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RESUMO 

 

O uso do meio rodoviário como principal forma de transporte de produtos químicos 

perigosos no Brasil fez com que fossem criados diversos mecanismos legais para o 

gerenciamento dessa atividade, porém estes mecanismos nem sempre são suficientes 

para que a atividade ocorra com riscos minimizados. Um motivo aparente para tal é o 

investimento estatal em infraestrutura não acompanhar de forma suficiente o papel de 

destaque que a atividade tomou na economia do país, nem o investimento privado 

substituir de forma eficiente o investimento estatal. Esse quadro de baixo investimento e 

alto uso da malha rodoviária se reflete no estado atual das rodovias e na alta incidência 

de acidentes. Os acidentes envolvendo produtos químicos perigosos tem um potencial 

de dano maior devido ao risco ambiental associado às características da carga. Assim, o 

estudo apresenta, portanto, uma análise das legislações vigentes acerca do tema e uma 

breve análise do transporte de produtos perigosos no país. No entanto há uma carência 

na coleta de dados sobre a atividade no país dificultando o estudo.  A adoção do modal 

rodoviário como principal forma de transporte terrestre no país parece não ter sido a 

mais adequada. Para uma mudança da matriz necessita-se um aumento de investimentos 

que fica condicionado a recuperação da economia do país. 

 

 

Palavras-chave: acidentes, risco ambiental, legislação 
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ABSTRACT 

 

 

The use of the road as the main transportation of hazardous chemicals in Brazil has 

caused the use of several legal hazards to manage this activity, but mechanisms are not 

always necessary for an activity to occur with minimized risks. An apparent reason for 

the statistical investment in infrastructure is not sufficient follow-up or the prominent 

role played by the country's economy. Neither private investment has replaced efficient 

form or state investment. This scenario of low investment and high use of the railway 

network is reflected in the current state of the highways and the high incidence of 

accidents. Accidents involving hazardous chemicals have a greater potential for damage 

due to the environmental risk associated with cargo characteristics. Thus, the study 

presents, therefore, an analysis of the current legislation on the subject and a brief 

analysis of the transportation of dangerous products in the country. For an improvement 

in activities, there is a need to increase investments. There is also a data collection on 

activity in the country  

Keywords: accidents, environmental risk, legislation 
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1 INTRODUÇÃO   

 

O transporte rodoviário vem sendo usado no Brasil como principal forma de 

locomoção de cargas e passageiros sendo este modal correspondente a 58% deste tipo de 

movimentação. Para o transporte de passageiros, 95% dessa atividade é feita por rodovias 

(
4
CNT, 2019). Assim, a atividade econômica do país fica dependente deste tipo de transporte. 

Tal dependência fica explícita em um episódio recente da história nacional: a greve de 

caminhoneiros de 2018. Em 72 horas de greve da categoria, a Federação das Empresas de 

Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro (FETRANSPOR) e a Associação 

Brasileira de Supermercados (Abras) já haviam emitido alertas institucionais comunicando a 

diminuição da frota devido a possível falta de combustível e o desabastecimento de alimentos 

que já estava em curso (SHALDERS, 2018).  

 Em países de extensão territorial similar, este modal de transporte não tem o mesmo 

destaque. O Canadá que tem aproximadamente 17% a mais de extensão territorial que o Brasil 

(ONU, 2007), usa somente 8% do modal rodoviário como forma de transporte. Na Rússia, 

maior país em extensão territorial do mundo (ONU, 2007), somente 32% de seu transporte 

corresponde ao modal rodoviário. (MESQUITA, 2018).  

A centralidade deste modal para as atividades econômicas contrasta com a quantidade 

de investimento estatal direcionada ao setor. O orçamente para o ministério da infraestrutura 

em 2020 é o menor em 16 anos, sendo valores insuficientes para a manutenção da 

infraestrutura de transporte (¹CNIT, 2019).   

O atual estado de conservação das rodovias do país está sendo agravado pela perda de 

investimentos, pois somente 12,4% das rodovias são pavimentadas. Ao se avaliar o período de 

2009 a 2019 tem-se um aumento de 80,8% da frota de veículos, mas somente 6,7% no 

aumento de rodovias pavimentadas (
4
CNT, 2019). 

Dentro deste cenário, o transporte rodoviário de produtos perigosos (TPP) pode ser 

visto como um caso especial no transporte, uma vez que em caso de acidentes relacionados à 

atividade, existe um maior potencial de risco dado à natureza do produto: o risco ambiental e 

a saúde de pessoas expostas ao produto.  

Logo, os estudos acadêmicos direcionados ao TPP geralmente se dão a fim de 

compreender os possíveis riscos ambientais associados e preveni-los, assim como respostas 

institucionais em forma de legislação criadas para melhor gerenciamento desta atividade.  
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2 OBJETIVO, JUSTIFICATIVA E METODOLOGIA  

 

2.1 OBJETIVO  

 O presente estudo tem como objetivos: 

 Revisar a literatura científica a respeito do tema 

 Realizar uma breve comparação com a legislação internacional 

 Realizar um estudo do histórico da elaboração da legislação sobre o transporte de 

produtos químicos rodoviários  

  

2.2 JUSTIFICATIVA 

 

O transporte de produtos químicos perigosos pode ser considerado como um capítulo 

especial no transporte de mercadorias, uma vez que um eventual acidente no transporte destes 

produtos tem potencial de causar sérios danos ao meio ambiente, ao agente responsável pelo 

transporte e aos transeuntes das vias públicas. 

Logo, para a melhoria contínua do sistema de gerenciamento do transporte desses 

produtos no Brasil, onde seu transporte é feito majoritariamente por rodovias, faz-se 

necessário o estudo das legislações vigentes sobre eles assim como a série histórica dessas 

legislações e seus impactos, visando à sua atualização e avaliação de adequabilidade aos 

riscos inerentes à atividade.   

 

2.3 METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada para este trabalho foi a pesquisa bibliográfica e documental 

de legislações, resoluções e regulamentações, assim como em portais de periódicos 

acadêmicos como as plataformas CAPES e SCIELO no período de agosto de 2018 a 

novembro de 2019. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 CENÁRIO NACIONAL:  POLÍTICAS PÚBLICAS, LEGISLAÇÕES E NORMAS – DE 

1968 A 2019 

3.1.1 Decreto Nº 62.127/1968  

No Decreto Nº 62.127/1968 foi que ocorreu a criação do Regulamento do Código 

Nacional de Trânsito. Os produtos perigosos têm apenas uma citação importante no 

documento que ocorreu na Seção III, Art. 103, onde se condicionou o transporte por via 

pública dos Produtos Perigosos (PP) à adequação às normas brasileiras (BRASIL,1968). Essa 

norma não foi especificada na redação da lei.  

