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RESUMO
O setor ferroviário de transporte de cargas tem investido em tecnologia e
conhecimento a fim de reduzir acidentes e as suas consequências ao homem, ao
patrimônio e ao meio ambiente. Todavia as ferramentas necessárias a essa
finalidade, e.g., métodos de análise de riscos, ainda não estão totalmente
consolidadas no país. Nesse sentido, esse estudo propôs pesquisar alguns métodos
empregados na análise e avaliação dos riscos associados a esse modal, a fim de
aperfeiçoar diretrizes que permitam otimizar o gerenciamento dos riscos no
transporte de cargas, em especial os produtos químicos. Buscou-se identificar quais
aspectos intrínsecos de uma ferrovia tenderiam a aumentar a probabilidade dos
acidentes, tais como os detalhes construtivos da via, manutenção da infra-estrutura
e manutenção do material rodante. Por outro lado, foram elencados quais aspectos
exteriores à ferrovia poderiam contribuir para agravar as consequências (impactos)
de um acidente ferroviário, como é o caso da existência de recursos hídricos,
captações para consumo humano, áreas de preservação permanente, áreas
urbanizadas, áreas industriais, etc. Foram estabelecidos pesos a esses indicadores,
os quais foram cruzados em uma matriz cujo resultado permitiu categorizar os
trechos de acordo com a suscetibilidade e/ou sensibilidade permitindo, portanto,
estabelecer uma categoria de vulnerabilidade ambiental e socioeconômica por
localidade.O método foi aplicado a um trecho ferroviário de 103 quilômetros no
Estado de Santa Catarina e resultou em mapas temáticos de vulnerabilidade.
Considerando que gerenciar extensas ferrovias requer planejamento, tempo e
investimento, o corolário do presente estudo foi gerar um rol de recomendações que
permitissem ao empreendedor definir a tomada de decisões para a gestão dos riscos
de forma planejada, priorizada e tecnicamente embasada.
Palavras Chaves: gerenciamento de riscos; vulnerabilidade; análise de riscos;
transporte ferroviário; produtos perigosos.

ABSTRACT
Environmental Vulnerability Mapping in the Risk Management of Rail
Hazardous Materials Transport – a proposal of methodology
The freight rail transport sector has been allocating investments to technology
and knowledge so as to reduce accidents and the consequences they bring about to
man, to the patrimony and to the environment. Nevertheless, the necessary tools for
the achievement of such purpose, e.g. risk assessment methods, have not been fully
consolidated in Brazil yet. Due to that reason, the present study is intended to
research some of the methods employed in the modal-related risk analysis and
assessment in order to improve directives capable to optimize risk management in
freight transport, chiefly chemical substances. The study approached which aspects
intrinsic to railways would lead to increasing risk probability, such as the road’s
structural details, infrastructure maintenance, and rolling stock maintenance, among
others. Additionally, external aspects that could worsen the outcomes (impacts)
derived from railway accidents were listed, including the presence of water
resources, capitation of water for human consumption, permanent preservation
areas, urban areas, industrial sites, etc. These indicators have been provided with a
weight, which were then crossed in a matrix whose result enabled the classification of
stretches pursuant to their susceptibility and/or sensibility, allowing the establishment
of a social-economical and environmental vulnerability rating per location. The
method was employed to a 103 km-stretch located in the State of Santa Catarina,
resulting in vulnerability topic maps. Taking into account that managing extensive
railways calls for planning, time and investment, the scope of the present study was
to generate a list of recommendations that allow the entrepreneur to make riskrelated decisions in a planned and prioritized manner with technical ground.
Key-words: risk management; vulnerability; risk assessment; rail transport;
hazardous materials.
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1

INTRODUÇÃO
O desenvolvimento do Brasil sempre esteve intimamente ligado às políticas de

governo voltadas para a infra-estrutura, sobretudo aquelas direcionadas para os
meios de transporte e, no caso desse estudo, aquelas pertinentes ao modal
ferroviário.
O século XIX foi palco do início da construção de ferrovias no país a partir de
1822, bem como do notório desenvolvimento da infra-estrutura ferroviária que se
tornou o principal meio de transporte de passageiros e cargas até meados do século
XX. Segundo a Agência Nacional do Transporte Terrestre (ANTT, 2008), no início do
século XX existia no país um sistema ferroviário com aproximadamente 29 mil
quilômetros de extensão.
O transporte ferroviário em nível mundial, e mais especificamente no Brasil,
iniciou seu declínio por volta de 1950. Dumit (2005), relata que a crescente indústria
automobilística ensejou às nações o fomento para a meteórica expansão das
rodovias.
Segundo Caixeta e Martins:
Como vantagens do transporte rodoviário existiam os aspectos de
transporte de baixa escala com pouca intervenção do Governo e com fretes
baseados nos custos. Nessa época, as principais desvantagens das
ferrovias eram a grande extensão, forte regulação estatal e o sistema de
tarifas baseando-se no valor das mercadorias transportadas. Tais
características foram decisivas para a perda de importância das ferrovias
num ambiente de competição entre os modais (2001, apud DUMIT, 2005,
p.38-39).

Como consequência, os recursos antes empregados no modal ferroviário foram
então canalizados para as rodovias. Os déficits anuais, da ordem de centenas de
milhões de reais, e a falta de investimentos implicaram em perda da qualidade e
segurança nas ferrovias.
Somente a partir do advento da privatização iniciado em 1992, os investimentos
foram retomados. Campos e Alexandre (1999), Campos (2002), Estache et al.
(2002), Kessides (2004), afirmam que:
[...] a experiência internacional recente na privatização de ferrovias, o caso
brasileiro tornou-se uma referência obrigatória, em virtude dos benefícios
alcançados quanto à redução de custos, aumento de investimentos e
melhoria nos índices de segurança operacional (apud TAVAREZ JÚNIOR,
2005, p.13).
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A privatização, indiscutivelmente, impulsionou avanços tecnológicos e melhorias
no sistema ferroviário com reflexos positivos no transporte de cargas, inclusive para
aqueles produtos considerados perigosos, ou seja, produtos químicos em geral.
Apesar das melhorias, os acidentes ferroviários com produtos perigosos
continuaram a ocorrer e, como decorrência, os impactos ambientais associados aos
vazamentos continuaram a gerar a degradação dos meios físicos e bióticos, bem
como a afetar a população e a economia do país.
Os empreendimentos potencialmente poluidores são objeto dos requisitos
estabelecidos nos instrumentos legais que regulam o licenciamento ambiental.
Existem requisitos diferenciados para os empreendimentos lineares – dutos,
rodovias e ferrovias – que compreendem a identificação e classificação das feições
lindeiras segundo parâmetros de sensibilidade ambiental.
A legislação nacional, por meio da Constituição da República Federativa do
Brasil, estabelece a competência concorrente para o licenciamento ambiental, ou
seja, União, Estados e Municípios podem legislar e licenciar os empreendimentos
efetiva ou potencialmente poluidores, dentre eles as ferrovias. Todavia, a maioria
dos empreendimentos ferroviários atravessam mais de um município ou estado,
peculiaridade que confere à União a atribuição para licenciar e uniformizar as
exigências técnicas. Apesar disso, o órgão ambiental federal, Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recurso Naturais Renováveis (IBAMA), pode consultar os
órgãos estaduais e municipais em virtude das peculiaridades locais.
As exigências técnicas e administrativas para o licenciamento das ferrovias são
estabelecidas em diversos diplomas legais, dos quais convém destacar a Lei Federal
nº 6.938 de 31 de agosto de 1981, conhecida como Política Nacional do Meio
Ambiente (PNMA), a Resolução nº 237/97 do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(Conama); o licenciamento ambiental de empreendimento ferroviários de pequeno
potencial de impacto ambiental previsto no Resolução Conama nº 349/04, além das
normas e leis nos âmbitos estaduais e municipais.
O licenciamento de empreendimentos ferroviários contempla vários instrumentos
cuja complexidade depende do porte e intervenções no meio socioambiental
circunvizinho; podem compreender os Estudos de Viabilidade Ambiental (EVA),
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Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), Estudos de Impactos Ambientais (EIA),
Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), Relatório Ambiental Preliminar (RAP) e
Estudo Ambiental Simplificado (EAS). No bojo de tais estudos se inserem os
Estudos de Análise de Riscos (EAR) com suas ferramentas de gerenciamento de
riscos, dentre elas o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) e Plano de Ação
de Emergência (PAE). Apesar disso, percebe-se que a efetividade das medidas
preventivas ou corretivas carecem de métodos que otimizem os resultados
pretendidos, quais sejam, a prevenção de acidentes e a redução dos impactos
ambientais.
É fundamental que empreendimentos lineares, como é o caso das ferrovias,
sejam analisados à luz das diversidades existentes ao longo dos diferentes trechos
do traçado. Dessa forma, é possível focar a gestão de acordo com a hierarquização
de prioridades resultantes da vulnerabilidade que considere tanto os aspectos de
suscetibilidade como os de sensibilidade ambiental, social, econômica, alcançando
os resultados prioritários em menor tempo e com maior eficácia.
Deve-se considerar que as ferramentas para o gerenciamentos de riscos, por
serem de caráter genérico, são aplicáveis a todos os seguimentos produtivos que
possam implicar em danos adversos ao meio ambiente é à saúde humana. Em face
disso, convém que sejam verificadas quais as soluções específicas para esse modal
de transporte disponíveis na bibliografia nacional e internacional, sobretudo aquelas
relativas à definição da suscetibilidade, sensibilidade e, por conseguinte, da
vulnerabilidade.
É nesse sentido que o presente estudo pretende contribuir para uma ampla
discussão sobre o tema e propor uma metodologia de mapeamento de
vulnerabilidade que permita identificar possíveis melhorias para o gerenciamento dos
riscos em empreendimentos ferroviários.
Embora tenha sido definida uma trecho ferroviário sob concessão da América
Latina Logística (ALL) no Estado de Santa Catarina, mais precisamente os 103
quilômetros compreendido entre os municípios de São Francisco do Sul e Corupá,
para a aplicação da metodologia proposta, deve-se ressaltar que o mesmo pode ser
aplicado em qualquer ferrovia do país.
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1.1

Justificativa
Ao se considerar que os acidentes ferroviários continuam a ocorrer, apesar das

melhorias decorrentes das concessões, e que os volumes de produtos perigosos
transportados são cada vez mais expressivos, fica clara a necessidade do
desenvolvimento de instrumentos técnicos que permitam a prevenção desses
episódios ou mesmo a mitigação dos impactos gerados.
Mais do que uma atitude compulsória por força da lei, o gerenciamento de risco
deve ser entendido como uma conscientização do empreendedor ferroviário em
relação à importância da gestão ambiental direcionada aos acidentes ambientais
com produtos perigosos.
Gerenciar riscos significa possuir visão estratégica ao gerir um negócio,
evitando o despreparo e improvisações durante os acidentes que acarretam na
aquisição inadequada de recursos materiais; no dimensionamento inadequado
desses recursos; na contratação inadequada de recursos humanos; e na falta de
capacidade técnica para atuação, condições que geram o agravamento dos
impactos ambientais e sociais.
Além da resposta emergencial, o gerenciamento de risco alicerçado nos pilares
do conhecimento das peculiaridades técnicas da atividade, da análise dos riscos
envolvidos, do alcance das consequências frente à sensibilidade social e ambiental,
direciona o empreendedor para a prevenção do acidente.
Essa postura gera reflexo econômico de médio e longo prazo, representado
pela diminuição dos custos operacionais na intervenção, reparação ambiental, ações
indenizatórias, desgaste na imagem da instituição e ainda com repercussão nas
sanções penais e administrativas cabíveis.
Dentre as ferramentas de análise de riscos existentes, será dado enfoque
àquela

que

melhor representa

a

diversidade

de

aspectos

ambientais

e

socioeconômicos existentes ao longo das ferrovias, ou seja, o mapeamento de
vulnerabilidade. Trata-se de importante método para o estabelecimento de
prioridades no gerenciamento dos riscos, propiciando ao empreendedor e
autoridades públicas maior foco nas ações de prevenção e mitigação de danos
decorrentes dos acidentes ferroviários.

21

Espera-se que esse estudo contribua de forma positiva para os Estudos de
Análise de Riscos, Programas de Gerenciamento de Riscos e Planos de Ação de
Emergência no seguimento ferroviário de transporte de produtos perigosos.
Por fim, deve-se vislumbrar que a prevenção e a preparação para a resposta
aos acidentes ferroviários com produtos perigosos podem contribuir para a melhoria
e a garantia da qualidade do meio ambiente, visando ao desenvolvimento social e
econômico sustentável, cujo maior beneficiário é o próprio homem.
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2

OBJETIVOS
Os objetivos pretendidos pela pesquisa desenvolvida foram subdivididos em

geral e específicos, conforme descrição a seguir.
2.1

Geral
Desenvolvimento de uma proposta metodológica para o mapeamento de

vulnerabilidade ambiental e socioeconômica aplicável ao gerenciamento de riscos no
transporte ferroviário de produtos perigosos.
2.2

Específicos
Para o objetivo geral, contribuíram outros objetivos específicos que serviram de

suporte ao mesmo, os quais foram atingidos durante as etapas intermediárias da
pesquisa ou a final desta. São eles:
a. estabelecimento dos conceitos de suscetibilidade, sensibilidade e
vulnerabilidade ambiental e socioeconômica para empreendimentos
ferroviários;
b. definição de indicadores contribuintes para o aumento da suscetibilidade
e sensibilidade da via permanente e seu entorno;
c. aplicação do mapeamento de vulnerabilidade ambiental em um trecho
ferroviário de 103 quilômetros entre os municípios de São Francisco do
Sul e Corupá, no Estado de Santa Catarina, para validação da pesquisa;
e
d. indicação de diretrizes para melhorias dos Programas de Gerenciamento
de Riscos e Planos de Ação de Emergência no modal ferroviário de
transporte de produtos perigosos como decorrência da aplicação dos
resultados do mapeamento de vulnerabilidade ambiental.
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3

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Os seguintes procedimentos metodológicos foram empregados e serviram de

base para o desenvolvimento do método apresentado no Capítulo 7:
a. pesquisa de intervenção:

melhoria no método atualmente empregado

para o gerenciamento de riscos nas ferrovias; e
b. pesquisa descritiva: exposição dos padrões vigentes nas diretrizes
legais e técnicas empregadas na atualidade.
No tocante aos meios:
a. pesquisa

documental:

utilização

de

documentos

públicos

que

regulamentam o assunto em pauta; e
b. pesquisa bibliográfica: ampla utilização dos materiais publicados sobre
o tema.
Ainda como meio para alcançar os objetivos propostos, o processo de pesquisa
se valeu da:
a. definição do tema, objetivo geral e específicos;
b. revisão bibliográfica compreendendo programas e planos existentes,
teses e dissertações relacionadas ao tema, publicações científicas, entre
outros;
c. levantamento do arcabouço legal e normativo pertinente ao transporte
ferroviário e, mais especificamente, aqueles relacionados aos produtos
perigosos;
d. análise crítica do material pesquisado;
e. levantamento de dados primários em uma ferrovia, contemplando
aspectos do meio físico, biótico e antrópico, bem como dados intrínsecos
do sistema ferroviário;
f. obtenção de dados de estudo de análise de riscos qualitativo/quantitativo
como suporte à elaboração do mapeamento de vulnerabilidade ambiental;
g. criação de um modelo conceitual para a elaboração de cartas de
vulnerabilidade;
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h. aplicação do modelo conceitual em um trecho ferroviário;
i.

indicação de pontos de melhoria para a elaboração de programas de
gerenciamento de riscos e planos para atendimento de emergências no
transporte ferroviário de produto perigosos.

Deve-se ressaltar que os dados de campo não foram obtidos especificamente
para a elaboração do presente estudo. Trata-se de material cedido pela empresa de
consultoria ITSEMAP do Brasil Serviços Tecnológicos do Brasil MAPFRE Ltda.
mediante autorização da empresa alvo do estudo, América Latina Logística – ALL.
Os dados referentes à via permanente que embasaram os indicadores de
suscetibilidade foram obtidos junto à ALL especificamente para o presente estudo.
O método implicou ainda na utilização de ferramentas de análise de riscos
qualitativos e quantitativos elaborados pela ITSEMAP do Brasil Serviços
Tecnológicos do Brasil MAPFRE Ltda. para a malha sul da América Latina Logística,
os quais incidem sobre o mesmo trecho ferroviário selecionado (Capítulo 7).
A partir dos perigos identificados no Capítulo 7.1.3 e dos resultados dos
alcances simulados matematicamente em software específico (PHAST, versão
6.53.1) no Capítulo 7.1.4, foram definidas as áreas de interesse para a identificação
dos aspectos ambientais relevantes, ou seja, aqueles que normalmente seriam
impactados negativamente pelos acidentes com produtos perigosos na ferrovia.
Portanto, foram relacionados ao agravamento das consequências do evento
acidental e considerados como indicadores de sensibilidade ambiental e
socioeconômica. São exemplos: meio físico – hidrografia, solo e relevo; meio biótico
– flora, fauna aquática e terrestre; e socioeconômico – uso e ocupação do solo
(áreas urbanas e rurais) atividades econômicas (indústria, pesca, agricultura,
pecuária, etc.), dentre outras apresentadas no Capítulo 7.2.3.
Em um segundo momento foram definidos quais aspectos extrínsecos à
ferrovia poderiam ser considerados como indutores do aumento da probabilidade de
acidentes com produtos perigosos, o quais foram considerados como indicadores de
suscetibilidade. Como exemplo, podem ser citados a pedologia (tipo de solo),
condições climáticas e ação humana em locais habitados (uso do solo, atividades
econômicas, etc.).
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Ainda relevante, foi a definição de quais aspectos intrínsecos à ferrovia seriam
possíveis contribuintes para o aumento da probabilidade de ocorrências acidentais,
dentre os quais podem ser citados: material rodante, taxa de dormentação,
declividade da via, áreas de sombra de comunicação, manutenção de via, presença
ou falta de dispositivos de segurança, etc. Os mesmos também foram considerados
como indicadores de suscetibilidade.
Uma vez definida a abrangência e os indicadores intrínsecos e extrínsecos,
foram estabelecidos pesos para cada aspecto levantado (Capítulo 7.2.3). Os pesos
foram associados à importância do indicador para determinar uma maior ou menor
suscetibilidade ou sensibilidade em relação aos acidentes com produtos perigosos
na ferrovia.
A etapa seguinte consistiu em estabelecer uma matriz de vulnerabilidade que
permitiu o cruzamento dos indicadores e a obtenção de classes ou níveis para
determinar o quão vulneráveis seriam os trechos homogêneos ao longo da ferrovia,
conforme apresentado no Capítulo 7.2.4.
Os

resultados

para

os

trechos

(Capítulo

7.2.5)

foram

graficamente

representados na forma de pontos, linhas e polígonos em ambiente de Sistema de
Informação Geográfica (SIG), com a utilização de software de geoprocessamento
ArcGis 9.3, de modo a permitir a visualização de todo o traçado da ferrovia e seus
trechos homogêneos classificados segundo a sua vulnerabilidade
Foram criados mapas/cartas por temas de interesse em escala 1:500.000,
1:250.000,1:50.000, bem como empregadas imagens orbitais Landsat 5 na escala
1:60.000 para levantamento dos atributos de interesse ao presente estudo. Foram
atribuídas cores para a diferenciação dos trechos locados por quilômetro e
coordenada geográfica em relação à ferrovia. As representações cartográficas ou
por imagens são apresentadas nos Apêndices E a K.
No Capítulo 9 foram estabelecidas as possíveis melhorias para a elaboração
dos programas de gerenciamento de riscos e planos de emergência para a ferrovia
estudada. As recomendações foram elaboradas de modo a permitir sua aplicação
em outros empreendimentos ferroviários que transportem produtos perigosos,
consistindo portanto de um rol de diretrizes para tal seguimento de transporte.
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A fim de facilitar a compreensão de alguns termos técnicos específicos do setor
ferroviário, foi apresentado ao final do estudo um glossário contendo a explicação
dos principais termos empregados constantes do texto.
Sinteticamente, os procedimentos metodológicos empregados podem ser
resumidos como apresentado na Figura 1, a seguir.

Procedimentos metodológicos

Revisão bibliográfica, normativa e legal
Levantamento de dados secundários e
primários

Criação de um modelo conceitual
Validação do modelo em um trecho
ferroviário
Indicação de oportunidades de
melhoria para PGR e PAE em ferrovias

Figura 1 – Resumo dos procedimentos metodológicos empregados no presente estudo.
Fonte: Elaborado pelo autor (2010).
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4

HISTÓRICO DAS FERROVIAS
Avaliando o histórico das ferrovias brasileiras no século XIX, alguns marcos

podem ser destacados como sinais evolutivos desse sistema de transporte. O
primeiro deles foi a introdução da tração elétrica, em 1930, para substituir em
determinados trechos a tração a vapor; seguiram-se a substituição da tração a vapor
pela diesel-elétrica, em 1939; e a criação da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD),
em 1942, que absorveu a Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), construída a
partir de 1903.
No final da década de 30 ocorreu a reorganização e saneamento “das estradas
de ferro existentes, com a encampação de empresas estrangeiras e nacionais,
inclusive estaduais, criando a Inspetoria Federal de Estradas (IFE), órgão do
Ministério de Viação e Obras Públicas, encarregado de gerir as ferrovias e rodovias
federais” (ANTT, 2009).
Em 1957 foi criada a Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA) “que unificou
administrativamente as 18 estradas de ferro pertencentes à União, que totalizavam
37.000 quilômetros de linhas distribuídas pelo país” (ANTT, 2009).
Apesar da extensa malha, convém frisar que “a oferta de transporte do modal
ferroviário é bastante baixa quando comparada aos padrões internacionais,
correspondendo a 55% da oferta total de transporte na China, 40% no Canadá, 32%
no México e 12% nos EUA” (CEL, CNT, 2002 apud BARTHOLOMEU, 2006, p.22).
A partir de 1990 o governo brasileiro iniciou o Programa Nacional de
Desestatização (PND) que foi criado pela Lei Federal nº 8.031 de 12 de abril de
1990. Visava impulsionar o desenvolvimento brasileiro por meio da concessão das
empresas da administração direta à iniciativa privada. O seguimento ferroviário foi
incluído no PND em 1992, com a autorização para concessão da malha ferroviária
administrada pela Rede Ferroviária Federal S.A., que se iniciou em 1996 e foi
concluído em 1998, segundo a ANTT (2009) e a Associação Nacional dos
Transportadores Ferroviários (ANTF, 2007).
Por fim, em 5 de junho de 2001 a Lei Federal nº 10.233 criou a Agência Nacional
de Transportes Terrestres, órgão da administração direta pertencente ao Ministério
dos Transportes com o objetivo de dinamizar e regular o setor.
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4.1

As privatizações
As

concessões

das

ferrovias

brasileiras

tiveram

início

em

1992

e

representaram uma significativa melhora para a malha ferroviária nacional, devido ao
grande aporte financeiro proporcionado pela empresas privadas. O panorama do
atual sistema ferroviário brasileiro sob concessão pode ser observado na Tabela 1.

Tabela 1 – Malha nacional sob concessão.
Operadoras

Estado

Extensão
(Km)

Ferrovia Centro-Atlântica S.A. (FCA) - VALE

SE, BA,GO, ES, RJ, MG,SP

8.066

América Latina Logística Malha Sul S.A (ALL)

RS, PR, SC, SP

7.304

SE, AL, PE, PB, RN, CE, PI, MA

4.207

SP

1.989

MS, SP

1.945

MG, RJ, SP

1.674

ES, MG

905

MA,TO,PA

892

América Latina Logística Malha Norte S.A. (ALL)

MS, MT

500

VALEC - Estrada de Ferro Norte Sul S.A. (FNS)

MA, TO

420

Ferroeste / Ferropar

PR

248

Ferrovia Tereza Cristina S.A. (FTC)

SC

164

Transnordestina Logística S.A. (TNL)
América Latina Logística Malha Paulista S.A. (ALL)
América Latina Logística Malha Oeste S.A. (ALL)
MRS Logística S.A. (MRS) - VALE
Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) - VALE
Estrada de Ferro Carajás (EFC) - VALE

Subtotal
CPTM/Supervia/Trensurb/Central

28.314
SP, RJ, RS

612

PE, MG, RN, PB, AL

212

E.F. Amapá

AM

194

Trombetas/Jari

PA

103

RJ, SP

51

Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU)

Corcovado/Campos do Jordão
Subtotal

1.172

Total

29.486

Fonte: adaptado de ANTT (2009, p.1.).
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Como pode ser percebido, todos os 29.486 quilômetros de ferrovias foram
encampados pelo processo de privatização que objetivou reduzir os elevados custos
do Estado com a manutenção da extensa malha nacional, propiciar a otimização
operacional e melhorar as condições de segurança por meio dos investimentos da
iniciativa privada.
Barboza (1999) nos informa que até o advento das privatizações o sistema
ferroviário nacional “vem sofrendo degradações pela falta de investimento do
Governo Federal, e por isso, principalmente no Nordeste, a atividade de transporte
ferroviário vêm apresentando déficits operacionais da ordem de 1:3 (receita :
despesa), o que dificulta a sua viabilidade, sob o ponto de vista empresarial
(BARBOZA, 1999, p.10).
A ANTF corrobora a condição da malha nacional antes das privatizações
quando relata que “o cenário das ferrovias brasileiras, anterior ao processo de
privatização, era bastante preocupante. Representava um gargalo para o
crescimento do país. Seu déficit anual passava de R$ 300 milhões com receitas
insuficientes frente às despesas” (ANTF, 2005 apud DUMIT, 2005, p.40).
Todavia, esse cenário está sendo alterado. Segundo Vilaça (2007), no período
1997 a 2006, com a desestatização foram investidos R$ 11,8 bilhões na malha e
material rodante, o que redundou em uma redução de 73% no índice geral de
acidentes ferroviários. Deve-se esclarecer que os contratos de concessão das
malhas contêm cláusulas que estabelecem metas anuais para a redução de
acidentes.
O aumento nos volumes transportados é um indicador das melhorias no modal
resultantes dos investimentos da iniciativa privada, todavia não foi homogêneo para
todo o seguimento.
A Tabela 2 apresenta o perfil evolutivo do volume de carga transportada pelas
ferrovias brasileiras em 1992 em comparação com o período compreendido entre o
primeiro ano de privatização, 1997, até outubro de 2009. Os dados foram obtidos
junto à ANTT.
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Tabela 2 – Evolução do transporte ferroviário de carga no Brasil.
Operadoras

Milhões de toneladas úteis transportadas ao ano
1992

1997

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

ALL MO

2,6

2,5

2,2

2,5

2,2

2,7

3,5

3,4

2,7

3,2

2,1

FCA

16,6

16,6

21,2

22,0

21,6

25,4

27,6

15,2

19,0

19,3

14,8

MRS

44,7

49,6

68,6

74,8

86,2

98,0

108,1

102,0

114,1

119,8

90,0

FTC

1,2

2,1

2,8

2,5

2,3

2,5

2,4

2,6

2,6

3,0

2,4

ALL MS

13,8

11,4

18,0

18,6

19,6

20,1

21,7

28,9

26,5

26,8

22,6

Ferroeste

-

0,4

1,6

1,6

1,8

1,5

1,5

1,5

0,9

1,0

0,6

EFVM

84,6

106,9

108,7

113,6

118,5

126,1

131,0

131,6

136,6

133,2

85,2

EFC

34,7

49,3

57,3

58,9

63,3

74,3

80,6

92,6

100,4

103,7

79,0

TNL

1,9

1,2

1,2

1,2

1,3

1,3

1,4

1,5

1,8

1,6

1,2

ALL MP

18,0

13,1

20,3

20,7

23,4

20,5

4,4

4,2

3,5

5,2

4,0

ALL MN

-

-

3,2

4,5

5,0

5,6

6,6

5,6

6,9

8,2

8,7

VALEC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,4

1,5

TOTAL

218,1

253,1

305,1

320,9

345,2

378,0

388,8

389,1

414,9

426,5

312,2

Fonte: adaptado de ANTT (2007 e 2009. p.4).

Considerando que em 1992 a malha nacional ainda era administrada pela
União, pode-se perceber que somente algumas concessões produziram significativo
aumento na tonelagem transportada. As empresas Novoeste, Ferroban e Ferronorte,
que apresentaram baixa evolução no período, foram adquiridas pela ALL em 2006.
A redução notada entre 2008 e 2009 é aparente, pois o dados do último ano
foram obtidos até o mês de outubro, portanto representativos de um período de 10
meses, contra os 12 meses do anos anteriores.
Na atualidade, ainda existem grandes extensões ferroviárias com o padrão
obsoleto da antiga RFFSA. Dessa forma, ainda serão necessários mais
investimentos de modo a garantir uma das premissas do processo de privatização
que é a melhoria da qualidade e segurança do sistema.
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Segundo pesquisa realizada em 2006 pela Confederação Nacional do
Transporte (CNT), os entraves do modal ferroviário brasileiro consistem,
principalmente, em invasões na faixa de domínio; passagens de nível críticas –
segurança,

localização,

sinalização, passagens

clandestinas, etc.;

gargalos

logísticos – conflito com áreas urbanizadas (tráfego rodoviário e pedestres); material
rodante e equipamentos – indústria nacional insipiente e limitações de linhas de
crédito para importações. O relatório também aponta a necessidade de integração e
expansão da malha nacional e a regulamentação do setor – compatibilidade das
normas que regem o setor com a realidade das operações (CNT, 2007, p.22-27).
A exemplo da disparidade na evolução da tonelagem transportada, a redução
dos

acidentes,

que

é

decorrência

direta

dos

investimentos

feitos

pela

concessionárias, também não apresenta resultados homogêneos para todas as
ferrovias. A Tabela 3 apresenta o quadro comparativo entre o número de acidentes
no período de 1992 a outubro de 2009.
Tabela 3 – Índices de acidentes no transporte de carga ferroviária.
Operadoras

Acidentes por milhão de trens X km ao ano
1992

1997

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

ALL MO

87

178

145

125

151

188

302,3

261,4

67,5

46,7

25,5

FCA

134

103

83

78

67

43

26,2

20,6

17,9

18,6

22,0

MRS

80

60

28

25

23

16

8,5

7,0

6,3

4,3

4,3

FTC

158

116

12

13

13

13

10,0

10,2

15,3

10,0

13,4

ALL MS

89

110

41

23

19

15

16,2

13,8

10,4

15,6

15,0

Ferroeste

-

-

27

6

3

5

0,0

0,0

5,9

22,8

4,7

EFVM

58

39

24

25

15

10

10,5

5,8

4,1

2,8

3,9

EFC

29

25

9

13

6

6

5,2

7,4

4,4

6,6

5,3

TNL

149

139

262

284

307

354

328,1

149,7

114,5

174,1

166,7

ALL MP

-

-

63

42

27

33

24,8

33,7

26,1

26,9

25,5

ALL MN

-

-

7

19

7

10

84,6

68,5

19,9

11,8

21,3

VALEC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14,1

3,0

TOTAL

784

770

701

653

638

693

806,4

578,1

292,3

354,3

310,6

Fonte: adaptado de ANTT (2007 e 2009, p.5).
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Observa-se que algumas concessões contribuíram para a redução do número
de acidentes, como é o caso da FCA, MRS, FTC, ALL, Ferroeste, EFVM e EFC;
todavia as concessionárias Novoeste, CFN, Ferroban e Ferronorte apontam para um
aumento dos acidentes ou evolução pouco representativa. Como salientado, a
Novoeste, Ferroban e Ferronorte passaram a ser administradas pela ALL a partir de
2006, quando já é possível verificar a tendência para a redução na taxa de acidentes
anuais.
Como corolário desse panorama dos acidentes no modal ferroviário existe a
questão relativa às responsabilidades dos agentes envolvidos, quais sejam, de um
lado o empreendedor privado – concessionária da via férrea – e do outro, o poder
público.
Deve-se considerar que a Constituição Federal, em seu artigo 21, inciso XII,
alínea “d”, estabeleceu ser de competência da União os serviços de transporte
ferroviário. Tal prerrogativa pode ser exercida diretamente ou mediante autorização,
permissão ou concessão, conforme estabelecido pelo Plano Nacional de
Desestatização. Todavia, mesmo com o processo de concessão, é inegável que a
União continua responsável pela fiscalização das concessões, bem como pela
regulação do setor e fomento ao investimento e crescimento do modal.
Com isso pretende-se afirmar que a consolidação, desenvolvimento e
aperfeiçoamento do transporte ferroviário, quer seja de passageiros, cargas em geral
e produtos perigosos é atribuição legal dos agentes públicos e imposição
legal/contratual das empresas privadas que operam a malha.
A Figura 2 contextualiza o panorama do transporte ferroviário brasileiro
abordado.

