TEIXEIRA & HADDAD (2002) foram de 20 metros
para radiação e de até 76 metros para sobrepressão.
No caso da intoxicação, salvo via contato com alguma substância
específica que possua também características tóxicas, os três grupo de
embalagens foram considerados como desprezível.
A área de isolamento, que por definição é a área livre da
ocupação habitual de pessoas. Foi considerada como marginal, pois o
isolamento

recomendado

pela

ABIQUIM

(1999),

para

casos

de

derramamento/vazamento está em torno de 25 a 100 metros, o que é
condizente com os valores previstos por TEIXEIRA & HADDAD (2002). Para
os casos mais críticos, como incêndios e explosões a ABIQUIM recomenda
isolamento de áreas de até 800 metros, sendo que neste caso poderíamos
considerar como crítico ou até catastrófico.
No que diz respeito aos recursos e facilidades para atendimento
às emergências, a classe 3 é exigente em termos de equipamentos e
veículos para combate a incêndio, bem como diversos equipamentos,
caminhões e pessoas para o trabalho de descontaminação do local, e ainda
de área para despejo e tratamento dos resíduos gerados, caracterizando-se
assim como crítica.
No que se refere à percepção do risco, nota-se que esta classe,
por ser uma de maior freqüência nas rodovias, é ignorada pelas pessoas ou
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não considerada como risco. Assim, todos os grupos de embalagens foram
classificados como desprezíveis.
5.4.2 Estimativa das Freqüências dos Acidentes
A freqüência de ocorrência dos acidentes rodoviários com
produtos da Classe 3, pode ser estimada pela equação genérica de
freqüência, anteriormente apresentada.
Da análise de dados estatísticos de atendimento da Divisão
Operacional Comando de Policiamento Rodoviário (2002) e do CANUTEC
(2002) verifica-se que a Classe 3 – Líquidos Inflamáveis, representa 17,1%
das ocorrências com cargas perigosas no Estado de São Paulo, sendo que
deste valor 53% é representado por gasolina, diesel e querosene. No
Canadá a Classe 3 figura em 1o lugar na ocorrência de acidentes
rodoviários, o que representa um número substancial de ocorrências (20%
do total).
5.4.3 Análise das Conseqüências
Serão analisadas as conseqüências da ocorrência de um acidente
com

produto

perigoso

da

Classe

3,

para

Incêndio/Explosões

e

Contaminação de Água e Solo.
Incêndios
Neste item avaliam-se as conseqüências dos incêndios devido à
ignição da massa do produto liberada para o meio, e dessa maneira a
modelagem deve ser dada em função do cálculo da distância limite para
atingir a radiação que provoque efeitos catastróficos, tais como fatalidades.
Como referência neste caso utilizou-se o valor de 12,5 kW/m2, por 30
segundos, conforme relatado por TEIXEIRA & HADDAD (2002).
Explosões
Neste caso, a mesma modelagem utilizada para os gases
inflamáveis será aplicada, levando em consideração a distância limite na
qual o valor limite de 1 PSI é atingido.
Contaminação de Água e Solo
GUIGUER (2000) destaca as formas de movimentação dos
compostos orgânicos no solo até alcançar o aqüífero.
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Segundo esse autor, os aqüíferos podem ser classificados em
não confinados ou lençol freático e confinados. Os aqüíferos não confinados
próximos à superfície são mais freqüentemente afetados por vazamentos de
hidrocarbonetos que os aqüíferos confinados. A recarga dos aqüíferos não
confinados ocorre por infiltração descendente através da zona não saturada,
através do fluxo lateral de água subterrânea ou via fluxo ascendente
proveniente de um aqüífero mais profundo.
Os compostos orgânicos no solo migram por meio de quatro
fenômenos básicos:

-

Advecção;

-

Dispersão;

-

Adsorção e retardamento;

-

Transformações químicas e biológicas.
Na advecção, os compostos são transportados pelo movimento

da água subterrânea, podendo variar muito em função da condutividade
hidráulica do solo. A dispersão hidrodinâmica é a medida da tendência de
um contaminante se espalhar em direções diferentes daquelas do fluxo de
água subterrânea. A degradação natural também influencia a movimentação
no solo dos hidrocarbonetos em fase dissolvida.
Os hidrocarbonetos no solo podem se comportar diferentemente,
conforme a fase em que se encontrem, assim tem-se:
Fase Liquida:
É a fase que se movimenta no solo descendentemente graças à
força da gravidade e às forças capilares;
O tamanho da pluma de contaminação dos hidrocarbonetos livres
é afetado por cinco fatores:

-

volume do vazamento;

-

velocidade do vazamento;

-

porosidade do solo;

-

condutividade hidráulica e

-

inclinação do lençol freático.
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Fase Dissolvida:
Resulta do contato do hidrocarboneto com a água da subsuperfície, sendo que este contato pode acontecer por:

-

infiltração

de

água

através

da

zona

não-saturada,

contendo

hidrocarbonetos residuais;

-

movimentação de água subterrânea que se infiltra, em contato com a
pluma de hidrocarbonetos livres;

-

fluxo de água que passa por hidrocarbonetos residuais não dissolvidos
presentes abaixo do lençol freático.
Fatores que influenciam as concentrações de hidrocarbonetos

dissolvidos em água e as quantidades de transferência para o sistema de
água subterrânea depende de alguns fatores, tais como:

-

profundidade do lençol freático;

-

condutividade hidráulica do solo;

-

valores de recarga pluviométrica;

-

flutuações do lençol freático;

-

velocidades da água subterrânea;

-

temperatura da água; e

-

concentrações destes compostos dentro da fase residual.

Fase de Vapor:
Representam a fase dos hidrocarbonetos volatilizada da fase
líquida. A migração dos vapores na sub-superfície é controlada por vários
parâmetros, tais como:
Propriedades físicas e químicas do produto:

-

pressão de vapor;

-

solubilidade;

-

concentração;

-

densidade; e

-

viscosidade.

Propriedades hidrogeológicas:
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-

condutividade hidráulica;

-

profundidade da água subterrânea;

-

direção de fluxo da água subterrânea;

-

temperatura da água;

-

porosidade; e

-

conteúdo de água.

As conseqüências da ocorrência de um acidente com produto perigoso da
Classe 3 estão representadas na Figura 30.

Figura 30. Impactos potenciais de substâncias da classe 3.
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5.4.4 Cálculo do Risco
O Risco será estimado pela freqüência de ocorrência de acidentes
na classe em análise multiplicada pela conseqüência, que neste caso será
representada pelo total da população afetada, no raio de ação da substância
liberada, ou seja, a distância limite, onde o valor limite seja atingido.
5.5 Análise de Risco para Classe 4 – Sólidos Inflamáveis

Os Sólidos inflamáveis são substâncias sujeitas à combustão
espontânea ou que, em contato com água, emitem gases inflamáveis.
5.5.1 Identificação dos Perigos
Por meio da APP, identificou-se os perigos de forma qualitativa,
em função das características das subclasses, bem como informações sobre
atendimento às emergências da ABIQUIM, em relação aos diferentes meios
estudados, conforme Quadro 15.
A contaminação potencial da classe para a água, solo e ar foi
considerada como catastrófica, pois esta classe é constituída por
substâncias que podem se inflamar com o calor, fagulhas ou chamas,
emanando gases tóxicos, além do que a água de diluição do controle do
fogo pode conter substâncias tóxicas e/ou corrosivas (ABIQUIM, 1999).
Para produtos dessa classe é de fundamental importância o
conhecimento de:

-

recursos hídricos da área, para análise de vulnerabilidade;

-

características físico-químicas da substância; e

-

características físicas dos solos.
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Quadro 15. APP Aplicada ao Transporte Produtos Perigosos da Classe 4 –
Sólidos inflamáveis.
Processos X Subclasse 4 - Sólidos Inflamáveis.

4.1 4.2 4.3

Meio Físico
Contaminação da Água

IV

IV

IV

Contaminação do Solo

IV

IV

IV

Contaminação do Ar

IV

IV

IV

Danos à Fauna

IV

IV

IV

Danos à Flora

IV

IV

IV

Risco de Lesões

IV

IV

IV

Risco de Morte

III

III

III

Risco de Intoxicação

IV

IV

IV

Área de Isolamento**

IV

IV

IV

Recursos e Facilidades***

IV

IV

IV

I

I

I

Meio Biótico

Meio Antrópico

Alteração na Percepção do Risco
** Área lindeira à rodovia que deve estar habitualmente
desocupada.
*** Recursos necessários no caso de atendimento à
emergências (Hospitais, defesa civil, corpo de bombeiros,
meios de transporte entre outros)