3.1.2 Decreto N° 88.821/83 

Devido ao fato de o Decreto Nº 62.127/1968 não ter tratado do transporte de produtos 

perigosos, este decreto tornou-se necessário para a definição de critérios para o transporte de 

produtos perigosos, assim como sua classificação.  

Deste modo, na lei havia a indicação da norma ABNT NBR 7502, que foi extinta, 

como norma qualificadora de produtos perigosos, bem como ela apontava o Ministério do 

Exército e a Comissão Nacional de Energia Nuclear, como responsáveis pelo gerenciamento 

de normas específicas a produtos explosivos e radioativos, respectivamente. A rotulagem dos 

equipamentos deve seguir a norma ABNT NBR 7500 (BRASIL, 1983).   

O decreto criava ainda diversos critérios de segurança relacionados ao transporte dos 

PP, tais como a exigência de certificação do INMETRO para o veículo realizador do 

transporte e a compatibilidade entre PP sendo transportado em conjunto para que em caso de 

acidentes não houvesse risco de explosões. Houve também a delimitação dos possíveis locais 

de estacionamento para os veículos e a exigência de escolta dos produtos considerados 

extremamente perigosos. (BRASIL,1983). 

3.1.3 Decreto N° 96044/88  

No Decreto N° 96044/88, também conhecido como Lei do Transporte Rodoviário de 

Produtos Perigosos, houve a consolidação dos critérios incluídos no Decreto N° 88.821/83. 
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Houve ainda o apontamento de outras normas relacionadas ao transporte, sendo elas as 

normas ABNT NBR 7500 e ABNT NBR 8286. Além disso, determinou ao Ministério dos 

Transportes a responsabilidade de fiscalização, especificou a responsabilidade de cada ente 

envolvido no transporte de PP e aumentou o valor máximo da multa caso ocorresse o 

descumprimento do decreto. (BRASIL, 1988). 

3.1.4 Lei 10.233/01 e outras legislações 

Em 2001, foi criada a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) pelo Art. 

1°, Parágrafo III da Lei 10.233/2001 e criado também o Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes no Art 1°, Parágrafo V da mesma Lei, promovendo assim uma 

reestruturação do setor de transporte (ANTT, 2018). 

 Por meio desta lei, foram transferidas algumas das competências anteriores de 

regulamentação do transporte de produtos químicos perigosos para a agência 

regulamentadora, como pode ser visto na redação da mesma na Seção II – Art. 24, onde foi 

inserida a descrição das atribuições gerais da agência, cabendo aqui destacar a seguinte 

atribuição que consta no inciso XIV: “estabelecer padrões e normas técnicas 

complementares relativos às operações de transporte terrestre de cargas especiais e 

perigosas”.  

Posteriormente, a ANTT criou a Resolução 3665/01 em 2011 que atualizou o 

regulamento de transporte de produtos perigosos - Revogada pela Resolução ANTT nº 

5.848/19 publicada em junho de 2019. (ANTT, 2019). Há também a criação da Resolução 

3880/12 de 22 de agosto de 2012 onde se estabelece os códigos e desdobramentos em caso de 

inobservância do regulamento para transporte rodoviário de produtos perigosos. (ANTT, 

2012). 

3.1.5 Resolução ANTT N° 5232/16 

A definição mais importante introduzida por meio desta legislação foi a de PP, como 

pode ser visto a seguir extraída da Parte I da resolução (BRASIL, 2016):  

“Produto Perigoso – é o produto que tenha potencial de causar dano ou apresentar risco à 

saúde, segurança e meio ambiente, classificado conforme os critérios estabelecidos neste 

Regulamento e no Manual de Ensaios e Critérios publicado pela ONU”. 
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3.1.6 Resolução ANTT 5848/2019 

A atualização da Resolução teve como objetivo atualizar o regulamento do transporte 

rodoviário no território nacional (ANTT, 2019):  

 Amostra testemunha: o veículo transportando um produto químico perigoso 

deve conter uma amostra do produto para demonstrar as características 

presentes do produto sendo transportado.  

 Cadastro no RNTC – Registro Nacional de Transporte de Cargas: para o 

transporte de produtos químicos perigosos o motorista deve, além de possuir 

cadastro no órgão supracitado, deve ser cadastrado também no Cadastro 

Técnico Federal de Atividade Potencialmente Poluidora - CTF/APP. Aqui vale 

ressaltar que a inscrição no RNTC é regulada pela Resolução ANTT nº. 

4799/2015 

 Transporte a granel: veículos com conteúdo a granel, assim como os 

equipamentos de segurança, devem ser certificados pelos Organismos de 

Certificação de Produtos – OCP e acreditados pelo Inmetro. 

 Fiscalização: Estabelece a ANTT como órgão responsável pela fiscalização do 

cumprimento da legislação estabelecida e os valores de multas aplicadas aos 

quatro tipos de infrações descritas, com os valores variando entre cinco salários 

mínimos (para infrações graves) e 60% do salário mínimo (para infrações 

leves). 

 Programa de Avaliação da Conformidade: determina-se um processo criado 

pelas autoridades competentes para avaliação da viabilidade – rotulagem que 

reflita corretamente a classe de risco no qual o PP se encaixa assim como seu 

acondicionamento - da embalagem para transporte de cargas perigosas.  
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3.2. CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS PERIGOSOS PARA O TRANSPORTE 

RODOVIÁRIO 

A seguir serão apresentados alguns critérios estabelecidos pela legislação de produtos 

perigosos para classificá-lo, bem como estabelecer critérios de segurança. 

A classificação deve ser feita pela fabricante e expedidor do material, tomando como 

norteador as caraterísticas físico-químicas do produto, alocando o PP em umas das classes e 

subclasses. A ordem numérica das classes e subclasses não corresponde ao grau de risco. 

(BRASIL, 2016) 

As classes de produtos perigosos são a seguintes (BRASIL, 2016):  

 Classe 1: Explosivos: 

 Classe 2: Gases: 

 Classe 3: Líquidos inflamáveis 

 Classe 4: Sólidos inflamáveis, substâncias sujeitas à combustão espontânea; e 

substâncias que, em contato com água, emitem gases inflamáveis: 

 Classe 5: Substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos: 

 Classe 6: Substâncias tóxicas e substâncias infectantes: 

 Classe 7: Material radioativo 

 Classe 8: Substâncias corrosivas 

 Classe 9: Substâncias e artigos perigosos diversos, incluindo substâncias que 

apresentem risco para o meio ambiente 
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3.2.1  Classe 1 

Uma substância explosiva é uma substancia líquida ou sólida, por si mesma capaz de 

produzir gás, por reação química, a temperatura, pressão e velocidade tais que provoque 

danos à sua volta. Incluem-se nesta definição as substâncias pirotécnicas, mesmo que não 

desprendam gases (BRASIL, 2016). Os ensaios necessários para a alocação do PP nesta classe 

devem ser feitos de acordo com o Manual de Ensaios e Critérios da ONU (2011).  