33

Figura 2 – Contextualização do modal ferroviário no Brasil.
Fonte: Elaborado pelo Autor (2010).

4.2

Transporte de produtos perigosos
Segundo Teixeira (2005, p.12-13), no Brasil existe a predominância do

transporte de cargas pelo modal rodoviário, a exemplo de outros países
desenvolvidos. A Tabela 4 mostra a representatividade dos principais modais de
transporte de cargas em países europeus, Japão, América do Norte e Canadá. Os
dados devem ser considerados com cautela, pois a fontes consultadas apresentam
variações significativas dependendo dos modais considerados, como é o caso do
transporte por dutos que é considerado no Estados Unidos da América, México e
Canadá.
Segundo a ANTT (2007), o transporte de cargas em geral pelo sistema
ferroviário nacional representa cerca de 21% do total transportado no país, ou seja,
165 milhões de Toneladas por Quilômetro Útil (TKU) de um total de 795 milhões de
TKU.

34

Tabela 4 – Representatividade dos principais modais de transporte no mundo.
País

Rodoviário (%)

Hidroviário (%)

Ferroviário (%)

Itália

88,95

0,07

10,98

México

86,46

6,44

7,07

Holanda

75,49

20,98

3,53

França

72,44

33,3

24,23

EUA

75,09

8,52

16,26

Inglaterra

66,6

25,67

7,73

Bélgica

65,31

13,69

21

Alemanha

61,21

16,51

22,28

Japão

50,25

44,77

4,98

Canadá

44,05

5,00

18,75

Polônia

42,65

0,64

56,71

Fonte: Adaptado de TEIXEIRA (2005), USDOT (2008), MINISTER OF TRANSPORT,

INFRASTRUCTURE AN COMMUNITIES (2008) e STATISTICS CANADA (2009).

A Figura 3 mostra que embora ocorra a prevalência do transporte rodoviário
sobre os demais modais, as ferrovias representam um expressivo percentual. Devese ter em conta que o governo brasileiro previu investimentos do Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC) da ordem de 7,9 bilhões de reais no setor entre
2007 e 2010, fato que tende a otimizar o transporte de carga com a implantação de
novas ferrovias.
Dentre as cargas transportadas pelas ferrovias, interessam ao presente
trabalho, sobretudo, os produtos perigosos a granel que cruzam o país em longas
composições, cujos volumes atingem milhares ou milhões de litros em um único
trem. A observação da Figura 4 permite verificar que uma única composição pode
ser composto por dezenas de vagões-tanques.
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Figura 3 – Representatividade dos modais de transporte de carga no Brasil.
Fonte: CNT (2007).

Figura 4 – Composição férrea típica: milhares de litros em um único trem.
Fonte: ALL (2007).
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O transporte de produtos perigosos pelos diversos modais, inclusive o
ferroviário, é amplamente regulamentado por legislação específica em diversos
países, as quais estão em consonância com as diretrizes emanadas pela
Organização das Nações Unidas (ONU). Não é objetivo desse estudo abordar a
regulamentação internacional, que poderá ser objeto de um outro estudo dedicado a
essa finalidade, mas tão somente citar as fontes que serviram de subsídio para as
definições adotadas nesse estudo.
No Brasil, para as atividades de transportes de cargas em seus diversos
modais – rodoviário, ferroviário, hidroviário, marítimo ou aéreo – são considerados
perigosos

aqueles

produtos

classificados

pela

ONU

e

publicados

no

Recommendations on the transport of Dangerous Goods Model Regulations
(UNECE, 2005).
Segundo Santos (2006), a Environmental Protection Agency (EPA) define
produtos perigosos como sendo aquelas substâncias que possuem risco de causar
danos severos à saúde humana durante uma exposição de curto período de tempo
em um acidente químico ou outra emergência (SANTOS, 2006, p.22).
Fuzetti (2000, apud CARDOSO JÚNIOR, 2004), afirma que os produtos
perigosos para efeito de transporte são aqueles cujas características físicas e
químicas possam oferecer risco à saúde, à propriedade e ao meio ambiente.
Logo a seguir menciona que:
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 (CARDOSO JR., 2004, p.52).

A Associação Brasileira das Indústrias Químicas (Abiquim, 2006),

a

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) em suas Normas Brasileiras
Regulamentadoras NBR 7500/09, 7503/08, NBR 9075/93, NBR 9735/08, NBR
13745/96, NBR 13.900/97, NBR 14.064/03, NBR 14.619/09, NBR 14725/09 e
15.480/07, bem como a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb,
2003), adotam a mesma definição do United States Department of Transportation
(USDOT).
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Enfim, são numerosas as definições para produto perigoso. Considerando que
a maioria dos países adota o padrão preconizado pela ONU para o transporte,
propõe-se a utilização da mesma nomenclatura e classificação para esse estudo.
A classificação adotada para os produtos considerados perigosos é a
apresentada na Tabela 5. Os instrumentos legais e normativos, que recepcionam a
classificação sugerida pela ONU para o transporte de produtos perigosos, são
emanados pelo Ministério dos Transportes, Agência Nacional de Transporte
Terrestre e Associação Brasileira de Normas Técnicas. Essa classificação é
referendada no Brasil por meio do Decreto Federal 96.044 de 18 de maio de 1988
que aprova o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos,
bem como pelo Decreto Federal 98.973 de 21 de fevereiro de 1988 que aprova o
Regulamento do Transporte Ferroviário de Produtos Perigosos. Em ambos os casos,
as instruções complementares foram aprovadas por meio da Resolução 420 de 12
de fevereiro de 2004, emanada pela ANTT.

Tabela 5 – Classificação de produtos perigosos segundo a ONU (continua).
Classificação

Subclasse

Definições

1.1

Substância e artigos com risco de explosão em massa.

1.2

Substância e artigos com risco de projeção, mas sem risco de explosão em massa.

Classe 1

1.3

Substâncias e artigos com risco de fogo e com pequeno risco de explosão ou de projeção, ou ambos, mas sem risco de explosão em massa.

Explosivos

1.4

Substância e artigos que não apresentam risco significativo.

1.5

Substâncias muito insensíveis, com risco de explosão em massa;

1.6

Artigos extremamente insensíveis, sem risco de explosão em massa.

2.1
Classe 2
Gases

Gases inflamáveis: são gases que a 20°C e à pressão normal são inflamáveis quando em mistura de 13% ou menos, em volume, com o ar ou
que apresentem faixa de inflamabilidade com o ar de, no mínimo 12%, independente do limite inferior de inflamabilidade.

2.2

Gases não-inflamáveis, não tóxicos: são gases asfixiantes, oxidantes ou que não se enquadrem em outra subclasse.

2.3

Gases tóxicos: são gases, reconhecidamente ou supostamente, tóxicos e corrosivos que constituam risco à saúde das pessoas.
Líquidos inflamáveis: são líquidos, misturas de líquidos ou líquidos que contenham sólidos em solução ou suspensão, que produzam vapor

Classe 3
Líquidos Inflamáveis

Classe 4
Sólidos Inflamáveis;

inflamável a temperaturas de até 60,5°C, em ensaio de vaso fechado, ou até 65,6ºC, em ensaio de vaso aberto, ou ainda os explosivos
-

Sólidos inflamáveis, substâncias auto-reagentes e explosivos sólidos insensibilizados: sólidos que, em condições de transporte, sejam
4.1

substâncias que, em contato

4.2

com água, emitem gases
inflamáveis

facilmente combustíveis, ou que por atrito possam causar fogo ou contribuir para tal; substâncias auto-reagentes que possam sofrer reação
fortemente exotérmica; explosivos sólidos insensibilizados que possam explodir se não estiverem suficientemente diluídos.

Substâncias sujeitas à
combustão espontânea;

líquidos insensibilizados dissolvidos ou suspensos em água ou outras substâncias líquidas.

4.3

Substâncias sujeitas à combustão espontânea: substâncias sujeitas a aquecimento espontâneo em condições normais de transporte, ou a
aquecimento em contato com ar, podendo inflamar-se.
Substâncias que, em contato com água, emitem gases inflamáveis: substâncias que, por interação com água, podem tornar-se
espontaneamente inflamáveis ou liberar gases inflamáveis em quantidades perigosas.
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Tabela 5 – Classificação de produtos perigosos segundo a ONU (conclusão).
Classificação

Classe 5

Subclasse

5.1

Definições
Substâncias oxidantes: são substâncias que podem, em geral pela liberação de oxigênio, causar a combustão de outros materiais ou
contribuir para isso.

Substâncias Oxidantes e
Peróxidos Orgânicos

Classe 6

5.2

6.1

Peróxidos orgânicos: são poderosos agentes oxidantes, considerados como derivados do peróxido de hidrogênio, termicamente instáveis que
podem sofrer decomposição exotérmica auto-acelerável.
Substâncias tóxicas: são substâncias capazes de provocar morte, lesões graves ou danos à saúde humana, se ingeridas ou inaladas, ou se
entrarem em contato com a pele.

Substâncias Tóxicas e
Substâncias Infectantes

Classe 7
Material radioativo
Classe 8
Substâncias corrosivas

6.2

-

-

Substâncias infectantes: são substâncias que contém ou possam conter patógenos capazes de provocar doenças infecciosas em seres
humanos ou em animais.
Qualquer material ou substância que contenha radionuclídeos, cuja concentração de atividade e atividade total na expedição (radiação),
excedam os valores especificados.
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 próprio veículo.

Classe 9
Substâncias e Artigos

-

São aqueles que apresentam, durante o transporte, um risco não abrangido por nenhuma das outras classes.

Perigosos Diversos

Fonte: ABIQUIM (2006), ABNT (2005) e USDOT (2008).
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A importância dos modais de transporte terrestres no contexto da preparação e
resposta das entidades governamentais para os acidentes está evidenciada pela
farta legislação que regulamenta o assunto. São exemplos os já mencionados
Decretos Federais 96.044/88 e 98.973/88; a Resolução ANTT 420/04; diversas
normas da ABNT; o licenciamento ambiental para esse seguimento previsto na
Resolução nº 237/97 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama); o
licenciamento ambiental de empreendimento ferroviários de pequeno potencial de
impacto ambiental previsto no Resolução Conama nº 349/04; a Resolução nº 81/98
da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo (SMA) que dispõe sobre
licenciamento de intervenções em rodovias e planos de emergência para as
administradoras de rodovias; dentre outros.
No âmbito internacional, merecem destaque as diretrizes estabelecidas pela
United Nations Environment Programme (UNEP, 1988) no programa TransAPELL:
Guidance for Dangerous Goods Transport Emergency Planning in a Local
Community, o qual visa a preparação dos seguimentos da sociedade – governo,
transportador e comunidade – para os acidentes durante o transporte de produtos
perigosos, cujas ferramentas compreendem, dentre outras, o levantamento dos
riscos ao longo das rotas de interesse; as normas e guias emanados do USDOT; as
diretrizes da Organization for Economic Co-operation and Development (OECD,
2003) para prevenção e preparação para acidentes químicos, dentre eles aqueles
originados pelo transporte terrestre; o American Institute of Chemical Engineers
(AIChE, 2000) em seu Guidelines for Chemical Transportation Risk Analysis; dentre
outros.
4.2.1 Acidentes no transporte de produtos perigosos
O transporte de produtos perigosos se reveste de especial importância para o
contexto ambiental, pois os acidentes geram impactos ambientais significativos aos
compartimentos físico, biótico e socioeconômico.
Apesar da carência de banco de dados de acidentes com produtos perigosos
no Brasil, pode-se usar como referência o Cadastro de Emergências Químicas da
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, responsável pelo atendimento de
8.006 acidentes entre 1978 e 2009. Deve-se ter em conta que esses dados não
refletem necessariamente a realidade do Estado de São Paulo, tampouco a
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conjuntura nacional, pois nem todos os acidentes chegam ao conhecimento dos
órgãos públicos competentes.
O modal rodoviário, segundo a Cetesb (2009), lidera as estatísticas com mais
de 3.294 acidentes entre 1983 e 2009 nas rodovias paulistas, fato plenamente
justificável, mas não aceitável, por ser esta a matriz de transporte prevalente no
Brasil, a exemplo de outros grandes países industrializados.
O transporte por ferrovias, embora mais modesto em freqüência com 95
acidentes entre 1978 e 2009, não é menos significativo em virtude da severidade
das consequências que é agravada pelos volumes transportados em uma
composição férrea.
Na Figura 5 é possível verificar os percentuais relativos às fontes de
acidentes constantes do banco de dados da Cetesb, no período compreendido entre
1978 e 2009. Do total de acidentes, somente 95 episódios, ou seja 1,18%, são
referentes ao modal ferroviário de transporte de produtos perigosos.

Figura 5 – Acidentes com produtos perigosos segundo origem entre 1978 e 2009.
Fonte: CETESB (2009).
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Já na Tabela 6 pode-se observar o número de acidentes com produtos
perigosos ocorridos no sistema ferroviário do Estado de São Paulo entre 1987,
primeiro registro de acidente nesse modal, e o ano de 2009.

Tabela 6 – Acidentes ferroviários com produtos perigosos entre
1987 e 2009 no Estado de São Paulo.
Ano

Nº Acidentes

Ano

Nº Acidentes

1987

2

1999

4

1988

1

2000

6

1989

1

2001

7

1990

4

2002

6

1991

2

2003

6

1992

0

2004

5

1993

0

2005

4

1994

3

2006

8

1995

3

2007

8

1996

5

2008

7

1997

2

2009

11

1998

0

-

-

Total

95

Fonte: CETESB (2009).

Deve-se ressaltar que o aumento na ocorrência de acidentes percebida a
partir de 1999 pode estar associado às políticas de gestão ambiental adotadas pelas
concessionárias que passaram a comunicar os acidentes ao órgão ambiental
paulista com maior frequência. Tal fato também pode estar associado ao advento da
Lei Federal nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, também conhecida como a Lei de
Crimes Ambientais, que ensejou uma maior participação das concessionárias no
tocante à mitigação dos impactos ambientais.
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Não se pode negligenciar o fato da malha administrada pela holding Brasil
Ferrovias, conforme citado nesse estudo, estar na área administrativa do órgão
ambiental do estado de São Paulo. Tal peculiaridade, que demonstra não terem sido
atingidas a metas estabelecidas no contrato de concessão, se reflete no aumento do
número de acidentes apresentados nos dados da Cetesb. Justifica-se, portanto, a
diferença entre os dados pesquisados junto à ANTT e os dados do órgão ambiental
paulista.
A estatística de acidentes no transporte envolvendo produtos perigosos nos
Estados Unidos da América elaborada pelo Pipeline and Hazardous Materials Safety
Administration (PHMSA) do USDOT para o período de 2000 a 2009 é apresentada
na Tabela 7.

Tabela 7 – Acidentes com produtos perigosos nos Estados Unidos da America por
modal de transporte no período de 2000 a 2009.
Ano

Aéreo

Rodoviário

Ferroviário

Hidroviário

Total

2000

1.419

15.063

1.058

17

17.557

2001

1.083

15.804

899

6

17.792

2002

732

13.502

870

10

15.114

2003

750

13.594

802

10

15.156

2004

993

13.071

765

17

14.846

2005

1.655

13.460

745

69

15.929

2006

2.408

17.153

702

68

20.331

2007

1.556

16.905

750

61

19.272

2008

1.278

14.783

748

98

16.907

2009

1.263

12.144

603

79

14.089

Total

13.137

145.479

7.942

435

166.993

Fonte: Adaptado de PHMSA (2009).

Nota-se que o número de eventos é muito superior ao apresentado na Figura
6. Isso se deve tanto à abrangência amostral que no caso americano envolve todo o
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país e na estatística da CETESB compreende somente o Estado de São Paulo,
como pela cultura sedimentada de centralização de informações em um banco de
dados nacional, no caso o USDOT. Vale destacar ainda que a PHMSA considera
desde pequenos vazamentos até situações catastróficas.
Em que pese a diferença de amplitude, nota-se que o modal rodoviário
prevalece com 87% (145.479) do casos registrados. Os acidentes ferroviários
representam 5% (7.942) dos eventos com produtos perigosos.
A PHMSA (2009) considera que dos 166.993 acidentes, 4.810 são admitidos
como acidentes sérios, dos quais 686 pertencem ao modal ferroviário (Figura 6). Tal
critério leva em conta fatalidades ou injúrias maiores causadas pelo vazamento do
produto perigoso; evacuação de 25 ou mais pessoas devido à exposição ao produto
ou ao fogo; vazamento ou incêndio que resulte em fechamento de importantes vias
de tráfego; alteração na rota ou operação de aeronaves; vazamento de materiais
radioativos de embalagens do tipo B; vazamento superior a 42 litros ou 40
quilogramas de poluentes marítimos severos; e vazamento de grande magnitude de
produto perigoso, ou seja, acima de 450 litros ou 400 quilogramas.

Figura 6 – Percentual de acidentes com produtos perigosos por modal nos EUA 2000/2009.
Fonte: PHMSA (2009).
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Dados do escritório de estatística Eurostat da European Comission são
apresentados na Tabela 8. As informações são representativas do período 2004 a
2008 e compreendem acidentes ferroviários com produtos perigosos em 25 países.

Tabela 8 – Acidentes ferroviários com produtos perigosos na Comunidade
Européia de 2004 a 2008.
Ano

Nº Acidentes

2004

35

2005

29

2006

21

2007

11

2008

38

Total

134

Fonte: EUROPEAN COMISSION (2009).

A Tabela 9 contém o eventos relacionados ao transporte ferroviário no
período de 2003 a 2008, registrado pelo Transport Canada, departamento do
Minister of Transportation, Infrastructure and Communities do Governo do Canadá.

Tabela 9 – Acidentes ferroviários no Canadá envolvendo produtos perigosos
no período de 2003 a 2008.
Ano

Nº Acidentes

2003

151

2004

131

2005

123

2006

83

2007

88

2008

64

Total

134

Fonte: TRANSPORT CANADA (2009, P.63).
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Os números informados pela European Comission e pelo Transport Canada
também são significativamente mais expressivos que aqueles registrados pela
CETESB. Os motivos podem estar relacionados à extensão da malha que é,
comparativamente, maior na Comunidade Européia e Canadá, bem como à
abrangência e cultura sistematizada de coleta e registro de informações, conforme já
mencionado.
No tocante ao produtos envolvidos nos acidentes, normalmente são
apresentados dados estatísticos por classe de substância conforme preconizado
pela ONU. Segundo a CETESB (2009), os dados globais para todas as fontes
consideradas em seu banco de dados indicam que 30,92% dos acidentes
envolveram os produtos da Classe 3 – Líquidos Inflamáveis, seguido pela Classe 8
– Corrosivos com 9,73% e por fim a Classe 2 – Gases, com 9,62% do total de
acidentes. A Figura 7 apresenta os percentuais por classe de risco da ONU.

Figura 7 – Percentual global de acidentes com produtos perigosos por classe de risco da
ONU no período de 1978 a 2009.
Fonte: CETESB (2009).
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O expressivo percentual de acidentes com produtos perigosos da Classe 3 se
justifica pelo movimentação de líquidos inflamáveis que é muito superior às demais
classes. Tratam-se de produtos como a gasolina, óleo diesel, óleo combustível,
álcool, dentre outros.
Especificamente para o transporte ferroviário, os dados da CETESB apontam
para 71% dos acidentes envolvendo as substâncias da Classe 3 – Líquidos
Inflamáveis, seguido pela Classe 4 – Sólidos Inflamáveis com 10% do total de
acidentes. A Figura 8 apresenta os percentuais de acidentes por classe de risco da
ONU para o transporte ferroviário.

Figura 8 – Percentual de acidentes no modal ferroviário por classe de produto no período
de 1978 a 2009.
Fonte: CETESB (2009).

Verifica-se que no modal ferroviário também prevalecem os acidentes com os
líquidos inflamáveis, pelos mesmos motivos apontados para o transporte ferroviário.
A principal diferença entre esses modais é relacionada aos segundo maior
percentual de acidentes, pois os produtos da classe 8, corrosivos, tem
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predominância no transporte rodoviário, ao passo que nas ferrovias essa colocação
pertence ao sólidos inflamáveis. Já para o terceiro maior percentual, os gases
predominam em ambos os modais.
Os números e percentuais são representativos apenas para o universo de
acidentes efetivamente comunicados ao órgão ambiental paulista, como é o caso do
acidente ilustrado na Figura 9. Portanto, não refletem exatamente a realidade do
Estado de São Paulo e tampouco do país.

Figura 9 – Acidente ferroviário com vagões-tanques transportando líquido inflamável.
Fonte: CETESB (2004).

A seguir é apresentada a Tabela 10 contendo uma síntese dos principais
acidentes ferroviários com produtos perigosos ocorridos no mundo, compilado a
partir de banco de dados da UNEP, CETESB, National Transportation Safety Board
(NTSB) e European Railway Agency Database of Interoperability and Safety
(ERADIS). Convém ressaltar que foram encontradas outras fontes de dados sobre
acidentes nesse modal, todavia foram desconsideradas para o presente estudo por
não se tratarem de fontes oficiais ou mesmo pela imprecisão das informações
existentes.

Tabela 10 – Principais acidentes ferroviários com produtos perigosos no mundo (continua).
Ano

Acidente

Local

Produto

Consequência

1978

Vazamento

Youngstown, USA

Cloro

8 mortos e 138 feridos

1979

Descarrilamento

Mississauga, Canada

Cloro e Propano

250 mil evacuados

1988

Vazamento

Chakhnounia, USSR

Pesticidas

20 mil evacuados

Alberton, USA

Cloro e Hidróxido de Potássio

Uberaba Brasil

Gasolina e diesel

1996

Descarrilamento e
vazamento

1 óbito, 300 intoxicados, 1000
evacuados e 1.000 m3

Descarrilamento,
1998

tombamento, vazamento e

50 óbitos

incêndio
Ruptura catastrófica de 5 tanques, 1
2002

Descarrilamento e
vazamento

North Dakota, USA

Amônia Anidra

óbito e 333 feridos. Danos da ordem
US$ 2 milhões e US$ 8 milhões de custo
para remediação

2002

2002

Descarrilamento,
tombamento e vazamento
Descarrilamento,
tombamento e vazamento

São Paulo, Brasil

Teerã, Irã

Óleo diesel, gasolina e óleo
combustível

203 m3 vazados, contaminação de solo,
vegetação e captação de água para
consumo humano

Líquidos inflamáveis, nitrato de

300 óbitos, sobretudo envolvidos nas

amônio e outros

ações de resposta
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Tabela 10 – Principais acidentes ferroviários com produtos perigosos no mundo (conclusão).
2003

Descarrilamento,
tombamento e vazamento

São Paulo, Brasil

Óleo Diesel

Uberaba, Brasil

Álcool

Descarrilamento,
2003

tombamento, vazamento e
incêndio

2005

Colisão entre trens seguido
de vazamento de cloro

vagões, descarrilamento,

nascente
900 m3 vazados, contaminação de solo
e recurso hídricos e incêndio
9 óbitos, 554 intoxicados e 5.400

South Carolina, USA

Cloro

pessoas evacuadas. Danos de US$ 7
milhões

Desprendimento de
2009

40 m3 vazados, contaminação de solo e

Itália

Butano

vazamento e explosão

22 óbitos, 22 feridos e danos materiais
às propriedades lindeiras

Fontes: UNEP/APELL (2007), CETESB (2008), NTSB (2002-2009), ERADIS (2009).
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Embora não seja específico para o seguimento ferroviário, o estudo
desenvolvido pela Federal Motor Carrier Safety Administration (2001, p.100-102)
para o USDOT, pode servir como parâmetro para a ordem de grandeza dos custos
envolvidos nos acidentes com produtos perigosos.
Sob o título Comparative Risks of Hazardous Materials and Non-Hazardous
Materials Truck Shipment Accidents/Incidentes, o estudo aponta que a média de
acidentes acidentes/incidentes no transporte rodoviário de produtos perigosos é de
15.000 eventos nos Estados Unidos da América, cujo custo anual à sociedade é da
ordem de US$ 1,2 bilhões. Desse montante, estimou-se que 80% dos custos são
representados por danos à saúde e fatalidades. O estudo baseou-se sobretudo no
banco de dados Hazardous Materials Information System (HMIS) do USDOT, por ser
a fonte de consulta mais representativa naquele país.
Barboza (2009, p.31) estimou que o custo dos acidentes ferroviários ocorridos
na malha da Transnordestina Logística S.A. no período de 1992 a 1998 foi da ordem
de R$ 30,2 milhões para os 3.269 eventos ocorridos. Deve-se ressaltar que tais
números não são relativos somente a acidentes com produtos perigosos.
Conforme demonstrado, os acidentes com produtos perigosos durante o
transporte ferroviário são fonte de preocupação devido aos severos impactos
ambientais; às injúrias à saúde e segurança humana das comunidades lindeiras às
ferrovias; aos danos às propriedades públicas e privadas; as perdas financeiras para
o empreendedor, municípios, estados e mesmo para o país decorrentes dos danos
diretos e indiretos dos acidentes, bem como pela paralisação do escoamento de
cargas; e por fim, o comprometimento da imagem do empreendedor perante a
opinião pública. A Figura 10 ilustra, de forma simplificada, as principais
consequências associadas aos acidentes com produtos perigosos no modal
ferroviário.
Tais acidentes podem implicar em responsabilização das empresas que
administram as ferrovias, tanto na esfera penal, cível como na administrativa, com as
conseqüentes sanções previstas na legislação pertinente.
Por tais razões os órgãos públicos competentes têm se debruçado sobre a
questão, resultando na elaboração de instrumentos legais e normativos, na
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fiscalização das concessionárias, na regularização da malha existente por meio do
licenciamento ambiental e no fomento financeiro ao desenvolvimento do setor.
Outra importante vertente que incide sobre as conseqüências dos acidentes
com produtos perigosos, porém ainda insipiente no Brasil, é relacionado ao seguro
ambiental para acidentes. Quer seja pela própria necessidade de mercado que
impulsione

a

iniciativa

privada,

empreendedores

e

seguradoras,

que

por

normatização governamental, trata-se de um importante instrumento para garantir
que as ações de mitigação dos impactos ambientais tenham o devido aporte
financeiro. Vale lembrar que alguns acidentes podem atingir cifras milionárias para a
limpeza e recuperação dos ambientes afetados.

Figura 10 – Principais consequências dos acidentes ferroviários com produtos perigosos.
Fonte: Elaborado pelo Autor (2010).
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Do outro lado, a iniciativa privada deste seguimento têm direcionado esforços
crescentes para a mitigação desse problema. Conforme citado, os investimentos na
melhoria da malha são bastante significativos, assim como o aprimoramento das
tecnologias de segurança e o foco na gestão integrada de segurança, meio
ambiente e qualidade.
As ações preventivas e mitigadores desse episódios acidentais consolidam-se
no processo de gestão conhecido como Gerenciamento de Riscos, cujos princípios e
métodos são abordados na seqüência.
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5

GERENCIAMENTO DE RISCOS

O gerenciamento de riscos como é praticado hoje, teve sua origem nas
pesquisas

de

H.

W.

Heinrich

em

1931

que,

embora

de

caráter

ocupacional/trabalhista, já apontavam para os acidentes sem lesão porém com
danos à propriedade.
Em 1966, o americano Frank Bird Jr. tornou-se notório por seus trabalhos na
área de controle dos danos no setor metalúrgico, depois aprimorados pelo
canadense John A. Fletcher na forma do controle total de perdas.
Segundo Serpa (1999), na década de 70 e início de 80 acidentes industriais
significativos causaram milhares de óbitos e vultuosos prejuízos econômicos.
Flixborough em 1974 na Inglaterra, Seveso em 1976 na Itália e Bhopal em 1984 na
Índia, foram impulsionadores de diversas legislações internacionais para a regulação
dos riscos industriais ampliados.
Em paralelo, conforme o mesmo autor, Willie Hamer incorporou técnicas de
segurança de sistemas da Força Aérea e programas espaciais americanos aos
processos produtivos, bem como os conceitos de confiabilidade adotados pela
indústria nuclear passaram a ser incorporados na avaliação dos riscos maiores das
indústrias.
No Brasil, a abordagem mais significativa sobre gerenciamento de risco data de
1986 quando a Cetesb criou o primeiro curso de análise de riscos do país. Nesse
mesmo ano, os Estudos de Análise de Risco passaram a ser exigidos no bojo do
Estudos de Impacto Ambiental, implantado pela Resolução Conama nº 1, de 23 de
janeiro de 1986.
Em 2003, foi a vez do mesmo órgão paulista lançar a norma P4.261 “Manual de
orientação para a elaboração de estudo de análise de riscos”, marco no
estabelecimento de diretrizes para a elaboração de EAR, PGR e PAE, utilizado
como referência em diversos estados do país.
O gerenciamento de riscos pode ser definido como um conjunto de ações
voltadas, tanto para a prevenção de acidentes, como para a minimização de
eventuais impactos quando da ocorrência desses eventos indesejados (CETESB,
2002).
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Morgado e Brasil (1998, apud REAL, 2000) relatam que “o gerenciamento de
riscos é o processo de tomar e executar decisões que minimizem os efeitos
adversos que as perdas acidentais possam ter sobre uma organização”.
Serpa (1999) assevera que gerenciar os riscos significa formular e implantar
medidas e procedimentos técnicos e administrativos para prevenir, controlar e
reduzir os riscos existentes em um dado empreendimento.
O pressuposto do gerenciamento de riscos é o diagnóstico da instalação ou
atividade de interesse por meio de um estudo de análise e avaliação dos riscos
qualitativos e/ou quantitativos associados à vulnerabilidade social e ambiental da
área. Uma vez implantadas as medidas para redução da frequência e das
consequências dos eventos indesejáveis, caminha-se para a manutenção das
condições aceitáveis ou toleráveis do risco dentro desses padrões ao longo da vida
útil do empreendimento, o que se dá pelo PGR.
Embora o caráter do gerenciamento dos riscos seja a prevenção (Figura 11),
portanto voltado para evitar os acidentes, seu conteúdo prevê também a preparação
para as emergências por meio do planejamento das ações de intervenção
representado pelo PAE.
Pode-se observar na Figura 11 a relação existente entre o aumento de
investimentos na prevenção de acidentes como fator de redução da frequência de
acidentes e o incremento nos investimentos para a intervenção emergencial como
indutor de redução (mitigação) das consequências.
O Gerenciamento de Riscos como é praticado atualmente, está sujeito a
regramento legalmente estabelecido pelos órgão estaduais e federal de meio
ambiente, cujo escopo é abordado a seguir.
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Figura 11 – Correlação entre a prevenção e a mitigação de impactos no gerenciamento de
riscos.
Fonte: Elaborado pelo Autor (2010).

