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Resumo: O presente artigo tem por objetivo propor a utili zação do gerenciamento de riscos 
pelas empresas envolvidas com o transporte de produtos perigosos. Para tanto, foi realizada 
uma pesquisa qualitativa, de natureza descritiva e explicativa valendo-se de fontes primárias 
e secundárias. O estudo, além de ter caracterizado os procedimentos adotados em caso de 
acidentes rodoviários com produtos químicos, identifica e caracteriza o gerenciamento de 
riscos, demonstrando a importância do mesmo para as empresas, visto que através dele 
consegue-se detectar fatores indesejáveis, possibilitando a formulação de sugestões e 
soluções para a eliminação ou redução de acidentes e perdas. 
Palavras chave: Produtos Perigosos; Desenvolvimento Sustentável; Tecnologias Limpas. 

1. Introdução 

Nos últimos anos, com o avanço da indústria química houve um aumento significativo 
na utili zação de produtos perigosos em todo o mundo. Este fato associado a fatores tais como: 
condições das vias, manutenção dos veículos, tipos de embalagens, capacitação do pessoal 
envolvido, entre outros, tornam esta atividade potencialmente geradora de 
acidentes ambientais. 

Apesar de poder ocorrer em qualquer etapa do processo, da produção à util ização final, 
os acidentes com produtos perigosos concentram seu principal risco ambiental no transporte, 
por expor a carga a situações que escapam ao controle, capaz de desencadear emergências a 
qualquer hora do dia e em qualquer ponto do deslocamento entre o local de despacho da carga 
e o seu destino final.  

Entretanto, as situações particulares de cada produto requerem, em caso de acidente, 
um alto grau de capacitação para o pronto atendimento dos procedimentos de segurança no 
momento do sinistro. Sendo assim, apesar de indispensável, o envolvimento dos órgãos 
governamentais de segurança não é suficiente para diminuir os efeitos da ocorrência de 
qualquer tipo de acidente com produtos perigosos nas rodovias, tornando a empresa 
proprietária do material transportado e a transportadora as principais responsáveis pelas 
medidas corretivas e preventivas. 

A util ização de tecnologias limpas gerenciais através do desenvolvimento de um 
sistema de gerenciamento de risco vem, neste contexto, auxiliar as empresas a prevenir a 
ocorrência de acidentes bem como diminuir as conseqüências dos mesmos caso eles venham a 
acontecer. Diversas são as técnicas util izadas para a gerência de riscos, entretanto é preciso 
conhecê-las para poder definir qual ou quais poderão ser eficazes tendo em vista as 
particularidades de cada empresa. 

Dentro da linha de pensamento apresentada, pretende-se com a realização deste estudo 
propor a utilização do gerenciamento de riscos pelas empresas envolvidas com o transporte de 
produtos perigosos. Ainda, dentro deste contexto, objetiva-se: identificar e caracterizar as 
atividades de fiscalização no transporte rodoviário; caracterizar e analisar os procedimentos 
adotados em acidentes rodoviários; e, identificar e caracterizar o gerenciamento de riscos. 

2. Fundamentação Teór ica 

2.1 Meio Ambiente 
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Magrini apud Schenini (1999) classifica os impactos ambientais em quatro aspectos: 
a) diretos e indiretos: quando são as transformações de qualquer ambiente natural é realizada 
por ação direta do homem ou não; b) de curto e longo prazo: quando tendem a desaparecer 
logo ou se prolongam para sempre; c) cumulativos e sinergéticos: quando são os resultantes 
da soma de todos os efeitos de uma ação do homem sobre o meio; d) reversíveis e 
irreversíveis: quando por uma ação do homem ou por uma ação da natureza podem ser 
solucionados ou que não têm a possibili dade de serem solucionados. 

Já no estudo da relação da indústria com o meio ambiente, Martine (1996) define dois 
elementos principais que devem ser destacados: o mau uso dos recursos naturais e a poluição 
atmosférica, hídrica e do solo. 

Em relação à poluição, Fellemberg afirma que esta é causada por diversos fatores, “que 
vão desde a contaminação do ar, das águas e do solo, a desfiguração da paisagem, erosão de 
monumentos e construções até a contaminação da carne de aves com hormônios”  
(FELLEMBERG apud SCHENINI, 1999, p. 15). 