Nesta classe, estão compreendidas as substâncias explosivas, excetuando-se as 

demasiadamente perigosas para serem transportadas e aquelas cujo risco dominante deva ser 

alocada em outra classe e substâncias com risco de ignição espontânea, sendo esta última 

proibida de ser transportada. Os produtos da classe 1 são alocados em uma das seis subclasses 

que estão a seguir: 

 Subclasse 1.1: Substâncias e artigos com risco de explosão em massa; 

  Subclasse 1.2: Substâncias e artigos com risco de projeção, mas sem risco de 

explosão em massa; 

 Subclasse 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; 

 Subclasse 1.4: Substâncias e artigos que não apresentam risco significativo; 

 Subclasse 1.5: Substâncias muito insensíveis, com risco de explosão em massa; 

 Subclasse 1.6: Artigos altamente insensíveis, sem risco de explosão em massa. 

Essas subclasses estão correlatas a grupos de compatibilidade. Os códigos de 

classificação relacionando as subclasses com os grupos de compatibilidade serão apreentados 

na seção 3.7.3 deste trabalho. Assim todos os produtos pertencentes a um mesmo grupo de 

compatibilidade podem ser transportados conjuntamente.  

O transporte dos PP também está atualmente condicionado ao uso de pictogramas 

estabelecidos pelo GHS – Globally Harmonized System of Classification and Labelling of 

Chemicals (Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos 

Químicos) desenvolvido pela ONU para que a natureza do perigo de cada PP seja facilmente 

identificado, independentemente da língua escrita oficial. 

Os pictogramas GHS que devem ser usados  para transporte das subclasses 1.1 a 1.3 

podem ser vistos na Figura 1.  
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Figura 1. Pictogramas para Classe 1. A - Pictograma para transporte das subclasses 1.1 a 1.4, 

B - pictograma para transporte das subclasses 1.1 a 1.3, C - Pictograma para transporte das 

subclasses 1.4 a 1.6. Fonte: NAÇÕES UNIDAS, 2011 

3.2.2 Classe 2 

Um gás é a substancia que à 50ºC tem uma pressão de vapor maior que 300 kPa ou 

que é completamente gasosa à temperatura de 20°C e a pressão normal de 101,3 kPa 

(BRASIL, 2016). Nesta classe também estão incluídos os gases comprimidos, os gases 

liquefeitos, os gases dissolvidos, os gases liquefeitos refrigerados, as misturas de um ou mais 

gases com um ou mais vapores de substâncias de outras classes, os artigos carregados de gás e 

os aerossóis. Os produtos da classe 02 são alocados em uma das três subclasses que estão a 

seguir (BRASIL, 2016): 

 Subclasse 2.1: Gases inflamáveis - os gases que à 20°C e a pressão normal de 

101,3 kPa atingem ignição quando em uma mistura de 13% em volume com o ar 

ou apresentam faixa de inflamabilidade com ar de, no mínimo, 12%. (O ensaio de 

inflamabilidade deve ser feito de acordo com o método descrito na Norma ISO 

10156:2010) 

 Subclasse 2.2: Gases não inflamáveis, não-tóxicos – os gases que sejam 

asfixiantes, oxidantes ou gases que não se enquadrem em outra subclasse. Estes 

gases não estão submetidos à regulamentação desta da Resolução n° 5232/16 

quando transportados sob uma pressão inferior a 280 kPa, nem quando contidos 

em alimentos, bolas para uso esportivo, pneus ou lâmpadas de iluminação.  

 Subclasse 2.3: Gases tóxicos - gases que são reconhecidamente tóxicos ou 

corrosivos para pessoas e que constituam risco a saúde ou que apresentem valor de 

CL50 igual ou inferior a 5000 mL/m³.  
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Quando um gás ou mistura gasosa tem características que possam alocá-lo em mais de 

uma subclasse a ordem de precedência é 2.3, 2.1 e 2.2.  Os pictogramas GHS que devem ser 

usados podem ser vistos na Figura 02. (BRASIL, 2016). 

 

Figura 2. Pictogramas para classe 2. A,B - Pictogramas são obrigatórios para as 

subclasses 2.1 e 2.2;C -  Pictograma obrigatório para a subclasse 2.3 

Fonte: UNITED NATIONS, 2011  

 

3.2.3. Classe 3 

Nesta classe estão incluídos os líquidos inflamáveis e os explosivos líquidos 

insensibilizados (BRASIL, 2016). Líquidos inflamáveis são as substâncias no estado líquido 

que produzam vapor inflamável a temperaturas de até 60°C, em ensaio de vaso aberto, e 

65,5ºC em ensaio de vaso fechado. Também estão nesta classe líquidos transportados em 

temperaturas iguais ou superiores a de seu ponto de fulgor. 

Por sua vez, os explosivos líquidos insensibilizados são as substâncias explosivas 

dissolvidas de tal forma que haja a supressão de suas propriedades explosivas.  (BRASIL, 

2016). Os pictogramas obrigatórios para transporte de substâncias da classe 3 estão 

apresentados na Figura 3. 
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Figura 3. Pictogramas para Classe 3.  

Fonte: UNITED NATIONS, 2011 

 

3.2.4  A Classe 4 

Esta classe tem em sua definição uma grande abrangência de produtos, estando dividida em 

três subclasses (BRASIL, 2016): 

 Subclasse 4.1: Sólidos inflamáveis, substâncias autorreagentes e explosivos sólidos 

insensibilizados – Nesta subclasse estão compreendidos os sólidos que em 

condição de transporte sejam facilmente combustíveis, os substâncias 

autorreagentes que possam sofrer reação fortemente exotérmica (aqui o perigo 

pode não somente vir do risco de explosão mas também da liberação de gases 

tóxicos) e explosivos sólidos que possam explodir se não estiverem devidamente 

diluídos. Substâncias oxidantes com características que se enquadrem nesta 

subclasse são alocadas na classe 5. 

Nesta subclasse também estão contidas as substâncias polimerizantes e misturas 

que,  sem devida estabilização, estão suscetíveis a sofrer autorreação e se aglutinar 

em moléculas maiores.  