5.1

Etapas do gerenciamento de riscos
De uma forma geral, os padrões legais adotados no Brasil preconizam que o

gerenciamento de riscos é composto pelas etapas de EAR, PGR e PAE.
Não se pretende aqui uma abordagem aprofundada sobre o gerenciamento de
riscos, mas tão somente uma breve explanação para posteriormente introduzir o
tema que é o objeto central do presente estudo.
5.1.1 Estudo de análise de riscos
As etapas que compõem um Estudo de Análise de Riscos são resumidas a
seguir. Conforme já mencionado, existem pequenas variações de um estado para
outro do Brasil, todavia o fio condutor é o mesmo.
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5.1.1.1 Análise histórica
O primeiro dos estudos que antecedem ao EAR é representado pela análise
histórica. Para tanto são utilizadas as bases de dados secundários oriundos de
estudos ambientais existentes e/ou levantamento junto aos órgãos públicos
estaduais e/ou entidades privadas correlatas, se disponíveis.
A análise histórica compreende o levantamento de dados sobre acidentes
com produtos perigosos ocorridos no empreendimento sob estudo em um período
representativo. Normalmente são considerados eventos ocorridos desde a criação
do empreendimento, todavia tais informações nem sempre estão disponíveis.
Especificamente para empreendimentos ferroviários, com raras exceções, os dados
disponíveis são referentes ao período pós-concessão das ferrovias.
Na inexistência de informações do próprio empreendimento, são utilizados
dados de outros empreendimentos similares ou de fontes oficiais (órgãos públicos) e
bases de dados internacionais confiáveis como The Major Hazard Incidents Data
Service (MHIDAS), Netherlands Organization for Applied Scientific Research (TNO)
e Conservation of Clean Air and Water in Europe (CONCAWE).
As informações relevantes para o EAR que são extraídas dessa análise, são
relacionadas

à

quantidade

de

acidentes

ocorridos,

frequência,

causas

e

consequências, ou seja, aquelas que permitem definir a tipologia acidental que irá
subsidiar a identificação de perigos e cálculos de consequência e análise de
vulnerabilidade.
5.1.1.2 Caracterização do empreendimento e da região
Consiste no levantamento dos insumos básicos representados pelos dados
de processo, produtos, sistemas de proteção, memorial descritivo, plantas,
fluxogramas, dentre outros.
As peculiaridades do entorno que possam afetar ou serem afetadas pelo
empreendimento são obtidas a partir de dados secundários disponíveis em fontes
oficias (IBGE, IPEA, MMA, ANA, IBAMA, INPE, etc.) ou por meio de levantamento
de dados primários em campo. As principais informações são referentes aos
aspectos fisiográficos, meteorológicos, uso e ocupação do solo, dentre outros.
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5.1.1.3 Identificação das substâncias de interesse
A identificação dos produtos perigosos manipulados pelo empreendimento
são de fundamental interesse. Aqui também cabe uma ressalva quanto à amplitude
do levantamento. Para empreendimentos que manipulem uma variedade pequena
de produtos perigosos o volume de informações e tratamento dos dados é factível,
todavia se dezenas ou centenas de produtos estão envolvidos, como no caso do
transporte ferroviário, o resultado é pouco produtivo em face das dificuldades
enfrentadas.
Outro fator a ser considerado, é a utilização das informações resultantes.
Centenas de produtos implicam em um EAR extremamente complexo e com pouco
resultado prático e aplicável. Para a solução dessa questão a Cetesb (2003), em
sua norma P4.261, adota alguns produtos como referência para as substâncias que
tenham propriedades físico-químicas semelhantes. Por exemplo, o n-Hexano é
usado como referência para a simulação da gasolina e outros hidrocarbonetos.
Dessa forma, admiti-se a possibilidade de agrupar os produtos segundo a
classificação da ONU já mencionada. Como esta classificação considera as
características físicas e químicas dos produtos perigosos, espera-se comportamento
semelhante para um mesmo agrupamento. É evidente que para efeito da simulação
de consequências com softwares específicos não se aplica simplesmente a classe
de produto, para tanto é necessário utilizar as características físico-químicas da
substância de referência, conforme citado.
5.1.1.4 Identificação dos perigos
A partir das informações anteriores é desenvolvida a fase qualitativa do EAR
que compreende a definição das possíveis hipóteses e cenários acidentais na área
de interesse a partir de técnicas de identificação de perigos.
Dentre as técnicas mais empregadas, destaca-se a Análise Preliminar de
Perigos (APP), que considera as características dos produtos levantados nos
estudos preliminares, causas, consequências e as diferentes particularidades das
áreas circunvizinhas, culminando com a proposição de recomendações de melhoria
para a prevenção dos acidentes e/ou mitigação dos impactos. A Figura 12
demonstra um modelo de planilha de APP aplicável a uma ferrovia que considera
trechos específicos e homogêneos.
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Figura 12 – Modelo de planilha de Análise Preliminar de Perigos.
Fonte: ITSEMAP do Brasil (2008).

Vale destacar que o emprego da técnica APP é o mais difundido, entretanto
existem outros métodos mais refinados que podem sem utilizados para a
identificação do perigos de uma determinada atividade, como é o caso do transporte
ferroviário de produtos perigosos. Tais ferramentas consistem na Lista de
Verificação (Checklist), Análise “E se...” (What if...?), Análise de Modos de Falhas e
Efeitos (AMFE) e Estudo de Perigos e Operabilidade (HazOp).
5.1.1.5 Estimativa dos efeitos físicos e análise de vulnerabilidade
Uma vez identificados os perigos, suas causas, consequências e
estabelecidas as categorias de frequência, severidade e risco, são realizadas as
simulações dos possíveis efeitos físicos e impactos ambientais decorrentes dos
cenários acidentais considerados prioritários (análise de consequências).
Para tanto, são utilizados dados secundários para alimentar os softwares
que fazem as simulações dos efeitos físicos de sobrepressão, radiação térmica,
dispersão de nuvem tóxica. Tais dados consistem, basicamente, em pressão,
temperatura, rugosidade do terreno, velocidade do vento, vazão, diâmetro de furo,
características do produto simulado, dentre outros.
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A Figura 13, apresentada a seguir, é um exemplo do resultado da simulação
de consequências para efeito de sobrepressão gerada pela explosão de caminhãotanque contendo óleo diesel, feita a partir do software PHAST 6.53.1 da empresa
Det Norske Veritas (DNV) . O gradiente de cores indica o maior ou menor impacto à
comunidade e estruturas sob influência, variando desde rompimento de tímpano e
ruptura de vidros até óbitos e colapso de estruturas.

Figura 13 – Representação dos efeitos físicos de sobrepressão geradas por explosão de
vapores não confinados de óleo diesel em uma rodovia.
Fonte: Adaptado de ITSEMAP do Brasil (2004).

Vale destacar que, embora a análise de riscos convencional não tenha um
foco voltado para o meio ambiente, têm se tornado comum o emprego de softwares
específicos para a simulação de transporte (deriva) e dispersão de hidrocarbonetos
em corpos d’água ou dispersão de produtos químicos em geral.
Na Figura 14 é possível observar a simulação de deriva de uma mancha de
óleo diesel em um receptor hídrico, realizada com o software OILMAP desenvolvido
pela Applied Science Associates (ASA), Inc. A partir do ponto de lançamento (local
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do acidente) o software simula a probabilidade de óleo na água (0 a 100%) em
relação à distância atingida. Também podem ser a probabilidade de toque do óleo
nas margens, bem como simuladas as espessuras da lâmina do produto
sobrenadante até o limite possível para recolhimento, normalmente 0,05mm.
Outros softwares podem simular a dispersão dos produtos químico na
coluna d’água até os limites de toxicidade estabelecidos para os organismos
aquáticos (endpoints), como é o caso do CHEMMAP, também desenvolvido pela
Applied Science Associates (ASA), Inc.

Figura 14 – Simulação probabilística de mancha de óleo diesel na água liberada a partir de
vagão ferroviário em ponte sobre o Rio Paraná – SP.
Fonte: ALL (2007).

5.1.1.6 Estimativa da frequência de ocorrência de acidentes
Trata-se da fase quantitativa do EAR, para a qual se utiliza a Análise por
Árvores de Falhas (AAF) ou Análise por Árvores de Eventos (AAE) e as taxas de
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falhas de equipamentos definidas em bibliografias específicas ou pelos próprios
fabricantes.
5.1.1.7 Estimativa e avaliação do risco
Nas situações em que os efeitos físicos simulados extrapolem os limites do
empreendimento, são estimados e avaliados os riscos por meio do cálculo do risco
social e individual e sua confrontação com os critérios de tolerabilidade do órgão
ambiental. Se considerados intoleráveis, medidas físicas ou operacionais são
requeridas para a redução do risco até níveis considerados toleráveis.
5.1.1.8 Programa de gerenciamento de riscos
A prevenção dos acidentes em qualquer empreendimento que manipule
produtos perigosos, dentre os quais o transporte ferroviário, é feita por meio do PGR
que se constitui em um documento de gestão contendo as diretrizes para a redução
da frequência de acidentes e a redução dos impactos.
Nas palavras de Serpa (1999), o PGR estabelece também as atividades e
mecanismos voltados para as etapas de controle e verificação, de forma a assegurar
que as ações requeridas sejam implementadas para a adequada gestão dos riscos
associados às atividades desenvolvidas.
Como resultante do EAR, são geradas recomendações para redução e
controle dos riscos cujo gerenciamento de implantação é abordado no âmbito do
PGR que contempla, no mínimo, os itens a seguir descritos:
a. informações de segurança:
b. revisão dos riscos;
c. gerenciamento de modificações;
d. manutenção e garantia da integridade de sistemas críticos;
e. procedimentos operacionais;
f. capacitação de recursos humanos;
g. investigação de incidentes;
h. plano de ação de emergência; e
i. auditorias.
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5.1.1.9 Plano de ação de emergência
O PAE, que tem o caráter de mitigação de impactos, considera os resultados
do EAR, sendo desenvolvido, de forma geral, com o formato a seguir.
a. estrutura do plano;
b. descrição das instalações envolvidas;
c.

cenários acidentais considerados;

d. área de abrangência e limitações do plano;
e. estrutura organizacional, atribuições e responsabilidades dos envolvidos;
f.

fluxograma de acionamento;

g. ações de resposta às situações emergenciais;
h. recursos humanos e materiais;
i.

divulgação,

implantação,

integração

com

outras

instituições

e

manutenção do plano;
j.

política de treinamentos; e

k.

anexos: listas de acionamento dos órgãos participantes; mapeamento
das rotas (unifilares), recursos humanos e materiais; sistemas de
comunicação e sistemas de informação sobre produtos perigosos.

Alguns estados brasileiros adotam legislações ambientais com padrões de
planos ligeiramente diferenciados em sua estrutura, porém o contexto geral e
objetivos pretendidos são os mesmos.
A Figura 15 apresenta uma síntese das etapas que normalmente compõem
o gerenciamento de riscos.
Apesar de bem desenvolvidos e sedimentados os conceitos de análise e
gerenciamento de riscos, cujo foco tradicional é centrado nos impactos ao ser
humano e instalações, deve-se frisar que os estudos focados nos aspetos
ambientais ainda são insipientes. Todavia, algumas iniciativas têm surgido no
sentido de considerar os aspectos ambientais no bojo da análise de riscos, as quais
são objetos dos capítulos subseqüentes.
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Análise histórica de acidentes

Gerenciamento de riscos
convencional

Levantamento de dados e caracterização do empreendimento

Identificação e caracterização de produtos químicos
Levantamento e diagnóstico dos perigos (APP, HazOp, AMFE, etc.)
Estimativa dos efeitos físicos e análise de vulnerabilidade
Estimativa da frequência de ocorrência de acidentes
Estimativa e avaliação do risco
Programa de gerenciamento de riscos e plano para emergências

Figura 15 – Síntese das etapas do gerenciamento de riscos.
Fonte: Elaborado pelo Autor (2010).
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6

UTILIZAÇÃO DA ANÁLISE DE RISCOS AMBIENTAIS PARA O GERENCIAMENTO
DE RISCOS

Dentro do contexto de empreendimentos considerados lineares, tais como as
dutovias, o transporte rodoviário, ferroviário, aéreo e aquaviário de produtos
perigosos, a aplicação dos tradicionais conceitos dos estudos de análise de riscos,
programas de gerenciamento de riscos e planos de emergência, esbarram nas
limitações impostas pela linearidade, ou seja, as diferentes peculiaridades ao longo
do traçado.
O EAR é, convencionalmente, focado nos aspectos relacionados aos efeitos
tóxicos, sobrepressão e radiação térmica para os seres humanos e para as
estruturas rígidas (edificações) gerados a partir de uma instalação industrial fixa e
espacialmente bem delimitada. Aspectos ambientais, centrados nas consequências
ao meio físico e biótico, exceto pelo homem, são relegados a uma avaliação
meramente qualitativa no âmbito da análise preliminar de perigos. Veja-se o excerto
da Norma P4.261/03 do órgão ambiental do Estado de São Paulo:
De acordo com a visão da Cetesb, os riscos a serem avaliados devem
contemplar o levantamento de possíveis vítimas fatais, bem como os danos
à saúde da comunidade existente nas circunvizinhanças do
empreendimento (CETESB, 2003, p.29).

Observando

as

diretrizes

normativas

desse

mesmo

órgão

para

os

empreendimentos lineares, no caso as dutovias, pode-se notar que sempre é exigido
o EAR. Tal fato demonstra a importância dada a esse tipo de empreendimento
devido a sua linearidade e à multiplicidade de ambientes passíveis de serem
afetados, o que aponta para a abordagem ambiental na avaliação dos riscos,
conforme pode ser observado a seguir:
As instalações ou atividades que possam impor riscos ambientais, como por
exemplo derrames de produtos líquidos em corpos d’água, serão analisadas
de forma específica, uma vez que os estudos para a análise e avaliação
desses riscos devem ser definidos considerando a peculiaridade de cada
instalação e das áreas vulneráveis (CETESB, 2003, p. 8-9).

Apesar disso, não são estabelecidas diretrizes especificamente direcionadas
aos empreendimentos cujas instalações não estejam restritas a um único site, ou
seja, as instalações industriais que são o escopo principal da aludida norma. Dessa
forma os critérios técnicos são definidos aleatoriamente conforme a análise técnica
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feita sobre cada caso específico. O próprio documento faz essa afirmação, conforme
pode ser observado no texto extraído da norma:
O termo de referência aplica-se à avaliação dos riscos à população externa
ao empreendimento, não contemplando, por exemplo, riscos à saúde e à
segurança dos trabalhadores ou danos aos bens patrimoniais das
instalações analisadas. Os impactos ao meio ambiente serão avaliados
caso a caso, de forma específica, porém tal avaliação não será feita através
desse termo de referência (CETESB, 2003, p.17).

Por outro lado, esse mesmo órgão ambiental, a partir das evidentes estatísticas
de seu banco de dados, que apontavam para o modal rodoviário como principal
fonte dos acidentes envolvendo produtos perigosos, já havia buscado em 1998
soluções com enfoque nos aspectos ambientais e socioeconômicos para tais
empreendimentos lineares.
Nesse sentido, a mencionada Resolução SMA nº 81 de 1 de dezembro de 1998
inovou ao contemplar, em seu Anexo I, os critérios para a elaboração de planos de
emergência para as administradoras e concessionárias de rodovias. Foram então
estabelecidas exigências quanto ao mapeamento dos elementos ambientais e
socioeconômicos ao longo das rodovias, bem como aspectos voltados às
características da via, tais como obras de arte e interferência externas, inclusive com
orientações quanto à representação gráfica na forma de diagramas unifilares (Figura
16). Embora a definição desses pontos de interesse não tenha sido tecnicamente
fundamentada à época, sem dúvida representou importante passo para os
mapeamentos de sensibilidade que o sucederam.
Interessante estudo desenvolvido por Real (2000), voltado a sistemas de
informação no controle de riscos no transporte rodoviário de produtos perigosos,
menciona a importância do mapeamento e tratamento dos pontos críticos de uma
rodovia para a

prevenção primária – redução da frequência e consequências

(REAL, 2000, p.112). Todavia não são estabelecidos os critérios para mapear,
tampouco a definição para o que sejam pontos críticos, aspectos esses que não
prejudicam a qualidade do estudo citado. Acredita-se que isso se deva ao foco
centrado nos aspectos de segurança viária e impactos ao meio socioeconômico
pretendido pelo autor, portanto sem um viés ambiental.
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Figura 16 – Exemplo de diagrama unifilar para rodovias.
Fonte: DERSA (2009).

A análise convencional dos riscos, indiscutivelmente, representa um ganho do
ponto de vista social ao identificar, quantificar e controlar os riscos; todavia o viés
ambiental

ainda

requer

aprimoramentos,

principalmente

ao

se

considerar

empreendimentos lineares como rodovias e ferrovias.
A abordagem ambiental ganhou espaço, principalmente, a partir das mudanças
engendradas pela legislação relacionada aos derrames de óleo no mar e ambientes
costeiros. Segundo Poffo (2001) uma profusão de convenções internacionais,
recepcionadas pela legislação brasileira, surgiu a partir de 1970 em decorrência dos
grandes acidentes com navios petroleiros.
Considerando que os derrames de óleo nos ambientes costeiros implicavam em
uma grande diversidade de ambientes naturais ou antrópicos impactados,
significativamente maiores e mais dispersos do que em um uma instalação industrial,
foi uma consequência lógica que as diretrizes normativas e legais se direcionassem
para o estabelecimento de critérios de mapeamento e classificação de ambientes
heterogêneos.
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Os estudos mais significativos voltados para o estabelecimento de critérios de
sensibilidade dos ambientes naturais surgiram a partir do final da década de 70 com
Gundalach e Hayes que estabeleceram uma classificação desses habitats frente a
derrames de petróleo (WIECZORECK, 2006 e 2007, LIMA, BRITO & MILANELLI,
2008). De tais estudos decorreram as atuais ferramentas denominadas Cartas de
Sensibilidade, Mapas de Riscos Ambientais e, mais recentemente, Análise de Riscos
Ambientais.
O National Response Team (NRT, 2001) estabelece entre os requisitos para o
planejamento das ações de resposta emergenciais dos Estados Unidos da América,
a realização de análises de vulnerabilidade, cujos focos principais são as
comunidades e propriedades. Todavia menciona que a análise deve prover
informações sobre os “ambientes que podem ser afetados, os impactos nas áreas
naturais sensíveis e as espécies ameaçadas”, sem contudo delinear o embasamento
para definir tais áreas (NRT, 2001, p.27).
Em 2002, a Associação Brasileira de Terminais Líquidos (ABTL) que congrega
os principais terminais portuários de produtos químicos líquidos do Porto de Santos,
elaborou um estudo para subsidiar as ações preventivas e mitigadoras em caso de
acidentes ambientais.
Nos dizeres de Poffo (2007), o plano de emergência da ABTL foi inovador ao
considerar em seus estudos preliminares:
[...] informações sobre atividades dos terminais químicos, caracterização
das substâncias químicas manipuladas conforme sua periculosidade e
toxicidade humana e aquática; levantamento e caracterização dos cenários
acidentais; características hidrográficas e meteorológicas do estuário e da
baía de Santos; levantamento e classificação das áreas ecologicamente
sensíveis – seguindo metodologia do Ministério do Meio Ambiente sobre
índice de sensibilidade ambiental (MMA, 2004), estudo de simulação de
deriva de manchas para derramamentos de substâncias químicas e
procedimentos de resposta aos vazamentos, considerando que o
comportamento destas substâncias no corpo d’água muitas vezes difere dos
derramamentos de óleos escuros (POFFO, 2007, p.59).

OECD (2003) em seu Guiding Principles for Chemical Accident Prevention,
Preparedness and Response, que tem por objetivo estabelecer diretrizes gerais para
prevenir e preparar a resposta emergencial aos acidentes envolvendo substâncias
perigosas, define as golden rules (regras de ouro) para atingir tais objetivos.
Particularmente interessante, é a regra de ouro da indústria relativa ao
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gerenciamento: “conhecer os perigos e riscos das instalações onde existem
substâncias perigosas” (OECD, 2003, p.21).
Remete à avaliação dos riscos e identificação dos perigosos, dentre os quais,
enumera os desafios para a identificação das consequências ambientais dos
acidentes – número de receptores (e.g. flora e fauna); como os mesmos são
afetados; rotas (e.g. solo, águas subterrâneas e superficiais e ar); aspectos de
mobilidade, dispersão, reação e transformação dos produtos químicos no ambiente;
e banco de dados dos impactos ambientais de acidentes anteriores (OECD, 2003,
p.39). Em que pese as diretrizes atentarem também para a interface com o
transporte de produtos perigosos, não são estabelecidos claramente os métodos
para a avaliação dos riscos ao longo das rotas de transporte.
Em junho de 2004, o Ministério do Meio Ambiente do Brasil promulgou o Decreto
5.098/04 que criou o Plano Nacional de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida
a Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos, conhecido como
P2R2 (MMA, 2003). Além da estruturação nacional de resposta emergencial,
estabelecimento dos planos estaduais e a capacitação de equipes, o P2R2 visa ao
mapeamento de áreas de riscos no país a fim de estabelecer as estratégias de
resposta.
O mapeamento de áreas de risco previsto pelo P2R2, ainda não totalmente
desenvolvido até o presente momento, prevê que sejam identificados, caracterizados
e mapeados os empreendimentos e atividades que manuseiem produtos químicos
perigosos. Para tanto pretende se valer da análise de riscos para avaliar as relações
entre atividades com potencial para a geração de impactos, áreas contaminadas,
sítios frágeis ou vulneráveis, histórico de ocorrência de acidentes e unidades de
resposta.
O método do P2R2 pretende ainda que os resultados sejam apresentados em
um Banco de Dados associado a um Sistema de Informações Geográficas, no qual
sejam sobrepostas as fontes geradores com os ambientes passíveis de serem
atingidos. Dessa forma seriam identificadas as áreas de riscos, para as quais seriam
definidos um algoritmo de hierarquização dos riscos.
Dada a amplitude pretendida pelo P2R2 é normal que existam percalços no
processo de implantação de uma filosofia integrada de mapeamento e gestão de
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acidentes maiores. Tais dificuldades passam pela criação de paradigmas de
mapeamento, aporte de recursos, capacitação e planos de resposta estaduais e
nacional que efetivamente representem as diversidades regionais, bem pela
integração dos diversos atores envolvidos – órgãos ambientais, defesas civis, órgãos
de saúde, polícias rodoviárias, empresas da iniciativa privada, tais como as
concessionárias ferroviárias,dentre outras. Criar uma visão holística das questões
envolvidas nos acidentes maiores, que contemple a diversidade de atribuições e
interesses específicos dos órgãos públicos, com vista a um comprometimento com
os objetivos básicos de preservação da vida, meio ambiente e patrimônio, será o
maior desafio do P2R2.
O mapeamento de riscos, como instrumento de políticas públicas no Brasil,
também faz parte do rol de ações do Ministério da Integração Nacional (MIN, 2007),
portanto em sintonia com as ações do P2R2. O MIN prevê no Plano Nacional de
Defesa Civil, o Projeto de Mapeamento de Áreas de Riscos:
Esses projetos têm por finalidade difundir metodologias relacionadas com o
mapeamento das áreas de riscos intensificados de desastres.
O estudo das áreas de riscos de desastres permite a elaboração de bancos
de dados e de mapas temáticos, relacionados com ameaças,
vulnerabilidades e riscos de desastres, os quais servem de embasamento
para os Planos Diretores de Defesa Civil (MIN, 2007, p.22).

Cardoso Júnior (2004), propôs método para o planejamento do gerenciamento
de riscos no transporte do rodoviário de produtos perigosos a partir de uma análise
de riscos ambientais. A análise proposta pelo autor tem início com a caracterização
do trecho rodoviário de interesse, no qual são elencados a tipologia da via, situação
geográfica, extensão, declividade, redes de drenagens, recursos hídricos e seus
usos, intersecções, vias de acesso, ocupação das áreas lindeiras, ambientes
litorâneos, dentre outros.
A seguir o autor estabelece a frequência de acidentes com base em dados da
rodovia e estabelece classes de frequência (alta, média e baixa) para a definição
dos pontos críticos. Também é realizado um levantamento de campo para a
identificação dos produtos perigosos transportados segundo sua classe de risco
estabelecida pela ONU.
Os principais elementos ambientais enfocados pelo estudo compreendem os
recursos hídricos, por serem mais vulneráveis aos derrames, bem como os
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ecossistemas naturais representados pelas áreas de proteção de mananciais, ou
reservas florestais e ecológicas. Além desses, são priorizadas as área de ocupação
humana fixas (habitações) ou eventuais e os aspectos relativos às interferências e
cruzamentos (dutovias, galerias, linhas de transmissão, etc.).
Cardoso Júnior (2004) continua seu estudo analisando as consequências. Para
tanto adota os critérios estabelecidos pela National Academy of Sciences, conhecido
como Código NAS, “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” (CARDOSO JR., 2004, p.157).
Acrescenta:
Desta forma, obtém-se a consequência 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. (CARDOSO JÚNIOR., 2004,
p.158).

Para tais características, Cardoso Júnior (2004) estabelece os níveis alto, médio
e baixo de consequências e culmina com a criação de uma matriz de risco do tipo
3X3 na qual são cruzados os níveis de frequência e consequência para cada trecho
da rodovia sob estudo. Os resultados foram representados graficamente em mapas
na escala 1:5.000.
Antes da continuidade na abordagem das Cartas de Sensibilidade e Mapas de
Riscos Ambientais citados, convém que sejam explanados alguns conceitos básicos
importantes para a compreensão do tema.
6.1

Conceitos básicos
Alguns conceitos largamente empregados na análise e gerenciamento de

riscos, assim como no meio acadêmico relacionado às ciências naturais, são
fundamentais no desenvolvimento do presente estudo. Todavia, não raro, o emprego
dos termos técnicos podem ter conotações variadas, conforme o objetivo pretendido
e o seguimento de formação de quem os utiliza.
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Nesse

sentido,

são

explanados

os

conceitos

de

“sensibilidade”,

“suscetibilidade” e “vulnerabilidade”, tanto por sua relação direta com o presente
estudo como pela possibilidade de interpretações dúbias que possam interferir nos
resultados pretendidos.
6.1.1 Sensibilidade
No tocante aos instrumentos legais e normativos referentes ao tema, convém
citar primeiramente a Lei Federal nº 6.938 de 31 de agosto de 1981, conhecida
como Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA). Embora não mencione
explicitamente os conceitos de sensibilidade, cita em seu artigo 2º, inciso IV, que um
dos princípios da PNMA é a proteção dos ecossistemas com a preservação de áreas
representativas.
As áreas representativas não são elencadas, portanto o texto legal é vago
nesse aspecto. Mais ainda, no artigo 3º menciona que a poluição é a degradação da
qualidade ambiental que afete desfavoravelmente a biota. Em face disso,
compreende-se que o legislador definiu que todos os ecossistemas são relevantes,
mas não os categorizou.
A Lei Federal nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, ou Lei de Crimes
Ambientais, também não define claramente quais são os ambientes mais sensíveis.
Cita no artigo 15, inciso II, alínea ”e” que a pena para os crimes ambientais é mais
gravosa quando são atingidas áreas de unidades de conservação ou áreas sujeitas,
por ato do Poder Público, a regime especial de uso. Por outras palavras, as áreas
definidas em lei específica são consideradas prioritárias em função de suas
peculiaridades e relevância ambiental.
Os ambientes naturais considerados mais relevantes são protegidos por leis
municipais, estaduais e, sobretudo pela Lei Federal nº 9.985 de 18 de julho de 2000
que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC).
Estabelece no artigo 2º, inciso I, que unidade de conservação é:
[...] espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas
jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído
pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob
regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas
de proteção (BRASIL, 2000).
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Da leitura completa dessa lei, extrai-se que para a definição dessas áreas
relevantes são considerados os aspectos de diversidade biológica, existência de
espécies ameaçadas de extinção, áreas pouco antropizadas e que conservam
notável beleza cênica, recursos hídricos, usos e relevância para pesquisa científica.
Aqui são empregados critérios ligados ao meio físico, biótico e socioeconômico,
porém ainda de forma difusa e sem o estabelecimento de critérios quantitativos para
classificação das áreas ditas relevantes.
A Lei Federal nº 9.966 de 28 de abril 2000, também conhecida como Lei do
Óleo, contém em seu artigo 2º, inciso IV, a seguinte definição:
[...] áreas ecologicamente sensíveis: regiões das águas marítimas ou
interiores, definidas por ato do Poder Público, onde a prevenção, o controle
da poluição e a manutenção do equilíbrio ecológico exigem medidas
especiais para a proteção e a preservação do meio ambiente, com relação à
passagem de navios (BRASIL, 2000).

A mesma definição é dada pela Resolução Conama nº 398/2008, que trata de
derrames de óleo em ambientes costeiros, em seu artigo 2º, inciso II:
[...] áreas ecologicamente sensíveis: regiões das águas marítimas ou
interiores, onde a prevenção, o controle da poluição e a manutenção do
equilíbrio ecológico exigem medidas especiais para a proteção e a
preservação do meio ambiente (BRASIL, 2008).

Embora focado nos ambientes marítimos, ambos os excertos mostram que é
considerada sensível aquela área que por suas características ecológicas requeiram
medidas especiais para garantir sua proteção em face de um agente poluidor. Não
se específica, todavia, quais indicadores determinam a sensibilidade do ambiente.
Stern (2007) nos mostra que os termos sensibilidade e vulnerabilidade são
usados indistintamente pelos organismos relacionados aos derrames de petróleo
para definir a mesma situação. Segundo ele, os autores Gundalach e Hayes
classificam o meio de acordo com a sua vulnerabilidade. Mais ainda, o próprio
Hayes, o American Petroleum Institute (API), National Oceanic and Atmospheric
Administration

(NOAA,

2002),

International

Maritime

Organization

(IMO),

International Petroleum Industry Environmental Conservation Association (IPIECA,
1996) e MMA classificam o meio de acordo com a sua sensibilidade.
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Segundo o autor:
No trabalho apresentado por Oliveira et. al. (2003) primeiro é determinada a
vulnerabilidade da área, pela aplicação de cálculo da média ponderada de
valores dados aos parâmetros geológico, pedológico e geomorfológico.
Depois de definida a vulnerabilidade, é determinada a sensibilidade com
base no valor obtido para a vulnerabilidade, acrescido do parâmetro de uso
e ocupação do solo (STERN, 2007).

Wieczorek (2005 e 2006) indica que em 1978 Gundalach e Hayes
propuseram um critério de classificação de sensibilidade de ambientes focado nos
aspectos do meio físico que determinam a deposição e persistência do óleo nas
áreas afetadas pelos derrames. Tais aspectos consistem no tipo de substrato, por
exemplo, o grau de compactação e granulometria, e no hidrodinamismo que consiste
na maior ou menor exposição ao efeito das ondas marítimas. No subitem 6.2 serão
abordadas as Cartas de Sensibilidade a Derrames de Óleo (Cartas SAO) que são o
corolário atual dos estudos desses pioneiros.
Wieczorek (2006) relata que a sensibilidade biológica está relacionada com o
nível de resposta de um ecossistema a um impacto ambiental, que é medido “pelo
grau de alterações ocorridas no âmbito da produtividade, densidade, riqueza e
diversidade biológica”.
Nos ensina ainda que:
O impacto a uma comunidade será maior ou menor, a depender da
resistência ou da resiliência da comunidade. A resistência de uma
comunidade é a capacidade inerente que possui de não se alterar
funcionalmente depois de um impacto. A resiliência pode ser entendida
como a capacidade de retorno de uma comunidade às condições originais
após sofrer certo impacto. Quanto mais rápida sua capacidade de retorno
maior é a sua resiliência. A resistência e resiliência, por sua vez,
dependerão das características estruturais da comunidade como riqueza e
diversidade.
Assume-se que os aspectos biológicos mais importantes a serem
considerados na classificação de sensibilidade dos ambientes tropicais são:
riqueza, diversidade biológica, sensibilidade das espécies presentes, nível
de maturidade da população/comunidade, nível de sucessão, entre outros
(WIECZOREK, 2006, P.17-19).