Assim, seja através das atividades industriais ou de outras formas de interação com a 
natureza, o homem é o maior responsável pelos impactos causados na natureza. Com isto, 
torna-se urgente a necessidade de uma conscientização mundial no sentido de permitir que os 
recursos naturais possam ser renovados, de maneira a garantir para as futuras gerações 
condições de atenderem suas necessidades. 

2.2 Desenvolvimento sustentável 

Robert Allen foi o primeiro a utilizar o termo desenvolvimento sustentável. Ele o 
definiu como sendo "o desenvolvimento requerido para obter a satisfação duradoura das 
necessidades humanas e o crescimento (melhoria) da qualidade de vida" (Allen apud 
BELLIA, 1996, p.23).  

Foi em 1987, através do relatório “Nosso Futuro Comum” elaborado pela Comissão 
Mundial das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que este conceito 
passou a ser util izado nas discussões acerca do futuro de nossa sociedade. Contudo, é 
importante ressaltar que foi com a Conferência realizada no Rio de Janeiro em 1992 (RIO 92), 
que o termo desenvolvimento sustentável começou a ser conhecido mundialmente como uma 
das formas mais viáveis para melhorar a qualidade de vida sem prejudicar as fontes naturais 
necessárias à sobrevivência do ser humano. 

Rotmans e Vries (1997) destacam que apesar da importância do conceito nos atuais 
debates políticos e científicos, não existe uma única definição que seja compartilhada por 
todos interessados.  

O conceito de desenvolvimento sustentável foi estabelecido pela  Comissão Mundial 
sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento como: “aquele que atende às necessidades do 
presente sem comprometer a possibil idade de as gerações futuras atenderem as suas próprias 
necessidades.” Este conceito envolve: o conceito de “necessidades” , sobretudo as 
necessidades essenciais dos pobres do mundo, que devem receber a máxima prioridade e a 
noção de limitações que o estágio da tecnologia e da organização social impõe ao meio 
ambiente, impedindo-o de atender às necessidades presentes e futuras. (CMMAD, 1988, 
p.46). 

Para Schenini (1999), o desenvolvimento sustentável deve buscar o crescimento 
econômico, a equidade social e o equil íbrio ecológico, todos sob o mesmo espírito holístico 
de harmonia e responsabil idade comum. O desenvolvimento sustentável é mais do que um 
novo conceito, é um processo de mudança, onde a exploração de recursos, a orientação dos 
investimentos, os rumos do desenvolvimento e a mudança institucional devem levar em conta 
as necessidades do futuro da sociedade (MAIMON, 1996). 
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Entretanto, de acordo com Porter (1995), a visão que prevalece ainda é: ecologia 
versus economia, ou seja, de um lado estão os benefícios sociais que se originam de rigorosos 
padrões ambientais, e de outro lado, estão os custos da indústria com prevenção e limpeza - 
custos estes que, neste enfoque, conduzem a altos preços e baixa competitividade.  
  Rattner (1991) acrescenta que desde a publicação do relatório do Clube de Roma, em 
1972, os debates sobre políticas de meio ambiente têm se travado em termos da dicotomia 
crescimento econômico, entendido como aumento da renda per capita, versus melhoria da 
qualidade de vida, sendo que ganhos de um lado trariam, inevitavelmente, perdas de outro. 
Estudos e análises mais recentes procuram superar esta contradição, ao deslocar - sem 
invalidar - a ênfase de crescimento econômico para o conceito de desenvolvimento 
sustentável baseado em uma relação de complementaridade, na qual uma melhora da 
qualidade de vida seria uma conseqüência do próprio processo de expansão e crescimento 
econômico. 

Tanto Porter quanto Rattner concordam que, corretamente planejados, os padrões 
ambientais podem desencadear inovações que venham a diminuir o custo total de um produto 
ou mesmo aumentar o seu valor. Tais inovações permitem às empresas utili zar seus inputs de 
forma mais produtiva - de matérias-primas a fontes de energia - assim compensando os custos 
de diminuição dos impactos ambientais e acabando com o impasse entre economia e proteção 
ambiental.  

O desenvolvimento sustentável tem como finalidade, segundo Mota (1997), 
representar uma nova ordem econômica e social. Ele é o processo que satisfaz as necessidades 
das populações sem por em risco as gerações futuras, sendo assim, ele se apresenta como a 
melhor resposta às perguntas de como alcançar um desenvolvimento econômico duradouro 
sem exaurir os recursos naturais. 