Os pictogramas obrigatórios para transporte de substâncias da sub-classe 4.1 estão 

apresentados na Figura 4. 
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Figura 04. Pictogramas para subclasse 4.1 

Fonte: UNITED NATIONS, 2011 

 

 Subclasse 4.2: Substâncias sujeitas à combustão espontânea – Nesta subclasse 

estão as substâncias que podem aquecer espontaneamente em condições normais 

de transporte ou em contato com o ar. Os pictogramas obrigatórios para transporte 

de substâncias da subclasse 4.2 estão apresentados na Figura 5. 

.  

Figura 5. Pictogramas para subclasse 4.2 

Fonte: UNITED NATIONS, 2011 

 

 Subclasse 4.3: Substâncias que, em contato com água, emitem gases inflamáveis – 

Nesta classe estão as substâncias que se tornam inflamáveis caso contato com a 

água. Os pictogramas obrigatórios para transporte de substâncias da subclasse 4.3 

estão apresentados na Figura 6. 

 

Figura 06.  Pictogramas para subclasse 4.  

Fonte: UNITED NATIONS, 2011 
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3.2.5  Classe 5 

Esta classe está dividida em duas subclasses (BRASIL, 2016): 

 Subclasse 5.1: Substâncias oxidantes – aqui estão contidas as substâncias que 

podem, por meio da liberação de oxigênio, levar a combustão de outros materiais. 

Os pictogramas obrigatórios para transporte de substâncias da subclasse 5.2 estão 

apresentados na Figura 7. 

 

 

Figura 7.  Pictogramas para subclasse 5.1  

Fonte: UNITED NATIONS, 2011 

 

 Subclasse 5.2: Peróxidos orgânicos - aqui foram alocadas as substâncias orgânicas 

que contém a estrutura bivalente -O-O- e podem ser consideradas derivadas do 

peróxido de hidrogênio. Os pictogramas obrigatórios para transporte de 

substâncias da subclasse 5.2 estão apresentados na Figura 8. 

 

 

   Figura 8.  Pictogramas para subclasse 5.2 

Fonte: UNITED NATIONS, 2011 
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3.2.6 Classe 6 

Esta classe está dividida em duas subclasses (BRASIL, 2016): 

 Subclasse 6.1: Substâncias tóxicas – aqui estão compreendidas as substâncias que 

podem causar morte ou danos graves à saúde humana caso ingeridas, inaladas ou 

em contato cutâneo. 

 Subclasse 6.2: Substâncias infectantes – aqui estão compreendidas as substâncias 

que contenham microrganismos vetores de doenças ou substâncias com suspeita 

razoável de contê-los. 

Os pictogramas obrigatórios para transporte de substâncias da subclasse 6 estão apresentados 

na Figura 9. 

 

 

Figura 9. Pictogramas para classe 6 

Fonte: UNITED NATIONS, 2011 

 

 

3.2.7 Classe 7 

O transporte de materiais radioativos no território brasileiro é regulado pela Resolução 

013/88 da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). Nesta resolução estão 

compreendidos os meios terrestres, aéreos e aquáticos para transporte de cargas, e também o 

transporte de recipientes contaminados com substâncias radioativas. 

A atividade é o número de desintegrações nucleares (qualquer transformação de um 

núcleo, espontânea ou por interação com a radiação, na qual partículas ou radiação são 

emitidas) que ocorrem por unidade de tempo de uma substância radioativa. A atividade é 
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medida em curies (Ci) ou bequeréis (Bq) (Instituto de física, UFRGS).  Um material 

radioativo se configura por possuir atividade específica superior a 70 kBq/kg.  

Existem dois tipos de embalagem a serem utilizadas para transporte de materiais 

radioativos (CNEN, 1988).  Elas são as embalagens tipo A que são projetadas para suportar 

condições normais de transporte, e as embalagens tipo B que são projetadas para suportar 

acidentes de transporte. Para o transporte rodoviário especificamente, o uso dos símbolos 

presentes na figura 10 é mandatório para a sinalização do potencial risco que esse tipo de 

carga possui.  Pelo elevado risco apresentado, no caso de o número de radiação da carga for 

superior ao limite estabelecido na Resolução CNEN 013/88, o transportador, juntamente com 

seu ajudante, deve usar dosímetros individuais.  

  

Figura 10. Pictogramas para Classe 07. Símbolos que devem ser fixados nos veículos de 

transporte de cargas. Fonte: CNEN, 1988.   

 

A carga radioativa é classificada de acordo com seu potencial perigoso que se reflete 

em um número denominado IT - Índice de Transporte. Cargas radioativas com IT superior a 

10 devem ser transportadas com o 3° símbolo da esquerda para a direita apresentado na 

Figura 10 e sob uso exclusivo, ou seja, não podem ser transportados com outro material. 

Cargas radioativos com IT entre 1 e 10 devem ser transportados com o 3° símbolo da 

esquerda para a direita apresentado na Figura 10 mas sem a exigência do uso exclusivo. 

Cargas radioativos com IT entre 0 e 1 devem ser transportados com o 2° símbolo da esquerda 

para a direita apresentado na Figura 10. Cargas radioativos com IT igual a 0 devem ser 

transportados com o 1° símbolo da esquerda para a direita apresentado na Figura 10 (CNEN, 

1988). A correlação entre a simbologia correta, o IT e o nível de radiação na superfície da 

carga pode ser vista no Quadro 1(CNEN, 1988).  . 
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Os pictogramas obrigatórios para transporte de substâncias da classe 7 estão apresentados na 

Figura 10. 

 

                          Quadro 1. Correlação entre IT E NRM 

CONDIÇÕES 

CATEGORIA 
ÍNDICE 

DE 

TRANSPORTE 

(IT) 

NÍVEL DE RADIAÇÃO 

MÁXIMO EM 

QUALQUER PONTO 

DA SUPERFÍCIE 

EXTERNA (NRM) 

(mSv/h)  

IT = 0 NRM ≤  0,005 I - BRANCA 

0 < IT ≤ 1  0,005 < NRM ≤ 0,5 II - AMARELA 

1 < IT ≤ 10 0,5 < NRM ≤ 2 III - AMARELA 

IT > 10 2 < NRM ≤ 10 
III - AMARELA 

E SOB USO 

EXCLUSIVO 

  

Fonte: Resolução CNEN 013/88 

3.2.8 Classe 8 

Nesta classe estão compreendidas as substâncias corrosivas que causam danos quando 

em contato com tecidos vivos e que, em caso de vazamento, possam vir a danificar o próprio 

meio de transporte (BRASIL, 2016). 

Os pictogramas obrigatórios para transporte de substâncias da classe 8 estão apresentados na 

Figura 11. 