Para a análise do meio biótico, os efeitos foram considerados
catastróficos, pelos mesmos motivos citados acima, além do que muitas
substâncias podem provocar explosões. É de extrema importância o
mapeamento das áreas de preservação permanente e/ou áreas sensíveis.
No caso do risco de lesões, as três subclasses foram
consideradas como catastróficas, devido à área potencial atingida de 800
metros para isolamento, conforme recomendação da ABIQUIM (1999).
No que se refere ao risco de morte, foram classificados como
crítico, exceto para a subclasse 4.3, que foi considerada como catastrófica,
pois, conforme a GUIA 139 (ABIQUIM, 1999), existe o perigo de morte
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devido à inalação ou do contato com determinadas substâncias e seus
vapores ou produtos da decomposição.
No caso da intoxicação, as três subclasses foram consideradas
como catastrófico.
A área de isolamento, que por definição é a área livre da
ocupação habitual de pessoas. Foi considerada também como catastrófica,
pelos mesmos critérios acima. Além de, nos casos de incêndios e explosões
a ABIQUIM recomenda isolamento de áreas de até 800 metros.
No que diz respeito aos recursos e facilidades para atendimento
às emergências, a classe 4 é exigente em termos de equipamentos e
veículos para combate a incêndio, bem como diversos equipamentos,
caminhões e pessoas para o trabalho de descontaminação do local, e ainda
de área para despejo e tratamento dos resíduos gerados, caracterizando-se
assim como catastrófica.
No que se refere à percepção do risco, nota-se que esta classe,
por não ser muito freqüente nas rodovias, costuma ser ignorada pelas
pessoas, não considerada como risco. Assim, todas as subclasses foram
classificadas como desprezíveis.
5.5.2 Estimativa das Freqüências dos Acidentes
A freqüência de ocorrência dos acidentes rodoviários com
produtos da Classe 4, pode ser estimada pela equação genérica de
freqüência, anteriormente apresentada.
Da análise de dados estatísticos de atendimento da Divisão
Operacional Comando de Policiamento Rodoviário (2002, 2001) e do
CANUTEC (2002) verifica-se que a Classe 4 – Sólidos Inflamáveis,
representa de 2 a 3% das ocorrências com cargas perigosas no Estado de
São Paulo, sendo que, deste valor, 80% são representados por carvão de
origem vegetal. No Canadá, a Classe 4 figura entre as últimas no ranking de
acidentes rodoviários, com 2% do total.
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5.5.3 Análise das Conseqüências
As conseqüências da ocorrência de um acidente com produtos
perigosos da classe 4, podem ser incêndios, explosões, emanação de
líquidos e gases tóxicos.
Incêndios
Da mesma forma que nos itens anteriores, é importante avaliar as
conseqüências dos incêndios devidos à ignição da massa do produto
liberada para o meio, e dessa maneira a modelagem deve ser dada em
função do cálculo da distância limite para atingir a radiação que provoque
efeitos catastróficos, tais como fatalidades. Como referência neste caso,
utilizou-se o valor de 12,5 kW/m2, por 30 segundos, conforme relatado por
TEIXEIRA & HADDAD (2002).
Explosões
Neste caso, a modelagem não é possível, não se quantificando a
quantidade de gás ou vapor que será liberada. Desta forma, as explosões
serão avaliadas unicamente do ponto de vista qualitativo.
Contaminação da Água, Solo e Ar
Da mesma forma, não é possível modelar a contaminação
provocada pelo vazamento e/ou liberação dessas substâncias. Assim, a
avaliação será qualitativa.
5.5.4 Cálculo do Risco
O risco será estimado pela freqüência de ocorrência de acidentes
na classe em análise multiplicada pela conseqüência, que neste caso será
representada pelo total da população afetada, no raio de ação da substância
liberada, ou seja, a distância limite, onde o valor limite seja atingido, o que,
neste caso, considerou-se como 800 metros.
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5.6 Análise de Risco para Classe 5 – Oxidantes
A Classe 5 compreende as substâncias oxidantes e os peróxidos
orgânicos
5.6.1 Identificação dos Perigos
Por meio da APP, identificou-se os perigos de forma qualitativa,
em função das características das subclasses, bem como informações sobre
atendimento à emergências da ABIQUIM, em relação aos diferentes meios
estudados, conforme Quadro 16.
A contaminação potencial da classe para a água, solo e ar foi
considerada como catastrófica, pois esta classe é constituída por
substâncias que podem acelerar a combustão, emanando gases tóxicos,
além do que a água de diluição do controle do fogo pode conter substâncias
tóxicas e/ou corrosivas, GUIA 143 e 149 (ABIQUIM, 1999).
Para produtos dessa classe é de fundamental importância o
conhecimento de:

-

recursos hídricos da área, para análise de vulnerabilidade;

-

condições de relevo do terreno, que terão ou contribuirão para o
escorrimento dos produtos vazados em direção às drenagens naturais
do terreno;

-

características físico-químicas da substância;

-

características físicas dos solos; e

-

condições meteorológicas.
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Quadro 16. APP Aplicada ao Transporte Produtos Perigosos da Classe 5 –
Oxidantes.
Processos X Subclasse 5 - Oxidantes

5.1

5.2

Contaminação da Água

IV

IV

Contaminação do Solo

IV

IV

Contaminação do Ar

IV

IV

Danos à Fauna

IV

IV

Danos à Flora

IV

IV

Risco de Lesões

IV

IV

Risco de Morte

IV

IV

Risco de Intoxicação

IV

IV

Área de Isolamento**

IV

IV

Recursos e Facilidades***

IV

IV

I

I

Meio Físico

Meio Biótico

Meio Antrópico

Alteração na Percepção do Risco
** Área lindeira à rodovia que deve estar habitualmente
desocupada.
*** Recursos necessários no caso de atendimento à
emergências (Hospitais, defesa civil, corpo de bombeiros,
meios de transporte entre outros)

Para a análise do meio biótico, os efeitos foram considerados
catastróficos, pelos mesmos motivos já citados, além do que muitas
substâncias podem provocar explosões. É de extrema importância o
mapeamento das áreas sensíveis.
No caso do risco de lesões, as duas subclasses foram
consideradas como catastróficas. Devido à área potencial atingida de 800
metros, conforme recomendação da ABIQUIM (1999), para isolamento.
No que se refere ao risco de morte, as subclasses foram
classificadas como catastrófica (ABIQUIM, 1999), estabelecendo o perigo de
morte devido à inalação, ingestão ou contato com determinadas substâncias
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e seus vapores.
No caso da intoxicação, as duas subclasses foram consideradas
como catastróficas.
Em termos de área de isolamento, (área livre da ocupação
habitual de pessoas) foi considerada também como catastrófica, pelos
mesmos critérios acima. Nos casos de incêndios e explosões a ABIQUIM
recomenda isolamento de áreas de até 800 metros.
No que diz respeito aos recursos e facilidades para atendimento
às emergências, a classe 5 é exigente em termos de equipamentos e
veículos para combate a incêndio, bem como diversos equipamentos,
caminhões e pessoas para o trabalho de descontaminação do local, e ainda
de área para despejo e tratamento dos resíduos gerados, caracterizando-se
assim como catastrófica.
No que se refere à percepção do risco, nota-se que esta classe,
por não ser muito freqüente nas rodovias, costuma ser ignorada pelas
pessoas ou não considerada como risco. Assim, todas as subclasses foram
classificados como desprezíveis.
5.6.2 Estimativa das Freqüências dos Acidentes
A freqüência de ocorrência dos acidentes rodoviários com
produtos da Classe 5, pode ser estimada pela equação genérica de
freqüência, anteriormente apresentada.
Da análise de dados estatísticos de atendimento da Divisão
Operacional Comando de Policiamento Rodoviário (2002, 2001) e do
CANUTEC (2003) verifica-se que a Classe 5 – Oxidantes, representa de 1,7
a 4% das ocorrências com cargas perigosas no Estado de São Paulo. No
Canadá, a Classe 5 figura entre as últimas no ranking de acidentes
rodoviários, com 4% do total.
5.6.3 Análise das Conseqüências
As conseqüências da ocorrência de um acidente com produto
perigoso da Classe 5, podem ser incêndios, explosões, emanação de
líquidos e gases tóxicos.
Incêndios
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Da mesma forma que nos itens anteriores, é importante avaliar as
conseqüências dos incêndios devido à ignição da massa do produto liberada
para o meio e, dessa maneira, a modelagem deve ser feita em função do
cálculo da distância limite para atingir a radiação que provoque efeitos
catastróficos, tais como fatalidades. Como referência neste caso utilizou-se o
valor de 12,5 kW/m2, por 30 segundos, conforme relatado por TEIXEIRA &
HADDAD (2002).
Explosões
Neste caso, a modelagem não é possível, não se quantificando a
quantidade de gás ou vapor que será liberada. Desta forma, as explosões
serão avaliadas unicamente do ponto de vista qualitativo.
Contaminação da Água, Solo e Ar
Da mesma forma, não é possível modelar a contaminação
provocada pelo vazamento e/ou liberação dessas substâncias. Assim, a
avaliação será qualitativa.
5.6.4 Cálculo do Risco
O risco será estimado pela freqüência de ocorrência de acidentes
na classe em análise multiplicada pela conseqüência, que neste caso será
representada pelo total da população afetada, no raio de ação da substância
liberada, ou seja, a distância limite, onde o valor limite seja atingido, o que,
neste caso, considerou-se como 800 metros.
5.7 Análise de Risco para Classe 6 – Substâncias Tóxicas e Infectantes
A Classe 6 compreende as substâncias tóxicas (venenosas) e as
substâncias infectantes.
5.7.1 Identificação dos Perigos
Por meio da APP, identificou-se os perigos de forma qualitativa,
em função das características das subclasses, bem como informações sobre
atendimento à emergências da ABIQUIM, em relação aos diferentes meios
estudados, conforme Quadro 17.
A contaminação potencial da classe para a água, solo e ar foi
considerada como catastrófica, pois esta classe é constituída por
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substâncias com alto potencial para poluição dos recursos hídricos, solo e
ar, GUIA 153 (ABIQUIM, 1999).
Para produtos dessa classe é de fundamental importância o
conhecimento de:

-

recursos hídricos da área, para análise de vulnerabilidade;

-

condições de relevo do terreno, que terão ou contribuirão para o
escorrimento dos produtos vazados em direção às drenagens naturais
do terreno;

-

características físico-químicas da substância;

-

características físicas dos solos; e

-

condições meteorológicas.
Para a análise do meio biótico, os efeitos foram considerados

catastróficos, pelos mesmos motivos citados acima. É de extrema
importância o mapeamento das áreas de preservação permanente e áreas
sensíveis.
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Quadro 17. Análise Preliminar de Perigos Aplicada ao Transporte Produtos
Perigosos Classe 6 – Substâncias Tóxicas e Infectantes.
Processos

X

Subclasse

6

–

Substâncias

Tóxicas

e 6.1

6.2

Contaminação da Água

IV

IV

Contaminação do Solo

IV

IV

Contaminação do Ar

IV

IV

Danos à Fauna

IV

IV

Danos à Flora

IV

IV

Risco de Lesões

IV

II

Risco de Morte

IV

II

Risco de Intoxicação

IV

II

Área de Isolamento**

IV

II

Recursos e Facilidades***

IV

II

Alteração na Percepção do Risco

II

II

Infectantes
Meio Físico

Meio Biótico

Meio Antrópico

** Área lindeira à rodovia que deve estar habitualmente
desocupada.
*** Recursos necessários no caso de atendimento à
emergências (Hospitais, defesa civil, corpo de bombeiros,
meios de transporte entre outros)

No caso do risco de lesões, a subclasse 6.1 tem potencial maior
para causar lesões e foi considerada como catastrófica, e a subclasse 6.2,
como marginal.
No que se refere ao risco de morte, intoxicação, área de
isolamento e recursos e facilidades, o mesmo critério foi seguido.
No que se refere à percepção do risco, ambas as subclasses
foram consideradas como marginal, pois as pessoas tendem a respeitar em
função dos rótulos de risco, sem contudo avaliar profundamente.
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5.7.2 Estimativa das Freqüências dos Acidentes
A freqüência de ocorrência dos acidentes rodoviários com
produtos da Classe 6, pode ser estimada pela equação genérica de
freqüência, anteriormente apresentada.
Da análise de dados estatísticos de atendimento da Divisão
Operacional Comando de Policiamento Rodoviário (2002, 2001) e do
CANUTEC (2002) verifica-se que a Classe 6 – Substâncias Tóxicas,
representa em torno de 1% das ocorrências com cargas perigosas no
Estado de São Paulo. No Canadá, a Classe 6 figura entre as últimas no
ranking de acidentes rodoviários, com 7% das ocorrências.
5.7.3 Análise das Conseqüências
As conseqüências da ocorrência de um acidente com produto
perigoso da Classe 6, podem ser incêndios, explosões, emanação de gases
tóxicos e líquidos tóxicos e corrosivos.
No entanto, levaremos em consideração que toda a faixa
recomendada pela ABIQUIM (1999) para isolamento no caso de incêndios, é
considerada como potencialmente catastrófica, ou seja, na extensão de 800
metros da fonte existem efeitos fatais. No caso de produtos listados na
Tabela de distâncias de isolamento e proteção inicial. (ABIQUIM, 1999)
serão considerados os valores contidos no referido Quadro.
5.7.4 Cálculo do Risco
O risco será estimado pela freqüência de ocorrência de acidentes
na classe em análise multiplicada pela conseqüência, que neste caso será
representada pelo total da população afetada, no raio de ação da substância
liberada, ou seja, a distância limite, onde o valor limite seja atingido, o que,
neste caso, considerou-se como 800 metros, ou conforme o produto, a partir
das informações de ABIQUIM (1999).
5.8 Análise de Risco para Classe 7 – Materiais Radioativos
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A Classe 7 compreende materiais que para fins de transporte,
cuja atividade específica seja superior a 70kBq/kg (aproximadamente
2nCi/g).