2.3 Tecnologias Limpas 

De maneira a promover o desenvolvimento sustentável, as indústrias passaram a 
utili zar as chamadas tecnologias limpas que permitem o controle adequado dos processos 
industriais através de soluções adequadas aos rejeitos e ao uso de matérias primas. 

As tecnologias limpas podem ser implantadas em qualquer atividade industrial, 
independente do tamanho que a organização tenha, visto que a mesma se constitui em um 
conjunto de conhecimentos que se aplicam a determinadas atividades visando maximizar 
benefícios, melhorias ou desempenho; portanto, poderão ser escolhidos métodos apropriados 
para cada caso, de acordo com o problema especifico da empresa em questão (MISRA, 1996 
apud SCHENINI, 1999). 

Schenini (1999) divide as tecnologias limpas em gerenciais e operacionais. As 
tecnologias limpas gerenciais têm como objetivo controlar e implantar uma mentalidade 
ecologicamente adequada. Entre as tecnologias limpas gerenciais mais utili zadas estão a ISO 
14000, o Marketing Verde, a Auditoria Ambiental, a Contabili dade e as Finanças Ambientais. 
Por outro lado, as tecnologias limpas operacionais são aquelas ligadas aos processos 
produtivos da empresa visando torná-los menos nocivos ao meio ambiente. Elas englobam 
antecipação e monitoramento. São exemplos de tecnologias limpas operacionais a matriz 
energética, a análise do ciclo de vida (ACV), os tratamentos e minimizações, descarte e 
disposição, entre outras. 

Muitas empresas já reconhecem o valor estratégico da adoção de tecnologias limpas, 
mas ainda são receosas quanto à conversão de seus processos produtivos. Para decidir por 
investir nessas tecnologias a empresa sofre pressões externas e internas encadeadas por alguns 
eventos.  

Neste sentido, Misra (1996) sugere eventos externos e internos que podem 
desencadear os investimentos em tecnologias limpas. Como exemplos de eventos externos 
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estão as regulamentações novas, os custos de multas e taxas, a intensidade da pressão à 
vizinhança, os incidentes ou acidentes que tenham ocorrido em outras instalações. Já os 
eventos internos podem ser: o nível de qualidade dos produtos acabados, o custo atual dos 
produtos acabados, o custo de redução dos resíduos, a dificuldade de desfazer-se de 
determinados resíduos, o custo de matérias-primas e os incidentes ou acidentes. 

Estes eventos internos ou externos fazem com que as empresas repensem o seu 
posicionamento estratégico, adotando uma atitude mais ecologicamente adequada. Os 
externos são desencadeados, principalmente, por políticas protecionistas do governo, por 
pressões grupos ambientalistas, ou por pressões do mercado internacional. 

Segundo Valle (1995) a utili zação de tecnologias limpas passa por adequações no 
sistema produtivo da empresa, como as descritas a seguir: a) eliminação do uso de matérias 
primas e de insumos que contenham elementos perigosos; b) otimização das reações 
químicas, tendo como resultado a minimização do uso de matérias primas e redução da 
geração de resíduos; c) segregação, na origem, dos resíduos perigosos dos não perigosos; 
d) eliminação de vazamentos e perdas no processo; e) promoção e estímulo ao 
reprocessamento e à reciclagem interna; f) integração do processo produtivo em um ciclo que 
inclua as alternativas para destruição dos resíduos e a maximização futura do 
reaproveitamento dos produtos. 

A adoção dessas tecnologias faz com que as indústrias tomem uma postura preventiva 
em relação ao meio ambiente. Na filosofia do “é melhor prevenir do que remediar” as 
empresas agregam valor à sua marca evitando problemas com sua imagem. Qualquer 
empresa, de grande ou pequeno porte, pode adotar estas tecnologias tornando viável o alcance 
do desenvolvimento sustentável. 