 

Figura 11. Pictogramas para Classe 08 

Fonte: UNITED NATIONS, 2011 
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3.2.9 Classe 9 

As substâncias alocadas nesta classe são aquelas que apresentam riscos para seu 

transporte que não foram descritos nas outras classes. Assim, nesta classe estão: as 

substâncias que, quando inaladas como pó fino, podem prejudicar a saúde; substâncias que 

desprendem vapores inflamáveis; as baterias de lítio, capacitores, dispositivos salva-vidas, 

substâncias e artigos que, em caso de incêndio, podem formar dioxinas; substâncias 

transportadas ou oferecidas para transporte a temperaturas elevadas; substâncias perigosas 

para o meio ambiente; microrganismos geneticamente modificados (MOGMS) e organismos 

geneticamente modificados (OGMS); outras substâncias ou artigos que apresentam perigo 

durante o transporte, mas que não atendam as definições de outra classe (BRASIL, 2016).  

Alguns dos pictogramas obrigatórios para transporte da classe 9 estão na Figura 12. 

   

Figura 12. Pictogramas para Classe 9. Da esquerda para direita: pictograma para substância 

carcinogênica, pictograma para atenção e pictograma para substancia que apresenta risco para 

organismos aquáticos (BRASIL, 2016). Fonte: UNITED NATIONS, 2011 
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3.3 NÚMEROS ONU  

Os produtos perigosos são alocados segundo a numeração desenvolvida pela ONU 

para embarque concordando com a sua classificação. Para os PP são usadas designações 

genéricas para identificação para o transporte. A numeração ONU encontrada para os PP são 

de quatro tipos, exemplificadas a seguir (BRASIL, 2016): 

a) entradas únicas para substâncias e artigos bem definidos: 

Ex.: UN 1090 - Acetona 

b) entradas genéricas ou específicas para grupos bem definidos de substâncias ou 

artigos; 

Ex.: UN 1133 - Adesivos 

c) entradas específicas “n.e.”, abrangendo um grupo de substâncias ou artigos de 

uma particular natureza química ou técnica; e 

Ex.: UN 1477 – Nitratos Inorgânicos, N.E. 

d) entradas gerais “n.e.”, abrangendo um grupo de substâncias ou artigos que se 

enquadram nos critérios de uma ou mais classes ou subclasses. 

Ex.: UN 1325 – Sólido Inflamável, Orgânico, N.E. 

 

3.4 EMBALAGENS PARA PRODUTOS PERIGOSOS 

No que diz respeito às embalagens para o transporte dos PP, elas podem ser 

classificadas em três grupos de acordo com o nível de risco que o produto apresenta 

(BRASIL, 2016): 

 Grupo de Embalagem I – Substâncias que apresentam alto risco. 

 Grupo de Embalagem II – Substâncias que apresentam médio risco. 

 Grupo de Embalagem III – Substâncias que apresentam baixo risco. 
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3.5 PRECEDÊNCIAS DE RISCOS DE PRODUTOS PERIGOSOS 

Caso o material apresente mais de um constituinte perigoso, ou seja, em caso de 

materiais com riscos múltiplos, a precedência de risco a ser adotada para o grupo de 

embalagem para o transporte é (BRASIL, 2016): 

a) substâncias e artigos da Classe 1; 

b) gases da Classe 2; 

c) explosivos líquidos insensibilizados da Classe 3; 

d) substâncias autorreagentes e explosivos sólidos insensibilizados da Subclasse 

4.1; 

e) substâncias pirofóricas da Subclasse 4.2; 

f) substâncias da Subclasse 5.2; 

g) substâncias da Subclasse 6.1, do Grupo de Embalagem I, que apresentam 

toxicidade à inalação (3); 

h) substâncias da Subclasse 6.2; 

i) material da Classe 7. 

Esta precedência não se aplica a classe 7 – materiais radioativos com riscos múltiplos 

que estejam em volume não exceptivos (BRASIL, 2016) são sempre classificados como 

radioativos. 

 

3.6 AS NORMAS ABNT 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT tem regulado vários aspectos do 

transporte rodoviário de produtos perigosos em território nacional por meio da emissão e 

atualização de normas brasileiras.  Algumas das normas mais relevantes são descritas a 

seguir: 
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3.6.1  Norma ABNT NBR 7500 

Esta norma teve como objetivo a normatização da rotulagem dos PP para envio para 

que os riscos sejam minimizados de acordo com a sua natureza. 

Nesta norma, são especificadas as dimensões dos rótulos de risco, há a exigência 

também da informação do número ONU do produto por todo sistema de identificação de risco 

(constituído pela sinalização do transporte e pela rotulagem das embalagens) 

 

3.6.2 Norma ABNT NBR 9735  

Esta norma estabelece o conjunto de equipamentos para emergências no transporte 

terrestre de produtos perigosos. Já houve algumas atualizações desta norma para que se 

facilitasse a obtenção dos equipamentos e assim assegurar que no caso de acidentes, seus 

danos fossem minimizados. De acordo com essa norma, no veículo devem estar disponíveis 

ao condutor os seguintes EPIs (BlogVolk, 2019): 

 Traje obrigatório, incluindo calça comprida e sapatos fechados; 

 Óculos de segurança do tipo "ampla-visão", para proteger os olhos de 

respingos de produtos químicos; 

 Filtros faciais que podem estar lacrados, mas presentes na cabine; 

 Capacete e luvas de material adequado; 

 Colete de sinalização, no transporte de produtos explosivos; 

 Aparelho de respiração autônoma, no transporte em tanques portáteis. 

 

Todos os equipamentos de segurança devem estar dentro validade estabelecida pelo fabricante 

e o transportador do veículo deve ter treinamento necessário para o uso das máscaras 

respiratórias.  

O kit de emergência exigido por esta norma deve conter (BlogVolk, 2019):  

 Calços de pneus: em quantidade adequada ao tipo de unidade de transporte; 

 Jogo de ferramentas: alicate universal, chave de fenda ou Philips e chave 

apropriada para desconexão do cabo da bateria; 

 Cones de sinalização: quatro, de acordo com a norma ABNT NBR 15071; 
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 Extintor de incêndio: conforme as Tabelas 3 e 4 da norma ABNT NBR 9735; 

 Itens para manuseio de materiais radioativos: definidos pelo Supervisor de 

Proteção Radiológica (SPR), dependendo do tipo de produto transportado. 

 3.6.3 Norma ABNT NBR 14619 

Esta norma estabelece que o transporte terrestre de produtos perigosos quimicamente 

incompatíveis não pode ser feito no mesmo veículo de transporte. Para tal, classificam-se os 

produtos químicos da Classe 1 - Explosivos conforme as categorias apresentadas no Quadro 

2. A compatibilidade entre as substâncias químicas perigosas pode ser vista no Quadro 3, 

onde “X” significa incompatibilidade. 