Nesse contexto, atividade específica significa a atividade por

unidade de massa de um radionuclídeo ou, para um material em que o
radionuclídeo é essencialmente distribuído de maneira uniforme, a atividade
por unidade de massa do material.
A Portaria no 204 recomenda que para efeito de classificação dos
materiais

radioativos,

incluíndo

aqueles

considerados

como

rejeito

radioativo, deve ser consultada a Comissão Nacional de Energia Nuclear–
CNEN.
As normas relativas ao transporte desses materiais estão
estabelecidas pela norma do CNEN-NE-5.01 (CNEN, 1998) e normas
complementares, que estabelecem requisitos de radioproteção e segurança,
a fim de que seja garantido um nível adequado de controle da eventual
exposição de pessoas, bens e meio ambiente à radiação ionizante.
Entretanto, é necessário também levar em conta outras propriedades que
possam significar um risco adicional.
5.8.1 Identificação dos Perigos
Através da APP, identificou-se os perigos de forma qualitativa em
relação aos diferentes meios estudados, conforme Quadro 18.
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Quadro 18. Análise Preliminar de Perigos Aplicada ao Transporte Produtos
Perigosos para Classe 7 – Materiais Radioativos.

Processos X Subclasse 7 - Radioativos

7

Meio Físico
Contaminação da Água

IV

Contaminação do Solo

IV

Contaminação do Ar

IV

Meio Biótico
Danos à Fauna

IV

Danos à Flora

IV

Meio Antrópico
Risco de Lesões

IV

Risco de Morte

IV

Risco de Intoxicação

IV

Área de Isolamento**

IV

Recursos e Facilidades***

IV

Alteração na Percepção do Risco

IV

** Área lindeira à rodovia que deve estar
habitualmente desocupada.

*** Recursos necessários no caso de atendimento
à emergências (Hospitais, defesa civil, corpo de
bombeiros, meios de transporte entre outros)

A contaminação potencial da classe para a água, solo e ar foi
considerada como catastrófica, pois esta classe é constituída por
substâncias com alto potencial para poluição/contaminação dos recursos
hídricos, solo e ar, GUIA 163 (ABIQUIM, 1999).
Para produtos dessa classe é de fundamental importância o
conhecimento de:

-

recursos hídricos da área, para análise de vulnerabilidade;

-

conhecer as características físico-químicas da substância; e

-

condições meteorológicas.
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Para a análise do meio biótico, os efeitos foram considerados
catastróficos, pelos mesmos motivos citados, sendo de extrema importância
o mapeamento dessas áreas.
Também

para

o

meio

antrópico,

foi

considerado

como

catastrófico, devido ao potencial de causar lesões e/ou danos à saúde.
No que se refere à percepção do risco, talvez seja uma das
classes que causa maior impacto.
5.8.2 Estimativa das Freqüências dos Acidentes
A freqüência de ocorrência dos acidentes rodoviários com
produtos da Classe 7, pode ser estimada pela equação genérica de
freqüência, anteriormente apresentada.
Da análise de dados estatísticos de atendimento da Divisão
Operacional Comando de Policiamento Rodoviário (2002), verificou-se que
não foi registrada nenhuma ocorrência com esta classe no Estado de São
Paulo. No Canadá, os acidentes com produtos radioativos representam em
torno de 1% do total, CANUTEC (2003).
5.8.3 Análise das Conseqüências
As conseqüências da ocorrência de um acidente com produto
perigoso da Classe 7, podem ser incêndios, explosões, emanação de
líquidos e gases irritantes, tóxicos e radioativos.
No entanto, levaremos em consideração que a faixa recomendada
pela ABIQUIM (1999), para isolamento no caso de incêndios seja
considerada como potencialmente catastrófica, ou seja, na extensão de 300
metros da fonte para os efeitos fatais.
5.8.4 Cálculo do Risco
O risco será estimado pela freqüência de ocorrência de acidentes
na classe em análise multiplicado pela conseqüência, que neste caso será
representada pelo total da população afetada, no raio de ação da substância
liberada, ou seja, a distância limite, onde o valor limite seja atingido, o que,
neste caso, considerou-se como 300 metros.
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5.9 Análise de Risco para Classe 8 – Corrosivos

São substâncias que, por ação química, causam severos danos
quando em contato com tecidos vivos ou, em caso de vazamento, danificam
ou mesmo destroem outras cargas ou o veículo; elas podem, também,
apresentar outros riscos.
5.9.1 Identificação dos Perigos
Por meio da APP, identificou-se os perigos de forma qualitativa,
em função das características das subclasses, bem como informações sobre
atendimentos às emergências da ABIQUIM, em relação aos diferentes meios
estudados, conforme Quadro 19.
A contaminação potencial da classe para a água, solo e ar foi
considerada como catastrófica, pois esta classe é constituída por
substâncias com alto potencial para poluição dos recursos hídricos, solo e
ar, GUIA 153 (ABIQUIM, 1999).
Para produtos dessa classe é de fundamental importância o
conhecimento de:

-

recursos hídricos da área, para análise de vulnerabilidade;

-

condições de relevo do terreno, que terão ou contribuirão para o
escorrimento dos produtos vazados em direção às drenagens naturais
do terreno;

-

características físico-químicas da substância;

-

características físicas dos solos; e

-

condições meteorológicas.
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Quadro 19. Análise Preliminar de Perigos Aplicada ao Transporte Produtos
Perigosos para Classe 8 - Corrosivos.
Processos X Subclasse 8 - Corrosivos

8

Meio Físico
Contaminação da Água

IV

Contaminação do Solo

IV

Contaminação do Ar

IV

Meio Biótico
Danos à Fauna

IV

Danos à Flora

IV

Meio Antrópico
Risco de Lesões

III

Risco de Morte

III

Risco de Intoxicação

III

Área de Isolamento**

III

Recursos e Facilidades***

III

Alteração na Percepção do Risco

II

** Área lindeira à rodovia que deve estar habitualmente
desocupada.

*** Recursos necessários no caso de atendimento à emergências
(Hospitais, defesa civil, corpo de bombeiros, meios de transporte
entre outros)

Para a análise do meio biótico, os efeitos foram considerados
catastróficos, pelos mesmos motivos citados para o meio físico, além do que
muitas substâncias podem provocar incêndios e explosões. É de extrema
importância o mapeamento dos ecossistemas.
No caso do risco de lesões foi considerada como crítica.
No que se refere ao risco de morte, foi considerado como crítica,
devido à pequena incidência de mortes ocorridas nesta Classe, da mesma
forma que o perigo de intoxicação, a área de isolamento e os recursos e
facilidades.
No que se refere à percepção do risco foi considerada como
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desprezível, pois as pessoas não identificam o real perigo de substâncias
dessa natureza.
5.9.2 Estimativa das Freqüências dos Acidentes
A freqüência de ocorrência dos acidentes rodoviários com
produtos da Classe 8, pode ser estimada pela equação genérica de
freqüência, anteriormente apresentada.
Da análise de dados estatísticos de atendimento da Divisão
Operacional Comando de Policiamento Rodoviário (2002) verificou-se que a
Classe 8 – Substâncias Corrosivas, representa em torno de 8,45 % das
ocorrências com cargas perigosas no Estado de São Paulo, sendo que em
2002 os cinco produtos de maior freqüência foram: no ONU 1824, com 23%
dos casos, no ONU 1805, com 15%, no ONU 1830, com 12,8%, no ONU
1791, com 7,5% e no ONU 1789 com 5,2%. No Canadá, a Classe 8 figura
entre as 4 principais classes envolvidas em acidentes, com um total de 17%
das ocorrências CANUTEC (2003).
5.9.3 Análise das Conseqüências
As conseqüências da ocorrência de um acidente com produto
perigoso da classe 8, podem ser incêndios, explosões, emanação de
líquidos e gases tóxicos.
No entanto, levou-se em consideração que a faixa recomendada
pela ABIQUIM (1999), para isolamento no caso de incêndio, seja
considerada como potencialmente catastrófica, na extensão de 800 metros
da fonte para os efeitos fatais. No caso de produtos listados na Tabela de
distâncias de isolamento e proteção inicial, da Abiquim, serão considerados
os valores contidos nessa Tabela.
5.9.4 Cálculo do Risco
O Risco será estimado pela freqüência de ocorrência de acidentes
na classe em análise multiplicada pela conseqüência, que neste caso será
representada pelo total da população afetada, no raio de ação da substância
liberada, ou seja, a distância limite, onde o valor limite seja atingido, o que,
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neste caso, considerou-se como 800 metros,ou conforme o produto, a partir
das informações da Tabela citada anteriormente.
5.10 Análise de Risco para Classe 9 – Substâncias Perigosas Diversas
Incluem-se nesta Classe as substâncias e artigos que durante o
transporte apresentam um risco não abrangido por qualquer das outras
classes.
5.10.1 Identificação dos Perigos
Por meio da APP, identificou-se os perigos de forma qualitativa,
em função das características das subclasses, bem como informações sobre
atendimento às emergências da ABIQUIM, em relação aos diferentes meios
estudados, conforme Quadro 20.
A contaminação potencial da classe para a água, solo e ar foi
considerada como crítica, pois esta classe é constituída por substâncias com
alto potencial para poluição dos recursos hídricos, solo e ar, GUIA 171
(ABIQUIM, 1999).
Para produtos dessa classe é de fundamental importância o
conhecimento de:

- recursos hídricos da área, para análise de vulnerabilidade;
- condições de relevo do terreno, que terão ou contribuirão para
o escorrimento dos produtos vazados em direção às drenagens
naturais do terreno;