A espécie, o estágio de desenvolvimento e a época do ano, também são
aspectos relacionados às comunidades biológicas que influem no nível de resposta
a uma situação de stress. Por stress ou estresse, entenda-se a “alteração ambiental
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que causa alguma resposta na população de interesse”. (LOPES & MILANELLI,
2001)
Os autores Underwood (1989), Gundlach et al. (1978) e Sutherland (1981)
(apud MILANELLI, 1994 e LOPES & MILANELLI, 2001) nos fornecem outros
valiosos indicadores para a definição do nível de sensibilidade de um determinado
ecossistema. Segundo os autores, a perturbação ou estresse consiste na alteração
ambiental que pode ou não causar alguma resposta da população de um
ecossistema. Classificam a perturbação segundo a existência ou não de resposta e
o tempo de recuperação da população afetada em: Tipo I - não causa resposta; Tipo
II - causa stress temporário, seguido de recuperação; e Tipo III - causa resposta
permanente, ou de longa duração.
Continuando com Milanelli (1994), a resistência ou inércia significa a
capacidade de uma população resistir às perturbações e pode ser medida como a
máxima magnitude de um tensor a qual não causa qualquer resposta. A resposta a
uma perturbação é definida em termos de estabilidade e elasticidade. A estabilidade
é a taxa de recuperação após o aparecimento do estresse, portanto uma população
é muito estável quando se recupera rapidamente após uma situação de estresse; já
a elasticidade é a capacidade de retorno ao equilíbrio. A amplitude máxima de
resposta a partir da qual ainda é possível a recuperação da população afetada é
denominada resiliência.
No exemplo dado pelo autor, ao se considerar uma população em equilíbrio
(ex.:1000 ind/ m²), exposta a um agente estressor que provoque a eliminação de
40% dos indivíduos, a resposta indica que a população se recupera; já para 50% de
indivíduos eliminados, a população não se recupera. A resiliência, nesse exemplo,
está entre 400 e 500 ind/ m².
A possibilidade de ações de limpeza após evento de poluição aguda ou
crônica, bem como a viabilidade de remediação de passivos que minimizem os
impactos adicionais, também determinam a sensibilidade de um ecossistema. Isso
significa que um ambiente atingido por um vazamento de produto químico onde não
há possibilidade de interferência sem causar danos adicionais significativos, é mais
sensível do que outro ambiente onde ações de limpeza e remediação são viáveis.
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Quando aplicada a ambiente antrópicos, a sensibilidade relaciona-se aos
aspectos socioeconômicos, tais como o tipo de atividade e as perdas associadas à
mesma. Wieczorek et al. (2010), em estudo realizado para dutos submarinos, toma
como exemplo um derrame de hidrocarbonetos afetando atividades de extrativismo,
tais como a pesca e a maricultura. As mesmas possuem uma elevada sensibilidade
já que podem ser paralisadas as atividades de pesca ou cultivo, com a conseqüente
redução dos estoques e os efeitos negativos na comercialização. Além do viés
econômico, existem diversas implicações de cunho social dentro da comunidade
afetada, variando de uma abrangência local até nacional.
Outro exemplo citado no mesmo estudo se refere àquelas atividades
relacionadas ao turismo, que são consideradas como de elevada sensibilidade a
derrames de produtos químicos. As perdas econômicas decorrentes podem impactar
seriamente as comunidades cuja subsistência esteja diretamente relacionada ao
turismo.
Para o presente estudo considera-se que a sensibilidade ambiental está
relacionada àqueles aspectos extrínsecos a um empreendimento ferroviário que por
suas particularidades, tais como as características do meio físico e resiliência das
comunidades biológicas, o tornam mais ou menos propenso aos impactos
decorrentes do contato com um agente estressor. Da mesma forma, adota-se como
sensibilidade socioeconômica aquelas peculiaridades das áreas lindeiras à ferrovia
que lhe confiram maior grau de impacto em face de um evento acidental quando
atingidas, ou seja, densidade populacional, nível de atividade econômica e
atividades com potencial para geração de efeitos potencializados (indústrias
químicas, petroquímicas, dentre outras).
6.1.2 Suscetibilidade
No tocante ao conceito de suscetibilidade, veja-se a definição adotada pelo
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (DNIT) em seu glossário
de termos técnicos ambientais rodoviários:
[...] fragilidade ambiental, áreas frágeis - O conceito de fragilidade ambiental
diz respeito à susceptibilidade do meio ambiente a qualquer tipo de dano,
inclusive à poluição. Daí a definição de ecossistemas ou áreas frágeis como
aquelas que, por suas características, são particularmente sensíveis aos
impactos ambientais adversos, de baixa resiliência e pouca capacidade de
recuperação. Por exemplo, são ambientalmente frágeis os lagos, as
lagunas, as encostas de forte declividade, as restingas, os manguezais, etc.
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"É a qualidade de uma área definida, a partir de opção política de vocação
do uso, em função da maior ou menor capacidade de manter e recuperar a
situação de equilíbrio do ecossistema alterado por uma determinada
agressão (poluição). Em função da fragilidade as áreas podem ser
caracterizadas como frágeis e não frágeis ou estáveis, relativamente a um
determinado fim. Os ecossistemas serão tão mais frágeis quanto menor a
capacidade de manter ou recuperar a situação de equilíbrio (estabilidade),
quer espacialmente quer no tempo" (DNIT, 2006, p.50).

Nesse caso, é estabelecida uma definição para fragilidade ambiental, pouco
usual por sinal. É feita menção à suscetibilidade, porém somente é explicitado o
conceito de sensibilidade, sendo que ambos delimitariam a fragilidade de um dado
ambiente. A sensibilidade é decorrente da resiliência e capacidade de recuperação
do ambiente aos impactos ambientais adversos. Depreende-se do texto que o autor
tenha admitido que a suscetibilidade está relacionada com a possibilidade de um
ambiente ser afetado por um evento de poluição.
A suscetibilidade, Wieczorek et al. (2010), poder ser conceituada como:
[...] a probabilidade de um ambiente ser atingido por algum evento ou
cenário acidental. Isso significa que nem sempre um ecossistema ou
ambiente próximo a uma fonte de poluição está susceptível aos impactos
dessa fonte. As condições ambientais, físicas, geomorfológicas, bem como
as características do poluente determinam a suscetibilidade (WIECZOREK
et al, 2010).

A suscetibilidade de um ambiente aos derrames de óleo, segundo Milanelli
(2003) “é a probabilidade do local receber óleo por estar na área de ação de uma
fonte” (MILANELLI, 2003, p.47). Dessa forma, a suscetibilidade de um dado
ambiente decorre dos fatores físicos intervenientes que facilitem ou dificultem o
intercurso de um produto vazado a partir de sua fonte até o receptor.
Considerando os ambientes aquáticos, esses fatores são representados pelo
hidrodinamismo, sentido e direção das correntes, marés, profundidades e relevo do
corpo receptor (WIECZOREK, 2005). Para os ambientes terrestres são as
características do relevo tais como a topografia e drenagem, assim como as
pedológicas – tipo de solo e granulometria – que irão definir a velocidade e sentido
do escoamento do produto e, portanto, se um determinado ecossistema pode ou não
ser atingido.
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Há que se considerar ainda as características do produto envolvido que
podem determinar o deslocamento e a permanência no meio. Solubilidade,
viscosidade, densidade, ponto de fulgor, ponto de ebulição são características físicoquímicas que podem determinar a área de abrangência do produto vazado, tanto no
ambiente aquático como no terrestre.
A suscetibilidade de um dado ambiente pode ser definida com base nas
características do ambiente (topografia, pedologia, etc.), na distância em relação à
fonte poluidora, no hidrodinamismo do receptor hídrico (ambiente lêntico ou lótico).
Podem ainda ser aplicados os modelos matemáticos computacionais já citados, que
cruzam as informações do meio físico com as características do produto químico
envolvido. Dessa forma, podem ser identificadas quais áreas são passíveis de serem
atingidas.
Nesse

estudo

é

adotada

como

definição

para

suscetibilidade

as

características de um empreendimento ferroviário que contribuem para a maior ou
menor freqüência de acidentes (raios de curva, taxa de dormentação insersível,
dentre outros) em associação à maior ou menor possibilidade de uma ambiente
externo ser atingido (tipologia do solo, distância em relação à ferrovia, dentre
outros).
6.1.3 Vulnerabilidade
Conforme mencionado no capítulo 5, no âmbito da análise de riscos
tradicional, a vulnerabilidade (CETESB, 2003) é obtida por meio de um estudo a
partir de modelos matemáticos para a previsão dos impactos danosos às pessoas,
instalações e ao meio ambiente. Os limites de tolerância são estabelecidos por meio
do parâmetro Probit (probabilidade) para os efeitos de sobrepressão advinda de
explosões, radiações térmicas e efeitos tóxicos. Está implícito no conceito que a
vulnerabilidade decorre da probabilidade do evento acidental atingir um dado
receptor e das consequências resultantes aos mesmos, que é determinada pelo
quão impactadas podem ser as estruturas e pessoas, valer dizer, sua sensibilidade.
Em relação ao termo vulnerabilidade, a Resolução SMA nº 81 de 1 de
dezembro de 1998 da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, em
seu anexo intitulado Planos de Emergência para o Atendimento a Acidentes no
Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, menciona:
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[...] áreas vulneráveis e interferências ao longo do traçado: deverão ser
caracterizadas as áreas vulneráveis aos impactos de produtos perigosos ao
longo da rodovia, considerando [...] aspectos fisiográficos do uso e da
ocupação das margens da rodovia [...] adensamentos populacionais [...]
proximidade ou transposição de mananciais, represas, lagoas, rios e
córregos [...] ambientes naturais: costeiros, como praias, enseadas, baías,
estuários, manguezais, costões entre outros; vegetações, como mata
natural, reflorestamento e áreas de proteção ambiental. Mencionar a
existência de atividade agrícola e pecuária ao longo do traçado da rodovia,
não havendo a necessidade de especificar tipos de cultura.

[...] quando da caracterização de uma área vulnerável que envolva corpos
d’água é de fundamental importância que sejam considerados: aspectos de
uso, afluência, existência de pontos de captação (tipo, superfície e/ou
profundidade), com as respectivas distâncias, em metros, de cada trecho
vulnerável, os quais deverão ser apresentados em forma de tabelas (SÃO
PAULO-SMA, 1998).

Por esse instrumento legal, o conceito de vulnerabilidade se aproxima e
confunde com o de sensibilidade, ao serem listados os aspectos do meio físico e
socioeconômico que normalmente podem ser impactos por derrames de produtos
perigosos transportados em rodovias. Percebe-se que o principal foco está
relacionado aos recursos hídricos, uma que vez que esses estão mais sujeitos a
serem atingidos pelos derrames. Empiricamente, estabeleceu-se como mais
vulnerável esse compartimento ambiental.
Consultando-se novamente o glossário de termos técnicos ambientais
rodoviários adotado pelo DNIT, observa-se que:
[...] vulnerabilidade ambiental – É entendida pela reduzida ou mesmo falta
de condição que tem os fatores ambientais da área de influência de
realizarem sua auto-capacitação, quanto à adaptabilidade, reorganização e
superação de seus atributos em relação a evolução natural do quadro
ambiental, procedendo-se uma ruptura nas relações essenciais do
ecossistema, havendo perda da sustentabilidade ambiental do território
(DNIT, 2006, p.107).

No caso em tela, a vulnerabilidade é decorrente da perda do equilíbrio de um
ecossistema por apresentar baixa ou nenhuma condição de se auto-recuperar após
uma intervenção de origem antrópica.
A Política Nacional de Defesa Civil (PNDC) conceitua a vulnerabilidade como
sendo:
[...] condição intrínseca ao corpo ou sistema receptor que, em interação com
a magnitude do evento ou acidente, caracteriza os efeitos adversos,
medidos em termos de intensidade dos danos prováveis.
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[...] relação existente entre a magnitude da ameaça, caso ela se concretize,
e a intensidade do dano conseqüente (BRASIL, 2007, p.8).

Segundo a PNDC, a vulnerabilidade é mensurável em termos de danos a um
dado ambiente, ou seja a consequência gerada a partir de um evento associada às
característica do receptor. Interessante notar que o texto faz alusão à intensidade,
entretanto, é afirmado que a vulnerabilidade é intrínseca ao ambiente, condição que
pertence à esfera da sensibilidade, em verdade.
O NRT, que congrega os esforços conjuntos de 16 agências federais norte
americanas, estipula que a vulnerabilidade é “a suscetibilidade da vida, da
propriedade e do meio ambiente para injúrias ou danos se um perigo potencial se
manifesta”. (NRT, 2001, p.27). Percebe-se que nessa definição vulnerabilidade e
suscetibilidade se confundem.
Milanelli (2003), relata que a vulnerabilidade, no tocante aos derrames de
óleo, é um termo complexo que envolve vários fatores, dentre eles: “suscetibilidade
(probabilidade do local receber óleo por estar na área de ação de uma fonte),
persistência do óleo no ambiente (expectativa de tempo em que o produto
permanece no ambiente – relacionado com a dinâmica do local e com o tipo de óleo)
e a sensibilidade intrínseca das espécies ao óleo” (MILANELLI, 2003, p.47).
Assim, a classificação de vulnerabilidade de um determinado ambiente natural
ou

feição

artificial,

depende

da

sensibilidade

intrínseca

deste

ambiente

(consequência de um determinado acidente) como da probabilidade do mesmo ser
atingido. Desta forma, ambientes que apresentam alta sensibilidade e alta
probabilidade de serem atingidos apresentam alta vulnerabilidade. Contrariamente,
ambientes de baixa sensibilidade e baixa probabilidade de serem atingidos
apresentam baixa vulnerabilidade.
Para o presente estudo adota-se que a vulnerabilidade de um dado
empreendimento ferroviário é a resultante da interação entre a sensibilidade
ambiental ou socioeconômica com a suscetibilidade do mesmo. Por outras palavras,
a maior ou menor vulnerabilidade depende do nível de sensibilidade dos aspectos
extrínsecos à ferrovia associado à maior ou menor freqüência de acidentes e
possibilidade das áreas externas serem atingidas.
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6.2

Cartas de sensibilidade aos derrames de óleo
As Cartas de Sensibilidade a Derrames de Óleo, conhecidas como cartas SAO,

evidentemente têm um foco direcionado aos hidrocarbonetos nos ambientes
costeiros, portanto um escopo diferenciado daquele pretendido nesse estudo.
Apesar disso, o método em questão é um importante paradigma a ser utilizado no
desenvolvimento do mapeamento de vulnerabilidade para empreendimentos
ferroviários, sobretudo no aspecto da representação gráfica dos resultados.
Conforme mencionado, Stern (2007) cita que os pioneiros no estabelecimento
de critérios para classificação de ambientes costeiros, foram Gundalach e Hayes em
1978. Os mesmos teriam indexado as feições geomorfológicas da faixa costeira
numa escala de vulnerabilidade variando de 1 a 10. A vulnerabilidade seria a
resultante dos fatores: tempo de residência do óleo, impacto biológico inicial e
energia do ambiente. Por energia do ambiente entenda-se o hidrodinamismo do
ambiente – nível de exposição à energia das ondas e ao fluxo de maré, as quais
determinam a efetividade da limpeza natural.
Essa

classificação

considerava

ainda

a

pedologia,

pois

os

autores

compreendiam que substratos consolidados são menos sensíveis ao óleo devido ao
maior espaço intersticial entre os grãos, condição que facilita a percolação do
poluente. Na vertente oposta, os substratos

inconsolidados possuem uma

granulometria menor e, por conseguinte, menor espaçamento entre os grãos,
dificultando a penetração do poluente.
O método de Gundalach e Hayes, todavia, considerava prioritariamente a
tipologia do meio físico. Não foram consideradas as diversidades de características
do agente estressor, no caso os diferentes tipos de hidrocarbonetos, tampouco a
resposta do meio biótico ao impacto gerado.
Owens e Robilliard (1981, apud WIECZOREK, BRITO e MILANELLI, 2007),
revisitaram o problema e propuseram que, além da classificação de sensibilidade do
ambiente baseada em parâmetros físicos, outros fatores importantes deveriam ser
considerados relevantes, como vulnerabilidade da biota local, locais de reprodução e
alimentação e variações sazonais locais.
Jansen et al. informam que:
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A partir de 1989 os mapas de sensibilidade começaram a ser elaborados
contendo três tipos principais de informações espaciais: a classificação da
sensibilidade dos ambientes de acordo com os índices de sensibilidade na
escala de 1 a 10; os recursos biológicos sensíveis ao óleo; e os recursos de
uso humano de valor comercial, recreacional ou de subsistência (1998,
apud WIECZOREK, BRITO e MILANELLI, 2007).

Foi em 1994, com o relatório Inland Oil Spills – Options for Minimizing
Environmental Impacts of Freshwater Spill Response, do API e NOAA, que os
aspectos relacionados ao tipo de óleo envolvido e capacidade de resposta do
ambiente passaram a ser consideradas. Foram ainda incluídos no critério, os
aspectos relacionados às ações de resposta para limpeza e remoção do óleo dos
ambientes atingidos para a definição da sensibilidade.
Ao considerar a ação humana no atendimento à emergência, o método
apontou para a importância da agilidade na resposta emergencial, uma vez que o
tempo demandado para a limpeza poderia aumentar o impacto devido ao maior
contato do produto com o meio. Da mesma forma, ações de limpeza em ambientes
muito sensíveis a agentes estressores adicionais ao óleo, tais como operações de
jateamento a alta pressão, pisoteio de sedimento e corte de vegetação, tenderiam a
agravar os impactos ao meio.
Ainda segundo Stern (2007), outro método foi apresentado em 1996 no
relatório Sensitivity Mapping For Oil Spill Response do IMO e IPIECA. As cartas de
sensibilidade deveriam apresentar “...maior variedade de informações relacionadas a
diversas categorias de derramamento de óleo e as escalas de mapeamento
propostas dependem do volume potencial de derramamento...” (STERN, 2007, p.19).
Nos dizeres de Stern:
Como o objetivo principal das Cartas SAO é o de possibilitar uma rápida
resposta aos derramamentos de óleo, em 1997 foram estabelecidos pela
NOAA o índice de sensibilidade ambiental (ESI, Environmental Sensitivity
Index, Índice de Sensibilidade Ambiental) e a representação desses nas
cartas através de ícones de fácil reconhecimento e identificação. Desta
forma, as Cartas SAO foram acrescidas de representações por símbolos de
locais de maior interesse ambiental e social, tais como locais de desova de
tartarugas, tanques de criação, pesca artesanal, marinas, áreas de especial
interesse turístico, etc (STERN, 2007, p.20).

Ferreira e Beaumord (2008) acrescentam que a NOAA estabeleceu um manual
de elaboração de mapeamento de sensibilidade a derrames de óleo em 2002. Tal
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regulação surgiu em razão da necessidade de se padronizar os mapas produzidos
nos Estados Unidos da América, segundo Wieczorek (2006, p.15).
No Brasil, com a Lei Federal nº 9.966 de 28 de abril de 2000, também
conhecida como a Lei do Óleo, e a Resolução Conama nº 293 de 12 de dezembro
de 2001, posteriormente revogada pela Resolução Conama nº 398 de junho de
2008, foram instituídas exigências legais voltadas para a identificação e classificação
dos elementos ambientais e socioeconômicos nas áreas sob influência dos
vazamentos de petróleo e seus derivados nos ambientes costeiros.
Em 2004, o Ministério do Meio Ambiente normatizou o método para elaboração
de cartas de sensibilidade ambiental para derramamentos de óleo nos ambientes da
costa brasileira sob o título “Especificações e Normas Técnicas para a Elaboração
de Cartas de Sensibilidade Ambiental para Derramamentos de Óleo – Cartas SAO”.
Tal normativa tomou como base os critérios estabelecidos pela NOAA em 2002. Nas
Figuras 17 e 18 são apresentados exemplos da representação cartográfica de
Cartas SAO.

Figura 17 – Exemplo de Carta de Sensibilidade Ambiental para Derramamentos de Óleo.
Fonte: ABTL (2009).
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Figura 18 – Exemplo de Carta de Sensibilidade Ambiental para Derramamentos de Óleo.
Fonte: CDSS (2009).
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O Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL) aplicado nas Cartas SAO, conforme
proposto pelo Ministério do Meio Ambiente, mantém os 10 níveis de classificação
adotados pela NOAA, todavia os mesmos foram adaptados para a realidade da
costa brasileira.
Os ambientes são classificados de acordo com o respectivo contorno da costa;
tipo, compactação e inclinação do substrato; aspectos biológicos associados e
principalmente grau de exposição de cada tipo de ambiente à energia de ondas e
marés, sendo o índice tanto maior quanto maior o grau de sensibilidade. As
características geomorfológicas de cada ambiente também são de grande
importância para orientar a seleção das técnicas, dos equipamentos e materiais que
poderão ser empregados nas ações de limpeza de estruturas artificiais, costões e
praias. Ao ISL são associadas cores para representação gráfica da linha de costa,
conforme mostrado na Tabela 11.

Tabela 11 – Índice de sensibilidade ambiental das feições costeiras (continua).
Cor Índice

ISL 1

ISL 2

Tipos de Costa


Costões rochosos lisos, de alta declividade, expostos



Falésias em rochas sedimentares, expostas



Estruturas artificiais lisas (paredões marítimos artificiais), expostas



Costões rochosos lisos, de declividade média a baixa, expostos



Terraços ou substratos de declividade média, expostos (terraço ou plataforma de
abrasão, terraço arenítico exumado bem consolidado, etc.)



Praias dissipativas de areia média a fina, expostas



Faixas arenosas contíguas à praia, não vegetadas, sujeitas à ação de ressacas
(restingas isoladas ou múltiplas, feixes alongados de restingas tipo “long beach”)



Escarpas e taludes íngremes (Barreiras e Tabuleiros Litorâneos), expostos



Campos de dunas expostas



Praias de areia grossa



Praias intermediárias de areia fina a média, expostas



Praias de areia fina a média, abrigadas



Praias mistas de areia e cascalho, ou conchas e fragmentos de corais



Terraço/plataforma de abrasão de superfície irregular ou recoberta de vegetação



Recifes areníticos em franja

ISL 3

ISL 4

ISL 5
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Tabela 12 – Índice de sensibilidade ambiental das feições costeiras (conclusão).
Cor Índice

ISL 6

ISL 7

ISL 8

ISL 9

ISL 10

Tipos de Costa


Praias de cascalho (seixos e calhaus)



Costa de detritos calcários



Depósito de tálus



Enrocamentos (“rip-rap”, guia corrente, quebra-mar) expostos



Plataforma/terraço exumado recoberto concreções lateríticas (disformes e porosas)



Planície de maré arenosa exposta



Terraço de baixa-mar



Escarpa / encosta de rocha lisa, abrigada



Escarpa / encosta de rocha não lisa, abrigada



Escarpas e taludes íngremes de areia, abrigados



Enrocamentos (“rip-rap” e outras estruturas artificiais não lisas) abrigados



Planície de maré arenosa/lamosa abrigada e áreas úmidas não vegetadas



Terraço de baixa-mar lamoso abrigado



Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais



Deltas e barras de rios vegetados



Terraços alagadiços, banhados, brejos, margens de rios e lagoas



Brejo salobro ou de água salgada, com vegetação adaptada; apicum



Marismas ou manguezal (mangues frontais e mangues de estuários)

Fonte: MMA (2004).

O mapeamento de sensibilidade ambiental também vem sendo empregado
para ambientes fluviais, embora ainda não existam diretrizes governamentais
estabelecendo uma padronização.
Wieczorek (2005 e 2006) relata a existência de um documento técnico,
elaborado pela Petrobras em 2002, denominado Adaptação do Índice de
Sensibilidade Ambiental a Derramamentos de Óleo da NOAA às Feições Fluviais
Amazônicas, que

estabelece metodologia para o mapeamento fluvial na bacia

amazônica.
Tal método vem sendo aplicado em outras regiões, evidentemente com os
ajustes necessários à realidade de cada área sob estudo. Segundo o autor, as
margens fluviais, ou seja, o limite entre terra e água, são representadas em mapas
pelo código de cores referente ao Índice de Sensibilidade Ambiental (ISA), que
corresponde ao mesmo critério empregado para ambientes costeiros e estuarinos.
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A Figura 19 contém um exemplo da representação cartográfica de um
mapeamento de sensibilidade para ambiente fluvial, elaborado para uma travessia
rodoviária sobre o Rio Tocantins, adaptado a partir do método citado acima.
O índice de sensibilidade ambiental fluvial também adota uma classificação
variando de 1 a 10, que segundo o estudo desenvolvido pela Petrobras (2002)
considera “o respectivo contorno da costa; tipo, compactação e inclinação do
substrato; aspectos biológicos associados e principalmente grau de exposição de
cada tipo de ambiente à energia (hidrodinamismo do corpo d’água), sendo o índice
tanto maior quanto maior o grau de sensibilidade”.
A Tabela 12 a seguir, mostra a associação entre as cores, índices e o tipo de
feição fluvial.

Figura 19 – Exemplo de carta de sensibilidade para ambiente fluvial.
Fonte: DERTINS (2007).
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Tabela 13 – Classificação do ISA para ambientes fluviais.
Cor

Índice
ISA 1
ISA 2
ISA 3
ISA 4

ISA 5
ISA 6
ISA 7
ISA 8

ISA 9
ISA 10

Tipos de Margem


Estrutura Artificial



Margens rochosas



Lajes



Afloramentos rochosos



Corredeiras



Cachoeiras



Escarpas



Barrancas



Praias ou banco de areia/seixo exposta



Praias ou banco de areia/seixo abrigada



Praia ou banco de lama exposto



Praia ou banco de lama abrigado



Zona de confluência de rios e lagos



Vegetação alagada, várzea, macrófitas aquáticas

Fonte: Petrobras (2002), MMA (2004).

Estudo singular, que merece menção, foi o cruzamento da classificação ISL
com a probabilidade de um determinado ambiente ser atingido, o que resultou na
vulnerabilidade dos compartimentos ambientais de um receptor hídrico que poderia
ser atingido por um eventual vazamento de hidrocarboneto de uma dutovia. A Figura
20 contém um exemplo da representação cartográfica empregando o método
mencionado.
Gerou-se uma matriz de risco modificada a partir de estudo desenvolvido em
trabalho de Silva & Araújo datado de 2004 (WICZOREK et al., 2010). A Tabela 13, a
seguir apresenta a matriz de vulnerabilidade ambiental das feições preconizada no
estudo mencionado. Aliado ao ISL, a probabilidade do ambiente ser atingido foi

91

expressa em percentil variando entre 0 e 100%. Já o resultado, em termos de
vulnerabilidade, foi expresso de forma qualitativa, sendo: risco muito baixo (MB),
risco baixo (BB), risco médio (MM), risco alto (AA) e risco muito alto (MA).

Tabela 14 – Matriz de vulnerabilidade ambiental.
Consequência

Probabilidade

ISL

0-10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

1

MB

MB

MB

MB

BB

BB

BB

MM

MM

AA

2

MB

MB

MB

MB

BB

BB

BB

MM

MM

AA

3

MB

MB

MB

BB

BB

BB

MM

MM

AA

AA

4

MB

MB

BB

BB

BB

MM

MM

MM

AA

AA

5

MB

BB

BB

BB

MM

MM

MM

AA

AA

MA

6

BB

BB

BB

MM

MM

MM

AA

AA

AA

MA

7

BB

BB

MM

MM

MM

AA

AA

AA

MA

MA

8

BB

MM

MM

MM

AA

AA

AA

MA

MA

MA

9

MM

MM

MM

AA

AA

AA

MA

MA

MA

MA

10

MM

MM

AA

AA

AA

AA

MA

MA

MA

MA

Fonte: Wieczorek et al. (2010).

Figura 20 – Exemplo de Mapa de Risco Ambiental considerando a sensibilidade e a probabilidade dos ambientes serem atingidos.
Fonte: Wieczorek et al. (2010).
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Por fim, a representação cartográfica dos mapas de sensibilidade, quer sejam
para os ambientes costeiros/estuários ou fluviais, se valem de ícones para
representar a localização dos recursos biológicos ou socioeconômicos de interesse.
Conforme exemplificado na Figura 21 a seguir.

Figura 21 – Exemplo de ícones empregados em cartas de sensibilidade.
Fonte: MMA (2004).

6.3

Mapeamento de riscos ambientais
Outra iniciativa bastante significativa, na esteira das cartas de sensibilidade, foi

adotada pela Cetesb e pela Petrobras em 2005. O Mapeamento de Riscos
Ambientais (MARA) foi concebido para dutovias e consistiu em uma metodologia que
permitisse o “...conhecimento e análise dos elementos ambientais mais vulneráveis
ao longo das faixas de dutos, na ocorrência de derrames acidentais de
hidrocarbonetos líquidos, no ambiente” (MENDES at al.,2005).
O MARA, diversamente das Cartas SAO, não é focado exclusivamente nos
recursos hídricos costeiros e suas respectivas feições marginais. Além desses
ambientes, o método busca mapear e classificar os ambientes terrestres que podem
ser afetados por um derrame de hidrocarbonetos.
Segundo os autores o método proposto no MARA:
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[...] não busca avaliar o Risco Ambiental, mas o analisa perante a
sensibilidade dos ambientes terrestres das regiões próximas sob
interferência do duto. O produto resultante é de grande valia para os Planos
de Emergências Locais e Individuais.
O MARA é uma metodologia a ser adotado nos estudos de oleodutos em
complementação aos estudos de segurança da população limítrofe ao duto.
O MARA busca analisar de forma qualitativa a correlação entre
sensibilidade ambiental, volumes vazados no ambientes vulneráveis ao
derramamento de óleo, práticas e recursos das ações de contingência e
ações de mitigação para proteção dos elementos ambientais e usos
socioeconômicos, de forma a complementar os Planos de Ação de
Emergência da Petrobras/Transpetro (MENDES et al., 2005).

Grosso modo, o MARA utiliza os dados da Análise de Riscos referentes às
simulações dos volumes vazados ao longo do traçado do duto. Os volumes são
calculados a partir de softwares de simulação e, para a finalidade pretendida pelo
MARA, é considerado o maior volume vazado em cada trecho. Tais informações têm
grande relevância para a definição das possíveis áreas lindeiras a serem atingidas,
com ênfase nos receptores hídricos.
Definidos os volumes por trechos, passa-se ao levantamento e identificação
dos pontos notáveis ao longo da dutovia. “Tais pontos compreendem aqueles
elementos que podem interferir com a integridade do duto ou que podem ser
afetados pelos vazamentos ocorridos”. (MENDES et al, 2005). O MARA foca os
elementos ambientais, posto que os aspectos relacionados às comunidades são
tradicionalmente objetos do EAR.
São considerados como passíveis de classificação de sensibilidade, os
elementos relacionados direta e indiretamente à hidrografia, tais como captações
industriais, rurais ou urbanas, corpos d’água, áreas alagadas, matas ciliares,
unidades de conservação, dentre outras.
Os ambientes ou habitats classificados em níveis de maior ou menor
sensibilidade são aqueles definidos com base na tipologia de vegetação nativa
estabelecida nas Resoluções Conama nº 01/1994 e 07/1996, bem como nas
fitosionomias descritas por Mantovani (2003, apud MENDES et al., 2005). Vale dizer
que, para o MARA, as tipologias são representativas dos biomas da região sudeste e
centro oeste do Brasil.
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A classificação propriamente dita é a média resultante dos valores de 1 a 3,
sendo 1 o menor peso e 3 o maior, atribuídos aos parâmetros biodiversidade,
recuperação ambiental e sensibilidade.
A capacidade de recuperação ambiental dos ecossistemas é avaliada tendo
como referência a persistência dos produtos no ambiente, o grau de complexidade
das operações de limpeza e a capacidade de recuperação natural dos ambientes.
Na Tabela 14 é possível visualizar os ambientes, parâmetros, subitens, pesos
e classificação final adotados no MARA.
As ações de resposta emergencial ao derrames podem, assim, ser definidas e
priorizadas em tabelas de contingência que consideram a maior ou menor
sensibilidade de um dado ambiente identificado e classificado pelo método exposto.
Por fim, os dados de classificação e ícones representativos dos pontos
notáveis são representados graficamente em ambiente SIG e apresentados no
formato de Mapas de Elementos Ambientais. A Figura 22 exemplifica a
representação cartográfica de uma Mapeamento de Riscos Ambientais para uma
dutovia.
Deve-se frisar que a classificação de sensibilidade ambiental não era novidade
então, pois as Cartas SAO já estabeleciam método para tal. Entretanto, a grande
contribuição do MARA está relacionada ao emprego das diretrizes daquelas cartas e
sua adaptação para ambientes naturais terrestres.
A grande limitação do modelo, inclusive justificada pelos próprios elaboradores,
refere-se à classificação dos ambientes aquáticos dada a heterogeneidade desses
ambientes ao longo de uma dutovia. O grupo de trabalho não focou tal aspecto, mas
apontou para a necessidade do estabelecimento de critérios para tanto.
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Tabela 15 – Classificação de sensibilidade ambiental adotada no MARA.

Grau de Complexidade
das Operações de
Limpeza

Restrições à
Regeneração Natural

Nível de Sensibilidade

Classificação Final

Sensibilidade

Persistência do Óleo no
Ambiente

Recuperação ambiental

Grau de Complexidade
da Comunidade
Biológica

Biodiversidade

Raridade
Espécies Raras

Ambientes / Habitats

Campo / Campo de Altitude

1

1

1

1

1

5

1ª

Vegetação de Dunas

1

1

1

1

1

5

1b

Campo de Restinga

2

1

2

1

2

8

2

Cerrado / Campo Cerrado

2

2

2

1

2

9

3

Mata Ciliar (Rio Encaixado)

2

2

2

2

2

10

4

Comunidades Rupestres

3

3

1

1

3

11

5ª

Campo Rupestre

3

3

1

1

3

11

5b

Floresta Estacional Semidecidual

3

2

2

2

2

11

5c

Jundu (Escrube)

2

2

2

3

3

12

6ª

Mata de Restinga sobre/entre

3

3

2

2

2

12

6b

2

3

1

3

3

12

6c

2

3

1

3

3

12

6d

Cerradão

3

2

3

2

2

12

6e

Mata de Restinga Paludosa

3

3

3

3

2

14

7

Mata Ciliar (Várzea / Alagado)

3

3

3

3

3

15

8

(Litorâneas)

Cordões Arenosos
Matas de Transição Restinga /
Encosta
Floresta Ombrófila Densa
Atlântica

Fonte: Mendes et al. (2005).

Figura 22 – Exemplo de um Mapeamento de Riscos Ambientais para dutovia.

Fonte: PETROBRAS (2008)
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Atualmente, o método preconizado pelas Cartas SAO e pelo MARA vêm sendo
adaptados para outros empreendimentos lineares, tais como rodovias e ferrovias nas
quais são transportados produtos perigosos. A Figura 23 apresenta um exemplo de
Mapa de Elementos Ambientais para uma ferrovia.

Figura 23 – Representação gráfica de mapeamento de elementos ambientais para
empreendimentos lineares, ferrovia sobre o Rio Paraná – SP.
Fonte: ALL (2007).