Quadro 2. Classificação dos produtos químicos da Classe 1 –Explosivos 

Descrição da substância ou artigo a classificar 
Grupo de 

compatibilidade 

Substância explosiva primária A 

Artigo contendo uma substância explosiva primária e não 

contendo dois ou mais dispositivos de proteção eficazes. 

Incluem-se, aqui, alguns artigos como detonadores de 

demolição, conjuntos detonadores montados para demolição 

e iniciadores, tipo cápsula, mesmo que não contenham 

explosivos primários 

B 

Substância explosiva propelente ou outra substância 

explosiva deflagradora, ou artigo que contenha tal substância 

explosiva 

C 

Substância explosiva detonante secundária, ou pólvora negra, 

ou artigo que contenha substância explosiva detonante 

secundária, em qualquer caso sem meios de iniciação e sem 

carga propelente, ou ainda artigo que contenha substância 

explosiva primária e contenha dois ou mais dispositivos de 

proteção eficazes 

D 

Artigo que contenha substância explosiva detonante 

secundária, sem meios de iniciação, com carga propelente 

(exceto se contiver líquido ou gel inflamável ou líquido 

hipergólico) 

E 

Artigo que contenha substância explosiva detonante 

secundária, com seus próprios meios de iniciação, com carga 

propelente (exceto se contiver líquido ou gel inflamável ou 

líquido hipergólico), ou sem carga propelente 

F 

Substância pirotécnica, ou artigo que contenha substância 

pirotécnica, ou artigo que contenha tanto substância 

explosiva quanto substância iluminante, incendiária, 

G 
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lacrimogênea, ou fumígena (exceto artigos acionáveis por 

água e aqueles que contenham fósforo branco, fosfetos, 

substância pirofórica, líquido ou gel inflamável, ou líquidos 

hipergólicos) 

 

 

Quadro 2. Classificação dos produtos químicos da Classe 1 –Explosivos 

Artigo contendo uma substância explosiva e fósforo branco H 

Artigo que contenha uma substância explosiva e um líquido 

ou gel inflamável 
J 

Artigo que contenha uma substância explosiva e um agente 

químico tóxico 
K 

Substância explosiva, ou artigo que contenha substância 

explosiva, que apresente risco especial (por exemplo, 

resultante de ativação por água, ou da presença de líquidos 

hipergólicos, fosfetos ou substância pirofórica), que exija 

isolamento para cada tipo de produto  

L 

Artigo que contenha apenas substâncias detonantes 

extremamente insensíveis 
N 

Substância ou artigo embalado ou projetado de forma tal que 

quaisquer efeitos perigosos decorrentes de funcionamento 

acidental fiquem confinados dentro da embalagem, exceto se 

esta tiver sido danificada pelo fogo (caso em que os efeitos de 

explosão ou projeção serão limitados, de modo que não 

impeçam nem prejudiquem significativamente o combate ao 

fogo ou outras medidas de contenção da emergência nas 

imediações da embalagem) 

S 

 

 

 

           Quadro 3. Relação de compatibilidade química da Classe 1 - Explosivos 

Grupo de 

compatibilidade 
A B C D E F G H J K L N S 

A   x x x x x x x x x x x x 

B x   x x x x x x x x x x   

C x x       x x x x x x     

D x x       x x x x x x     

E x x       x x x x x x     

F x x x x     x x x x x x   

G x x x x x x   x x x x x   

H x x x                     

J x x x x x x x x   x x x   

K x x x x x x x x x   x x   
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L x x x x x x x x x     x x 

N x x       x x x x x x     

S x                   x     

 

No Quadro 4 são apresentadas as incompatibilidades das demais classes de produtos 

perigosos. Onde “X” significa incompatibilidade, “A” significa incompatibilidade para 

produtos da subclasse 2.3 que apresentem toxicidade por inalação com concentração letal 

média (CL50) < 1000 ppm, “B” significa incompatibilidade apenas para os produtos da 

subclasse 4.1 com os seguintes números da ONU: 3221, 3222, 3231 e 3232, “C” significa 

incompatibilidade apenas para os produtos da subclasse 5.2 com os seguintes números da 

ONU: 3101, 3102, 3111 e 3112, “D” significa incompatibilidade apenas para os produtos da 

subclasse 6.1 do grupo de embalagem I e “E” significa incompatibilidade entre ácidos e bases 

que estejam na classe 8 (ABNT NBR 7500). 

 

Quadro 4. Compatibilidade química para demais classes de produtos. 

Grupo de 

compatibilidade 
2.1 2.2 2.3 3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 8 9 

2.1     A   B       C D       

2.2         B       C         

2.3 A     A 
A ou 

B 
A A   

A ou 
C 

    A   

3     A   B       C         

4.1 B B A ou B B B B B B 
B ou 

C 
B ou 

D 
B X B 

4.2     A   B       C D   X   

4.3     A   B       C D   X   

5.1     A X B       C D   X   

5.2 C C A ou C C 
B ou 

C 
C C   C 

C ou 
D 

C X C 

6.1 D     D 
B ou 

D 
D D   

C ou 
D 

    D   

6.2         B       C         

8     A   X X X X X D   E   

9         B       C         

 

A concentração média letal está definida na Resolução ANTT do 5232/16, segue:  
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é a concentração de vapor, neblina ou pó que, 

ministrada por inalação contínua, durante uma hora, a 

ratos albinos adultos jovens, machos e fêmeas, tenha a 

maior probabilidade de provocar, em um prazo de 

quatorze dias, a morte de metade dos animais testados” 
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4. ANÁLISE DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS 

 

4.1 O TRANSPORTE RODOVIÁRIO NO BRASIL  

 

O transporte rodoviário de cargas tem maior movimentação na região sudeste, sendo 

ela responsável por 59,6% do Produto Interno Bruto (PIB) de transporte e abrigando 82,4% 

das empresas atuantes no setor de transporte em 2016 (CNIT, 2019). O produto interno bruto 

é a soma dos bens e serviços finais produzidos em um país, estado ou cidade em um ano 

(IBGE, 2019), assim o PIB de transporte é fração do PIB do país que é incrementada pelo 

setor de transporte. Esse dado está de acordo com a maior participação da região sudeste na 

economia do pais, sendo a mesma responsável por 52,4% do PIB (³CNIT, 2019). Esta região 

também é a que possui a maior porcentagem de estradas federais pavimentadas (
4
CNT, 2019) 

como pode ser visto no Gráfico 1. 

 

 

Gráfico 1. Percentual de rodovias federais pavimentadas por região.  