- características físico-químicas da substância;
- características físicas dos solos; e
- condições meteorológicas.
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Quadro 20. Análise Preliminar de Perigos Aplicada ao Transporte Produtos
Perigosos para a Classe 9 – Substâncias Perigosas Diversas.
Processos X Subclasse 9 –
Substâncias Perigosas Diversas
Meio Físico

9

Contaminação da Água

III

Contaminação do Solo

III

Contaminação do Ar

III

Meio Biótico
Danos à Fauna

III

Danos à Flora

III

Meio Antrópico
Risco de Lesões

II

Risco de Morte

I

Risco de Intoxicação

III

Área de Isolamento**

III

Recursos e Facilidades***

III

Alteração na Percepção do Risco

II

** Área lindeira à rodovia que
deve

estar

habitualmente

desocupada.
*** Recursos necessários no caso
de atendimento à emergências
(Hospitais, defesa civil, corpo de
bombeiros, meios de transporte
entre outros)

Para a análise do meio biótico, os efeitos foram considerados
críticos, pelos mesmos motivos citados para o meio físico, além do que
muitas substâncias podem provocar explosões. É de extrema importância o
mapeamento das áreas.
No caso do risco de lesões foi considerada como critica,
principalmente quando em contato com a pele e olhos (queimaduras).
No que se refere ao risco de morte, intoxicação, área de
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isolamento e recursos e facilidades, o mesmo critério foi seguido.
No que se refere à percepção do risco foi considerada como
marginal, pois as pessoas tendem ignorar o perigo representado pelos
produtos desta classe.
5.10.2 Estimativa das Freqüências dos Acidentes
A freqüência de ocorrência dos acidentes rodoviários com
produtos da Classe 9, pode ser estimada pela equação genérica de
freqüência, anteriormente apresentada.
Da análise de dados estatísticos de atendimento da Divisão
Operacional Comando de Policiamento Rodoviário (2002), verificou-se que a
Classe 9 – Substâncias Perigosas Diversas, representa em torno de 5,6%
das ocorrências com cargas perigosas no Estado de São Paulo, sendo o
produto de maior freqüência o no ONU 3082, com 69% do total, seguido pelo
no ONU 3257, com 19%. CANUTEC (2003) informa que no Canadá, a
Classe 9 figura entre as 4 principais , com um total de 17%.
5.10.3 Análise das Conseqüências
As conseqüências da ocorrência de um acidente com produto
perigoso da Classe 9, podem ser incêndios, explosões, emanação de
líquidos e gases tóxicos.
No entanto, levaremos em consideração que a faixa recomendada
pela ABIQUIM (1999), para isolamento no caso de incêndios, considerada
como potencialmente catastrófica, tenha extensão de 800 metros da fonte
para os efeitos fatais.
5.10.4 Cálculo do Risco
O risco será estimado pela freqüência de ocorrência de acidentes
na classe em análise multiplicada pela conseqüência, que neste caso será
representada pelo total da população afetada, no raio de ação da substância
liberada, ou seja, a distância limite, onde o valor limite seja atingido, o que,
neste caso, considerou-se como 800 metros, ou conforme o produto, a partir
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das informações da Tabela citada anteriormente (ABIQUIM, 1999).
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6 MÉTODO PARA ELABORAÇÃO DA ANÁLISE DE RISCOS
AMBIENTAIS DO TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS
Neste capítulo será apresentado o método proposto para a
análise de riscos ambientais do transporte de produtos perigosos, que
servirá como base para o Gerenciamento de Riscos, conforme as etapas da
Figura 31.

6.1. Caracterização da Rodovia

6.2. Análise de acidentes rodoviários e
Identificação de Pontos Negros

+
6.4. Caracterização do meio
físico e do uso e ocupação do

6.3. Método para identificação
do material transportado

solo nas áreas lindeiras à
rodovia
6.5 Ocupação humana

6.8 Análise de Conseqüências

6.6. Interferências e
Cruzamentos

6.7. Ecossistemas Naturais

Matriz de Risco

Figura 31. Fluxograma do Método Proposto.
O processo de análise de riscos envolve sucintamente, conforme
já apresentado no Capítulo 5:

-

identificação dos Perigos;

-

estimativa das freqüências dos acidentes;

-

análise das conseqüências; e

-

cálculo ou quantificação dos riscos e sua representação.
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CETESB (2002) divide a análise de risco em etapas, iniciando
pela caracterização do empreendimento, que no caso desta pesquisa tratase da caracterização da rodovia sob análise. Essa caracterização tem por
finalidade identificar aspectos comuns que possam interferir tanto na rodovia
como no meio ambiente e estabelecer uma relação direta entre a rodovia e a
região sob influência da mesma. Esta análise é importante para que se
possa compreender o cenário onde as ações de Gerenciamento de Riscos
deverão ocorrer.

6.1 Caracterização da Rodovia

Neste aspecto, destaca-se a importância da coleta das seguintes
informações:

-

Tipo de Rodovia. A descrição da existência de pista simples ou dupla,
número de faixas de rolamento;

-

Situação

Geográfica.

Localização,

principais

vias

de

acesso,

municípios atravessados pela rodovia. A Figura 32 apresenta um
modelo simplificado das informações necessárias;

-

Importância da rodovia, no contexto do transporte de cargas
perigosas. Informação obtida com base no parque industrial dos
municípios envolvidos, e nas rotas usualmente utilizadas pelas
empresas embarcadoras e transportadoras;

-

Mapa contendo toda a extensão da rodovia sob análise, com dados
de declividade, redes de drenagem e recursos hídricos, ocupação das
áreas lindeiras à rodovia, intersecções e vias de acesso. CONTINI et
al.( 2000), citam a utilização das escalas de 1:10.000 até 1:2.500,
para análise de riscos industriais. Nesta pesquisa adotou-se a escala
de 1:5.000, que representa bem a rodovia, e os elementos
anteriormente citados;

-

Localização no mapa das marcações de quilometragem, de 1 em 1
quilômetro, e também outros pontos de interesse. ;
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-

Representação do sentido da declividade da pista de rolamento,
devido à importância de se conhecer o sentido de escorrimento dos
líquidos, que eventualmente tenham sido liberados, e as possíveis
áreas de acúmulo;

-

Representação do sentido da drenagem, nas intersecções com
interferências da rodovia (ruas, avenidas, pontes, entre outros). É
necessário conhecer o sentido de escorrimento de líquidos, nas
intersecções e interferências imediatas da rodovia;

-

Representação dos pontos de drenagem, com imediata comunicação
com recursos hídricos de interesse, identificando todas as passagens
subterrâneas da rodovia (bocas de lobo, galerias, que tenham por
objetivo drenar a mesma). CETESB (2002), enfatiza a importância de
se levantarem dados referentes aos corpos d´água, tais como:
utilização para consumo humano, abastecimento industrial, utilização
agropecuária, geração de energia, piscicultura e recreação. Para o
caso de áreas litorâneas são elementos importantes os manguezais,
praias, costões, estuários e portos e áreas de navegação;
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Figura 32. Representação da Rodovia, com localização geográfica, municípios
lindeiros e principais intersecções com outras rodovias.
Fonte: Autovias, 2004

-

Representação das áreas de matas vegetação nativa ou não,
macegas e outras formações lindeiras à rodovia;

-

Fotografia dos pontos especiais de interesse;

6.2 Análise de acidentes rodoviários e Identificação de Pontos Negros

Em se tratando de Análise de Risco em rodovias, a principal
causa dos vazamentos e/ou derramamentos são os acidentes rodoviários e,
neste sentido, REAL (2000) destaca a importância dos estudos de
Engenharia de tráfego, visando o estudo de acidentes rodoviários e a
identificação dos pontos específicos da via que apresentam maior incidência
de acidentes rodoviários.
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A análise de acidentes rodoviários é essencial para a análise de
riscos segundo HARRIS et al. (1986) e LEONELLI et al. (1999). Dessa forma
a rodovia cuja análise está sendo elaborada, deve dispor dos seguintes
dados:

-

Número de acidentes rodoviários especificados por tipo de veículo
envolvido;

-

Número de acidentes rodoviários especificados por tipo de acidentes;

-

Número de acidentes rodoviários especificados por quilometro de
rodovia;

-

Volume médio diário de veículos especificado por horário;

-

Número de acidentes rodoviários envolvendo cargas perigosas,
especificada por Classe e subclasse de produto.
Com o intuito de parametrizar os resultados e torná-los

comparáveis no tempo e no espaço (com outras rodovias), sugerimos adotar
o índice proposto por KESSLER (1986), ou seja:

N °de.acidentes × 10 −6
I=
(N °de.veículos × extensão ( Km ) ) ,................(10)

onde I representa a freqüência de acidentes por quilometro de rodovia, a
cada milhão de veículos que transitam pela mesma.
Caso não seja feita esta consideração, os valores não serão
comparáveis no tempo e espaço, em função da diferença do número de
veículos e da extensão da rodovia.
Esta análise produzirá os resultados conforme o Quadro 21.
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Quadro 21. Modelo de quadro resultado para análise dos acidentes
rodoviários
Tipo
veículo

Acidentes/ano Ac./Volume anual Acidentes.ano-1.10-6 Acidentes.ano-1.10-6 .Km-1

Veículos
de
Passeio
Caminhão
Carreta
Soma

Por meio da análise dos acidentes ponto a ponto será possível
determinar aqueles com os maiores números de ocorrências, que serão
considerados como “Pontos Negros” ou “Pontos Críticos”, em termos de
acidentes rodoviários.
É importante ressaltar que a ocorrência de acidente rodoviário,
mesmo envolvendo cargas perigosas, não significa que haverá liberação da
carga transportada, ou seja, existe uma probabilidade envolvida. Porém, no
método proposto é assumido que a ocorrência de acidente rodoviário com
carga perigosa, implica na sua liberação ao meio ambiente, uma vez que
não se dispõe de dados para esta estimativa.
Os pontos negros devem ser posteriormente distribuídos em
classes de freqüência, que servirão como estimativa da freqüência da
ocorrência da liberação de produtos perigosos.
As classes de freqüência propostas, e os respectivos critérios
para classificação estão na Quadro 22.
Quadro 22. Classes de Freqüência.
Freqüência
Critério de classificação
Alta
Nº de acidentes > Média + desvio Padrão
Média
Média + desvio padrão ≥ Nº de acidentes ≥ Média – desvio
padrão
Baixa
Nº de acidentes < Média – desvio padrão

Os pontos negros em termos de acidentes rodoviários, devem ser
representados no mapa da rodovia.
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6.3 Método para identificação do material transportado