6.4

Sensibilidade dos recursos socioeconômicos
Como demonstrado, os métodos para mapeamento de sensibilidade ambiental

ao longo de empreendimentos lineares consideram tão somente os aspectos do
meio físico e biótico, não levando em conta os aspectos sociais e econômicos das
populações lindeiras. As Cartas SAO, no máximo, representam espacialmente por
meio de ícones quais são os recursos socioeconômicos nas áreas de influência, sem
contudo estabelecerem uma classificação que permita aferir qual a sensibilidade
dessas localidades.
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Uma categorização da sensibilidade destes recursos foi sugerida por
Wieczorek et al. (2010) em estudo de análise de riscos ambientais elaborado para
vazamento em uma dutovia. Os autores adotaram três indicadores para definição da
sensibilidade socioeconômica, conforme segue:
Impacto sócio-ambiental direto: este aspecto refere-se a impactos causados
por perdas diretas do recurso presente. Por exemplo, pontos fixos de pesca,
pontos de maricultura ou extração de recursos apresentam perdas diretas,
pois os pescadores deixam de exercer imediatamente suas atividades após
um acidente. [...] Perdas econômicas: este aspecto indica as perdas
econômicas geradas por eventuais paralisações de atividades portuárias ou
de turismo, por exemplo. [...] Perdas sociais: as perdas sociais podem ser
entendidas como aquelas onde não há danos econômicos diretos, no
entanto, pontos de relevante interesse social podem ser atingidos, como no
caso de sítios históricos, por exemplo (WIECZOREK et al., 2010).

Com base nesses indicadores, foi feita a categorização das consequências
(sensibilidade) aos recursos socioeconômicos, utilizando-se um critério baseado no
grau de impacto relativo esperado sobre os mesmos, conforme pode ser observado
na Tabela 15.

Tabela 16 – Categoria de sensibilidade (consequência) – recursos socioeconômicos.
Recurso Socioeconômico

Grau

Não repercute na economia local

1

Atividades de navegação (cais, píer)

2

Turismo/esporte (esportes náuticos, hotéis, marinas, praias)

3

Atividades e instalações industriais/portuárias

4

Atividades pesqueiras, maricultura, unidades de conservação, sítios históricos

5

Fonte: WIECZOREK et al. (2010).

Ainda na esteira dos autores, foi obtida a vulnerabilidade dos compartimentos
socioambientais levando-se em consideração a categorização de consequência que
foi cruzada com a probabilidade dos ambientes serem atingidos por um eventual
vazamento. Gerou-se uma matriz de risco modificada a partir de estudo
desenvolvido em trabalho de Silva & Araújo (2004, apud WIECZOREK et al., 2010).

100

A Tabela 16, a seguir apresenta a matriz de vulnerabilidade socioeconômica
das feições em um ambiente costeiro. A probabilidade do ambiente ser atingido foi
expressa em percentil variando entre 0 e 100%. A vulnerabilidade foi expressa de
forma qualitativa, sendo: muito baixo (MB), baixo (BB), médio (MM), alto (AA) e
muito alto (MA).

Tabela 17 – Matriz de vulnerabilidade socioeconômica.
Consequência
Rec. Social e

Probabilidade

0-10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

1

MB

MB

MB

MB

BB

BB

BB

MM

MM

AA

2

MB

MB

MB

BB

BB

BB

MM

MM

AA

AA

3

MB

BB

BB

BB

MM

MM

MM

AA

AA

MA

4

BB

BB

MM

MM

MM

AA

AA

AA

MA

MA

5

MM

MM

MM

AA

AA

AA

MA

MA

MA

MA

Econômico

Fonte: WIECZOREK et al. (2010).

6.5

Mapeamentos de vulnerabilidade em empreendimentos ferroviários
A análise de riscos ambientais e socioeconômicos para empreendimentos

ferroviários ainda é pouco representativa no Brasil. Mesmo ao se considerar a
análise de risco tradicional, não é usual que sejam calculadas as frequências de
eventos acidentais, identificadas e simuladas as vulnerabilidades e, mais ainda,
calculado e analisado o risco individual e social.
Essa realidade é decorrente da anterioridade da existência da malha ferroviária
nacional em relação ao advento legal que estabeleceu as regras para o
licenciamento ambiental e, por conseguinte, a exigibilidade dos estudos de análise
de riscos. Os empreendimentos novos e as ampliações ferroviárias posteriores à
Política

Nacional

de

Meio

Ambiente

e

às

resoluções

do

regulamentaram o licenciamento ambiental, são submetidos ao EAR.

Conama

que
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Atualmente, o IBAMA tem submetido os empreendimentos existentes ao
processo de regularização da licença ambiental de operação. Assim, a antiga malha
brasileira gradualmente tem sido objeto de estudos de análise de riscos a fim de
garantir maior segurança às comunidades e prevenir os impactos ao meio ambiente.
Dentre os relatórios técnicos pesquisados, os mais representativos e que
serviram de subsídio para o presente estudo, foram desenvolvidos para efeito de
regularização da licença ambiental de operação de ferrovias.
Um passo significativo no sentido de mapear os aspectos ambientais e
socioeconômicos ao longo de uma ferrovia, foi dado pela antiga Ferroban, atual ALL.
No trecho da malha entre os municípios de Paulínia e Rubinéia no Estado de São
Paulo, perfazendo cerca de 700 quilômetros, foi realizado levantamento dos
aspectos lindeiros à ferrovia com vista à elaboração de diagrama unifilar para
subsídio do Plano de Emergência daquela empresa (ALL, 2006).
Realizou-se ainda a modelagem de deriva de mancha para óleo diesel no
receptor hídrico mais representativo do trecho, no caso o Rio Paraná, na divisa entre
os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Na área de influência determinada
pela simulação foram mapeadas as feições marginais do rio e elaborado mapa de
sensibilidade ambiental adaptado a partir do modelo preconizado para as Cartas
SAO (ALL, 2006).
Os mesmos levantamentos e estudos foram realizado para o trecho ferroviário
entre Bauru e Castilho no Estado de São Paulo, cerca de 500 quilômetros da antiga
Novoeste, incorporada pela ALL (ALL, 2006).
Em 2007, relatório técnico mais aprofundado e que também serviu como
subsídio para o presente estudo, foi elaborado para a Estrada de Ferro Vitória-Minas
da empresa VALE. Os cerca de 900 quilômetros de ferrovia foram submetidos a
levantamento de campo para identificação dos aspectos do meio físico, biótico e
antrópico, bem como das peculiaridades construtivas da via permanente (VALE,
2007).
Baseado em outro estudo datado de 2003, realizado para a malha ferroviária
da FCA, também administrada pela VALE, o estudo de 2007 mencionado aplicou à
EFVM os critérios para o estabelecimento dos indicadores de frequência e
consequência. Assim como no caso da FCA, foram atribuídos pesos para os
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indicadores que ao final foram cruzados em uma matriz para a obtenção da
criticidade dos trechos homogêneos da ferrovia. Os resultados foram representados
espacialmente em mapas temáticos aos quais foram atribuídas colorações
diferenciadas conforme o nível de criticidade (VALE, 2007).
Com base nas assertivas anteriores, pode-se afirmar que o estudo aqui
desenvolvido não se notabiliza pelo seu total ineditismo, mas sim por sua
contribuição para o aprimoramento de ferramenta ainda muito pouco aplicada às
ferrovias brasileiras. Ressalta-se que as fontes de pesquisa bibliográficas referentes
ao

tema

sob

estudo,

vulnerabilidade

para

empreendimentos

ferroviários,

demonstram-se bastante escassas, fato que conduziu o presente autor a se valer de
fontes referentes a outros modais, tais como o dutoviário, rodoviário, bem como da
farta literatura a respeito de derrames em ambientes costeiros, conforme já
demonstrado.
Em face dessa peculiaridade, o estudo apresentado configura-se como uma
proposta para apontar soluções que permitam, tanto ao órgãos públicos como ao
empreendedores ferroviários, identificar, mapear e definir a vulnerabilidade
ambiental e socioeconômica desse empreendimentos. Buscou-se integrar os
métodos de mapeamento atualmente existentes (MARA, Ambientes Costeiros e
Ambientes Fluviais), tanto por já serem técnicas consagradas como pela
heterogeneidade de ambientes atravessados pelas ferrovias, fato que requer a
aplicação de critérios diversificados de classificação dos ambientes naturais e
antrópicos.
Portanto o método é a seguir, embasado em todas as premissas até aqui
descritas, é plenamente factível e aplicável a qualquer ferrovia e pode contribuir
positivamente para a prevenção de acidentes ou mesmo para a previsão das
consequências.
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7

MÉTODO PROPOSTO PARA O MAPEAMENTO DE VULNERABILIDADE NO
TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS

Conforme explicitado no Capítulo 5, alguns estudos preliminares foram
pressupostos para a elaboração do método de mapeamento de vulnerabilidade para
o transporte ferroviário de produtos perigosos. Compreenderam as etapas
convencionais do Estudo de Análise de Riscos, cujos resultados serão abordados,
resumidamente, na seqüência.
A partir do Estudo de Análise de Riscos elaborado no âmbito dos planos e
programas que integram o Plano Básico Ambiental para a Malha Sul da América
Latina Logística (2009), que gentilmente cedeu tais informações, foi possível o
desenvolvimento das etapas posteriores do mapeamento de vulnerabilidade. Tal
peculiaridade não prejudica o desenvolvimento do método, pois os dados de entrada
e resultados seriam os mesmos, ainda que o presente autor opta-se por elaborar um
EAR específico.
7.1

Estudos preliminares
Todas as etapas a seguir foram obtidas a partir de estudos desenvolvidos pela

ITSEMAP do Brasil para a Malha Sul da ALL, incluindo o trecho selecionado para a
validação do método de mapeamento de vulnerabilidade. As etapas 7.1.1 até 7.1.4
foram acompanhadas pelo presente pesquisador para garantir a confiabilidade dos
resultados.
7.1.1 Análise histórica de acidentes
Dados históricos compilados a partir da literatura técnica permitiram
estabelecer a freqüência de acidentes no transporte ferroviário de produtos
perigosos.
O Railroad Facts, desenvolvido pela Association of American Railroads,
contém dados de acidentes dos Estados Unidos e Canadá para o período de 1980 a
2007. A freqüência de falhas indicada foi de 2,80 X 10-6 ocorrências/km.ano, com
absoluta preponderância para a tipologia acidental de descarrilamento.
O MHIDAS (2002), desenvolvido pela Health and Safety Executive (HSE) e
Systems Reliability Directorate (SRD), contempla dados em nível mundial. Os
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registros indicaram 167 acidentes com produtos perigosos entre 1965 e janeiro de
2008.
Já o CPR 18 E: Guidelines for quantitative risk assessment: “Purple Book”,
desenvolvido pelo Instituto Nacional de Saúde Pública e Meio Ambiente da Holanda,
apontou para 3,6 x10-8 acidentes. Esse último dado foi empregado para o
desenvolvimento das demais etapas do EAR.
7.1.2 Identificação dos produtos perigosos transportados
Foram identificados os produtos perigosos atualmente transportados pela ALL
na Malha Sul. Para tanto, os dados de movimentação foram obtidos junto ao
departamentos de operação e/ou comercial do administrador ferroviário, no caso a
ALL.
Para o escopo do presente estudo foram considerados somente os produtos
perigosos efetivamente transportados pela ALL no ano de 2008, que são o álcool
anidro, álcool hidratado, gasolina, óleo combustível e óleo diesel.
Uma vez definidos os produtos de interesse, foram obtidas as características
físicas, químicas e eco-toxicológicas das mesmas para a posterior quantificação dos
riscos. Foram utilizadas como base de pesquisa secundária as Fichas de Informação
de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) obtidas junto ao administrador da via,
ou em pesquisa eletrônica no site dos respectivos fabricantes.
Os produtos químicos transportados foram confrontados com a Norma Cetesb
P4.261 – “Manual de Orientação para a Elaboração de Estudos de Análise de Risco”
para a definição das substância de referência, que resultaram no etanol, gasolina,
óleo combustível e óleo diesel.
7.1.3 Identificação de perigos
Foi empregada a técnica APP para a identificação dos perigos associados
aos produtos citados. Para efeito do presente estudo, foi considerada unicamente a
atividade de transporte pela via permanente, portanto as atividades de apoio
realizadas nas instalações fixas da ferrovia não foram consideradas.
A aplicação da técnica indicou 30 hipóteses acidentais, das quais foram
selecionadas 4 hipóteses para a fase quantitativa da análise de riscos.
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Compreenderam a ruptura catastrófica de vagão-tanque e furo de 10 mm no costado
de vagão-tanque para as substâncias óleo diesel, óleo combustível, gasolina e
etanol.
7.1.4 Estimativa dos efeitos físicos e análise de vulnerabilidade
Para essa etapa foi utilizado o software PHAST 6.53.1 da empresa Det
Norske Veritas (DNV). Foram simuladas as distâncias dos efeitos físicos para
sobrepressão, radiação térmica, dispersão de nuvens tóxicas para os períodos
diurnos e noturnos.
Devido à extensão do empreendimento e à grande variabilidade do relevo e
dos aspectos climáticos, foram empregados os dados de entrada “padrão”
preconizados pela Cetesb para as simulações.
Os resultados das simulações são apresentados resumidamente a seguir:
a. álcool – a maior distância a atingida foi de 121,10 metros, decorrente
da simulação para ruptura de um vagão-tanque seguido de incêndio
em poça gerando radiação térmica de 18,3 kW/m2 durante o período
diurno;
b. gasolina – a maior distância foi de 142,21 metros, devido à ruptura de
um

vagão-tanque

seguido

de

explosão

com

a

geração

de

sobrepressão de 0,1 bar durante o período diurno;
c. óleo combustível – a maior distância foi de 63,93 metros, decorrente da
simulação para ruptura de um vagão-tanque seguido de incêndio em
poça com geração de radiação térmica de 18,3 kW/m2 durante o
período diurno; e
d. óleo diesel – a maior distância foi de 165,97 metros, devido à ruptura
de um vagão-tanque seguido de explosão com a geração de
sobrepressão de 0,1 bar durante o período noturno.
Tais distâncias correspondem ao pior caso, ou seja, aos limites para danos às
estruturas rígidas ou fatalidades (1% da população na área de influência simulada),
todavia para efeito do presente estudo optou-se pela utilização de distâncias mais
conservadores. Em face disso foram utilizados os resultados das simulações que
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normalmente são empregados como critério para a definição de áreas de isolamento
nos Planos de Emergência. A saber:
a. álcool – 235,66 metros, decorrente da simulação para ruptura de um
vagão-tanque seguido de incêndio em poça gerando radiação térmica
de 3 kW/m2 (não ocorrem fatalidades) durante o período diurno;
b. gasolina – 174,98 metros, devido à ruptura de um vagão-tanque
seguido de explosão com a geração de sobrepressão de 0,05 bar (não
ocorrem fatalidades) durante o período diurno;
c. óleo combustível – 161,12 metros, decorrente da simulação para
ruptura de um vagão-tanque seguido de incêndio em poça com
geração de radiação térmica de 3 kW/m2 (não ocorrem fatalidades)
durante o período diurno; e
d. óleo diesel – 208,14 metros, devido à ruptura de um vagão-tanque
seguido de explosão com a geração de sobrepressão de 0,05 bar (não
ocorrem fatalidades) durante o período noturno.
As

maiores

embasamento

para

distâncias
definir

a

resultantes
área

de

dessas

simulações

abrangência

do

serviram

de

mapeamento

de

vulnerabilidade.
Convém esclarecer que não existe transporte de substâncias tóxicas a granel
no trecho ferroviário sob estudo, portanto não foram simulados os efeitos de
dispersão de nuvem tóxica. Todavia, para futuros estudos em malhas ferroviárias
nas quais sejam transportados tais produtos, convém que sejam simulados tais
efeitos, visto que podem representar distância maiores com maior índice de
fatalidades em áreas habitadas.
Vale destacar que também não foi realizada modelagem matemática de
dispersão de substâncias químicas em corpos d’água. Isso se deve à envergadura
dos estudos necessários em termos de tempo e dos recursos financeiros envolvidos.
Fica como sugestão aos futuros pesquisadores, o desenvolvimento de estudos
focados nesse aspecto como forma de aprimoramento do mapeamento de
vulnerabilidade para empreendimentos ferroviários. As demais fases do EAR, que
consistem na avaliação quantitativa do risco por meio da estimativa de freqüência,
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estimativa e avaliação do risco social e individual não são pertinentes ao presente
estudo.
As Figuras 24 e 25 apresentam um resumo das estudos preliminares.

ESTUDOS PRELIMINARES
ANÁLISE HISTÓRICA DE
ACIDENTES

PRODUTOS
TRANSPORTADOS

Frequência de acidentes:

Álcool anidro, álcool
hidratado, gasolina, óleo
combustível óleo diesel.

3,6 X 10-6
Fonte: Guidelines for quantitative risk
assessment: “Purple Book”

Tipologia de acidentes:
Preponderância para os
descarrilamentos.
Fonte: Railroad Facts -

IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS
Análise Preliminar de Perigos
30 hipóteses acidentais

4 selecionadas para a AQR

Levantamento das
características físicas,
químicas e toxicológicas.

Definição das substâncias de
interesse para o EAR (Norma
P4.261 – CETESB).

Association of American Railroads

Fonte: ALL / ITSEMAP

Ruptura catastrófica de
vagão-tanque e furo de 10
mm no costado do vagãotanque
Produtos: óleo diesel, óleo
combustível, gasolina e
etanol
Fonte: ALL / ITSEMAP

Figura 24 – Resumo dos estudo preliminares ao mapeamento de vulnerabilidade.
Fonte: Elaborado pelo Autor (2010).

ESTUDOS PRELIMINARES
EFEITOS FÍSICOS E ANÁLISE DE
VULNERABILIDADE DA AQR

EFEITOS FÍSICOS E ANÁLISE DE
VULNERABILIDADE DE REFERÊNCIA

Álcool: ruptura e incêndio em poça, radiação Álcool: ruptura e incêndio em poça, radiação
térmica 18,3 kWm2, 121,10 m.
térmica 3 kWm2, 235,66 m.
Gasolina: ruptura e explosão, sobrepressão
Gasolina: ruptura e explosão, sobrepressão
0,1 bar, 142,21 m.
0,05 bar, 174,98 m.
Óleo Combustível: ruptura e incêndio em
Óleo Combustível: ruptura e incêndio em
poça, radiação térmica 18,3 kWm2, 69,93 m. poça, radiação térmica 3 kWm2, 161,12 m.
Óleo Diesel: ruptura e explosão,
Óleo Diesel: ruptura e explosão,
sobrepressão 0,1 bar, 165,97 m.
sobrepressão 0,05 bar, 208,14 m.
Fonte: ALL/ITSEMAP

Fonte: ALL/ITSEMAP

Figura 25 – Resumo dos estudo preliminares ao mapeamento de vulnerabilidade.
Fonte: Elaborado pelo autor (2010).
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7.2

Desenvolvimento do método
Uma vez que os estudos preliminares elaborados estavam disponíveis, a etapa

inicial para a aplicação do método de mapeamento de vulnerabilidade consistiu em
definir o trecho ferroviário objeto do estudo para o qual seriam coletados os dados
primários e secundários, bem como para a extração dos dados específicos dos
estudos preliminares elaborados para a Malha Sul da ALL.
O trecho ferroviário selecionado para a validação do presente estudo
compreendeu a malha ferroviária da ALL localizada no Estado de Santa Catarina,
mais precisamente entre os municípios de Corupá e São Francisco do Sul. A Figura
26 apresenta o seguimento que também é apresentado na escala 1:500.000 no
Apêndice A. Esses 103 quilômetros apresentam uma maior variabilidade de
ambientes naturais e antrópicos, portanto com maior potencial para validar o
método, bem como pela disponibilidade do Estudo de Análise de Riscos e dos dados
primários e secundários sobre a ferrovia, o meio físico, biótico e socioeconômico
cedidos pela ALL.
A partir do EAR foi definida a abrangência da área estudada, representada pelo
alcance máximo dos efeitos físicos simulados para o diesel, 163,97 metros na
condição de danos às estruturas rígidas e 1% de fatalidade, bem como a distância
de 235,66 metros para efeito de isolamento emergencial, considerada para o álcool.
Os dados meteorológicos e de rugosidade do terreno empregados no EAR
foram considerados como homogêneos para todo o traçado da Malha Sul da ALL.
Como a extensão da ferrovia é significativa, tais dados podem apresentar variações.
Em face disso, a distância foi, conservativamente, ampliada para 170 e 300 metros
em cada lado da ferrovia. Com isso pretendeu-se garantir ao máximo de segurança
às comunidades lindeiras e minimizar impactos às edificações e ambientes naturais.
Essas distâncias compreendem a área de abrangência do presente estudo no
aspecto socioeconômico, já que os efeitos simulados implicariam em danos às
estruturas rígidas, injúrias à saúde humana ou mesmo óbitos. Para a fauna e flora
também foram empregadas as mesmas distâncias, pois que tais efeitos se
manifestariam igualmente. Entretanto, ao se considerar os recursos hídricos que
poderiam ser impactados pelos derrames de produtos perigosos transportados pela
ferrovia, não convinha utilizar os mesmos critérios.

Figura 26 – Mapa geral do traçado ferroviário entre Corupá e São Francisco do Sul .
Fonte: ALL (2009)
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Para a definição da área de abrangência mapeada no tocante aos recursos
hídricos, poderiam ser empregados os modelos de deriva e dispersão de produtos
químicos mencionados no Capítulo 5, os quais são amplamente utilizados como
insumo para a elaboração de Cartas SAO e Mapas de Sensibilidade Fluvial. Para
tanto dois métodos seriam passíveis de utilização, ou seja, a simulação de cada
corpo d’água cruzado pela ferrovia, uma vez que cada receptor possui suas próprias
características de vazão, batimetria, hidrodinamismo, feições marginais, etc.; ou o
estabelecimento de faixas para os parâmetros que alimentariam o software de
simulação, admitindo-se que os resultados valeriam para aquele espectro de corpos
d’água considerados homogêneos.
No primeiro caso, evidentemente, os resultados seriam mais confiáveis já que
cada receptor seria considerado individualmente. Entretanto, considerou-se que a
envergadura de tal estudo demandaria tempo e recursos financeiros extremamente
elevados.
Em relação à segunda opção, os levantamentos e estudos comparativos para
definição dos receptores que serviriam de paradigma para os demais corpos d’água
similares, também demandariam tempo considerável, bem como custos de campo e
simulações que inviabilizariam o presente estudo.
Para ambos os casos, deixa-se aqui a sugestão para estudos futuros que
busquem a melhor solução para essa classificação, considerando a relação entre o
custo e benefício. Como o objetivo final de tais estudos seria a implantação de
medidas de prevenção e mitigação de impactos ambientais pelos operadores
ferroviários, não se pode deixar de relevar as grandes extensões em jogo e os
custos financeiros envolvidos.
Como

ainda

não existe

referência

específica

para

empreendimentos

ferroviários, foi considerada outra importante referência do modal rodoviário. A SMA
e CETESB em sua revisão do Anexo I da Resolução SMA nº 81/88 (no prelo), que
define a abrangência dos levantamentos do meio sócio-ambiental em até 300 metros
a partir dos limites da faixa de rolamentos de rodovias. Especificamente para os
corpos d’água das classes 1, 2 e 3 onde existam pontos de captação, a resolução
adota a distância de até 5 quilômetros à jusante das rodovias.
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Em face das considerações anteriores, adaptou-se para os recursos hídricos
nesse estudo a distância sugerida pela SMA e CETESB para os receptores cruzados
pela ferrovia com captação a jusante, que foi de 5.000 metros a partir do ponto de
cruzamento com a ferrovia, considerando corpos d’água de elevado hidrodinamismo
(ambientes

lóticos).

Já

para

as

travessias

de

corpos

d’água

de

baixo

hidrodinamismo, portanto considerados como ambientes lênticos, empregou-se a
distância de 2.500 metros, pois é de se esperar que as distâncias atingidas sejam
inferiores aos ambientes lóticos. Considerou-se que nos ambientes lênticos, o tempo
para a resposta emergencial é mais favorável, pois o escoamento do produto
demandará um tempo maior.
Para as captações subterrâneas, adotou-se 500 metros a partir dos limites da
faixa de domínio da via permanente, tanto para montante como para jusante,
considerando a eventual percolação de produto no solo e a migração horizontal. No
caso dos demais recursos hídricos superficiais, considerou-se todos os cruzamentos
e os paralelismo em distância de até 500 metros a partir dos limites da faixa de
domínio, tanto a montante como à jusante, já que os volumes transportados por via
férrea são superiores ao do modal rodoviário.
Na Figura 27 pode-se observar um resumo ilustrativo

das distâncias de

interesse consideradas para o presente estudo.

300 m

Meio socioeconômico (população e propriedades)
Meio biótico (fauna e flora)

500 m

Captação subterrânea
Recursos hídricos superficiais
Obs.: SMA 81 CETESB (revisão) indica 300 m

5.000 m (lótico)

2.500 m (lêntico)

Recursos hídricos com captação de
superfície à jusante da via férrea
Obs.: SMA 81 CETESB (revisão) indica 5.000 m

Figura 27 – Resumo dos estudo preliminares ao mapeamento de vulnerabilidade.
Fonte: Elaborado pelo Autor (2010).
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Importante notar que no caso do recursos hídricos, é de se esperar que os
impactos gerados ocorram sempre à jusante da via permanente, portanto no sentido
do fluxo do receptor. Todavia adotou-se as distâncias de interesse citadas (500
metros com ou sem captação) também para as áreas de montante, pois as mesmas
serviriam de ponto de controle dos danos ou “branco”, para efeitos de comparação
com as áreas afetadas, durante ás emergências ou na fase de recuperação das
áreas degradadas.
Convém esclarecer que a tipologia do produto transportado pela ferrovia
exerceu influência direta nas consequências esperadas para um acidente, por ser o
agente estressor para o qual se determinou a sensibilidade dos ambientes. Como
dito, a sensibilidade é característica intrínseca do meio a um determinado fator
impactante.
Em face disso, não se pôde considerar no método proposto que a tipologia do
produto integrasse o rol de indicadores de sensibilidade, mas também não se
deveria desprezar a sua influência. Cargas gerais, tais como minério e grãos embora
possam causar impactos ao meio circundante da via, não têm o mesmo potencial
danoso dos produtos perigosos. Mesmo entre os produtos perigosos são esperados
impactos diferenciados de acordo com as características de cada um.
Os produtos foram considerados como inputs para as simulações de
consequência no âmbito da análise de riscos tradicional, cujos resultados
determinaram a área de interesse desse estudo. Vale dizer, ao serem adotadas as
distâncias simuladas para as diferentes tipologias de produtos perigosos
transportados, já foram consideradas as peculiaridades do agente estressor que
influiriam na sensibilidade do meio físico e biótico.
No caso dos derrames que possam atingir os recursos hídricos superficiais,
para efeito das ações durante situações de emergência ou mesmo para o
estabelecimento das diretrizes de gerenciamento de riscos, recomenda-se que os
produtos perigosos envolvidos sejam classificados segundo suas propriedades
físico-químicas.
Convém que seja utilizado o European Classification System, adotado pela
European Community (2010) no Bonn Agreement, que é um acordo internacional
dos países costeiros do Mar do Norte. O critério agrupa os produtos, de acordo com
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o seu comportamento na água em doze grupos/subgrupos, conforme apresentado
na Tabela 17. Ressalta-se que dentro do escopo do presente estudo, optou-se por
não realizar efetivamente a classificação de substâncias, dada a envergadura do
trabalho, todavia fica a sugestão para estudos posteriores.

Tabela 18 – Grupos de produtos classificados segundo suas características.
Grupo Principal

Subgrupo

G

Evapora imediatamente (gás)

GD

Evapora imediatamente e possui
solubilidade significativa em
água

E

Evapora rapidamente (líquido)

ED

Evapora rapidamente e possui
solubilidade significativa em
água

FE

Flutua e evapora

FD

Flutua e dissolve

F

Flutua (líquido ou sólido)

FED

Flutua, evapora e dissolve

D

Dissolve rapidamente (líquido ou
sólido)

DE

Dissolve rapidamente e evapora

S

Afunda (líquido ou sólido)

SD

Afunda e dissolve

Fonte: EUROPEAN COMMUNITY (2010).

Cada um dos grupos/subgrupos de produtos classificados na Tabela 17 é
avaliado em termos de suas propriedades físico-químicas, as quais influenciam no
comportamento dos produtos quando liberados no receptor hídrico, ou seja,
densidade, pressão de vapor e solubilidade, conforme ilustrado na Figura 28.
As propriedades físico-químicas são elencadas, em ordem de prioridade, para
a classificação e escolha do produto de referência de acordo com as características
de cada um dos grupos/subgrupos, em função do respectivo comportamento na
água; assim, por exemplo, no Grupo E (produtos que evaporam rapidamente e
possuem solubilidade significativa na água), a principal propriedade considerada é a
pressão de vapor.
Embora não tenha sido diretamente empregado no presente estudo, conforme
citado, o emprego das características físicas e químicas preconizados pelo Bonn
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Agreement e de fundamental importância durante as ações de resposta
emergencial, pois é possível antever qual será o comportamento do produtos no
meio e os possíveis riscos decorrentes de volatilidade, e assim definir estratégias de
combate.
Por outro lado, esse mesmo método é aplicável a qualquer substância química
que seja transportada pela ferrovia, não ficando restrita às substâncias classificadas
pela ONU como sendo produtos perigosos.
Tal critério de classificação, associado à simulação de deriva e dispersão de
poluentes nos corpo d’água e aos indicadores de sensibilidade dos ambientes
fluviais, permitem uma grande confiabilidade para a tomada de decisão dos gestores
de um empreendimento ferroviário.
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Figura 28 – Sistema europeu de classificação (adaptado).
Fonte: EUROPEAN COMMUNITY (2010).
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7.2.1 Levantamento de dados secundários
Os dados secundários necessários ao desenvolvimento do presente método
foram pesquisados em fontes oficiais ou mesmo junto ao próprio administrador da
ferrovia sob estudo, conforme detalhado nas Tabela 18 a 21.
Vale destacar que tais informações incidiram sobre os aspectos que influíram
nos indicadores de sensibilidade e de suscetibilidade. Foram considerados
relevantes os dados relativos aos aspectos do meio físico, biótico e socioeconômico
lindeiros à ferrovia, bem como aqueles referentes às características construtivas e
operacionais da via permanente.

Tabela 19 – Levantamento de dados secundários do meio físico
Aspecto do Meio Físico
Ambientes naturais costeiros

Fonte
DHN, IBGE, Marinha do Brasil,
secretarias estaduais de meio

Informação
Considerar cruzamentos ou paralelismo até 500 metros da faixa de domínio.
Considerar a tipologia do ambiente.

ambiente, universidades
Ambientes naturais

IBGE, MMA, secretarias estaduais

terrestres

de meio ambiente, universidades

Ambientes naturais fluviais

IBGE, ANA, secretarias estaduais
de recursos hídricos,universidades

Condições climáticas

INPE

Cruzamentos ou paralelismo até 300 metros dos limites da faixa de domínio.
Considerar a tipologia do ambiente (cobertura vegetal e uso).
Cruzamentos ou paralelismo até 500 metros dos limites da faixa de domínio.
Considerar a tipologia do ambiente.
Considerar temperaturas extremas, áreas de neblina, média de precipitação no período
chuvoso. Considerar regiões homogêneas.

Hidrografia

IBGE, ANA, secretarias estaduais

Cruzamentos ou paralelismo até 500 metros dos limites da faixa de domínio. Considerar a

de recursos hídricos

classe do recursos conforme legislação vigente, captação até 2.500/5.000 (ambiente
lêntico/lótico) metros a jusante da via e áreas alagadas (lagos, lagoas, brejos e charcos).

Pedologia

IBGE e DAEE

Considerar a tipologia na faixa de domínio (arenoso ou argiloso).
Considera o nível do aqüífero por regiões.

Processo de transporte e

Concessionária da ferrovia

Considerar a tipologia, medidas de estabilização e distância da Via Permanente.

IBGE

Feições morfológicas e planialtimétricas até 500 metros da faixa de domínio.

movimentação de massa
Relevo

Fonte: Elaborado pelo Autor (2010).
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Tabela 20 – Levantamento de dados secundários do meio socioeconômico (continua)
Aspecto do Meio

Fonte

Informação

Socioeconômico
Áreas habitadas

IBGE, IPEA e prefeituras

Cruzamentos ou paralelismo até 170 e 300 metros dos limites da faixa de domínio.