Fonte: 
4
CNT, 2019 

 

Ainda que o percentual de pavimentação de rodovias federais seja inferior a 50% em 

todas as regiões do país, conforme Gráfico 1,. Isso implica em uma maior quantidade de 

viagens realizadas em trechos não pavimentados ou em um aumento da extensão a ser 

percorrida para se atingir o destino desejado em vias pavimentadas (devido à falta de 

disponibilidade de rotas mais curtas em rodovias asfaltadas). (
4
CNIT, 2019).     

Para o transporte de produtos perigosos, além da preocupação com a possível não 

pavimentação da via é crucial um estudo de rotas menos densamente povoadas para 

movimentação.  Este quadro é visto como impeditivo de crescimento para o setor industrial 
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brasileiro, tendo em vista a baixa competitividade logística desse tipo de transporte.   

(FERREIRA, 2003) 

O investimento público federal no setor de transporte está em queda desde 2012 como 

pode ser visto no Gráfico 2. O ano de 2015 foi o de menor investimento percentual do PIB e 

coincide com o ano em que houve maior decréscimo do mesmo, neste ano o PIB do país 

decresceu em 3,55% (Gazeta do Povo, 2019). 

 

 

Gráfico 2. Investimento público federal em rodovias no Brasil como percentual do PIB 

- 2006 a 2019. Fonte: (
4
CNT, 2019).  

Como reflexo do baixo investimento, todas as regiões do país têm mais de 50% de 

suas rodovias com algum problema de infraestrutura com exceção da região sudeste. O caso 

mais grave é o da região norte onde 76,7% de suas rodovias apresentam algum problema, seja 

de pavimentação inexistente ou desgastada, seja de sinalização inelegível ou inexistente 

(
4
CNIT, 2019).  Ainda na região sudeste, onde 47,5% das rodovias apresentam algum 

problema, há uma certa disparidade entre os estados constituintes da mesma. O estado de São 

Paulo, por exemplo, apresenta somente 18,2% de suas rodovias com algum problema de 

estrutura enquanto que no estado de Minas Gerais, 70,6% de suas rodovias apresentam algum 

problema. (
4
CNT, 2019) 
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Estima-se que para haver a promoção de melhorias no setor de transporte como um 

todo o governo federal deva destinar cerca de 1,7 trilhão de reais (
5
CNT, 2019).  Essa quantia 

é cerca de 25% do PIB do país em 2018, que foi de 6,8 trilhão. (IBGE, 2019). Deste total, só o 

investimento em rodovias deveria ser 496,12 bilhões de reais para que haja uma melhora das 

atividades. ( 
5
CNT, 2019)  

Para comparação, em 2018, o segmento ferroviário de cargas no Brasil bateu recorde 

de movimentação e de produção ferroviária. No ano, foram movimentadas 569,8 milhões de 

toneladas de mercadorias.   Constituindo assim um aumento de 5,7% em relação ano anterior. 

Entre 2014 e 2018, a quantidade de mercadorias transportadas pelo modal ferroviário 

aumentou 22,5%. Em contraste com esse quadro, o investimento decresceu 39,4% entre 2016 

e 2017 para esse setor. (
4
CNT, 2019).   

O baixo investimento estatal no setor pode ser explicado pela crise econômica 

enfrentada pelo país e a reação governamental de corte de gastos (³CNT, 2019) para 

adequação das normas fiscais no país. Logo, o aumento do investimento e melhoria do 

gerenciamento do setor fica condicionado à melhoria da economia. Vale ressaltar também que 

os investimentos privados no setor de transporte não foram suficientes para a compensação da 

falta de investimento público. (¹CNT, 2019)  

Para reverter o quadro atual deve-se tomar uma série de medidas. Uma delas é o 

aprimoramento do Plano Nacional de Transporte (PNT).   Neste plano, há previsões 

institucionais para o gerenciamento do transporte no país, dentre elas estão o planejamento e 

integração territorial e eficiência logística. Entretanto, no texto não cita definições de metas de 

curto a médio prazo para solução dos problemas enfrentados na atividade. (BRASIL, 2018).  

Ao compararmos a situação do Brasil com países de extensão territorial similar e com 

vizinhos na América Latina, fica evidente o baixo índice de pavimentação como pode ser 

visto no Gráfico 3. 
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Gráfico 3. Densidade da malha rodoviária pavimentada por país (km de 

pavimentação/1.000 km
 
de via). Fonte: 

4
CNT, 2019 

A diversificação da matriz de transporte terrestre também seria uma solução 

interessante na busca da melhoria do gerenciamento do setor. Assim, o Brasil estaria mais 

próximo da matriz de transporte de países com extensão territorial similar. Como pode ser 

visto no Gráfico 4.  No Brasil, 58 % do transporte é feito pelo modal rodoviário. Nos EUA, 

modal rodoviário só é responsável por cerca de 25% - Gráfico 4. 

 

Gráfico 4. Participação por modal de transporte na movimentação de carga fretada por 

país, 2018.  Fonte: A Geografia do Sistema de Transporte (2019) 
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4.2 ACIDENTES  

 

Dentro da série histórica disponível de estatísticas de acidentes no país de 2007 a 

2018, tem-se como principal tipo de acidente a colisão frontal de veículos em estradas 

federais, 57%; sendo os acidentes envolvendo o derramamento de carga – sem especificação 

do seu tipo – correspondente a 0,1% dos tipos de acidentes. O período de ocorrência é mais 

frequente durante o dia, cerca de 53,6%, e a principal causa dos acidentes é a falta de atenção 

dos motoristas. (
6
CNT, 2019) 

Esse quadro pode ser agravado com a da informalidade e da baixa regulamentação da 

atividade, associadas à função de motorista de carga que leva a condições de trabalho 

precárias que podem ser verificadas no perfil do profissional nesta função. Em média, os 

trabalhadores têm jornadas de 5 a 7 dias por semana e cerca de 81,8% estão acima do peso ou 

com algum grau de obesidade (
6
CNT, 2019). Essa realidade está diretamente associada às 

principais causas de acidentes elencadas na estatística apresentada sobre o transporte 

rodoviário de cargas. (²CNT, 2019). São elas: grande distância percorrida, necessidade de 

cumprimento de prazos, dificuldade de planejamento, falta de descanso, excesso de confiança, 

manutenção do veículo, imprudência, deficiência na formação, falta de atenção, mal súbito, 

sono, problemas de saúde dos caminhoneiros e infraestrutura precária. (
6
CNT, 2019). 

Como exemplo deste quadro, pode-se citar um acidente que ocorreu em Ipatinga em 

2007. No acidente, o motorista da carreta que transportava duas bobinas de aço perdeu o 

controle do veículo caindo em um barranco em área residencial do município. O acidente 

trouxe como consequências diretas a morte do motorista, a paralisação do trânsito e o corte do 

fornecimento de energia elétrica durante horas. Houve o derramamento de combustível 

contaminando o solo, águas superficiais e subterrâneas. Um dado agravante em relação ao 

acidente é que o motorista estava com horas excessivas de trabalho. Além disso, a perícia 

constatou que houve falha mecânica, sugerindo a ausência de manutenções preventivas 

periódicas no veículo (QUEIROZ, 2008).  