A identificação dos materiais transportados pela rodovia é de
fundamental importância para a análise de riscos. Assim, propõe-se a
adoção do critério estabelecido pelo EPA (1993), ou seja o levantamento em
campo de todos os produtos perigosos transportados, segmentados por
classe e subclasse.
No Quadro 23, pode-se visualizar o modelo para coleta de dados
na rodovia.
O processo de coleta de dados está baseado nas seguintes
premissas:

-

Os dados devem ser coletados em dia(s) representativo(s), ou seja,
devem ser evitados dias da semana, que apresentem alteração do
quadro normal, tais como finais de semana, e às segundas e sextasfeiras. Estes dados podem ser pesquisados junto à policia rodoviária,
com

jurisdição

sobre

a

via,

ou

mesmo

na

Concessionária

responsável;

-

A coleta de dados deve ser realizada em horário de maior fluxo de
produtos perigosos. Também para esta coleta deve ser pesquisado
junto à Polícia Rodoviária ou concessionária;

-

O trecho da rodovia no qual serão coletados os dados, deve ser
representativo da mesma, ou seja, devem ser evitados pontos que
fiquem depois de saídas importantes da rodovia, pois os resultados
podem ser prejudicados. Em casos de interseções importantes, os
dados devem ser coletados antes e depois das mesmas.
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Quadro 23. Modelo de Ficha para coleta de dados de Produtos Perigosos
transportados pela rodovia.
Classes
Não
Classificado
ou
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Fracionado

Qtd

Qtd

Qtd

Qtd

Qtd

Qtd

Qtd

Qtd

Qtd

Qtd

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SubClasse
No ONU
SubClasse
No ONU
SubClasse
No ONU
Total Classe

A análise Preliminar de Perigos – APP, é uma técnica adequada
para ser aplicada às diferentes Classes de produtos perigosos, em função
dos potenciais de dano que cada classe representa. Assim, sugerem-se a
condução da APP, para o transporte de produtos perigosos, conforme
descrito no Capítulo 5 visando facilitar a comunicação dos riscos para a
comunidade envolvida, contribuindo para o processo de desenvolvimento da
percepção dos riscos no transporte por todos os atores envolvidos.
6.4 Caracterização do meio físico e do uso e ocupação do solo nas áreas
lindeiras à rodovia
Conforme pode-se verificar na bibliografia, a identificação de
recursos hídricos vulneráveis à contaminação por produtos químicos
oriundos do transporte rodoviários, é essencial para a adoção de medidas de
proteção (ZAVENTTOR, 2000).
Desta forma, devemos destacar todos os recursos hídricos com
potencial de contaminação imediata pelos vazamentos.
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6.5 Ocupação humana

Conforme citado por LEONELLI et al. (1999), a distribuição da
população é essencial para o cálculo do risco. Os mesmos autores, ainda
delimitam

zonas com distribuição uniforme e zonas uniformemente

distribuídas de concentração de pessoas.
CETESB (2002), cita ser necessários os dados como tipo e
número de habitantes, perfil dessa população, considerando idade, tipos de
moradias, grau de instrução e capacidade de percepção de riscos, dentre
outros aspectos, em áreas urbanas, áreas de expansão urbana e áreas
rurais.
Neste trabalho, considerou-se dois tipos de população:

-

Fixa. Representada por áreas onde existem residências ou centros
urbanos que sejam atravessados por rodovia, e que apresentem
população fixa.

-

Eventual. Locais que podem apresentar concentrações altas ou
baixas de pessoas, porém de natureza eventual.

6.6 Interferências e Cruzamentos
CETESB (2002) apresenta uma lista de interferências que devem
ser descritas, tais como: adutoras, galerias, eletrodutos, gasodutos,
oleodutos, linhas de transmissão de energia, áreas geotecnicamente
instáveis, regiões sujeitas a inundações, áreas de preservação ou de
proteção ambiental e áreas ecologicamente sensíveis.
6.7 Ecossistemas Naturais

Conforme definido na própria regulamentação do transporte de
produtos perigosos, Decreto Federal no 96.044/88, as áreas de proteção de
mananciais, ou reservas florestais e ecológicas deverão ser identificadas
visando a substituição do trecho na rota a ser seguida. Medidas de
gerenciamento de riscos devem ser adotadas. REAL (2000) cita que em
certas situações não é possível alterar a rota, como por exemplo a ligação
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Rio de Janeiro – São Paulo, pela Rodovia DUTRA. Assim, existe a obrigação
legal de identificação de todos os ecossistemas no mapa, para que medidas
de gerenciamento possam ser adotadas.
6.8 Análise de Conseqüências

Para efeito de análise das conseqüências de liberação de
produtos perigosos para o meio ambiente, considerou-se o critério adotado
pela “National Academy of Sciences”, conhecido como Código NAS, citado
por CETESB (2004), no seu Manual de Produtos Químicos Perigosos, que
representa uma avaliação de produtos químicos, atribuindo valores de 0 a 4
para os perigos relativos aos itens fogo, saúde, poluição das águas e
reatividade. Sendo que o valor 0 (zero) representa o menor ou ausência de
perigo e 4 o grau máximo.
O Risco ao Fogo, considera as ações a serem tomadas quando o
produto entra em combustão, comportamento do fogo, produtos perigosos
oriundos da reação, limites de inflamabilidade, ponto de fulgor, temperatura
de ignição, taxa de queima e taxa de evaporação. Os Perigos à Saúde são
definidos como a probabilidade do material causar direta ou indiretamente,
ferimentos ou danos permanentes ou temporários ou incapacidade devido a
uma exposição por contato, inalação ou ingestão. Os Perigos referente a
Instabilidade, ou reatividade, podem ser definidos quando um produto pode
reagir violentamente com a água. Os Perigos referentes à Poluição das
águas referem-se à toxicidade humana, toxicidade aquática e o efeito
estético (odor e coloração da água). A toxicidade é considerada como a
capacidade inerente a uma substância química de produzir um efeito
deletério sobre um sistema biológico.
Desta forma avalia-se a conseqüência da liberação ao meio
ambiente, em função deste critério. No anexo A, estão representados todos
os parâmetros utilizados para a classificação NAS.
A Conseqüência do vazamento/liberação de um produto ao meio
ambiente em determinado trecho pode ser descrita pela equação a seguir:
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C = f (Pr oduto; Característicadotrecho ) ,........................(11)

Desta forma, obtém-se a conseqüência da liberação no trecho em
função do produto e das características do mesmo. Para esta pesquisa
foram consideradas as características: Potencial para contaminação de
recursos hídricos (produtos que apresentem características tóxicas em
relação ao ser humano, aos organismos aquáticos e o efeito estético); Áreas
ocupadas com vegetação nativa predominante, (neste caso foram
consideradas características tóxicas) e a ocupação humana (foram
consideradas as características tóxicas, perigo de incêndio e explosão),
sendo esta última considerada a população fixa durante o dia.
No Quadro 24 está a representação genérica das conseqüências
em função de cada produto e característica considerada.

Quadro 24. Conseqüência da liberação de produto perigoso em trecho da
rodovia, em função do produto e das características do trecho.
Conseqüência
Produto
Característica
Do trecho

Alta

Média

Baixa

Recursos Hídricos
Classe

Vegetação nativa
Ocupação Humana

Finalmente a matriz de Risco, representada pela intersecção da
freqüência de acidentes com a conseqüência atribuída a um determinado
trecho, está representada no Quadro 25.

159

Quadro 25. Matriz de Risco

Freqüência

Conseqüência
Alta

Média

Baixa

Alta

Alto

Alto

Médio

Média

Alto

Médio

Médio

Baixa

Médio

Médio

Baixo
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7 ÁREA PILOTO
Para a aplicação experimental do método proposto, foi escolhida
a Rodovia Índio Tibiriçá (SP-031), trecho situado no município de Ribeirão
Pires, cidade localizada à sudeste da cidade de São Paulo.
Os principais critérios para escolha deste trecho foram:
- Cargas Perigosas de diversas fontes (Santo André, São
Bernardo, São Caetano, Mauá, Baixada Santista e Suzano), cidades que
abrigam um grande parque industrial, inclusive com diversas empresas de
grande porte do setor químico e petroquímico.
- Possui área de Preservação Permanente, rica em recursos
hídricos (represa Billings) e áreas lindeiras à rodovia com uso e ocupação do
solo destinado à habitação, ao comércio e à indústria, Figuras 33 e 34;
- Rodovia com alto potencial de acidentes rodoviários, em virtude
do mau estado de conservação da mesma, e do grande fluxo de veículos.
7.1 Município de Ribeirão Pires

O município de Ribeirão Pires está localizado na Serra de
Paranapiacaba, segmento da Serra do Mar, com uma superfície de 107 Km2,
população em torno de 105 mil habitantes, exclusivamente urbanos.
(Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires, 2003), perfazendo uma densidade
populacional de 1.087,74 Habitantes / Km2. Desde 1976, com a aprovação
da Lei Estadual de Proteção dos Mananciais, a área total do município foi
considerada com de interesse para a manutenção dos recursos hídricos e,
em especial, o abastecimento de água potável da região metropolitana.
Ressalta-se ainda que, 70% do território possui cobertura vegetal nativa,
predominando o estágio sucessional secundário.
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Figura 33. Rodovia Índio Tibiriçá às margens da represa Billings.
Fonte Foto Aérea, Km 43, ano de 2000.

Figura 34. Vista de áreas de ocupação urbana e áreas de preservação.
Fonte Foto Aérea, ano de 2000.
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O município de Ribeirão Pires está dividido em 3 bacias
hidrográficas, com 80% localizados na bacia hidrográfica do Reservatório da
Billings, e o restante distribuído nas bacias do Guaió e Taiaçupeba.
Assim, existem extensas áreas de Preservação no município e,
em especial, aquelas próximas à rodovia Índio Tibiriçá, assim como áreas
ocupadas pela população.
7.2 A Rodovia Índio Tibiriçá (SP-031)

A rodovia Índio Tibiriçá interliga-se à Rodovia Anchieta (SP-150),
através do Caminho do Mar (SP-148), e segue em direção a Suzano, até a
Rodovia SP-066.
A rodovia totaliza 37.200 metros, sendo 21.800 no trecho Ribeirão
Pires – Suzano, e o trecho que é objeto desse estudo está situado no
município de Ribeirão Pires, possuindo 15.400 metros (39.600 até 55.000).
DER (2003) apresenta a evolução histórica do volume diário
médio de veículos que transitam pela rodovia (VDM). Na Tabela 11,
verificam-se as estimativas dos anos de 1993 até 2003.
Tabela 11. Volume diário Médio de Tráfego (VDM), pela Rodovia Índio
Tibiriçá, de 1993 a 2003.
Trecho
Volume Médio Diário – VDM
SP150 – 1993 1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Ribeirão 9.591 10.006 10.421 10.836 11.251 11.666 12.081 12.496 12.911 13.326 13.741
Pires
Ribeirão 8.578 8.905 9.232 9.559 9.886 10.213 10.540 10.867 11.194 11.521 11.848
Pires –
Suzano

Fonte: Departamento de Estradas de Rodagem – DER 2003.