3. Metodologia: 

  A abordagem que foi utili zada na pesquisa é a qualitativa, pois segundo Richardson 
(1989), é a forma adequada para entender a natureza de um fenômeno social. Ainda, segundo 
Richardson (1989), os estudos que empregam uma metodologia quali tativa podem descrever a 
complexidade de um determinado problema, analisar a intervenção de certas variáveis, 
compreender e classificar processos de mudança de determinado grupo e possibil itar, em 
maior nível de profundidade, o entendimento das particularidades do comportamento dos 
indivíduos. 
 O método usado na pesquisa foi o indutivo, que segundo Lakatos e Marconi (1991), 
através da indução se parte de dados particulares, suficientemente consultados, e se produz 
uma verdade geral ou universal, não contida nas partes examinadas.  
 Em relação aos objetivos, a pesquisa é de natureza descritiva e explicativa. De acordo 
com Rudio (1983), uma pesquisa descritiva é aquela onde há o interesse em descobrir e 
observar fenômenos, procurando descrevê-los, classificá-los sem nenhuma interferência do 
pesquisador, e uma pesquisa explicativa se preocupa com a identificação dos fatores que 
determinam a ocorrência dos fatos. 
 No levantamento dos dados foi utilizada a análise documental valendo-se de fontes 
primárias e secundárias. Para Lakatos e Marconi (1991), as fontes primárias envolvem os 
documentos, escritos ou não, e fontes secundárias abrangem toda a bibliografia já tornada 
pública em relação ao tema proposto. 
 O instrumento de coleta de dados usado foi a observação do tipo não participante, pois 
o investigador atua como um espectador e não como parte do grupo observado 
(RICHARDSON, 1989). 
 Na análise dos dados, as informações foram organizadas em textos e interpretadas, 
identificando as relações entre os fenômenos, sendo estudadas de forma quali tativa, 
analisando o conteúdo e comparando com a teoria. 
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4. Análise: 

4.1 Identificação e caracterização das atividades de fiscalização no transporte rodoviár io 
de produtos perigosos 

Segundo estimativas técnicas, existem aproximadamente quatro milhões de diferentes 
produtos químicos disponíveis em todo o mundo, os quais são de fundamental importância ao 
desenvolvimento econômico e tecnológico. Tais produtos precisam ser transportados dos 
parques de produção para as unidades de transformação, e destas para o mercado consumidor. 
Dentre os meios de transportes capazes de efetuar tal deslocamento, o mais utilizado é o 
transporte rodoviário (RAMOS, 1997).  

Todos os produtos químicos têm o seu potencial de risco, pois de acordo com suas 
características físico-químicas podem ser explosivos, inflamáveis, tóxicos, oxidantes, 
corrosivos e/ou radioativos, esse risco também está relacionado com o seu estado físico e suas 
quantidades. São denominados produtos perigosos os produtos químicos que podem oferecer, 
quando fora de controle, riscos à saúde dos seres humanos e animais, prejuízos materiais e 
danos ambientais.  

Com o aumento da utili zação destes materiais pelas industriais, a Organização das 
Nações Unidade (ONU) considerou necessária a padronização das informações referentes a 
estes produtos, com o intuito de facil itar a identificação da carga transportada e de seus riscos, 
mesmo a distancia (ABIQUIM, 2002). 

A Organização das Nações Unidade (ONU) classifica os produtos perigosos em nove 
classes: explosivos; gases comprimidos; líquidos inflamáveis; sólidos inflamáveis; 
substâncias oxidantes; substâncias tóxicas; substâncias radioativas; corrosivos e substâncias 
perigosas diversas. Para cada produto perigoso a ONU atribuiu um número, conhecido como 
número da ONU, composto de quatro algarismos, a importância do risco é registrada da 
esquerda para a direita. A repetição de um número indica, em geral, aumento da intensidade 
daquele risco especifico. Quando o risco associado a uma substância puder ser 
adequadamente indicado por um único número, isto é, na ausência de risco subsidiário, este 
será seguido por zero. Caso o número seja precedido pela letra X significará que a substância 
reage perigosamente com água (BATISTA, 2004). 

O Decreto no. 96044/88, de 18 de maio de 1988, regulamenta as normas gerais e regras 
específicas para cada produto perigoso e o correto procedimento no transporte de cargas 
perigosas para a saúde humana e para meio ambiente. O processo de fiscalização do 
transporte de produtos perigosos realizado pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal 
inicia-se pela conferência da documentação, tanto do veículo quanto do condutor (DRPF, 
2005). Para poder transportar qualquer produto perigoso o condutor deve ter em mãos: a) 
Documentos do condutor compatível com a categoria do veículo e certificado original do 
curso de Movimentação de Produtos Perigosos; b) Documentos do veículo; c) Documentos 
relativos à carga perigosa; e, d) Certificado da Capacitação, expedido pelo INMETRO ou 
entidade por ele credenciada; 

Além disso, o trajeto deve ser informado ao DNER/DER, evitando-se áreas muito 
habitadas ou reservas naturais/ecológicas. É permitido aos caminhões de transporte de 
produtos perigosos o estacionamento em locais previamente determinados, objetivando assim 
não proximidade de outros caminhões. 