Atividades agro-pastoris

IBGE e Ministério da Agricultura

Considerar piscicultura e maricultura até 500 metros da faixa de domínio; agricultura,
pecuária, avicultura e similares até 300 metros da faixa de domínio e áreas de
reflorestamento até 170 metros da faixa de domínio.

Áreas portuárias

Atividade industrial

ANTAQ, DHN,Capitania dos

Considerar portos, terminais portuários, retroporto e demais instalações de apoio,bem

Portos e Marinha

como marinas, cais, píeres e atracadouros de pequeno porte.

IBGE, IPEA, Federação e

Cruzamentos ou paralelismo até 170 e 300 metros dos limites da faixa de domínio.

Confederação das Indústrias,

Considerar pólos e atividades pontuais.

prefeituras
Atividades de fabricação,

IBGE, IPEA, ABIQUIM, ANP,

Cruzamentos ou paralelismo até 170 e 300 metros dos limites da faixa de domínio.

armazenamento,

ANTT, Federação e

Considerar a tipologia da atividade (industria, armazenamento e transporte rodoviário) No

manipulação ou transporte

Confederação das Indústrias e

caso de dutos deve-se identificar se aéreo ou subterrâneo, a concessionária, pressão e

de produtos químicos e/ou

prefeituras

produtos e distância de até 50 metros da faixa de domínio.

Obra de arte

Concessionária da ferrovia

Tipologia no âmbito da faixa de domínio.

Patrimônio histórico e

IPHAN ou órgãos estaduais

Cruzamentos ou paralelismo até 300 metros dos limites da faixa de domínio.

cultural

como o CONDEPHAAT em São

petroquímicos

Paulo

Fonte: Elaborado pelo Autor (2010).
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Tabela 19 – Levantamento de dados secundários do meio socioeconômico (conclusão)
Aspecto do Meio

Fonte

Informação

Socioeconômico
Recursos de utilização

IBGE e prefeituras

primária
Sistema de geração e

300 metros dos limites da faixa de domínio
Operadoras

transmissão de energia
Sistemas públicos de

Considerar pesca, dessedentação de animais, turismo, lazer e extrativismo mineral até

Cruzamentos ou paralelismo até 300 metros dos limites da faixa de domínio.
Considerar geração e transmissão aérea.

ANA, DAEE, Prefeituras

tratamento e abastecimento

Considerar tratamento e abastecimento público de água em distância de até 500 metros
da faixa de domínio e acima de 500 metros.

de água
Sistema de transporte

Concessionária da ferrovia

terrestre

Cruzamentos ou paralelismo até 300 metros dos limites da faixa de domínio.
Considerar trens de passageiros, metrô, rodovias e aeroportos.

Sistema e utilidades

Órgãos públicos municipais,

Redes de cabeamento telefônico, distribuição de energia elétrica, distribuição de água,

subterrâneas

estaduais e concessionárias.

esgoto, águas pluviais, túneis, entre outras cruzadas pela ferrovia ou junto aos limites da
faixa de domínio.

Fonte: Elaborado pelo Autor (2010).
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Tabela 21 – Levantamento de dados secundários do meio biótico
Aspecto do Meio Biótico
Recursos biológicos

Fonte
Secretarias estaduais e
municipais de meio ambiente

Informação
Cruzamentos ou paralelismo até 300 metros dos limites da faixa de domínio.
Considerar áreas de nidificação, raridades das espécies existentes e o grau de
complexidade da comunidade biológica.

Cobertura vegetal

SNUC, MMA, secretarias
municipais de meio ambiente

Unidade de conservação de

SNUC, MMA, secretarias

proteção integral

municipais de meio ambiente

Cruzamentos ou paralelismo até 300 metros dos limites da faixa de domínio.
Considerar a tipologia e uso.
Cruzamentos ou paralelismo até 300 metros dos limites da faixa de domínio.

Fonte: Elaborado pelo Autor (2010).

Tabela 22 – Levantamento de dados secundários da ferrovia (continua)
Aspecto da Ferrovia

Fonte

Informação

Ação de terceiros

Ferrovia

Considerar histórico de áreas sujeitas a ações de vandalismo, roubo e sabotagem.

Comunicação

Ferrovia

Considerar tipos e áreas de sombra.

Estado da via

Ferrovia

Considerar taxa de dormentação inservível, tipologia dos dormentes, desgaste de trilho, barra longa nas curvas,
seção de trilho, limpeza e distribuição do lastro, fixação, conservação de Aparelho de Mudança de Via (AMV),
nivelamento, bitola aberta, tipologia e conservação de drenagem.

Geometria da via

Ferrovia

Considerar rampas, raio de curvas e superelevação.

Fonte: Elaborado pelo Autor (2010).
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Tabela 21 – Levantamento de dados secundários da ferrovia (conclusão)
Aspecto da Ferrovia

Fonte

Informação

Histórico de acidentes

Ferrovia

Considerar a média global da via, localização e frequência no trecho.

Licenciamento de tráfego

Ferrovia

Considerar a tipologia (telefone, rádio e Global Positioning System (GPS).

Material Rodante –

Ferrovia

Considerar idade média do equipamento e estado de conservação.

Material Rodante – Vagão

Ferrovia

Considerar idade média do equipamento e rotina de manutenção.

Obra de arte

Ferrovia

Considerar a tipologia e rotina de manutenção.

Passagem de nível

Ferrovia

Considerar a tipologia, dispositivos de alerta e estado de conservação.

Pátio

Ferrovia

Considerar controle de acesso (via aberta ou fechada).

Sistema de segurança

Ferrovia

Considerar sensor de temperatura de trilho e roda, sensor de descarrilamento, contra-trilho, AMV remota / mola,

Locomotiva

monitoramento de chuva, rastreamento do posicionamento de trens, sinalização de ocupação de trecho, dispositivo
homem-morto na locomotiva, dispositivo anti-corte de engates e EOT (End of Train).

Fonte: Elaborado pelo Autor (2010).
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7.2.2 Levantamento de dados primários
Todos os dados secundários foram confrontados com os dados primários
obtidos por meio de levantamento de campo, sempre que possível. Para tanto foi
empregada uma equipe multidisciplinar com conhecimentos específicos que
atendesse ao espectro de informações necessárias à realização do estudo.
Os dados foram levantados no período de 16 de fevereiro a 16 de março de
2009 por profissionais da ITSEMAP do Brasil. Convém frisar que tal levantamento
foi realizado para o desenvolvimento de outros estudos ambientais para a própria
concessionária ferroviária ALL. Portanto, trata-se de compilação de dados obtidos
para outra finalidade, todavia compatíveis com o método e resultados almejados
pelo presente autor. As planilhas de campo com os dados formatados são
apresentadas no Apêndice B.
Recomenda-se que para a realização de estudos semelhantes sejam
envolvidos profissionais com as formações nas áreas de conhecimento relacionadas
ao meio físico, biótico, socioeconômico, bem como da área de engenharia e
especialistas em emergências e gerenciamento de riscos.
Todas as informações obtidas foram georreferenciadas, correlacionadas com a
quilometragem da via, fotografadas e descritas em planilhas conforme o exemplo
apresentado na Tabela 22 a seguir. As fotos não são apresentadas no presente
estudo em face do volume de informações existentes, ou seja, centenas de imagens.
Os dados da via permanente considerados para o estabelecimento dos
indicadores de suscetibilidade foram obtidos com as áreas operacionais da ALL nos
meses de outubro, novembro e dezembro de 2009. Também foram de grande
importância as informações em documentos disponibilizados pela ALL referentes ao
material rodante (ALL, 200- e 2006), as operações ferroviárias (ALL, 2006) e via
permanente (ALL, 2007).

Tabela 23 – Planilha para levantamento de dados primários.
Coordenada
UTM*

Município

Início

Término

km

Trecho

Descrição do
Aspecto
Analisado**

Lado da
Via

Extensão do
evento

Distância
da via

Observação

Foto
Nº

*Datum SAD69.
**Corresponde ao indicadores de suscetibilidade e sensibilidade.
Fonte: Elaborado pelo Autor (2010).
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7.2.3 Definição dos indicadores
Conforme salientado ao longo dos capítulos anteriores, os indicadores
considerados nesse estudo compreenderam aqueles referentes à suscetibilidade do
empreendimento, bem como à sensibilidade dos ambientes lindeiros.
Convém esclarecer que não foram encontradas definições específicas para
sensibilidade aplicada a empreendimentos ferroviários. Para o escopo do presente
estudo, adotou-se a sensibilidade como sendo relacionada aos aspectos extrínsecos
à ferrovia, portanto associados às consequências dos acidentes envolvendo
produtos perigosos e que compreendem os ambientais naturais e antrópicos,
conforme mencionado nos itens 6.1.1.
Adotou-se o conceito de suscetibilidade como aquele relativo aos aspectos
intrínsecos e extrínsecos da via permanente ferroviária que contribuíram para o
aumento ou diminuição da frequência de acidentes, conforme disposto no item 6.1.2.
Para efeito do presente estudo adota-se como definição para vulnerabilidade
a somatória dos indicadores de suscetibilidade com os indicadores de sensibilidade
(ver item 6.1.3).
Em que pese a fundamentação contida nesse estudo, para alguns indicadores
os pesos atribuídos foram adotados com base na experiência do presente autor em
estudos ambientais similares, portanto são de caráter subjetivo. Por outro lado, parte
dos indicadores, como é caso dos ambientes naturais costeiros, terrestres, fluviais,
hidrografia e grande parte dos indicadores de suscetibilidade da via permanente, ou
já são normatizados ou são de ampla aceitação nos meios acadêmicos e junto aos
órgãos públicos e empresas do setor privado.
Aos indicadores de suscetibilidade foram atribuídos pesos relativos de acordo
com a relevância dos mesmos para o aumento da probabilidade de acidentes em
comparação aos demais, bem como aos indicadores de sensibilidade de acordo com
as consequências esperadas. Os pesos para cada indicador variaram de 0 a 2,5 de
forma que a somatória final dos mesmos fosse 50, tanto para suscetibilidade como
para a sensibilidade, e a vulnerabilidade, portanto, variou entre 0 e 100.
Para um dado indicador poderia ser atribuído o valor 0, quando da
inexistência ou irrelevância do aspecto levantado ou ainda quando estivesse dentro
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dos padrões de segurança. O valor máximo definido foi atribuído quando da
existência ou relevância do aspecto.
A somatória dos indicadores foi considerada para trechos da ferrovia, cujo
critério de segmentação considerou a homogeneidade dos parâmetros ambientais,
demográficos, estruturais e operacionais, a fim de diferenciar os trechos. Os trechos
poderiam, alternativamente, estar atrelados a grupos de unidades de subdivisão
administrativa ou operacional da ferrovia, tais como regionais, unidades de
produção, seções de bloqueio, trechos administrativos, trechos em sedes
municipais, dentre outros.
Por fim, os indicadores são apresentados por áreas temáticas onde estão
ordenados de acordo com a relevância para o aumento da freqüência de acidentes,
conforme apresentado nos itens a seguir.
7.2.3.1 Indicadores de suscetibilidade
Os

indicadores

de

suscetibilidade

corresponderam

aos

fatores

ou

características presentes em cada trecho da ferrovia que poderiam contribuir para o
aumento da probabilidade de ocorrência de acidentes no trecho.
7.2.3.1.1 Meio físico
a. Processos de transporte e movimentação de massa
Os processos de movimentação de massa são fenômenos de grande
relevância para a operação ferroviária, pois podem comprometer a via permanente
ou mesmo ocasionar acidentes. Considerou-se os estágios dos processos erosivos e
de deslizamentos, as medidas de estabilização adotadas e a distância em relação à
via permanente.


erosão laminar e sulcos < a 50 m da via: peso relativo atribuído =
1,0



ravinas e voçorocas < a 50 m da via ou deslizamentos que
possam atingir a via: peso relativo atribuído = 2,0



ravinas e voçorocas > 50 m da via: peso relativo atribuído = 0,5
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inexistência ou erosões e deslizamentos estabilizados: peso
relativo atribuído = 0

b. Pedologia
O solo foi considerado como relevante fator indutor de processos
erosivos, pois pode influenciar na maior ou menor percolação de água, razão pela
qual deve ser considerada sua tipologia e também está relacionado aos processos
de erosão e escorregamentos.
A tipologia do solo foi obtida nas cartas do IBGE, todavia recomenda-se
que para um maior aprimoramento do presente estudo sejam realizadas campanhas
amostrais do solo em regiões pré-determinadas, a partir do levantamento dos dados
secundários. Com base nesses resultados, podem ser definidas as áreas mais
propensas aos processos erosivos.


solos arenosos: peso relativo atribuído = 1,0



solos argilosos: peso relativo atribuído = 0

c. Condições climáticas
Os aspectos climáticos foram incluídos no rol de indicadores, pois
exercem influência nas condições operacionais da ferrovia, uma vez que as
mudanças bruscas de temperaturas tenderiam a causar danos ao trilhos (flambagem
ou fraturas). Também foram relevantes as áreas sujeitas a neblina e locais com
médias pluviométricas intensas que poderiam causar alagamentos da via, processos
erosivos, deslizamentos e inundações.


temperaturas < a 0ºC ou > 40ºC: peso relativo atribuído = 1,0



áreas sujeitas a neblina: peso relativo atribuído = 0,5



período chuvoso com acumulados diários > a 50 mm: peso
relativo atribuído = 1,5



indicador dentro dos padrões de segurança: peso relativo
atribuído = 0
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7.2.3.1.2 Segurança
a. Histórico de acidentes
Foram consideradas as localidades para as quais existiam registros
históricos de acidentes ferroviários. Considerou-se a média da somatória dos
acidentes ocorridos na linha férrea sob estudo no período de 2001 a 2009. De posse
desse dado, comparou-se a média de acidentes do trecho sob enfoque com o média
global da ferrovia para definição do peso relativo.


média do trecho ≥ à media global: peso relativo atribuído = 1,5



média do trecho < à media global: peso relativo atribuído = 0,5



inexistência de acidentes: peso relativo atribuído = 0

b. Sistemas de segurança
Os sistemas e dispositivos que aumentam o grau de segurança na
circulação dos trens são fatores de redução da probabilidade de acidentes, portanto
são de grande relevância para o estabelecimento da vulnerabilidade ferroviária. A
existência de um ou mais dos seguintes dispositivos foi considerada, tanto para a via
permanente como para os trens:
 Via

permamente

descarrilamento,
monitoramento

–

detector

contra-trilho,
de

chuvas,

de
AMV

roda

quente,

remota

rastreamento

ou

sensor
de

periódico

de

mola,
do

posicionamento de trens, sinalização de ocupação de trecho;
 Trem – dispositivo homem-morto na locomotiva,

dispositivo anti-

corte de engates, frenagem automática em caso de desprendimento
de vagões e EOT.


inexistência ou somente 1 dispositivo para o trem e via: peso
relativo atribuído = 2,0



2 ou mais dispositivos para o trem e via: peso relativo atribuído =
0
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c. Ação de terceiros
Foram consideradas as localidades para as quais existiam registros
históricos de ações de terceiros que afetaram a operação normal da ferrovia e,
portanto, com potencial para ocasionar acidentes com os trens. Consideraram-se as
ações de vandalismo, roubo de equipamentos fundamentais à segurança da via e
sabotagem.


existência de antecedentes: peso relativo atribuído = 0,5



inexistência de antecedentes: peso relativo atribuído = 0

d. Pátios
Os pátios são locais propícios a acidentes com transeuntes, pois em
geral estão localizados em áreas urbanas e nem sempre têm controle de acesso às
suas dependências (vigilância, cerca de isolamento do pátio ou via aberta).


pátio/via aberta e/ou sem vigilância: peso relativo atribuído = 0,5



pátio/via fechada e/ou com vigilância: peso relativo atribuído = 0

7.2.3.1.3 Operação
a. Conservação da via
A conservação da via foi elencada entre os aspectos de maior relevância
para a segurança e continuidade operacional da ferrovia e está diretamente
relacionadas aos procedimentos e periodicidade de inspeções, manutenções e
substituição de componentes. Vale dizer, o ganho operacional, de segurança e
ambiental é diretamente proporcional ao investimento feito na prevenção por meio
de inspeções e manutenções.
Foram considerados como indicadores do estado de conservação da via
os dormentes, trilho, lastro, bitola, desnivelamento, drenagem, AMV, dentre outros. A
conservação das obras de arte foram consideradas em indicador específico.


taxa de dormentes inservíveis > a 20% em raio de curvatura < a
200 m; ou > a 25% em raio de curvatura entre 200 e 450 metros;
ou 20% em tangente, ou dormente inservível em junta, ou taxa >
a 10% em áreas urbanas: peso relativo atribuído = 2,0
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desgaste de trilho > a 25% da área total do boleto: peso relativo
atribuído = 2,0



lastro fora do padrão ou sem manutenção/limpeza em AMV e
agulha: peso relativo atribuído = 1,0



bitola estreita < a 995 mm ou > a 1025 mm; bitola larga < a 1595
mm ou > a 1625 mm: peso relativo atribuído = 2,0



desnivelamento: peso relativo atribuído = 1,5



drenagem insuficiente ou sem manutenção (até 5% por trecho):
peso relativo atribuído = 1,0



AMV sem manutenção: peso relativo atribuído (até 5% por trecho)
= 1,5



Indicador dentro dos padrões de segurança: peso relativo
atribuído = 0

b. Sistemas de comunicação
A comunicação entre a equipagem do trem e o Centro de Controle
Operacional (CCO) da ferrovia foi considerada como fundamental para a garantia da
operação dentro dos padrões de segurança necessários.
O licenciamento de tráfego foi avaliado como um procedimento
operacional importante para evitar que trens ocupem uma mesma linha ou seção
simultaneamente, condição que poderia implicar em colisões. Considerou-se a que a
existência de múltiplas formas de licenciamento (rádio, celular e GPS) tenderiam a
evitar ocupações irregulares, ao passo que um única forma de comunicação poderia
implicar em erros. Portanto, a probabilidade de falha de todos os sistemas foi
considerada como pouco provável.
Além do aspecto de licenciamento, os meios de comunicação servem
para a comunicação de trechos com restrições de velocidade, que além dos
sistemas mencionados ainda conta com a ficha de restrições de velocidade que é
entregue antes do início de cada viagem à equipagem do trem.
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Por fim, qualquer irregularidade detectada pela equipe de trem ou dos
veículos ferroviários operacionais, bem como a comunicação de acidentes,
dependem de tais sistemas de comunicação.
Considerou-se ainda que apesar da existência de múltiplos sistemas de
comunicação, estes podem não ser totalmente eficiente sem função da existência de
áreas sem cobertura ou sinal de telefonia celular, rádio e GPS.


existência de 2 ou mais sistemas: peso relativo atribuído = 0



existência de 1 sistema: peso relativo atribuído = 1,0



área sem cobertura: peso relativo atribuído = 2,0



área com cobertura para 1 sistema: peso relativo atribuído = 0,5



área com cobertura para 2 ou mais sistemas: peso relativo
atribuído = 0

7.2.3.1.4 Aspectos construtivos
a. Características gerais da via
Aos aspectos construtivos da via permanente que poderiam influir na
ocorrência de acidentes, tais como comprimento de trilho (curto ou longo), pois
seções de trilhos longas possuem menos pontos de solda, que é uma ponto mais
sujeito a falhas; fixação rígida ou elástica, também é um indicador relevante, uma
vez que a fixação rígida sofre mais tensão quando da passagem de composições ou
mesmo em função das variações de temperatura que afetam os trilhos.
A tipologia do dormente torna-se relevante, já que aqueles fabricados
com madeira possuem uma vida útil inferior àqueles cujo material de composição
seja o concreto ou o aço. A tipologia da linha também influi nas questões de
segurança, pois a linha singela está sujeita a procedimentos de licenciamento, que
em caso de falha podem ocasionar colisões, já as linhas duplas eliminam tal
possibilidade por possuírem fluxos de tráfego distintos.
São ainda considerados a velocidade máxima permitida para um
determinado trecho, ou seja, quanto maior a velocidade, maior a possibilidade de
descarrilamento; evidentemente que a tipologia da via deve ser considerada, já que
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a bitola larga, linha dupla, tipologia do trilho (TR60 ao invés de TR45, por exemplo)
permitem que sejam desenvolvidas maiores velocidades.
Por fim, a tonelagem máxima permitida por eixo do vagão para um dado
trecho é fator que pode determinar a maior ou menor freqüência de acidentes.
Os pesos atribuídos são apresentados a seguir.


inexistência de barra longa > a 48 m nas curvas: peso relativo
atribuído = 1,0



Trilho curto: peso relativo atribuído = 0,5



Fixação rígida: peso relativo atribuído = 0,5



Trilho < a T60: peso relativo atribuído = 1,0



Dormente de madeira: peso relativo atribuído = 0,5



Linha singela: peso relativo atribuído = 0,5



Velocidade máxima permitida > a 50 km/h: Peso relativo atribuído
= 1,0



Tonelagem máxima permitida > 25 tons por eixo para TR45 e
TR60 ou > a 20 tons para trilhos inferiores ao TR45: peso relativo
atribuído = 1,0



Indicador dentro dos padrões de segurança: peso relativo
atribuído = 0

b. Geometria da via
Admitiu-se que a geometria da via pode influir na probabilidade de
acidentes, portanto foram considerados como indicadores as rampas existentes no
trecho sob análise. Quanto maior o grau de inclinação mais esforço é requerido do
material rodante (locomotivas e frenagem); o raio de curvas também foi tido como
relevante, pois quanto menor o for tanto maior seria a ação da força centrífuga;
considerou-se que se a superelevação máxima, cujo objetivo é minimizar a ação da
força centrífuga, tiver seu limite excedido, pode acarretar no tombamento do trem
para o lado interno da curva.
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rampa > 1,5%: peso relativo atribuído = 1,0



curva com R< 250 m. – bitola larga ou R <220 m. – bitola métrica:
peso relativo atribuído = 2,0



curva com R entre 250 e 550 m. – bitola larga ou R entre 220 e
500 m. – bitola métrica: peso relativo atribuído = 1,5



superelevação máxima excedida: peso relativo atribuído = 1,5



indicador dentro dos padrões de segurança: peso relativo
atribuído = 0

c. Obras de arte
Eleita como um dos indicadores de suscetibilidade, as obras de arte são
aquelas estruturas que poderiam exercer influência na incidência de episódios
acidentais, quer seja pela possibilidade de influências externas quer pelo estado de
conservação. Foram consideradas: passagens superiores, passagens inferiores,
pontes, sistemas de drenagem e túneis.


existência de obra de arte: peso relativo atribuído = 0,5



conservação da obra arte inadequada (em até 5% por trecho):
peso relativo atribuído = 1,0



inexistência de obra de arte: peso relativo atribuído = 0

d. Passagens de nível
Constituem-se como pontos favoráveis à ocorrência de atropelamentos e
colisões com veículos rodoviários, uma vez que implicam no cruzamento entre a via
férrea e as vias públicas ou particulares.
Foram considerados os aspectos de sinalização, visibilidade, áreas
urbanizadas ou rurais que estão associados ao fluxo de veículos e pessoas,
pequenas tangentes, ângulo de travessia inadequado, etc.


sinalização

inadequada,

insuficiente

ou

baixa

visibilidade,

tangentes e ângulos inadequados (em até 5% por trecho): peso
relativo atribuído = 1,5
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área urbana: peso relativo atribuído = 1,0



área rural: peso relativo atribuído = 0,5



clandestina (em até 5% por trecho): peso relativo atribuído = 1,5



passagem de nível adequada: peso relativo atribuído = 0

7.2.3.1.5 Material rodante
a. Material rodante – locomotivas
O estado de conservação do material rodante, nesse caso as
locomotivas, teria potencial para influir na segurança do trem, uma vez que poderiam
ocorrer falhas de sistemas críticos, tais como frenagem, sistemas eletrônicos,
rodeiros,

dispositivo

homem-morto,

dentre

outros.

Nesse

sentido,

foram

considerados como fatores de ponderação a idade do equipamento e a realização
das manutenções periódicas previstas nos procedimentos internos da ferrovia.
Considerou-se que no seguimento de ferrovia sob estudo trafegariam
locomotivas com o perfil disposto a seguir.


≤ 20 anos em uso: peso relativo atribuído = 0



> 20 anos em uso: 1,0



Peso relativo atribuído (realização de manutenções preditivas,
preventivas e corretivas em conformidade com a periodicidade
estabelecida ): peso relativo atribuído = 0



realização de manutenções preditivas, preventivas e corretivas
em desconformidade com a periodicidade estabelecida: peso
relativo atribuído = 1,5

b. Material rodante – vagões
Foi considerado que o estado de conservação dos vagões teria o
potencial para ocasionar descarrilamentos e tombamentos, uma vez que poderiam
ocorrer falhas de sistemas críticos, tais como frenagem, rodeiros, engates, truque,
dispositivo anti-corte de vagões, testes hidrostáticos de vagão-tanque, válvulas de
descarregamento, dentre outros. Nesse sentido, considerou-se como fatores de
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ponderação a idade do equipamento e a realização das manutenções periódicas
previstas nos procedimentos internos da ferrovia.
Considerou-se que no seguimento de ferrovia sob estudo trafegariam
vagões com o perfil disposto a seguir.


≤ 30 anos em uso: peso relativo atribuído = 0



> a 30 anos em uso: peso relativo atribuído = 1,0



realização de manutenções preditivas, preventivas e corretivas
em conformidade com a periodicidade estabelecida: peso relativo
atribuído = 0



realização de manutenções preditivas, preventivas e corretivas
em desconformidade com a periodicidade estabelecida: peso
relativo atribuído = 1,5

A Tabela 23 resume os indicadores de suscetibilidade com os pesos relativos
atribuídos.

Tabela 24 – Ponderação de indicadores de suscetibilidade (continua).
Indicadores

Peso
Meio Físico

Processos de
transporte e
movimentação de
massa

Erosão laminar e sulcos < 50 m. da via

1,0

Ravinas e voçorocas < a 50 m. da via ou deslizamentos que
possam atingir a via
Ravinas e voçorocas > a 50 m. da via

2,0

Inexistência ou erosões e deslizamentos estabilizados
Pedologia

Condições
climáticas

0,5
0

Solos arenosos

1,0

Solos argilosos

0

Temperaturas < a 0ºC ou > 40ºC

1,0

Áreas sujeitas a neblina

0,5

Período chuvoso com acumulados diários > a 50 mm

1,5

Indicador dentro dos padrões de segurança
Fonte: Elaborado pelo Autor (2010).

0
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Tabela 23 – Ponderação de indicadores de suscetibilidade (continuação).
Indicadores

Peso
Segurança

Histórico de
acidentes

Média do trecho ≥ à media global

1,5

Média do trecho < à media global

0,5

Inexistência de acidentes
Sistemas de
segurança

Inexistência ou somente 1 dispositivo para o trem e via

Ação de terceiros

Existência de antecedentes

2 ou mais dispositivos para o trem e via

Inexistência de antecedentes
Pátios

Pátio ou via aberta e/ou sem vigilância
Pátio ou via fechada e/ou com vigilância

0
2,0
0
0,5
0
0,5
0

Operação
Conservação da
via

Sistemas de
Comunicação

taxa de dormentes inservíveis > a 20% em raio de curvatura
< a 200 m; ou > a 25% em raio de curvatura entre 200 e 450
metros; ou 20% em tangente, ou dormente inservível em
junta, ou taxa > a 10% em áreas urbanas
Desgaste de trilho > a 25% da área total do boleto

2,0

Lastro fora de padrão ou sem manutenção/limpeza em AMV
ou agulha
Bitola estreita < a 995 mm ou > a 1025 mm; bitola larga < a
1595 mm ou > a 1625 mm
Desnivelamento

1,0

Drenagem insuficiente ou sem manutenção (em até 5% por
trecho)
AMV sem manutenção (em até 5% do trecho)

1,0

2,0

2,0
1,5

1,5

Indicador dentro dos padrões de segurança

0

Existência de 2 ou mais sistemas de comunicação para o
licenciamento
Existência de 1 sistema de comunicação para o
licenciamento
Área sem cobertura

0
1,0

Área com cobertura para 1 sistema

0,5

Área com cobertura para 2 ou mais sistemas
Fonte: Elaborado pelo Autor (2010).

2,0

0
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Tabela 23 – Ponderação de indicadores de suscetibilidade (continuação).
Indicadores

Peso
Aspectos Construtivos

Características
gerais da via

Características
gerais da via

Geometria da via

Inexistência de barra longa > a 48 m na curvas

1,0

Trilho curto

0,5

Fixação rígida

0,5

Trilho < ao T60

1,0

Dormente de madeira

0,5

Linha singela

0,5

Velocidade máxima permitida > a 50 km/h

1,0

Tonelagem máxima permitida > 25 tons por eixo para TR45
e TR60 ou > a 20 tons para trilhos inferiores ao TR45
Indicador dentro dos padrões de segurança

1,0

Rampa > 1,5%

1,0

Curva com R< 250 m. (bitola larga) ou R< 220 m. (bitola
métrica)
Curva com R entre 250 e 550 m. (bitola larga) ou R entre
220 e 500m. (bitola métrica)

2,0

Superelevação máxima excedida

1,5

Indicador dentro dos padrões de segurança
Obras de arte

Passagens de
nível

0

1,5

0

Existência de obra de arte

0,5

Conservação da obra arte inadequada (em até 5% por
trecho)
Inexistência de obra de arte

1,0

Sinalização inadequada, insuficiente ou baixa visibilidade,
tangentes e ângulos inadequados (em até 5% por trecho)

1,5

Área urbana

1,0

Área rural

0,5

Clandestina (em até 5% por trecho)

1,5

Passagem de nível adequada
Fonte: Elaborado pelo Autor (2010).

0

0
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Tabela 23 – Ponderação de indicadores de suscetibilidade (conclusão).
Indicadores

Peso
Material Rodante

Locomotivas

Vagões

Vagões

≤ 20 anos em uso

0

> 20 anos em uso

1,0

Realização de manutenções preditivas, preventivas e
corretivas em conformidade com a periodicidade
estabelecida

0

Realização de manutenções preditivas, preventivas e
corretivas em desconformidade com a periodicidade
estabelecida
≤ 30 anos em uso

1,5

> a 30 anos em uso

1,0

Realização de manutenções preditivas, preventivas e
corretivas em conformidade com a periodicidade
estabelecida
Realização de manutenções preditivas, preventivas e
corretivas em desconformidade com a periodicidade
estabelecida

Total

0

0

1,5

50

Fonte: Elaborado pelo Autor (2010).

7.2.3.2 Indicadores de sensibilidade
Os indicadores de sensibilidade correspondem aos fatores ou características
presentes nas áreas lindeiras que poderiam contribuir para o agravamento das
consequências dos acidentes, tanto para os colaboradores da ferrovia, como para as
comunidades, patrimônio, continuidade operacional e meio ambiente.
Para efeito do presente estudo foram divididos os aspectos ambientais dos
socioeconômicos, pois tratam-se de indicadores cujas características intrínsecas não
permitem que sejam analisadas sob a mesma ótica, portanto os pesos a serem
atribuídos devem sem embasados em conceitos diferenciados.
No tocante aos compartimentos ambientais foram considerados aspectos
relativos ao meio físico, tais como ambientes naturais costeiros, interiores, fluviais.
pedologia e ao meio biótico (fauna e flora). Deve-se esclarecer que o presente autor
optou por empregar a mesma nomenclatura adotada para os ambientes costeiros,
fluviais e terrestres consultadas nas fontes bibliográficas referenciadas. Isso significa
que os recursos biológicos estão contemplados tanto nos elementos da flora que
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compõem os ambientes citados, como no indicador específico para os elementos
faunísticos.
Em relação aos aspectos socioeconômicos, dentre outros, foram elencados
aqueles relacionados às áreas habitadas, atividades industriais, dutovias, dentre
outros.
7.2.3.2.1 Recursos naturais
a. Recursos faunísticos
Os recursos faunísticos estão diretamente associados aos ambientes
naturais onde estão inseridos. Por sua relevância, foram estabelecidos indicadores
específicos que consideram a existência de espécies em extinção, espécies
migratórias e variedade de espécies em distâncias de até 300 metros da faixa de
domínio para ambientes terrestres ou 500 metros para ambientes aquáticos.


espécies em extinção: peso relativo atribuído = 2,5



espécies migratórias: peso relativo atribuído = 2,0



variedades de espécies e nível demográfico: peso relativo
atribuído = 1,5



inexistência do indicador: peso relativo atribuído = 0

b. Ambientes costeiros
As feições costeiras são compostas por variados ambientes cuja
sensibilidade tem sido objeto de vários estudos, conforme mencionado ao longo do
presente estudo. Considerou-se a possibilidade desses ambientes serem cruzados
ou margeados pela ferrovia e, consequentemente, sujeitos a possíveis impactos
originados por acidentes com produtos perigosos.
Adotou-se a padronização de classificação de sensibilidade ambiental
recomendada pelo Ministério do Meio Ambiente para a elaboração das cartas SAO,
adaptada de forma a atender ao critério de pesos estabelecido nesse estudo.
Portanto, os dez níveis de classificação propostos nas cartas SAO foram agrupados
em cinco níveis, ou seja, o ISL 10 e 9, foram agrupados por possuírem algumas
características semelhantes, da mesma forma o ISL 8 e 7 e assim sucessivamente.
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Os pesos relativos dos ambientes costeiros são mencionados na Tabela 24. Foram
considerados cruzamentos ou paralelismos em distâncias de até 500 metros da faixa
de domínio, pelos motivos já apontados.