Na Tabela 12, pode-se visualizar a distribuição do VDM por tipo
de veículo. No entanto, deve-se ressaltar que estes dados referem-se ao
último censo realizado para o ano de 1991.
Na Figura 35 estão representados os tipos de veículos
considerados.
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Tabela 12. Distribuição do VDM, por tipo de veículos, na Rodovia Índio
Tibiriçá.
Trecho
Volume Diário Médio – VDM por tipo de veículo
Leves Médios Pesados Reboque Ônibus Total
e Semi
SP150 – Ribeirão
7.558
740
502
402
342
9.544
Pires
Ribeirão Pires –
4.822
757
536
351
374
6.840
Suzano
Fonte: Departamento de Estradas de Rodagem – DER 2003.

2. MÉDIOS (2 eixos)

3. PESADOS (3 eixos, 6 rodas)

1. LEVES (2 eixos, 4 rodas)
4. SEMI-REBOQUE E REBOQUE (4
ou mais eixos)

5. ÔNIBUS (Transporte Coletivo)
Figura 35. Tipos de veículos, utilizados na contagem do VDM.
Fonte: Departamento de Estradas de Rodagem – DER 2003.

Os dados anteriormente apresentados refletem estimativas gerais
do DER, para a estrada em questão. No entanto a UBA18 de São Bernardo

18

Unidade Básica de Atendimento do Departamento de Estradas de Rodagem
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do Campo, relata valores de VDM em torno de 19.000 veículos, sendo que
30 % são representados pelo transporte de carga.

7.3 Acidentes Rodoviários

A Policia Rodoviária reportou 64.564 acidentes rodoviários no ano
de 2002, para o Estado de São Paulo, considerando a malha do estado que
é de 20.962,83 Km (DER, 2003), obtêm-se um valor médio de 3,08
acidentes.Km-1ano-1.
A UBA – São Bernardo do Campo, apresenta resultados de
acidentes rodoviários para a Rodovia Índio Tibiriçá, que estão sintetizados
na Tabela 13.
Tabela 13.Acidentes rodoviários na Rodovia Índio Tibiriçá (SP-031), para o
ano de 2002.
Veículo Moto Automóvel Caminhão Carreta ônibus Outros Total
Total

38

386

56

17

11

17

525

%

7%

74%

11%

3%

2%

3%

100%

Fonte: UBA – São Bernardo do Campo, 2003.

De posse desses dados, e da estimativa do VDM, para o mesmo
ano, pode-se calcular a freqüência de ocorrência de acidentes rodoviários na
referida rodovia, conforme Tabela 14.
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Tabela 14. Freqüência de ocorrência de acidentes rodoviários envolvendo
caminhões e carretas, por milhão de veículos, por quilometro de rodovia,
para o ano de 2002.
Acidentes.ano-1.10-6

Tipo
veículo

Acidentes/ano

Ac./Fluxo anual

Acidentes.ano-1.10-6

.Km-1

Caminhão

56

2,72904E-05

27,3

2,05

Carreta

17

8,2846E-06

8,3

0,62

Soma

73

3,5575E-05

35,6

2,67

Fonte: Fonte: UBA – São Bernardo do Campo, 2003, adaptado.

Nota-se, portanto que a essa rodovia tem freqüências de
ocorrência de acidentes com caminhões e carretas um pouco inferior à
média estadual, que, no entanto, considera todos os veículos, inclusive
automóveis de passeio, como principal fonte de acidentes.

7.4 Pontos Negros da Rodovia

Com os dados estatísticos de acidentes da rodovia, foi possível
também determinar os pontos negros, ou seja, aqueles onde a incidência de
acidentes é maior. Na Tabela 15 e na Figura 36, figuram 13 pontos negros
destacados na rodovia.
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Tabela 15. Pontos Negros da Rodovia Índio Tibiriçá (SP-031), para o ano de
2002, no Município de Ribeirão Pires.
Km

N° Acidentes

44+000

13

46+000

13

47+000

9

43+000

7

46+800

7

46+100

6

47+500

5

40+000

4

44+200

4

45+000

4

50+000

4

44+100

3

44+400

3

Fonte: UBA – São Bernardo do Campo, 2003, adaptado.

14

N° acidentes

12
10
8
6
4
2

00
+4

00
44

+1

00
44

+0

00
50

45

+0

00

0
44

+2

0
40

+0
0

0

+5
0

+1
0

47

00

46

+8

46

+0

00

00
43

00

+0

+0

47

46

44

+0

00

0

Km

Figura 36. Determinação dos Pontos Negros de acidentes na Rodovia Índio Tibiriçá
(SP-031), para o ano de 2002, no município de Ribeirão Pires (Fonte: UBA – São
Bernardo do Campo, 2003, adaptado).

167

7.5 Identificação dos Pontos Negros e Críticos em termos ambientais.
Nesta fase, foram consideradas as intersecções entre o conjunto
de pontos negros e os pontos onde os acidentes com cargas perigosas têm
potencial catastrófico, ou seja, áreas criticas, tais como represa, córregos,
área de ocupação humana e outros.
Após a análise de todo o trecho de rodovia, compreendido no
Município de Ribeirão Pires, concluiu-se que o ponto de maior incidência de
acidentes (Km 44+000), coincide com áreas críticas, conforme se visualiza
nas Figuras, 37 a 40.
No Km 46, a declividade do local facilita o escorrimento de
produtos líquidos na direção da drenagem, assim líquidos derramados neste
local, causariam grande transtorno no que diz respeito a contenção de
produtos líquidos, conforme Figuras 41 e 42.

Figura 37. Ponto Negro do km 44.
Maior índice de acidentes rodoviários
no ano de 2002.

Figura 38. Vista do local (Km 44),
sentido Suzano-Ribeirão Pires.
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Figura 39. Vista do local (Km 44),
sentido Ribeirão Pires – Suzano.

Figura 40. Acesso à Rodovia Índio
Tibiriçá, no Km 44.

Figura 41. Ponto Negro do Km 46.
Forte declive pode contribuir para a
dispersão
de
produto
líquido,
atingindo rapidamente a drenagem.

Figura 42. Ponto Negro do Km 46.
Ponto de acidentes devido a
conversão de veículos para acesso à
posto de gasolina.
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A represa Billings representa uma área crítica, pois qualquer
produto perigoso pode comprometer o abastecimento de água, e conflita
com o ponto negro de acidentes do Km 43+000, que ocupa a quarta
colocação em termos de acidentes pontuais (Figuras 43 a 45).

Figura 43. Ponto Negro do Km 43,
representando a quarta posição no
ranking de acidentes rodoviários para o
ano de 2002. Vista da Ponte sobre a
represa.

Figura 44. Vista da Represa Billings, no
Km 43 da Rodovia Índio Tibiriçá.

Figura 45. Vista da Represa Billings, no
Km 43 da Rodovia Índio Tibiriçá.

Finalmente, a área representada pela ocupação humana com
várias atividades comerciais próxima ao Km 54+000, não representa grande
potencial de acidentes rodoviários, já que se trata de trecho com a
velocidade controlada por lombadas, diminuindo a ocorrência de acidentes
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maiores, que poderiam resultar em vazamento e/ou liberação do conteúdo
da carga, não se constituindo assim, em ponto negro (Fotos 46 a 49)

Figura 46. Vista do Km 54, sentido Figura 47. Predomínio de atividades
Ribeirão Pires – Suzano.
comerciais na área lindeira da rodovia.

Figura 48. Atividades comerciais e Figura 49. A Velocidade neste trecho é
residenciais integradas, caracterizando controlada por lombadas, o que diminui o
permanência da população no local.
potencial de acidentes de proporções
maiores.

Finalmente, no Quadro 26, estão sintetizados as ocorrências a
cada quilometro de rodovia, o que possibilita a construção de planta
retigráfica da mesma.
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Quadro 26. Descrição dos “Marcos” da Rodovia Índio Tibiriçá, a cada
quilometro.
Km
Descrição do Marco
Observação/Foto
39+600 Divisa Ribeirão Pires – Santo André; Viaduto
Herbert Bromberg
Ocupação predominante: Indústria.

40
41
42
43
44
45
46

Intersecção com a Rua José Nicolini. Ocupação Freqüência de acidentes Média
Mata/Macega e Posto de Gasolina
(4)
Estrada do Caçula.
Ocupação
predominante
Macega/Mata
Rua
Palmira.
(drenagem
sentido
ao Ocupação Macega/Mata/Indústria
Reservatório – Bilings); Rua Dantas
Reservatório Billings. Ocorrência de diversos Freqüência média de acidentes
pontos de drenagem de águas pluviais em (7)
direção ao reservatório.
Existência de comércio na beira da rodovia e Freqüência alta de acidentes (13)
drenagens subterrâneas em direção ao
reservatório.
Rua Sales de Mileto e Indústria Nakayone.
Freqüência baixa de acidentes
(4)
Posto de Gasolina
Freqüência alta de acidentes (13)
-

47
48

Motel Della Costa
-

49
50

Motel Premier, Indústria Mardel

51

Lago

52

-

Freqüência média de acidentes
(9)
Freqüência baixa de acidentes
(4)
-

53

Cruzamento com Via Férrea

-

54

Predomínio de uso: Comercial.

-

55

Divisa Ribeirão Pires – Suzano
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7.6 Acidentes com Cargas Perigosas

Conforme dados da Policia Rodoviário do Estado de São Paulo,
verificou-se que na rodovia Índio Tibiriçá, ocorreram 2 acidentes no ano de
2001 e 4 acidentes no ano de 2002.
Estas observações levam as freqüências de ocorrências de
acidentes rodoviários envolvendo produtos perigosos, conforme Tabela 16.
Tabela 16. Freqüência de ocorrência de acidentes rodoviários envolvendo
produtos perigosos, por milhão de veículos, por quilometro de rodovia,
para os anos de 2001 e 2002.
Ac./Fluxo
Acidentes.anoAcidentes.ano-1.10-6
Ano Acidentes/ano

anual

1

.10-6

.Km-1

2001

2

9,74659E-07

1,0

0,07

2002

4

1,94932E-06

1,9

0,15

Média

3

1,46199E-06

1,5

0,11

Fonte: Fonte: UBA – São Bernardo do Campo, 2003, Comando do Policiamento
Rodoviário, adaptado.