Depois de verificada a documentação obrigatória junto ao condutor do veículo, a 
Polícia Rodoviária Federal fiscaliza o conjunto de equipamentos para emergências (DRPF, 
2005). De uso obrigatório este conjunto é importante em caso de acidentes ou avaria e é 
composto pelos seguintes itens, além dos extintores de incêndio: a) Dois calços com 
dimensões de 15x20x15 cm; b) Cinqüenta metros de fita de 70 milímetros ou corda com 
diâmetro de cinco milímetros; c) Seis dispositivos para sustentação da fita ou corda; d) Quatro 
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placas de 34x47 cm com os dizeres “PERIGO AFASTE-SE” ; e) Quatro cones de sinalização 
e uma lanterna média ou grande; f) Cartões para telefone; g) Caixa de primeiros socorros;     
h) Jogo de ferramentas, martelo, pá e enxada; e, i) Lona, almofada e tirantes. 

Os equipamentos de proteção individual (EPI’s) são classificados em vinte e um 
grupos, conforme o produto transportado (NBR 9723) e sua fiscalização também é efetuada 
pela Polícia Rodoviária Federal. O EPI básico é composto de luva e capacete de boa 
resistência e de material adequado ao produto transportado, além de traje mínimo (calça, 
camisa, sapato ou bota), outros EPI’s mais comuns são óculos de proteção para produtos 
químicos, máscara panorâmica com filtro GA (gases ácidos), mascaras de segurança e 
respirador para pó, luva de raspa e colete de sinalização. 

Por fim, a Polícia Rodoviária Federal fiscaliza as formas de identificação dos produtos 
perigosos, são os Rótulos de Riscos e Painéis de Segurança, que devem obedecer as NBR’s 
7500 e 8286. Os Rótulos de Riscos e Painéis de Segurança devem ser de material 
impermeável, resistente a intempéries e que permaneça intacto durante o trajeto. Devem estar 
afixados nas laterais e na traseira do veículo, possuindo desenhos, números e cores que 
facili tem a identificação da classe e subclasse do produto. 

Todos estes itens devem ser obedecidos pelos expedidores, transportadores e 
condutores de produtos perigosos, sob risco de serem enquadrados nas penalidades da 
legislação vigente, entre as quais podemos citar: 
a) Decreto no. 1797 de 25/01/1996; 
b) Portaria no. 204/97 do Ministério dos Transportes; 
c) Portaria no. 22 de 19/01/2001; 
d) Portaria no. 349 de 10/06/2002; 
e) Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 
f) Lei 9503/97 (CTB). 

Não se enquadram nessas legislações as penalidades decorrentes de danos causados ao 
meio ambiente. Nestes casos a legislação é determinada por órgão da área ambiental. Entre 
eles estão o IBAMA, o CONAMA, a FATMA, no caso do estado de Santa Catarina, e órgãos 
municipais. 

4.2 Caracterização e análise dos procedimentos adotados em acidentes rodoviários com 
produtos perigosos 

Um acidente de produto perigoso é uma situação na qual um produto perigoso escapa 
ou pode escapar para o ambiente que o rodeia. Várias são as maneiras de proceder nessa 
situação, cada qual dependendo do tipo de produto envolvido e da situação da carga 
transportada. De posse dos equipamentos de proteção individual (EPI’s) o condutor do 
veículo é a pessoa que melhor pode tomar as primeiras iniciativas. 

Em caso de acidente, primeiramente é preciso isolar o local onde se encontra o 
veículo. A área de isolamento inicial pode ser definida como aquela que se encontra ao redor 
do acidente e onde as pessoas possam ficar expostas a concentrações perigosas do produto 
envolvido. As zonas de proteção definem uma área a favor do vento a partir do ponto do 
acidente. As distâncias a serem isoladas podem variar de 200m a 4200m de dia e de 400m a 
8200m à noite, considerando também a proporção do vazamento ou derramamento e do 
produto envolvido. Deve-se haver sempre um isolamento inicial de trinta metros em todas as 
direções. 