Tabela 25 – Peso relativo atribuído aos indicadores dos ambientes costeiros (continua).
Tipo de Feição Costeira


Costões rochosos lisos, de alta declividade, expostos



Falésias em rochas sedimentares, expostas



Estruturas artificiais lisas (paredões marítimos artificiais), expostas



Costões rochosos lisos, de declividade média a baixa, expostos



Terraços ou substratos de declividade média, expostos (terraço ou
plataforma de abrasão, terraço arenítico exumado bem consolidado,
etc.)



Praias dissipativas de areia média a fina, expostas



Faixas arenosas contíguas à praia, não vegetadas, sujeitas à ação de
ressacas (restingas isoladas ou múltiplas, feixes alongados de
restingas tipo “long beach”)



Escarpas e taludes íngremes (Barreiras e Tabuleiros Litorâneos),
expostos



Campos de dunas expostas



Praias de areia grossa



Praias intermediárias de areia fina a média, expostas



Praias de areia fina a média, abrigadas



Praias mistas de areia e cascalho, ou conchas e fragmentos de corais



Terraço/plataforma de abrasão de superfície irregular ou recoberta de
vegetação



Recifes areníticos em franja



Praias de cascalho (seixos e calhaus)



Costa de detritos calcários



Depósito de tálus



Enrocamentos (“rip-rap”, guia corrente, quebra-mar) expostos



Plataforma ou terraço exumado recoberto por concreções lateríticas
(disformes e porosas)




Planície de maré arenosa exposta
Terraço de baixa-mar

Fonte: Adaptado de MMA (2004).

Peso Relativo Atribuído

0,5

1,0

1,5
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Tabela 24– Peso relativo atribuído aos indicadores dos ambientes costeiros (conclusão).
Tipo de Feição Costeira


Escarpa / encosta de rocha lisa, abrigada



Escarpa / encosta de rocha não lisa, abrigada



Escarpas e taludes íngremes de areia, abrigados



Enrocamentos (“rip-rap” e outras estruturas artificiais não lisas)
abrigados



Planície de maré arenosa/lamosa abrigada e áreas úmidas não
vegetadas



Terraço de baixa-mar lamoso abrigado



Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais



Deltas e barras de rios vegetados



Terraços alagadiços, banhados, brejos, margens de rios e lagoas



Brejo salobro ou de água salgada, com vegetação adaptada; apicum



Marismas ou manguezal (mangues frontais e mangues de estuários)



Peso Relativo Atribuído

Inexistência do indicador

2,0

2,5

0

Fonte: Adaptado de MMA (2004).

c. Ambientes fluviais
Os estudos com foco na definição de indicadores de sensibilidade das
feições marginais dos corpos d’água interiores ainda são insipientes no Brasil,
conforme já demonstrado no decorrer da presente dissertação.
Considerando que as ferrovias cruzam ou são ladeadas por corpos
d’água superficiais, julgou-se importante adotar um critério para a classificação das
feições marginais desses ambientes, que podem ser atingidos em caso de
vazamentos, sobretudo no caso de produtos químicos perigosos.
Adotou-se o critério de classificação da sensibilidade ambiental
mencionado por Wieczorek (2005 e 2006) existente na Adaptação do Índice de
Sensibilidade Ambiental a Derramamentos de Óleo da NOAA às Feições Fluviais
Amazônicas (PETROBRAS, 2002), também empregado com adaptações pelo
mesmo autor, para duas travessias ferroviárias da ALL sobre o Rio Paraná (ALL,
2007), bem como para uma travessia rodoviária sobre o Rio Tocantins (DERTINS,
2007).
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Os pesos relativos das margens fluviais são mencionados na Tabela 25.
Foram considerados cruzamentos ou paralelismo à faixa de domínio da ferrovia em
distância de até 500 metros.

Tabela 26 – Peso relativo atribuído aos indicadores das feições marginais fluviais.
Tipos de Feição Marginal Fluvial
 Estrutura artificial
 Margens rochosas
 Lajes
 Afloramentos rochosos
 Corredeiras
 Cachoeiras
 Escarpas
 Barrancas

Peso Relativo Atribuído
0,25

0,50

0,75

1,0

 Praias ou banco de areia/seixo exposta

1,25

 Praia ou banco de areia/seixo abrigada

1,50

 Praia ou banco de lama exposto

1,75

 Praia ou banco de lama abrigado

2,0

 Zona de confluência de rios e lagos

2,25

 Vegetação alagada, várzea, macrófitas aquáticas

2,50

 Inexistência do indicador

0

Fonte: Adaptado de Petrobras (2002), MMA (2004).

d. Ambientes terrestres
A exemplo dos ambientes costeiros e fluviais, as feições terrestres
lindeiras à ferrovia também possuem variada sensibilidade e estão sujeitas aos
derrames de produtos perigosos. Adotou-se os critérios empregados para a
classificação de ambientes do MARA.
Para a atribuição dos pesos relativos, foram consideradas a tipologia da
cobertura vegetal conforme apresentado na Tabela 26. Vale ressaltar que embora
no método do MARA os aspectos de biodiversidade integrem a classificação de
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sensibilidade, optou-se por considerá-los separadamente do meio físico em
indicador específico. A distância considerada foi de até 300 metros da faixa de
domínio.

Tabela 27 – Peso relativo atribuído aos indicadores dos ambientes naturais terrestres.
Tipos de Costa

Peso Relativo
Atribuído

Solo exposto, pastagem e pasto sujo

0,25

Campo / Campo de Altitude / Vegetação de Dunas

0,50

Campo de Restinga

0,75

Cerrado / Campo Cerrado

1,25

Mata Ciliar (rio encaixado)

1,5

Comunidades Rupestres (litorâneas) / Campo Rupestre / Floresta
Estacional Semidecidual

1,75

Jundu (Escrube) / Matas de Restinga sobre/entre Cordões Arenosos / Mata
de Transição Restinga/Encosta / Floresta Ombrófila Densa Atlântica /
Cerradão

2,0

Mata de Restinga Paludosa

2,25

Mata Ciliar (várzea/alagado)

2,50

Fonte: Adaptado de Mendes et al. (2005).

e. Hidrografia
Os receptores hídricos são particularmente sensíveis aos derrames,
sobretudo dos líquidos corrosivos, tóxicos e derivados de petróleo, bem como nos
acidentes envolvendo cargas gerais que podem acarretar no aumento de matéria
orgânica e a consequente alteração na demanda bioquímica de oxigênio, como é o
caso das commodities alimentícias (grãos).
Foi considerada a classificação do corpo d’água recomendada pela
Resolução Conama nº 357 de 17 de março de 2005, assim como áreas alagadas e a
existência de captação para consumo humano, agropecuário ou industrial.


corpos d’água da classe 1 e 2 e reservatórios até 500 metros da
faixa de domínio: peso relativo atribuído = 2,0

143



corpos d’água da classe 3 e 4 até 500 metros da faixa de
domínio: peso relativo atribuído = 1,0



áreas alagadas – lagos, lagoas, brejos e charcos até 500 metros
da faixa de domínio: peso relativo atribuído = 1,5



cursos

d’água

com

captação

até

2.500/5.000

(ambiente

lêntico/lótico) metros da faixa de domínio: peso relativo atribuído =
2,5


inexistência do indicador: peso relativo atribuído = 0

f. Relevo
Admitido como indicador de sensibilidade, a importância do relevo reside
na topografia que define a drenagem natural do terreno, aspecto que determina o
encaminhamento e velocidade de avanço dos produtos vazados.


ambientes planos: peso relativo atribuído = 0,5



ambientes irregulares – morros, morrotes, colinas e montanhas e
serras: peso relativo atribuído = 1,0

g. Pedologia
A característica do solo foi considerada como relevante, pois reflete no
grau de percolação dos produtos vazados até os recursos hídricos subterrâneos.
Nesse sentido a granulometria e o espaço intersticial foram considerados como os
principais fatores que influiriam na velocidade da migração do poluente.


solos arenosos: peso relativo atribuído = 1,0



solos argilosos: peso relativo atribuído = 0,5

7.2.3.2.2 Recursos socioeconômicos
a. Áreas habitadas
As comunidades lindeiras à ferrovia estão sujeitas aos efeitos deletérios
dos produtos químicos transportados, quer seja em decorrência da sobrepressão e
radiação térmica advinda de explosões e incêndios, quer pelo contato direto com os
produtos tóxicos ou corrosivos, ou ainda pela dispersão de nuvens tóxicas. Com
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base nas simulações matemáticas foi definida a distância de interesse, conforme já
salientado.
Considerou-se a distância de até 170 metros da faixa de domínio, que
seria aquela na qual estimou-se letalidade de até 1% da comunidade exposta e
danos às estruturas rígidas. De forma complementar, adotou-se a distância
empregada para definição de áreas de isolamento em situações de emergência que
varia de 170 a 300 metros de acordo com os resultados das simulações
mencionadas. Por fim, para áreas habitadas acima dos 300 metros de distância, foi
adotado o peso 0.


áreas habitadas até 170 metros da faixa de domínio – 1% de
letalidade: peso atribuído = 2,5



áreas habitadas até 170 metros da faixa de domínio – danos às
estruturas rígidas: peso atribuído = 2,0



áreas habitadas entre 170 e 300 metros da faixa de domínio: <
que 1% letalidade: peso atribuído = 1,5



áreas habitadas entre 170 e 300 metros da faixa de domínio:
danos insignificante às estruturas rígidas: peso relativo atribuído =
1,0



inexistência do indicador: peso relativo atribuído = 0

b. Recursos de utilização primária
Foram considerados nesse indicador aquelas áreas que por sua
utilização poderiam implicar em impactos socioeconômicos locais/regionais ou em
possibilidade de danos indiretos à integridade física das comunidades. Tratam-se de
pesca, dessedentação de animais, turismo, lazer e extrativismo mineral em
distâncias de até 500 metros da faixa de domínio.


pesca: peso relativo atribuído = 2,5



dessedentação de animais: peso relativo atribuído = 2,0



turismo e lazer: peso relativo atribuído = 1,5



extrativismo mineral: peso relativo atribuído = 1,0
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inexistência do indicador: peso relativo atribuído = 0

c. Atividades agro-pastoris
São atividades de grande importância para a sobrevivência de certas
comunidades e de relevância econômica local a regional. Foram consideradas a
culturas em ambiente aquático, tais como piscicultura, maricultura e similares
distantes até 500 metros da faixa de domínio; áreas de cultura agrícola, criação de
animais, avicultura e similares, com distâncias de até 300 metros em função dos
efeitos físicos das simulações.
Por fim foram consideradas as áreas de reflorestamento que podem ser
afetadas por incêndios originados pelos acidentes com líquidos inflamáveis na via
permanente, que de acordo com as simulações podem atingir até 170 metros.


piscicultura, maricultura e similares: peso relativo atribuído = 2,0



agricultura, pecuária, avicultura e similares: peso relativo atribuído
= 1,5



áreas de reflorestamento: peso relativo atribuído = 1,0



inexistência do indicador: peso relativo atribuído = 0

d. Atividades de fabricação, armazenamento, manipulação ou transporte
de produtos químicos
Tais atividades foram adotadas como de interesse devido à possibilidade
de ampliação das consequências pela sinergia com os produtos químicos
manipulados nessas instalações, bem como pela importância socioeconômica.
Contemplaram tanto os processos produtivos como a estocagem e o transporte.
Assumiu-se que os acidentes com o trem normalmente implicariam em
descarrilamento e tombamento das composições, portanto poderiam atingir
diretamente os dutos de produtos químicos cruzados ou paralelos à via. Durante as
ações de remoção de solo contaminado, destombamento e içamento de vagões,
também poderiam ocorrer danos diretos às dutovias.
Por outro lado, explosões e incêndios de vagões-tanques poderiam
comprometer a integridade e potencializar as consequências quando próximos a
qualquer atividade que envolva produtos químicos perigosos.
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As distâncias de interesse foram de 50 metros especificamente para as
dutovias, até 170 metros em função dos efeitos diretos das simulações e até 300
metros que é a distância de segurança e isolamento em emergências.


transporte por dutos aéreos ou enterrados cruzando ou
paralelismo até 50 metros da faixa de domínio: peso relativo
atribuído = 2,5



pólos de fabricação, armazenamento e manipulação de produtos
químicos até 170 metros da faixa de domínio: peso relativo
atribuído = 2,0



pólos de fabricação, armazenamento e manipulação de produtos
químicos entre 170 e 300 metros da faixa de domínio: peso
relativo atribuído = 1,5



atividades pontuais de fabricação, armazenamento e manipulação
de produtos químicos até 170 metros da faixa de domínio: peso
relativo atribuído = 1,0



atividades pontuais de fabricação, armazenamento e manipulação
de produtos químicos entre 170 e 300 metros da faixa de domínio:
peso relativo atribuído = 0,5



inexistência do indicador: peso relativo atribuído = 0

e. Atividades industriais
Os pólos industriais foram adotados como áreas de interesse devido à
importância socioeconômica. Contemplaram tanto os processos produtivos como a
estocagem em distâncias de 170 e 300 metros.
Foram

atribuídos

pesos

maiores

para

os

pólos

industriais

comparativamente às atividades industriais pontuais.


pólo industrial até 170 metros da faixa de domínio: peso relativo
atribuído = 2,0



pólo industrial entre 170 e 300 metros da faixa de domínio: peso
relativo atribuído = 1,5
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atividade industrial pontual até 170 metros da faixa de domínio:
peso relativo atribuído = 1,0



atividade industrial pontual entre 170 e 300 metros da faixa de
domínio: peso relativo atribuído = 0,5



inexistência do indicador: peso relativo atribuído = 0

f. Áreas portuárias
Os portos e suas áreas de apoio, normalmente, operam com produtos
perigosos, quer seja no sentido importação como exportação. Estão associados às
atividades multimodais (transporte dutoviário, rodoviário e ferroviário) para o
escoamento desse produtos. O armazenamento de produtos perigosos, ainda que
temporário, é comum nos portos e retroportos. Em face disso, os acidentes
ferroviários nas áreas portuárias podem ser potencializados.
Outro fator relevante a ser considerado é a importância logística e
econômica dos portos, que podem gerar impactos relevantes na economia local,
regional e nacional.
Também foram contempladas as marinas, cais, píeres e atracadouros de
pequeno porte, por sua importância para as comunidades locais.


portos, terminais portuários, retroportos e demais instalações de
apoio: peso relativo atribuído = 2,0



marinas, cais, píeres e atracadouros de pequeno porte: peso
relativo atribuído = 1,5



inexistência do indicador: peso relativo atribuído = 0

g. Sistemas de transporte
Cruzamentos ou paralelismo com sistemas de transporte coletivos ou
mesmo rodovias, poderiam representar um agravamento das consequências em
caso de acidentes, uma vez que são esperadas aglomerações significativas de
pessoas. O tráfego de veículos em rodovias que cruzam ou margeiam ferrovias
poderia implicar em exposição dos condutores e passageiros em caso de acidentes
com os trens ou ainda a colisões diretas nas passagens de nível.
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Aeroportos também são relevantes, pois em caso de acidentes com
explosões e incêndios na via permanente, podem ser paralisadas as atividades de
pouso ou decolagem.
Foram consideradas distâncias de até 300 metros da faixa de domínio.


trens de passageiros, metrô: peso relativo atribuído = 2,0



aeroportos: peso relativo atribuído = 1,5



rodovias: peso relativo atribuído = 1,0



inexistência do indicador: peso relativo atribuído = 0

h. Sistemas e utilidades subterrâneas
A existência de sistemas e utilidades subterrâneas em localização
topográfica favorável ao escoamento e confinamento de líquidos, gases ou vapores
inflamáveis foi considerada como indicador de sensibilidade. A distância considerada
foi de até 300 metros da faixa de domínio.
Foram ainda consideradas as obras de arte da ferrovia que por suas
características possam contribuir para o confinamento de líquidos, gases e vapores.
A sua sensibilidade intrínseca estaria associada ainda às consequências
socioeconômicas decorrentes dos acidentes que afetariam os sistemas de
distribuição de uma dada comunidade.


túneis em cotas favoráveis ao escoamento/confinamento de
líquidos, gases e vapores inflamáveis: peso relativo atribuído =
2,0



redes de esgoto, água pluvial, cabeamento telefônico, energia
elétrica em cotas favoráveis ao escoamento/confinamento de
líquidos, gases e vapores inflamáveis: peso relativo atribuído =
1,0



inexistência do indicador: peso relativo atribuído = 0

i. Sistema de geração, distribuição e transmissão de energia
A sensibilidade atribuída aos sistemas de transmissão de energia está
relacionada aos fatores socioeconômicos, já que os acidentes que os atinjam podem
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acarretar reflexos em cadeia em diversos seguimentos de uma dada comunidade,
bem como à possibilidade de agravamento das consequências acidentais quando
estiverem envolvidos produtos inflamáveis. Foram consideradas os sistemas de
geração e transmissão em distâncias de até 300 metros da faixa de domínio.


sistemas de geração de energia: peso relativo atribuído = 1,5



sistemas de distribuição e transmissão de energia: peso relativo
atribuído = 1,0



inexistência do indicador: peso relativo atribuído = 0

j. Patrimônio histórico e cultural
A sensibilidade desses patrimônios está relacionada à sua raridade e ao
valor de interesse da preservação da cultura de uma sociedade. Também deve-se
considerar que são áreas legalmente protegidas. Nesse caso foram atribuídos pesos
para a existência ou não do patrimônio.


conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico,
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico: peso
relativo atribuído = 2,0



inexistência do indicador: peso relativo atribuído = 0

As Tabelas 27 e 28, a seguir, resumem a ponderação dos indicadores de
sensibilidade ambientais e socioeconômicos, de acordo com a sua importância, para
a ocorrência de um possível acidente em cada trecho da ferrovia. Os pesos foram
estabelecidos de forma que a sua soma é igual a 50.
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Tabela 28 – Ponderação de indicadores de sensibilidade ambientais (continua).
Indicadores

Peso
Recursos Naturais

Recursos
biológicos

Espécies em extinção

2,5

Espécies migratórias

2,0

Variedade de espécies e nível demográfico

1,5

Inexistência do indicador
Ambientes
costeiros

 Costões rochosos lisos, de alta declividade, expostos

0
0,5

 Falésias em rochas sedimentares, expostas
 Estruturas artificiais lisas (paredões marítimos artificiais), expostas
 Costões rochosos lisos, de declividade média a baixa, expostos
 Terraços ou substratos de declividade média, expostos (terraço ou
plataforma de abrasão, terraço arenítico exumado bem consolidado,
etc.)
 Praias dissipativas de areia média a fina, expostas;

1,0

 Faixas arenosas contíguas à praia, não vegetadas, sujeitas à ação
de ressacas (restingas isoladas ou múltiplas, feixes alongados de
restingas tipo “long beach”)
 Escarpas e taludes íngremes (Barreiras e Tabuleiros Litorâneos),
expostos
 Campos de dunas expostas
 Praias de areia grossa
 Praias intermediárias de areia fina a média, expostas;
 Praias de areia fina a média, abrigadas
 Praias mistas de areia e cascalho, ou conchas e fragmentos de
corais
 Terraço/plataforma de abrasão de superfície irregular ou recoberta
de vegetação
 Recifes areníticos em franja
 Praias de cascalho (seixos e calhaus)
 Costa de detritos calcários
 Depósito de tálus
 Enrocamentos (“rip-rap”, guia corrente, quebra-mar) expostos
 Plataforma ou terraço exumado recoberto por concreções lateríticas
(disformes e porosas)
 Planície de maré arenosa exposta
 Terraço de baixa-mar
Fonte: Elaborado pelo Autor (2010).

1,5
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Tabela 27 – Ponderação de indicadores de sensibilidade ambientais (continuação).
Indicadores

Peso
Recursos Naturais

Ambientes
costeiros

 Escarpa / encosta de rocha lisa, abrigada

2,0

 Escarpa / encosta de rocha não lisa, abrigada
 Escarpas e taludes íngremes de areia, abrigados
 Enrocamentos (“rip-rap” e outras estruturas artificiais não lisas)
abrigados
 Planície de maré arenosa/lamosa abrigada e áreas úmidas não
vegetadas
 Terraço de baixa-mar lamoso abrigado
 Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais
 Deltas e barras de rios vegetados

2,5

 Terraços alagadiços, banhados, brejos, margens de rios e lagoas
 Brejo salobro ou de água salgada, com vegetação adaptada; apicum
 Marismas ou manguezal (mangues frontais e mangues de estuários)
Inexistência do indicador
Ambientes
fluviais

 Estrutura artificial

0
0,25

 Margens rochosas
 Lajes

0,5

 Afloramentos rochosos
 Corredeiras

0,75

 Cachoeiras
 Escarpas

1,0

 Barrancas
 Praias ou banco de areia/seixo exposta

1,25

 Praia ou banco de areia/seixo abrigada

1,5

 Praia ou banco de lama exposto

1,75

 Praia ou banco de lama abrigado

2,0

 Zona de confluência de rios e lagos

2,25

 Vegetação alagada, várzea, macrófitas aquáticas

2,5

Inexistência do indicador
Fonte: Elaborado pelo Autor (2010).

0

152

Tabela 27 – Ponderação de indicadores de sensibilidade ambientais (conclusão).
Indicadores

Peso
Recursos Naturais

Ambientes
terrestres

Hidrografia

Relevo

Pedologia

Solo exposto, pastagem e pasto sujo

0,25

Campo / Campo de Altitude / Vegetação de Dunas

0,5

Campo de Restinga

0,75

Cerrado / Campo Cerrado

1,25

Mata Ciliar (rio encaixado)

1,5

Comunidades Rupestres (litorâneas) / Campo Rupestre / Floresta
Estacional Semidecidual

1,75

Jundu (Escrube) / Matas de Restinga sobre/entre Cordões Arenosos /
Mata de Transição Restinga/Encosta / Floresta Ombrófila Densa
Atlântica / Cerradão

2,0

Mata de Restinga Paludosa

2,25

Mata Ciliar (várzea/alagado)

2,5

Corpos d’água da classe 1 e 2 e reservatórios até 500 metros da faixa
de domínio
Corpos d’água da classe 3 e 4 até 500 metros da faixa de domínio

2,0

Áreas alagadas – lagos, lagoas, brejos e charcos até 500 metros da
faixa de domínio
Cursos d’água com captação até 2.500/5.000 (ambiente lêntico/lótico)
metros da faixa de domínio
Inexistência do indicador

1,5

Ambientes planos

0,5

Ambientes irregulares – morros, morrotes, colinas, montanhas e serras

1,0

Solos arenosos

1,0

Solos argilosos

0,5

Fonte: Elaborado pelo Autor (2010).

1,0

2,5
0
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Tabela 29 – Ponderação de indicadores de sensibilidade socioeconômica (continua)
Indicadores

Peso
Recursos Socioeconômicos

Áreas habitadas Áreas habitadas até 170 metros da faixa de domínio: 1%
letalidade
Áreas habitadas até 170 metros da faixa de domínio: danos às

2,5
2,0

estruturas rígidas
Áreas habitadas entre 170 e 300 metros da faixa de domínio: <

1,5

que 1% letalidade
Áreas habitadas entre 170 e 300 metros da faixa de domínio:

1,0

danos insignificante às estruturas rígidas
Áreas habitadas acima de 300 metros da faixa de domínio

0

Sistemas
públicos de
tratamento e
abastecimento
de água

Tratamento e abastecimento público de água em distância de até
500 metros da faixa de domínio
Tratamento e abastecimento público de água em distância acima
de 500 metros da faixa de domínio
Inexistência do indicador

2,0

Recursos de
utilização
primária

Pesca

2,5

Dessedentação de animais

2,0

Turismo e lazer

1,5

Extrativismo mineral

1,0

Inexistência do indicador
Atividades de
fabricação,
armazenamento,
manipulação ou
transporte de
produtos
químicos

1,5
0

0

Transporte por dutos aéreos ou enterrados cruzando ou
paralelismo até 50 metros da faixa de domínio

2,5

Pólos de fabricação, armazenamento e manipulação de produtos
químicos até 170 metros da faixa de domínio

2,0

Pólos de fabricação, armazenamento e manipulação de produtos
químicos entre 170 e 300 metros da faixa de domínio

1,5

Atividades pontuais de fabricação, armazenamento e manipulação
de produtos químicos até 170 metros da faixa de domínio

1,0

Atividades pontuais de fabricação, armazenamento e manipulação
de produtos químicos entre 170 e 300 metros da faixa de domínio

0,5

Inexistência do indicador
Fonte: Elaborado pelo Autor (2010).

0
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Tabela 28 – Ponderação de indicadores de sensibilidade socioeconômica (conclusão)
Indicadores

Peso
Recursos Socioeconômicos

Atividades
industriais

Pólo industrial até 170 metros da faixa de domínio

2,0

Pólo industrial entre 170 e 300 metros da faixa de domínio

1,5

Atividade industrial pontual até 170 metros da faixa de de domínio

1,0

Atividade industrial pontual entre 170 e 300 metros da faixa de de
domínio
Inexistência dos indicador

0,5

Áreas portuárias Portos, terminais portuários, retroportos e demais instalações de
apoio
Marinas, cais, píeres e atracadouros de pequeno porte
Inexistência dos indicador
Sistemas de
transporte

Sistema de
transmissão de
energia

1,5
0
2,0

Aeroportos

1,5

Rodovias

1,0
0

Túneis em cotas favoráveis ao escoamento ou confinamento de
líquidos, gases e vapores inflamáveis
Redes de esgoto, água pluvial, cabeamento telefônico, energia
elétrica em cotas favoráveis ao escoamento ou confinamento de
líquidos, gases e vapores inflamáveis
Inexistência do indicador

2,0

Sistemas de geração de energia

1,5

Sistemas de distribuição e transmissão de energia

1,0

Inexistência do indicador
Patrimônio
histórico e
cultural

2,0

Trens de passageiros e metrô

Inexistência do indicador
Sistemas e
utilidades
subterrâneas

0

Conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico,
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico
Inexistência do indicador

Total

1,0

0

0
2,0
0
50

Fonte: Elaborado pelo Autor (2010).

7.2.4 Matriz de vulnerabilidade
A matriz de vulnerabilidade consistiu no cruzamento dos indicadores de
sensibilidade com os indicadores de suscetibilidade, de modo que se pudesse
estabelecer a vulnerabilidade por trechos da ferrovia.
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Para tanto, foram estabelecidas cinco categorias que foram classificadas
segundo sua relevância em termos de sensibilidade ou suscetibilidade, variando de
muito baixa a muito alta. Essas categorias foram ainda associadas à somatória dos
pesos dos indicadores em faixas de 10 pontos cada.
A seguir são apresentas as categorias de sensibilidade e suscetibilidade
obtidas, bem como a matriz de vulnerabilidade.
7.2.4.1 Indicadores de suscetibilidade
A soma dos indicadores de suscetibilidade de cada trecho considerado na
análise foi classificada de acordo com as categorias de suscetibilidade apresentadas
na Tabela 29.

Tabela 30 – Categorias de suscetibilidade dos trechos.
Categoria

Somatória dos Indicadores de Suscetibilidade

Muito Baixa (MA)

0 a 10

Baixa (B)

10,1 a 20

Moderada (M)

20,1 a 30

Alta (A)

30,1 a 40

Muito Alta (MA)

40,1 a 50

Fonte: Elaborado pelo Autor (2010).

7.2.4.2 Indicadores de sensibilidade
A soma dos indicadores de sensibilidade de cada trecho considerado na
análise foi classificada de acordo com as categorias de sensibilidade, apresentadas
na Tabela 30 a seguir.
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Tabela 31 – Categorias de sensibilidade dos trechos.
Categoria

Somatória dos Indicadores de Sensibilidade

Muito Baixa (MB)

0 a 10

Baixa (B)

10,1 a 20

Moderada (M)

20,1 a 30

Alta (A)

30,1 a 40

Muito Alta (MA)

40,1 a 50

Fonte: Elaborado pelo Autor (2010).

7.2.4.3 Matriz de vulnerabilidade para classificação de trechos
Combinou-se as categorias de suscetibilidade com as de sensibilidade para
a obtenção de uma Matriz de Vulnerabilidade, conforme demonstrado na Tabela 31,
a qual forneceu uma indicação qualitativa da vulnerabilidade de cada trecho
identificado na análise.

Tabela 32 – Matriz para classificação de vulnerabilidade de trechos.