7.7 Caracterização das Cargas Perigosas transportadas pela Rodovia
Com o intuito de caracterizar o fluxo diário de veículos que
transportam cargas perigosas pela Rodovia Índio Tibiriçá, foi realizado um
levantamento de campo, que levou em consideração que a coleta de dados
deveria ser feita durante um dia típico de tráfego na Rodovia. Este dia foi
determinado por meio de consulta à Polícia Rodoviária, que indicou ser a
quarta-feira, o dia mais indicado para o levantamento, e assumiu-se como
representativo o período de coleta de dados entre 8h00 e 18h00.
Na Figura 50, é possível verificar a distribuição das cargas
perigosas transportadas pela Rodovia, em função da Classe de Risco.
Verificou-se que a maior quantidade de veículos transporta produtos da
Classe 8 – Substâncias Corrosivas, com 40,7 % do Volume Diário Médio
(VDM), seguidos pela Classe 3 – Líquidos Inflamáveis, com 23 % e Classe 2
– Gases, com 19,5 %. As três classes juntas representam 83,2% do Volume.
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Na Figura 51, estão representados os dados em relação às
subclasses de produtos perigosos, onde se pode verificar que as três
principais subclasses são pela ordem: subclasse 80 (produtos corrosivos),
com 29,2% e ambas as subclasses 33 (Líquidos inflamáveis) e 23 (gases
inflamáveis) com 13% , sendo que todas juntas representam 55,2% do
volume total.
Finalmente,

foram

separados

os

produtos,

segundo

a

classificação ONU, por classes de produtos perigosos e destacados seus
respectivos volumes transportados em relação ao VDM total. Para a Classe
2, pode-se visualizar na Tabela 17, que a maior incidência é de Produtos
com o código ONU 1075, com 9,3% do total geral. Este produto está na
subclasse 23, e é conhecido pelo nome comercial de GLP – Gás Liquefeito
de Petróleo.
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Quantidade diária

100
80
60

44

52

40
20
0

1

1

2

7

17
0

3

7

Quantidade
1
3
5
7
9

2
4
6
8
Diversos

Figura 50. Volume médio diário dos produtos perigosos transportados na Rodovia
Índio Tibiriçá (SP-031), distribuídos por Classe, dados coletados no Km 44+000, no
período compreendido entre 8h00 e 18h00.
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66

70
Quantidade Diária

60
50
40

31

31

26

30
20
10

1 3

8

1 1

0

8

10

17
5 2
1 2 1 2

3

7

Quantidade

14.S
23
30
339
51
80
Diversos

21
X266
33
39
61
85
Não Classificado

22
225
336
41
62
90

Figura 51. Volume médio diário dos produtos perigosos transportados na Rodovia
Índio Tibiriçá (SP-031), distribuídos por subclasse, dados coletados no Km 44+000,
no período compreendido entre 8h00 e 18h00.

Tabela 17. Distribuição dos produtos perigosos na Classe 2, em relação ao
Volume Diário Médio de veículos que transportam cargas perigosas na
Rodovia Índio Tibiriçá (SP-031), dados coletados no Km 44+000, no
período compreendido entre 8h00 e 18h00.
Subclasse
2.1
2.3
2.2
2.3
2.1
2.1
2.1
2.2
2.2
2.2
2.2
2.3

No
Nome Produto
ONU
1017
1049
1073
1075
1086
1716
1860
1951
1963
1977
2187
3070

Total da classe

Cloro
Hidrogênio, comprimido, liquefeito
Oxigênio
GLP
Cloreto de Vinila, inibido.
Brometo de acetila
Fluoreto de vinila, inibido.
Argônio, líquido refrigerado.
Hélio, liquido, refrigerado.
Nitrogênio, liquido, refrigerado.
Dióxido de carbono, liquido, refrigerado.
Misturas de diclorodifluormetano e óxido de
eteno, com até 12 % de óxido de eteno.

Quantidade
1
8
1
21
2
1
1
1
1
4
4
1

% em
relação ao
total
0,4
3,6
0,4
9,3
0,9
0,4
0,4
0,4
0,4
1,8
1,8
0,4

46

20,4
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Para a classe 3, o produto com maior freqüência foram pela
ordem: Gasolina, subclasse 3.3 no ONU 1203, com 8,0% do VDM total e
Dicloreto de Etileno, subclasse 3.3.6, no ONU 1184, com 3,6% do VDM total,
conforme Tabela 18.
Tabela 18. Distribuição de produtos perigosos na Classe 3, em relação ao
Volume Diário Médio de veículos que transportam cargas perigosas na
Rodovia Índio Tibiriçá (SP-031), dados coletados no Km 44+000, no
período compreendido entre 8h00 e 18h00.
Subclasse
3.3.6
3.3
3.0
3.3

No
ONU
1093
1114
1120
1133

3.3
1170
3.3.6
1184
3.3
1203
3.3
1233
3.3
1263
3.3
1293
3.3
1294
3.3.9
1301
3.0
1307
3.0
1866
3.0
1987
3.3
1993
3.9
2055
Total da classe

Nome Produto
Acrilonitrila, inibida.
Benzeno
Butanóis.
Adesivos, contendo líquidos
inflamáveis
Etanol
Dicloreto de Etileno
Gasolina
Acetato de Metilamina
Tinta
Tinturas medicinais
Tolueno
Acetato de vinila, inibido.
Xilenos
Resina, solução, inflamável
Álcoois, NE.
Liquido inflamável, NE.
Estireno, monômero, inibido.

Quantidade
2
2
1
1

% em relação ao
total
0,9
0,9
0,4
0,4

3
8
18
1
4
1
1
1
2
3
1
1
2
52

1,3
3,6
8,0
0,4
1,8
0,4
0,4
0,4
0,9
1,3
0,4
0,4
0,9
23,1

Na classe 8, o produto com maior freqüência é o Hidróxido de
Sódio, (subclasse 8.0, no ONU 1824), com 18,2 do total. (Tabela 19)

Tabela 19. Distribuição de produtos perigosos na Classe 8, em relação ao
Volume Diário Médio de veículos que transportam cargas perigosas na
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Rodovia Índio Tibiriçá (SP-031), dados coletados no Km 44+000, no
período compreendido entre 8h00 e 18h00.
Subclasse
8.5
8.0
8.0
8.0
8.5
8.0
8.5

No
ONU
1715
1718
1760
1778
1781
1789
1791

8.0
1805
8.0
1814
8.0
1824
8.0
1830
8.0
2031
8.0
2248
8.0
2582
Total da classe

Nome Produto

Quantidade % em relação ao
total
Anidrido acético
1
0,4
Fosfato ácido de butila
1
0,4
Liquido corrosivo, NE
4
1,8
Ácido Floursilícico
1
0,4
Hexadeciltriclorossilano
7
3,1
Ácido clorídrico, solução
5
2,2
Hipoclorito, sol. Com mais de 5% de
18
8,0
cloro livre
Ácido fosfórico
6
2,7
Hidróxido de potássio, solução
1
0,4
Hidróxido de sódio, solução
41
18,2
Ácido sulfúrico, N.E.
2
0,9
Ácido Nítrico, exceto fumegante
2
0,9
DI-(n-Butil)Amina
1
0,4
Cloreto férrico, solução
2
0,9
92
40,9

Na Tabela 20, estão os produtos pertencentes as classes, 1, 4,
5, 6 e 9, que pelo volume menor foram representados em conjunto.
Tabela 20. Distribuição de produtos perigosos nas Classes 1, 4, 5, 6 e 9,
em relação ao Volume Diário Médio de veículos que transportam cargas
perigosas na Rodovia Índio Tibiriçá (SP-031), dados coletados no Km
44+000, no período compreendido entre 8h00 e 18h00.
Subclasse
1.4.S
4.1
5.1
6.1
6.1
6.1
6.2
9.0

No
ONU

Nome Produto

0012 Munição
2448 Enxofre fundido
2014 Peróxido de Hidrogênio, solução aquosa,
com entre 20 e 60 % de peróxido de
hidrogênio
1549 Antimônio, composto inorgânico, sólido, N.E
2312 Fenol, fundido
2810 Liquido, tóxico, NE
2814 Substâncias infectantes, que afetam seres
humanos
3082 Substâncias que apresentam riscos ao meio
ambiente líquidas

Quantidade
1
1
1

% em
relação ao
total
0,4
0,4
0,4

2
2
1
2

0,9
0,9
0,4
0,9

3

1,3
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Na Figura 52, estão representados os 4 principais produtos
transportados pela rodovia, que correspondem a 43,5% de todo o volume de
produtos perigosos transportados.

9,3
8
GLP
Gasolina
18,2

56,5

Hidróxido de sódio
Hipoclorito de sódio
Outros

8

Figura 52. Principais produtos transportados pela Rodovia Índio Tibiriçá – (SP-031),
% do VDM total.

7.8 Conseqüências de acidentes envolvendo os principais produtos
perigosos transportados
Para efeito de análise das conseqüências de liberação de
produtos perigosos para o meio ambiente, consideraram-se apenas os
produtos com os maiores volumes transportados pela rodovia. Assim, na
Tabela 21, estão representadas as principais conseqüências de acidentes
envolvendo os respectivos produtos. No Anexo A são apresentadas as
características completas dos produtos e a interpretação do código NAS,
que conforme

CETESB (2004), representa uma avaliação de produtos

químicos, atribuindo valores de 0 a 4 para os perigos relativos aos itens
fogo, saúde, poluição das águas e reatividade. Sendo que o valor 0 (zero)
representa o menor ou ausência de perigo e 4 o grau máximo.
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Desta forma, para a Gasolina, o maior perigo é o de incêndio e
em seqüência a poluição das águas e saúde humana. Desta forma,
ocorrências em locais com ocupação humana e recursos hídricos podem
representar problemas.
Tabela 21. Principais conseqüências dos quatro produtos de maior volume
transportado pela rodovia, segundo o código NAS (National Academy of
Sciences).
Código NAS

Produtos
Gasolina

Fogo

3

Gás Liquefeito de
Petróleo
4

Hidróxido de
Sódio
0

Hipoclorito de
Sódio
0

1
1

0
0

0
4

0
4

2

0

1

1

1

0

2

2

2

0

3

3

2

0

2

2

0

0

4

4

0
0

0
0

0
0

0
0

Saúde
Vapor irritante
Líquido/Sólido
irritante
Venenoso
Poluição das
águas
Toxicidade
humana
Toxicidade
aquática
Efeito estético
Reatividade
Outros produtos
químicos
Água
Auto-reação