A concentração da atividade industrial na região sudeste faz com que haja maior fluxo 

de carga na região e, por consequência, maior índice de acidentes. No estado de São Paulo, a 

unidade da Federação com maior número de acidentes, a maior ocorrência destes com 

produtos perigosos está relacionada com produtos das classes de risco 03 e 08, quando 

analisada a série histórica de 1983 a 2004 (QUEIROZ, 2018). Este dado está alinhado com a 
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estatística dos EUA, onde a maior parte dos acidentes envolvendo produtos perigosos também 

está relacionada a produtos da classe 3. (BTS, 2019) 

A tendência se manteve até o ano de 2019. (CETESB, 2019). A estratificação de 

acidentes por classe de risco no período de janeiro de 1983 a janeiro de 2019 no Estado de 

São Paulo é apresentada no Gráfico 5. 

 

 

 

 

Gráfico 5. Porcentagem de acidentes envolvendo TPP por classe de risco de janeiro de 1983 a 

janeiro de 2019 no estado de SP, total de acidentes: 11373. Fonte: CETESB, 2019 
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Do total de acidentes atendidos pela CETESB, a parcela relativa ao transporte 

rodoviário de cargas é de 37,4%, sendo essa a maior parcela. Há também um fator de 

interiorização das ocorrências: 65% dos acidentes aconteceram no interior do estado de São 

Paulo entre 1983 e 2004 (Cetesb, 2005) como pode ser visto no Gráfico 6  

 

 

Gráfico 6. Acidentes do transporte rodoviário no estado de São Paulo por região entre 

1983 e 2004. Fonte: CETESB, 2005. 

 

O recurso natural mais atingido por acidentes no período de janeiro de 1983 a janeiro 

de 2019 foi o solo, cerca de 26,23% dos acidentes o atingiram, em seguida vem a água, como 

pode ser visto no Gráfico 7 (CETESB, 2019). 

 

Gráfico 7. Recursos naturais atingidos por acidentes rodoviários. Fonte: CETESB, 

2019 
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Na análise dos dados relativos ao estado do Rio de Janeiro, no período de 1983 a 2003, 

a tendência verificada para o estado de São Paulo se repete, e a classe de risco com maior 

número de acidentes rodoviários é a classe 3 como pode ser visto no Gráfico 8 (INEA, 2018). 

No contexto do estado do Rio de Janeiro, os produtos pertencentes à classe 3 são geralmente 

gasolina, álcool, diesel e tintas (INEA, 2018). Do total de acidentes, 50% foi classificado 

como de grande porte – vazamento acima de 1000 kg ou 1000L. (INEA, 2018).  

Em consulta ao site do órgão ambiental fluminense (www.inea.gov.br) , em relação ao 

período de 2004 a 2019 não foi encontrada informação em relação aos  acidentes por 

classificação de risco da carga. (INEA, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8.  Porcentagem de acidentes envolvendo TPP por classe de risco de 1983 a 

2003 no estado do Rio de Janeiro. Fonte: INEA, 2018 

 

Vale destacar que a carência de dados estatísticos sobre acidentes no transporte 

rodoviário de produtos perigosos no âmbito nacional constitui fator limitante para o 

diagnóstico e o planejamento de ações corretivas e preventivas (CETESB, 2005). Foram 

consultados portais eletrônicos do Instituto Ambiental do Paraná (IAP) (www.iap.pr.gov.br) e 

da Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Rosseler (FEPAM) 

(www.fepam.rs.gov.br) do Rio Grande do Sul. No primeiro portal não há estatísticas referente 

ao TPP e no segundo portal, os dados estão brutos e não relacionados de risco de 

classificação. 
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4.3 IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

No caso da ocorrência de acidentes de trânsito envolvendo produtos perigosos, há a 

possibilidade de acontecer várias situações como consequência, com o potencial poluente e de 

modificação do meio ambiente exposto a esses produtos, a partir do rompimento de suas 

embalagens, tais como vazamentos, infiltração, emissão de poluentes, substâncias, gases ou 

vapores, incêndios, explosões etc. 

Ainda, os efeitos causados pela exposição de ambientes naturais a produtos químicos 

podem ser agudos, com verificação imediata ou crônicos, com verificação a longo prazo, 

sendo os últimos mais difíceis de determinar. (QUEIROZ, 2008) 

Os processos de urbanização acentuaram-se ao longo das rodovias mais do que ao 

longo das ferrovias, de tal forma que a densidade populacional no entorno das principais 

rodovias do País é elevada, agravando as consequências em caso de acidentes com transporte 

de produtos perigosos (NARDOCCI, 2006). 

Para a melhoria do processo de gerenciamento ambiental, faz-se necessária a criação 

de um sistema nacional de coleta de dados integrados e com sistemática de preenchimento de 

informações padronizada e um sistema nacional integrado de informações sobre substâncias 

químicas. (CETESB, 2005) 
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5. CONCLUSÃO  

 

 

 

A partir deste estudo, pode-se concluir que para a melhoria do transporte de cargas no 

modal rodoviário precisa-se aumentar o investimento no setor, o que não está previsto no 

orçamento do governo para o próximo ano.  A falta de investimento estatal no setor de 

transporte, acompanhada por uma crise econômica, pode também ser apontada como causa 

dos problemas apresentados no setor, uma vez que o investimento passou a decrescer nos anos 

de crise.  

Dentre as classes de produtos perigosos, a responsável pelo maior número de acidentes 

foi a classe 3 – líquidos inflamáveis.  

Um problema identificado também  foi a carência de dados estatísticos sobre índices 

de acidentes no transporte rodoviário de produtos perigosos, o que dificulta diagnóstico e o 

gerenciamento da atividade a nível nacional pelos órgãos responsáveis. Também seria 

interessante a criação de legislação a nível estadual. 
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6. RECOMENDAÇÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

 

 

Propõe-se, como forma continuidade deste trabalho, um estudo dos dados de cada 

unidade da federação relacionados ao TPP, por meio de contato direto com os departamentos 

específicos dos órgãos ambientais. De posse destes dados há a possibilidade de se propor uma 

estratégia nacional para o gerenciamento desta atividade.  

Outra proposta é a realização de um estudo detalhado em três países com grande 

extensão territorial, a fim de comparar sua malha de modais de transporte com o do Brasil, a 

fim de buscar alternativas. 
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