Categoria de suscetibilidade

Categoria de sensibilidade
0-10

10,1-20

20,1-30

30,1-40

40,1-50

0-10

MB

B

B

M

M

10,1-20

B

B

M

M

A

20,1-30

B

M

M

A

A

30,1-40

M

M

A

A

MA

40,1-50

M

A

A

MA

MA

Fonte: Elaborado pelo Autor (2010).
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7.2.5 Interpretação dos resultados
Conforme já salientado, a via permanente no trecho de 103 quilômetros entre
Corupá e São Francisco do Sul no Estado de Santa Catarina, foi dividida em trechos
cujos aspectos lindeiros permitiram defini-los como homogêneos, como por exemplo
uma grande região onde predominou o uso do solo para a lavoura ou uma área de
cobertura vegetal dominada por floresta ombrófila densa, ou ainda uma mancha
urbana extensa. Cada trecho foi assinalado por sua coordenada geográfica de início
e término e a respectiva quilometragem da via permanente.
A somatória dos pesos atribuídos foi cruzada na Matriz de Vulnerabilidade para
estabelecer os valores obtidos para cada trecho, os quais foram trabalhados na
forma de tabelas que permitiram visualizar os indicadores que mais contribuíram
para a suscetibilidade ou sensibilidade.
A análise permitiu ainda hierarquizar os trechos com base na vulnerabilidade
para a apresentação de cartas que indicassem as respectivas quantidade de trechos
classificados entre muito baixa e muita alta.
Considerando

que

os

indicadores

de

sensibilidade

ambiental

e

socioeconômicos não podem ser comparados entre si, por se tratarem de aspectos
diferenciados, optou-se por gerar planilhas diferenciadas (Apêndices C e D) e os
respectivos mapas de vulnerabilidade ambiental e socioeconômica na escala
1:250.000 (Apêndices E e F).
Foram criadas ainda Cartas Operacionais na escala 1:50.000, nas quais estão
contidos os elementos (pontos de interesse ou indicadores) e que têm por objetivo
servir de subsídio para as ações emergenciais (Anexo G e H)
7.2.6 Banco de dados e sistema de informação geográfica
Considerando que o levantamento de dados que embasa o método preconizou
o georreferenciamento de todos os aspectos de interesse, foi possível inserir as
informações em um banco de dados referenciado associado ao SIG. As mesmas
foram organizadas em um software de geoprocessamento (ArcGis 9.3).
A visualização espacial dos trechos com a respectiva classificação de
vulnerabilidade foi associada a cores, a fim de tornar mais ágil a detecção das
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diferenciações obtidas. As áreas de interesse lindeiras foram representadas na
forma de polígonos, pontos e linhas que pudessem ser diferenciados entre si.
As cartas operacionais contém também dados de hidrografia mapeadas pela
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A.
(EPAGRI), que foram associadas às curvas de nível (com eqüidistância de 20
metros), condição que permite identificar o sentido do fluxo dos respectivos cursos
d’água. Esses dados são uma complementação que pode auxiliar como instrumento
de tomada de decisões em situações de emergência.
Os dados vetoriais foram inseridos e representados em uma base cartográfica
do IBGE e EPAGRI em escala 1:50.000, apresentadas nos Apêndices E e F,
conforme mencionado. Criou-se de forma complementar um mapa na escala
1:500.000 contendo os principais ecossistemas presentes na área do estudo,
conforme pode ser observado no Apêndice I. Foram ainda empregadas imagens
orbitais Landsat 5 para auxiliar na identificação das feições lindeiras à ferrovia, as
quais são apresentadas na forma de Carta Imagem em escala 1:60.000 no Apêndice
J, bem como a Carta Náutica do Porto de São Francisco do Sul em escala 1:27.000
para identificação das feições costeiras, profundidades e para apoio nas ações de
resposta emergenciais (Anexo K).
O emprego do software ArcGis propicia ainda a inserção de novos dados,
atualização em face de mudanças tecnológicas, medidas corretivas adotadas pelo
operador ferroviário, mudanças nas características lindeiras, dentre outros, pois está
associado a um banco de dados referencial. Outros softwares que poderiam ser
utilizados para a mesma finalidade são o GVSIG, AutoCad Map, dentre outros. O
Banco de Dados foi concebido de modo a permitir que sejam gerados dados
históricos e estatísticos ao longo da vida útil da ferrovia.
As possibilidades podem ser as mais variadas, já que tais softwares permitem
a utilização isolada de informações (layers e shapes), como por exemplo a
apresentação de carta temática contendo a hidrografia ao longo da ferrovia,
manchas urbanas, malha rodoviária, base de atendimento emergencial, dentre
outras.
Como o sistema foi concebido para ser dinâmico, pode ser alimentado com
informações sempre que possível, ou no mínimo a cada 5 anos.
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7.2.7 Proposição de recomendações preventivas e mitigadoras
Por fim, estabelecidas a hierarquização da vulnerabilidade dos trechos, sua
inserção em banco de dados referencial e representação gráfica em ambiente SIG,
foi possível estabelecer quais as medidas mais adequadas para cada trecho.
A partir disso é possível criar um cronograma que priorize os trechos críticos,
posteriormente aqueles considerados sérios e, finalmente, os trechos com baixa
vulnerabilidade. A essas medidas podem ser associados os custos previstos para a
implantação da mesma por faixas de investimentos.
Evidentemente que podem existir algumas variáveis que interfiram no
cronograma, tais como exigências legais das autoridades públicas competentes,
ocorrência de acidentes ou mesmo, questões de ordem econômica.
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8

RESULTADOS E DISCUSSÕES
A seguir é apresentada a validação do método e os comentários sobre os

resultados obtidos no presente estudo, os quais são apresentados no formato de
planilhas e cartas temáticas nos Apêndices A a K.
8.1

Validação do Método Proposto
O trecho ferroviário selecionado para a validação do presente estudo, conforme

mencionado, compreendeu a malha ferroviária da América Latina Logística
localizada no Estado de Santa Catarina, mais precisamente entre os municípios de
Corupá e São Francisco do Sul.
Esses 103 quilômetros de ferrovia foram selecionados por apresentarem uma
maior variabilidade de ambientes naturais e antrópicos, portanto com maior potencial
para validar o método proposto, bem como pela disponibilidade do Estudo de
Análise de Riscos e dos dados primários e secundários sobre a ferrovia, o meio
físico, biótico e socioeconômico cedidos pela ALL.
O trecho da malha ferroviária sob enfoque tem seu início no Km 0 em São
Francisco do Sul e finaliza no Km 103, na área administrativa do município de
Corupá, cujas respectivas coordenadas geográficas são N(m)=7.095.760,755 /
E(m)=736.517,049 e N(m)= 7.080.462,764 / E(m)= 672.147,285, datum SAD 69.
Os mesmos foram subdivididos em seis seguimentos ou trechos, cujo critério
foi baseado na homogeneidade das feições naturais, sobretudo a tipologia da
cobertura vegetal - campos e matas de restinga na planície costeira no trecho 1 e 2;
remanescentes de floresta ombrófila densa atlântica nas regiões de encosta, nos
trechos 3 a 6.
Também foi considerada a topografia das regiões atravessadas pela ferrovia,
que variam desde o nível do mar (Trecho 1 e parte do Trecho 2) até 200/300 metros
de altitude nas proximidades de Corupá (Trechos 5 e 6). O relevo é fator
determinante para a tipologia vegetal, bem como para a configuração hidrográfica,
hidrodinamismo e tipologia do solo, além de determinar o comportamento dos
produtos sólidos e sobretudo os líquidos que eventual possam vazar em caso de
acidente na ferrovia. Os trechos são apresentados na Tabela 32, a seguir.
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Tabela 33 – Trechos considerados para a análise da vulnerabilidade.
Trecho

Quilometragem
Início

Término

0,0

9,0

1

2

9,0

3

28,0

4

49,0

5

68,0

6

83,0

28,0

49,0

68,0

83,0

103,0

Coordenadas (SAD 69)
Início

Término

N(m)=7.095.760,755

N(m)=7.087.881,430

E(m)=736.517,049

E(m)= 736.329,859

N(m)=7.087.881,430

N(m)= 7.079.944,959

E(m)= 736.329,859

E(m)= 723.399,696

N(m)= 7.079.944,959

N(m)= 7.081.694,507

E(m)= 723.399,696

E(m) = 709.552,769

N(m)= 7.081.694,507

N(m)= 7.070.175,118

E(m) = 709.552,769

E(m)= 698.905,907

N(m)= 7.070.175,118

N(m)= 7.072.225,709

E(m)= 698.905,907

E(m)= 685.694,113

N(m)= 7.072.225,709

N(m)= 7.080.462,764

E(m)= 685.694,113

E(m)= 672.147,285

Fonte: Elaborado pelo Autor (2010).

Com base nos dados primários e nos dados secundários obtidos nas fontes
oficiais mencionadas, nas imagens orbitais, bases cartográficas e informações da
ALL, foi possível identificar a existência ou não dos indicadores ao longo dos trechos
definidos.
Conforme mencionado, foram preenchidas planilhas contendo os indicadores
de suscetibilidade e sensibilidade ambiental para cada trecho, bem como planilhas
contendo os mesmos indicadores de suscetibilidade associados à sensibilidade
socioeconômica, as quais são apresentadas nos Apêndices C e D. O pesos
definidos no método foram apresentados em coluna específica e quando da
detecção da presença dos mesmos em um dado trecho, foi preenchida a coluna dos
pesos atribuídos de forma que a planilha calculasse ao final a somatória dos
indicadores.
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De posse dos resultados de cada planilha, foi aplicada a Matriz de
Vulnerabilidade que estabeleceu o resultado final para os seis trechos definidos.
8.2

Discussão sobre os Resultados
Os resultados obtidos apontaram para a existência de oportunidades de

melhoria para a o trecho ferroviário em questão, uma vez que os indicadores de
suscetibilidade e sensibilidade atingiram níveis de média vulnerabilidade.
Não foram obtidos níveis de vulnerabilidade classificados como muito baixa, alta
ou muito alta para nenhum dos trechos analisados. Vale ressaltar que alguns dados
da via permanente não foram obtidos junto à concessionária da ferrovia, tais como
taxa de dormentes inservíveis, padrão do lastro, bitola aberta, desnivelamento e
superelevação máxima. Tais informações poderiam alterar os resultados obtidos
para a suscetibilidade da via permanente.
Destaca-se que não foram definidas no presente estudo as possíveis áreas de
sacrifício e de proteção prioritárias durante as emergências, todavia as mesmas
poderão ser abordadas em uma revisão desse estudo. Apesar disso, é possível
utilizar a tipologia dos ambientes naturais e socioeconômicos com os respectivos
pesos atribuídos, para definir áreas com menor sensibilidade que possam ser
estabelecidas como áreas de sacrifício durante as operações de resposta
emergencial. Por outro lado, também é possível a tomada de decisão pelas equipes
de resposta para definição de áreas de proteção (maior sensibilidade), com base nas
tipologias dos ambientes e pesos atribuídos.
No tocante aos indicadores de suscetibilidade merecem destaque:
a. a presença de 19 pontos de erosões laminares no trecho de 103
quilômetros, fato associado à topografia local que é montanhosa,
portanto mais propensa a processos erosivos, sobretudo nas áreas
antropizadas;
b. a existência de 115 acidentes no trecho como um todo, sendo que os
sub-trechos 3 e 4 apresentaram médias acima da média global, 38 e 22
eventos, respectivamente. Possivelmente a maior incidência esteja
associada a falha humana de condutores de veículos rodoviários nas
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passagens de nível e a grande incidência de curvas com raio abaixo dos
padrões sugeridos no presente estudo;
c. 34 obras de arte, das quais 16 em estado de conservação inadequado,
portanto 47% do total, sendo que no trecho 2 foram registradas 3 obras
de arte, das quais 2 foram consideradas inadequadas, ou seja, 67%;
d. das 126 passagens de nível, somente 28 foram consideradas
inadequadas, ou seja, 22% do total. O trecho 2, especificamente, possui
15 PNs, das quais 10 foram consideradas inadequadas;
e. predominância quase absoluta de sistemas de fixação rígida, trilhos
curtos, dormentes de madeira e trilhos TR37 e TR45;
f. linha singela em todo o traçado; e
g. o material rodante, apesar de possuir idade em média superior a 30
anos para vagões e 20 anos para locomotivas; é submetido
regularmente a inspeções e manutenções.
No tocante aos indicadores de sensibilidade ambiental merecem destaque:
a. espécies migratórias no trecho 1;
b. espécies em extinção e variedade/densidade elevada em quase todos
os trechos, fato decorrente dos remanescentes de Mata Atlântica;
c. presença de manguezais no trecho 1 e 2, áreas consideradas de
elevada sensibilidade;
d. ambientes fluviais associados a matas ciliares, bem como alta
declividade e característica sinuosa, peculiaridades que conferem
grande hidrodinamismo na região serrana. Embora ambientes lóticos
como esses sejam menos sensíveis que ambientes lênticos, por outro
lado promovem o rápido espalhamento das cargas derramadas em caso
de acidentes, assim como a retenção dessas cargas nos meandros
rochosos no leito do corpo d’água;
e. o relevo, em sua maior parte irregular e montanhoso, tende a dificultar
as ações de resposta em caso de acidentes com os trens;
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f. a pedologia arenosa na região de planície costeira (trecho 1) é mais
favorável à percolação de produtos perigosos líquidos em caso de
acidentes;
g. os

ambientes

terrestres

se

notabilizam

pela

existência

de

remanescentes de Floresta Ombrófila Densa Atlântica e mata ciliar em
áreas alagadas; e
h. a hidrografia se notabiliza por corpos d’água de classe 1 e 2, áreas
alagadas e poucas captações em distância inferior a 2.500/5.000
metros.
No tocante aos indicadores de sensibilidade socioeconômico merecem
destaque:
a. as manchas urbanas (São Francisco do Sul, Jaraguá do Sul,
Guaramirim e Corupá) possuem pouca densidade, por se tratarem de
municípios pequenos e com forte vocação rural, apesar disso são
encontradas áreas habitadas atravessadas pela ferrovia cujas distâncias
das habitações em relação à via permanente estão dentro da faixa dos
efeitos físicos simulados para explosão e incêndios. São destaques o
Trecho 1, pelo município de São Francisco do Sul, o Trecho 3, onde se
situa o maior município do traçado sob estudo, Joinville e o Trecho 5
devido a Jaraguá do Sul;
b. a área portuária de São Francisco do Sul se notabiliza por sua
importância econômica regional;
c. a presença de dutovia se faz presente somente no Trecho 4;
d. atividades de pesca são comuns em quase todos os trechos, devido à
presença de diversos corpos d’água, assim como no ambiente litorâneo
e estuarino (Trecho 1 e 2);
e. são verificados diversos pontos de culturas agrícolas às margens da
ferrovia bem como a criação de pequenos rebanhos bovinos com
utilização dos corpos d’água para a dessedentação;
f. exceção feita a São Francisco do Sul (Trecho 1), onde existem mais
atividades associadas a armazenamento, industrialização e transporte
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de produtos perigosos, nos demais trechos predominam, de forma
esparsa, alguns postos de abastecimento de combustíveis automotivos;
g. atividades fabris diversas predominam na área de influência dos efeitos
simulados para explosão e incêndio no Trecho 5, pois os municípios de
Jaraguá do Sul e Guaramirim margeiam a ferrovia em grande extensão.
Joinville, apesar de ser o município como o maior número de atividades
fabris, é atravessado pela ferrovia somente em uma pequena extensão
na porção Sul, portanto com uma quantidade menos significativa de
atividades fabris;
h. nas regiões urbanas, o sistema de drenagem das vias é propenso ao
escoamento de produtos líquidos decorrentes de vazamentos de grande
porte na ferrovia; e
i. sambaquis foram detectados nos Trechos 1 e 2.
Os resultados da classificação de vulnerabilidade ambiental e socioeconômica
podem ser visualizados nas cartas temáticas apensos a esse estudo e nas planilhas,
porém a seguir é apresentado um resumo na Tabela 33.

Tabela 34 – Resumo dos resultados por trechos das ferrovia.
Indicadores
Trecho

Suscetibilidade

Sensibilidade

Vulnerabilidade

Ambiental

Sensibilidade

Vulnerabilidade

Socioeconômica

1

18,50

27,75

Média

28,50

Média

2

16,50

30,75

Média

19,50

Baixa

3

22,00

25,25

Média

19,00

Média

4

22,00

27,50

Média

18,50

Média

5

19,00

27,50

Média

21,25

Média

6

19,00

20,25

Média

17,5

Baixa

Fonte: Elaborado pelo Autor (2010).

As matrizes contendo o cruzamentos dos indicadores de suscetibilidade e
sensibilidade ambiental e socioeconômica para o trecho 1 são apresentadas nas
Tabelas 34 e 35, a título de exemplo.
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Tabela 35 – Aplicação da matriz de classificação de vulnerabilidade ambiental
para o trecho 1.
Categoria de sensibilidade
0-10

10,1-20

MB

B

B

20,1-30

30,1-40

40,1-50

B

M

M

B

M

M

A

B

M

M

A

A

30,1-40

M

M

A

A

MA

40,1-50

M

A

A

MA

MA

0-10
Categoria de suscetibilidade

20,1-30

10,1-20
(16,50)

(27,75)

Fonte: Elaborado pelo Autor (2010).

Tabela 36 – Aplicação da matriz de classificação de vulnerabilidade
socioeconômica para o trecho 1.
Categoria de sensibilidade
0-10

10,1-20

MB

B

B

20,1-30

30,1-40

40,1-50

B

M

M

B

M

M

A

B

M

M

A

A

30,1-40

M

M

A

A

MA

40,1-50

M

A

A

MA

MA

0-10
Categoria de suscetibilidade

20,1-30

10,1-20
(18,50)

Fonte: Elaborado pelo Autor (2010).

(28,50)
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Para empreendimentos com grandes extensões, como é o caso da malha
brasileira da ALL, mesmo com o estabelecimento de classe de vulnerabilidade, ainda
torna-se necessário estabelecer prioridades dentro de uma mesma classe. Para
tanto, pode-se estabelecer a seguinte hierarquia de prioridades para a adoção de
ações corretivas e preventivas em relação aos trechos, com base na somatória dos
pesos (Tabela 36).

Tabela 37 – Hierarquização dos trechos de acordo o índice de vulnerabilidade.
Prioridade Trecho

Vulnerabilidade

Prioridade

Trecho

Ambiental

Vulnerabilidade
Socioeconômica

1º

4

49,50

1º

1

47,00

2º

2e3

47,25

2º

3

41,00

3º

5

46,50

3º

4e5

40,50

4º

1

46,25

4º

6

36,50

5º

6

39,25

5º

2

36,00

Fonte: Elaborado pelo Autor (2010).
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9

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Depreende-se de forma geral, que a vulnerabilidade do trecho estudado não é

acentuada, pois só foram obtidos resultados classificados como baixa e média.
Todavia não se pode deixar de considerar que certos indicadores são fonte de
preocupação e já são objeto de ações por parte da concessionária.
Cite-se como exemplo a execução de obras para estabilização dos processos
erosivos, elaboração de um rol de programas ambientais com vistas à mitigação dos
impactos decorrentes da operação ferroviária, implantação de um Programa de
Gerenciamento de Riscos e um Plano de Ação de Emergências, além do incremento
da ações rotineiras da concessionária no aspecto de inspeções e manutenções
periódicas.
A partir desse estudo, são feitas recomendações, em caráter genérico, para
melhoria geral da segurança no trecho.
9.1

Ações Preventivas
São recomendações que incidem sobre a rotina operacional da ferrovia e

eventuais medidas físicas que devem ser gerenciadas no âmbito do Programa de
Gerenciamento de Riscos do empreendimento:
a. Criação de uma rotina de inspeção nos trechos de vulnerabilidade
média, com intervalos menores e focados nos indicadores de
suscetibilidade constatados;
b. Criação de uma rotina de manutenção mais intensiva nas localidades da
via permanente onde foram constatados indicadores que contribuem
para o aumento da freqüência de acidentes;
c. Priorização e definição de critérios de taxa de dormentes inservíveis
mais rigorosos nos trechos de maior vulnerabilidade;
d. Incorporação e gerenciamento de inspeções e manutenções pelo
Programa de Gerenciamento de Riscos da concessionária;
e. Estabelecimento de canais de comunicação com as comunidades
lindeiras à ferrovia, sobretudo nos trechos urbanos, com vista à
comunicação dos riscos e educação ambiental continuada;
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f. Promover

estudos

para

avaliar

o

custo

benefício

ambiental/socioeconômico e viabilidade de substituição gradativa de
dormentes de madeira por outras tipologias mais modernas (exemplo:
concreto); e
g. Promover

estudos

para

ambiental/socioeconômico

e

avaliar
viabilidade

o
de

custo
duplicação

benefício
da

via

permanente.
9.2

Ações Mitigadoras
São recomendações que incidem sobre a rotina operacional da ferrovia, e que

devem ser gerenciados no âmbito do Plano de Ação de Emergência do
empreendimento:
a. Utilização dos cartas operacionais como ferramenta de resposta durante
as emergências, inclusive com sua inserção no SIV da ALL para acesso
instantâneo pelo CCO;
b. Emprego dos critérios estabelecidos no Bonn Agreement para definição
das ações de resposta emergencial;
c. Priorizar ações de proteção e resposta quando de emergência nas áreas
onde foram detectados os indicadores ambientais mais relevantes;
d. Definição de áreas de sacrifício para as operações emergenciais com
base no mapeamento apresentado no presente estudo;
e. Aprimoramento do Plano de Ação de Emergência por meio da criação
de planos de auxílio mútuo com as autoridades locais e empresas ao
longo do traçado; e
f. Realização

de

simulados

envolvendo

as

autoridades

locais

e

comunidades lindeiras nos municípios atravessados pela ferrovia.
9.3

Ações Corporativas e/ou Interinstitucionais
Considerando que normalmente existe um abismo entre os estudos teóricos e

a aplicação prática dos procedimentos metodológicos propostos, convém que
algumas barreiras sejam superadas, tanto no nível da iniciativa privada como junto
ao Poder Público.
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Em face disso sugere-se que:
a. O setor ferroviário promova fóruns de discussão no âmbito na ANTF
para avaliar a viabilidade de aplicação do presente método como
ferramenta de gestão ou outros estudos existentes que tenham o
mesmo objetivo;
b. As autoridades públicas competentes, ANTT e DNIT que representam o
Ministério dos Transportes, o MMA por meio do IBAMA, discutam em
suas Câmaras Técnicas a criação de instrumentos legais que viabilizem
a aplicação do presente método ou de outros métodos de Análise de
Risco Ambiental, tornando homogênea e integrada as exigências
técnicas para a fase de licenciamento ambiental ou contratos de
concessão. Vale ressaltar que, ao menos na área ambiental, a
competência concorrente estabelecida pela Constituição Federal,
embora salutar, torna-se pouco prática para empreendimentos lineares
que atravessam vários estados. Nesse sentido, a normatização federal
seria um instrumento benéfico, pois criaria o paradigma a ser
empregado pelos Estados e Municípios, a exemplo do que ocorreu com
o licenciamento dos Postos de Serviços normatizado pela Resolução
Conama nº 273 ou com os derrames de petróleo em ambientes costeiros
(Resolução Conama n° 398);
c. Na mesma esteira do item anterior, definição em nível Federal das
diretrizes para a elaboração dos Estudos de Análise de Riscos, que hoje
podem compreender ou não a fase quantitativa, dependendo do
entendimento do órgão estadual sob enfoque;
d. Tanto ao empreendedor como ao Poder Público, é pertinente a
discussão e criação de mecanismos financeiros para a atuação em
acidentes de grande porte, como é o caso do Seguro Ambiental;
e. Busque-se uma efetiva integração entre os órgãos públicos do Sistema
de Defesa Civil com os empreendedores ferroviários, o que pode se dar
por meio da divulgação de estudos como o apresentado na presente
dissertação ou outros que tenham sido desenvolvidos ou estejam em
desenvolvimento e sejam relacionados ao seguimento ferroviário,
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considerando os aspectos ambientais, socioeconômicos, segurança,
resposta emergencial, dentre outros. Como exemplo, cite-se a iniciativa
do MMA que está buscando, por meio do P2R2, a integração nacional
por

meio

de

plano

nacional

e

estaduais

de

contingências,

desenvolvimento de métodos para mapeamento de áreas de riscos,
levantamento de áreas de riscos e criação de banco de dados unificado.
9.4

Limitações do Estudo
Não se pode deixar de mencionar que tanto os resultados como as

recomendações devem ser analisadas à luz do conjunto da malha administrada pela
concessionária. Vale dizer que um trecho de 103 quilômetros é pouco representativo
perante uma malha de 15.000 quilômetros, com ambientes e peculiaridades
construtivas e operacionais bastante variadas. Portanto qualquer ação deve ser
pensada de forma global pelo empreendedor e mesmo pelas autoridades públicas,
sob pena de se tornar inviável.
Outras limitações que foram mencionadas ao longo do presente estudo, e que
servem como recomendações para o aprofundamento do método proposto são:
a. Definição de método factível, tanto do ponto de vista financeiro como
técnico, para aplicação dos modelos matemáticos (softwares) de
transporte e dispersão de poluentes em recursos hídricos superficiais,
principalmente ao se tratar de malhas com grandes extensões que
atravessam centenas ou até milhares de corpos d’água;
b. Realização de simulações matemáticas (softwares) dos efeitos físicos
com produtos tóxicos para ferrovias, uma vez que o seguimento
selecionado não tem o tráfego de tais substâncias; e
c. Método importante, que pode ser considerado em estudos futuros, é a
aplicação de ferramentas de estatísticas para a definição dos pesos.
Podem se empregados formulários com os indicadores que seriam
entregues a um grupo de, por exemplo, 10 pessoas com formação e
experiência relacionadas ao escopo do estudo. As mesmas atribuíram
os pesos que posteriormente seriam trabalhos de forma estatística para
a obtenção do resultado final.
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Por fim, conclui-se que o método demonstrou-se válido e eficaz para mapear a
vulnerabilidade de empreendimentos ferroviários, conforme demonstrado pelos
resultados. Espera-se que o presente estudo sirva de insumo para novas pesquisas
que visem o aprofundamento e melhoria do método, sobretudo quanto ao emprego
de modelos matemáticos para simulação de deriva e dispersão de produtos
químicos em corpos d’água para os ambientes fluviais e para seguimentos
ferroviários por onde trafeguem produtos tóxicos e corrosivos.
Quanto mais acadêmicos, representantes de entidades públicas, técnicos e
gestores das concessionárias de ferrovias se debruçarem sobre as questões de
prevenção de acidentes nesse modal, tanto maior será o ganho para a sociedade,
meio ambiente e para o próprio empreendedor ferroviário.
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GLOSSÁRIO
Devido à especificidade da nomenclatura empregada no modal ferroviária, que
não é normalmente de domínio público, optou-se pela criação do presente glossário
de termos técnicos cujo objetivo é facilitar a compreensão do leitor.
Os demais termos técnicos referentes ao gerenciamento de riscos, sensibilidade
ambiental e assuntos correlatos ou foram discutidos ao longo do estudo ou são
amplamente divulgados nos meios acadêmicos e literatura especializada, razão pela
qual prescindem de maiores explicações.
Acidente: evento específico não planejado e indesejável, ou uma sequência de
eventos que geram conseqüências indesejáveis como: perdas para pessoas,
equipamento, materiais e meio ambiente.
Acidente ferroviário: ocorrências que, com a participação direta do trem ou veículo
ferroviário, provoca danos às pessoas, ao veículo, às instalações fixas e ao meio
ambiente.
Agulha: uma da partes principais do aparelho de mudança de via, posicionada em
cada extremidade da AMV, que consistem em peças de aço afuniladas que se
adaptam aos trilhos de encosto, de um lado ou de outro da fila de trilhos, de acordo
com a direção que deve tomar o veículo ferroviário. São peças móveis que a partir
da AMV permitem a passagem do trem pela linha direta ou para a linha de desvio.
Aparelho de mudança de via (AMV): chave equipada com mecanismo manual,
elétrico ou mola, destinado a possibilitar a passagem de veículos ferroviários de uma
via para outra.
Bitola: é a distância entre as faces internas dos boletos dos trilhos, tomada na linha
normal a essas faces, 16 mm abaixo do plano constituído pela superfície superior do
boleto. Pode ser do tipo larga (1600 mm) ou estreita (1000 mm).
Bitola aberta: quando o trilho perde a fixação e a bitola abre fora dos limites
aceitáveis.
Causa: fato ou encadeamento de fatos, de origem humana ou material, que
precedem e condicionam a materialização de um risco com potencial para a geração
de danos.
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Cenários

acidentais:

identificação

das hipóteses acidentais

passíveis

de

ocorrência, decorrentes das atividades desenvolvidas.
Centro de controle operacional (CCO): é o local onde estão os empregados
encarregados da programação e controle da circulação dos trens e onde estão
instalados todos os equipamentos necessários para essa atividade.
Contratrilho: pedaço de trilho curvo nas extremidades, colocado paralelamente ao
trilho da linha, para impedir a roda de descarrilhar (nas passagens de nível, pontes,
cruzamentos) ou, ainda, evitar que o friso da roda se choque com a ponta do jacaré
ou da agulha (nas chaves).
Cruzamento ferroviário: é o local onde duas ou mais linhas ferroviárias se
interceptam em um mesmo nível.
Desvio: é uma linha adjacente à linha principal ou a outro desvio, destinada aos
cruzamentos, ultrapassagens e formação de trens.
Desvio ativo: é aquele que é provido de chaves de linha em ambas as
extremidades, oferecendo condições de entrada e saída de trens ou veículos
ferroviários por ambas as extremidades.
Desvio morto: é aquele que é provido de uma única chave de linha para a sua
entrada e apresentando na outra extremidade, um pára-choque delimitando seu
comprimento útil. A entrada e saída de veículos ferroviários se faz numa só
extremidade.
Desvio particular: é um desvio concedido pela concessionária da ferrovia a uma
empresa industrial ou comercial.
Detector de descarrilamento: dispositivo instalado ao longo da via e que possui
uma barra rígida que vai de um trilho ao outro, transversalmente, a qual se rompe ao
ser tocada por roda descarrilada ou por peça mais robusta que estiver sendo
arrastada entre os trilhos.
Detector de roda quente e rolamento: sistema de sensores instalados em pontos
estratégicos da ferrovia que alertam o operador do CCO e param automaticamente o
trem antes que haja superaquecimento de rodas e dos rolamentos dos vagões.
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Dispositivo anti-corte de engates: borda metálica disposta sobre o engate que
impede a movimentação excessiva do mesmo e o consequente estravamento do
engate.
Dispositivo homem-morto: dispositivo instalado sob o manete de tração da
locomotiva que deve ser mantido pressionado pelo condutor. Tem por objetivo
acionar automaticamente a frenagem do trem caso o condutor não o mantenha
pressionado.
Dispositivo telemétrico de cauda (End Of Train – EOT): equipamento que
instalado no último vagão de um trem, emite sinais para a locomotiva de modo a
permitir que o maquinista saiba se o trem foi ou não fracionado.
Estudo de Análise de Riscos (EAR): estudo quantitativo de risco numa instalação,
baseado em técnicas de identificação de perigos, estimativa de frequências e
consequências, análise de vulnerabilidade e na estimativa de riscos.
Falha devido a friso fino: desgaste no rodeiro do veículo.
Falha na ponta da agulha: ocorre quando a chave de mudança de via fica sem
pressão e a ponta de agulha não encosta no trilho, ficando entreaberta.
Falhas no trilho: quebra de trilho por fadiga de material.
Falha por perda de radiação: ocorre quando a curva está abaixo do raio mínimo e
o vagão força o truque do vagão causando desgaste ou descarrilamento.
Faixa de domínio: faixa de terreno de largura variável em relação ao seu
comprimento, em que se localizam as vias férreas e demais instalações da ferrovia,
incluindo áreas adjacentes, adquiridas pela administração ferroviária para fins de
ampliação da ferrovia. Normalmente sua largura varia entre 15 e 50 metros.
Frenagem automática: sistema que permite a frenagem automática de vagões
desprendidos devido ao rompimento da mangueira de pressurização de ar que
interliga todos os vagões de um trem à locomotiva.
Gabarito: contorno de referência, ao qual devem adequar-se às instalações fixas e o
material rodante para possibilitar o tráfego ferroviário sem interferência. Em um
desvio, desde que devidamente respeitados os marcos, os trens circularão sem
possibilidade de colisão com outro trem parado ou circulando por outra via.
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Infra-Estrutura: obras de implantação e manutenção tais como fundação,
terraplenagem, drenagens, obras de artes correntes, obras de arte especiais
(pontes, pontilhões, viadutos, túneis, passagens inferiores e passagens superiores)
e obras complementares.
Jacaré: peça do AMV que permite às rodas dos veículos, movendo-se em uma via,
passar para os trilhos de outra. É a parte principal do AMV e que praticamente o
caracteriza. Pode ser constituído de uma só peça de aço fundido ou de trilhos
comuns cortados, usinados e aparafusados e cravados a uma chapa de aço que se
assenta no lastro.
Licença: autorização que permite um trem ou veículo ferroviário em uma ou mais
seções de bloqueio.
Linha corrida: linha principal que liga um pátio ao outro.
Limites de estação: um trecho da linha principal designado por instruções especiais
e identificado por sinais de limite de pátio, ou delimitado entre os AMV’s de entrada e
saída da linha principal.
Linha singela: é uma linha principal única sobre a qual os trens circulam em ambos
os sentidos.
Locomotiva: um veículo impulsionado por qualquer tipo de energia, ou uma
combinação de tais veículos, operados por um único dispositivo de controle, utilizado
para tração de trens nas linhas e em manobras de pátios.
Passagem de nível: é o cruzamento de uma ou mais linhas com uma rodovia
principal ou secundária no mesmo nível.
Pátio: um sistema de linhas que não a principal, utilizado para manobra, formação
de trens, estacionamento de vagões, cruzamento, ultrapassagens, licenciamentos e
outras finalidades. A circulação nestas linhas está sujeita à sinalização, regras ou
instruções especiais.
Trem: uma locomotiva ou várias locomotivas acopladas a vagões.
Seção de bloqueio (SB): região da via que permite licenciamento de apenas um
trem por vez (exceto em licenças especiais).
Sinal de cauda: um sinal que identifica a cauda de um trem.
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Sinalização de ocupação de trecho: sinal luminoso controlado pelo CCO que
indica a possibilidade de ingresso em uma SB, sendo verde para prosseguimento
com a velocidade máxima permitida até o próximo sinal, amarelo para prosseguir
preparado para parar no próximo sinal e vermelho para não ingressar na SB.
Sistema de automação de controle de trens (ACT): programa de computador que
torna amigável a interface entre os dados vindos do campo e o Centro de Controle
Operacional. Também verifica a consistência das informações provenientes do
campo e garante o intertravamento dos trechos para licenciamento.
Sistema e controle de tráfego centralizado [CTC]: sistema automático de sinais
de bloqueio, controlado por um CCO, compreendendo uma série de bloqueios
consecutivos nos quais a circulação de um trem é autorizada através de sinais, cujas
indicações cancelam a superioridade de trens autorizada através de sinais, em
sentidos opostos ou de trens subsequentes no mesmo sentido em uma só via.
Superelevação máxima: maior superelevação compatível com a segurança da
circulação e o conforto do passageiro, consideradas as várias velocidades dos trens
Superestrutura: parte integrante da via composta pelo sub-lastro, lastro, dormentes,
trilhos e acessórios.
Vagão-tanque: vagão construído dentro das normas técnicas e adequado para o
transporte de líquidos, tais como a gasolina, óleo diesel, álcool e óleo lubrificante.
Via dupla: vias principais paralelas utilizadas para a circulação de trens em ambos
os sentidos.
Via permanente: leito da estrada de ferro, incluindo-se os troncos, ramais e desvios
ferroviários. A via permanente compõe-se de: Infra-Estrutura e Superestrutura.
Via singela: via principal única sobre a qual os trens circulam em ambos os
sentidos.
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