O GLP, por sua vez apresenta perigo somente de incêndio e
explosão, ambos representados pela palavra “Fogo”, sendo extremamente
preocupante em locais de grande concentração populacional. O Hidróxido de
Sódio e o Hipoclorito de Sódio apresentam características semelhantes,
apresentando perigos quanto à saúde humana, poluição das águas e
possível reação química na presença de outros produtos químicos.
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7.9 Elaboração da Carta de risco do transporte de produtos perigosos
De posse dos dados da Rodovia Índio Tibiriçá, referente a
acidentes rodoviários e produtos perigosos, iniciou-se a elaboração da carta
de riscos da área piloto representada pelo trecho da Rodovia, que está
inserida no município de Ribeirão Pires.
A base cartográfica para o estudo da área foi fornecida pela
Secretaria de Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Turismo
do Estado de São Paulo, contendo os dados básicos referente à drenagem e
recursos hídricos, áreas de matas e macegas, áreas de ocupação humana,
e interferências sobre a rodovia, tais como ruas, avenidas, pontes,
cruzamento de linha férrea, dentre outros.
A elaboração da carta seguiu os seguintes passos:
a)

Referenciamento em planta da quilometragem da rodovia,
destacando de 1 em 1 quilômetro e outros pontos de
interesse;

b)

Representação dos pontos negros em termos de acidentes
rodoviários;

c)

Representação do sentido da declividade da pista de
rolamento;

d)

Representação do sentido da drenagem, nas intersecções
com interferências da rodovia (ruas, avenidas, pontes, entre
outros);

e)

Representação dos pontos de drenagem, com imediata
comunicação com o reservatório da Billings;

f)

Representação das áreas de matas nativas e macegas;

g)

Fotografia dos pontos especiais de interesse;

h)

Classificação quanto às conseqüências;

i)

Estabelecimento de critérios de Freqüência (alta, média e
baixa);

j)

Estabelecimento das Unidades de Risco (Alto, Médio e
Baixo).
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A conseqüência foi estabelecida conforme equação 11.
Desta forma obteve-se a conseqüência da liberação de produto
perigosos ao meio ambiente em determinado trecho em função do produto e
das

características

do

trecho.

Nesta

pesquisa

as

características

consideradas foram:

-

Potencial para contaminação de recursos hídricos (produtos que
apresentem características tóxicas em relação ao ser humano, aos
organismos aquáticos e o efeito estético);

-

Áreas ocupadas com vegetação nativa predominante (neste caso
foram consideradas as características tóxicas) e a ocupação humana
(foram consideradas as características tóxicas, perigo de incêndio e
explosão), sendo nesta última considerada a população fixa durante o
dia.
No Quadro 27 estão representadas as conseqüências em função

de cada produto e as características consideradas. Para efeito de
simplificação e também pelo fato das conseqüências decorrentes de
vazamentos dos produtos líquidos serem semelhantes, os mesmos foram
considerados como sendo uma única fonte de perigo.
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Quadro 27. Conseqüências da liberação de produtos perigoso ao meio
ambiente em determinado trecho de rodovia, em função do produto e da
característica do trecho.
Característica
Conseqüência
Produto
Do trecho
Alta
Média
Baixa
Recursos Hídricos

X

Vegetação nativa

X

GLP

Ocupação Humana

X

Recursos Hídricos

X

Vegetação nativa

X

Ocupação Humana

X

Recursos Hídricos

X

Vegetação nativa

X

Ocupação Humana

X

Recursos Hídricos

X

Vegetação nativa

X

Ocupação Humana

X

Hidróxido de Sódio

Hipoclorito de Sódio

Gasolina automotiva

A freqüência de acidentes rodoviários foi classificada em Alta,
Média e Baixa, de acordo com o critério estabelecido no ítem 6. No Quadro
28, estão representados os valores para a Rodovia em questão.
Quadro 28. Critérios para Classificação da Freqüência
Freqüência
Critério de classificação
Alta

Nº de acidentes > 10 ocorrências

Média

10 ≥ Nº de acidentes ≥ 5

Baixa

Nº de acidentes < 5

Em função destes critérios foram obtidos os Quadros 29 e 30,
onde estão representados os Riscos, em função do produto e do trecho
considerado, respectivamente para o GLP e os outros Líquidos perigosos.
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Quadro 29. Matriz de risco para o GLP, em função dos critérios adotados.
M

a

t

r

i

z

d

e

R

i

s

c

o

p

a

r

a

G

Conseqüência
Alta
Alta

Média

44+000
46+000

Não verificada

Média

Baixa

Não verificada

Não verificada

Não verificada

43+000

39+600
40+400
41+900
43+800
Freqüência

44+200
44+600

Baixa

45+000

40+000

45+200

41+000

46+400

42+000

46+700

45+600

47+600
47+700

Não verificada

47+100
50+000

48+000

51+000

48+800

51+100

49+300

51+600

49+400

52+000

52+200
53+000
53+600
54+000
54+400
55+000

L

P
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Quadro 30. Matriz de risco para os produtos líquidos considerados, em função dos
critérios adotados.
M a t r i z
d e
R i s c o
p a r a
P r o d u t o s
L í q u i d o s
(Hidróxido de Sódio, Hipoclorito de Sódio e Gasolina automotiva)
Conseqüência
Alta
Alta
Média

44+000
46+000
43+000

Média

Baixa

Não verificada

Não verificada

Não verificada

Não verificada

Não verificada

Não verificada

39+600
40+000
40+400
40+900
41+000
41+900
42+000
44+200
44+600
45+000
F r e q ü ê n c i a

45+200
45+600
46+400
46+700
47+100
47+600
Baixa

47+700
48+000
48+800
49+300
49+400
50+000
51+000
51+100
51+600
52+000
52+200
52+900
53+000
53+600
54+000
54+400
55+000
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Para

ilustrar

o

processo

de

elaboração

dos

mapas,

apresentamos a Figura 53, onde se pode visualizar o trecho compreendido
entre os quilômetros 43 e 44, que se constituem em pontos negros, assim
como também a representação do sentido da drenagem, na pista de
rolamento.

Figura 53. Recorte do Desenho 1, mostrando o trecho compreendido entre os
quilômetros 43 e 44, com detalhes da drenagem em direção à represa Billings.

Na Figura 53, é destacada a forma de representação do risco, em
função do trecho e do produto transportado.
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Para a melhor representação de toda a extensão da Rodovia,
foram elaborados os Desenhos 1, 2 e 3 que se encontram no Anexo B, onde
podem ser visualizados todos os itens citados anteriormente, consistindo na
síntese do teste piloto. A divisão em três desenhos, teve por objetivo permitir
a adequada representação em função da escala de trabalho adotada
(1:5.000)
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8 CONCLUSÕES
Com base nos dados obtidos nesta pesquisa, que estão
sintetizados nos Desenhos no 1, 2 e 3, foi possível concluir que o método
proposto para o Gerenciamento de Riscos do Transporte Rodoviário de
Produtos Perigosos, produziu um resultado satisfatório, tendo em vista os
dados disponíveis, os obtidos em literatura e os levantados especificamente
para este trabalho.
O método revelou-se sensível às variações das características de
cada trecho da rodovia, para o nível de detalhamento proposto neste
trabalho.
O procedimento para a identificação dos principais produtos
transportados, classificados conforme a Portaria no 204, mostrou-se de fácil
realização, e deve ser uma das primeiras ações para o gerenciamento de
riscos, ou seja, não se pode gerenciar, aquilo que não se conhece.
A análise dos acidentes de trânsito representa um dos pilares do
método proposto, e é sem dúvida uma das partes críticas, pois no Brasil, os
dados de acidentes não são de fácil obtenção e muitas vezes de baixa
confiabilidade, em virtude de não existirem órgãos centralizadores de
informações. Em se tratando de acidentes de trânsito que envolvam cargas
perigosas, o problema de obtenção de dados é ainda mais crítico, pois
diversos órgãos são responsáveis pelo atendimento às emergências, (Corpo
de Bombeiros, Cetesb, Sabesp, Polícia Rodoviária, dentre outros), sem que
exista uma centralização dos dados estatísticos.
A classificação das áreas em Risco Alto, Médio e Baixo,
possibilita estabelecer prioridades para as ações de gerenciamento. As
áreas classificadas como Risco Alto e Médio, devem merecer especial
atenção, ou seja, devem ser implementadas medidas visando à redução do
número de acidentes, e/ou a adoção de medidas de engenharia, visando
evitar que o produto liberado atinja rapidamente a área, tal como a
construção de reservatórios de contenção e também por meio de ações de
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monitoramento do transporte de produtos que possam afetar a população
lindeira.
A classificação dos riscos permite também avaliar o potencial de
dano a que estão sujeitos os recursos naturais (recursos hídricos, áreas de
proteção ambiental, dentre outras) e as populações envolvidas que são
vulneráveis aos acidentes. Essas informações podem vir a ser uma
ferramenta para ordenação da ocupação humana ao longo da rodovia,
conduzindo as pessoas para trechos que ofereçam menor risco.
O processo de informação é primordial para que todos os atores
envolvidos

no

transporte

de

produtos

perigosos

(transportadores,

embarcadores, motoristas, policia rodoviária, órgãos de defesa do meio
ambiente dentre outros) possam participar do processo de gerenciamento de
riscos e que também permita a ampliação da percepção do risco envolvida
nesta atividade.
Entretanto, o método proposto pode ser melhorado com a
obtenção de dados mais confiáveis no que se refere a acidentes rodoviários
e na inserção da probabilidade de ocorrência de vazamento e/ou liberação
de produto em função do acidente ocorrido.
Outros estudos, realizados em outras rodovias, com diferentes
produtos

e

diferentes

características,

poderão

contribuir

para

o

aperfeiçoamento do método.
Os dados levantados em campo, combinado com a bibliografia,
permitiram estabelecer critérios para elaboração da Carta de Risco
(Desenhos no 1, 2 e 3). Esta Carta poderá ser transformada em plantas
retigráficas para facilitação de leitura e pronta ação de equipes de
atendimento à emergência.
O método apresentado tem características dinâmicas, ou seja, o
mesmo é sensível às variações sazonais e mesmo ao longo do tempo,
assim sugere-se que os dados referentes a acidentes rodoviários e produtos
transportados sejam atualizados anualmente, permitindo que as áreas de
risco sejam reavaliadas periodicamente.
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Trabalhos futuros deverão abordar a questão de recursos e
facilidades para o atendimento à emergências (infra-estrutura, como por
exemplo caminhões, retro-escavadeiras, kit de isolamento da área, material
para neutralização, dentre diversos outros). Neste sentido esta pesquisa
desenvolvida poderá contribuir para esta finalidade.
Finalmente, sugerimos que o método venha a fazer parte dos
estudos visando licenciamento ambiental de novas rodovias e das
existentes, com intuito de facilitar o processo de gerenciamento de riscos,
bem como tornar público a vulnerabilidade de nossas rodovias e áreas
lindeiras ao transporte de produtos perigosos.
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