Segundo Batista (2004), os fatores a serem considerados a respeito da proteção do 
próprio local ou a necessidade de evacuação são: 
a) Quanto os produtos: grau de risco à saúde, quantidade envolvida, contenção e controle 
de emanação e índice de movimento do vapor; 
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b) Quanto à população ameaçada: a localidade, o número de pessoas, tempo de para a 
evacuação ou para proteção no local, capacidade de controlar a evacuação ou proteção no 
local e tipo de construções/abrigos disponíveis; 
c) Quanto às condições atmosféricas: efeitos no movimento da nuvem de vapor, potencial 
para alterações e efeitos no procedimento de evacuação ou proteção no local. 

A avaliação adequada desses itens irá determinar a eficácia do processo de evacuação 
ou proteção do local. A importância desses fatores pode variar de acordo com as condições da 
emergência. 

Depois de isolada a área, deve-se identificar os possíveis vazamentos que estejam 
ocorrendo e avisar os órgãos de segurança pública, tais como a Polícia Rodoviária Federal, a 
Defesa Civil e os Bombeiros. Em emergências especificas, pode haver também a necessidade 
de se identificar e considerar outros fatores. 
Acidentes envolvendo, simultaneamente, mais de um produto químico perigoso, exigem da 
coordenação local o contato com especialistas tão logo as condições do acidente sejam 
plenamente conhecidas. Os produtos envolvidos em um acidente poderão, isoladamente, não 
apresentar riscos, mas a combinação de diversos produtos, particularmente na ocorrência de 
fogo poderá representar sérios riscos à saúde, bem como de explosões ou incêndios de 
grandes proporções (ABIQUIM, 2002, p. 3). 

Faz necessária, antes de uma operação de controle de vapores, originados de um 
derramamento de líquidos inflamáveis ou materiais corrosivos, a consulta a um técnico 
especializado. Tal situação exige conhecimento específico, equipamentos de proteção 
especiais e agentes químicos apropriados. Os agentes mais utilizados são as espumas 
especiais, agentes absorventes e neutralizastes. A execução desta tarefa deve ser 
cuidadosamente realizada a fim de não agravar o incidente. 

Nos eventos em ambiente de céu aberto, onde se encontra apenas a água e algum tipo 
de espuma para os atendimentos emergenciais, em que os mesmos servirão como selo para o 
vapor, deve-se ter o cuidado para não agitar e aumentar a área de derramamento. Vapores que 
não reagem com água podem ser direcionados para fora da área utili zando-se as correntes de 
ar formadas pela neblina de água. 

A água é o agente de extinção mais comum e geralmente o mais facilmente disponível. 
Porém, existem produtos que podem reagir violentamente ou mesmo explodir na presença da 
água (BATISTA, 2004). Tais situações requerem acompanhamento técnico, uma vez que: 
a) A penetração de água em tanques e tambores danificados ou com vazamento pode 
causar explosão; 
b) A água pode ser necessária para o resfriamento de recipientes adjacentes, como forma 
de prevenção contra ruptura (explosão) ou alastramento de fogo; 
c) A água pode ser eficiente para minimizar um incidente envolvendo um produto que 
reage com água desde que seja aplicada em grandes quantidades e por longo período; 
d) Os produtos de reação com a água podem ser mais tóxicos ou corrosivos ou mais 
indesejáveis do que os produtos resultantes do fogo sem a aplicação da água. 

Devido ao grande número de variáveis a decisão de usar água em incêndios ou 
derramamentos envolvendo produtos que reagem com água deve ser baseada em informações 
de uma fonte que tenha autoridade para tal, por exemplo, o fabricante do produto, que deve 
ser contatado. 

Nos derramamentos, decorrentes de rompimentos diversos nos recipientes ou tanques 
de acondicionamento as conseqüências são as contaminações de cursos d’água, 
empoçamentos em áreas externas bem como outros danos ao meio ambiente e á população. 
As ações de contenção de derramamentos são consideradas como defensivas, visto que não 
visam parar o vazamento nem neutralizar, química e fisicamente, os efeitos do produto. 

4.3 Identificação e caracterização do gerenciamento de riscos 
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O aumento dos riscos de acidentes industriais de grande periculosidade, provenientes 
da utilização de tecnologias mais avançadas e complexas, maior número de matérias-primas e 
insumos, criação de novos processos e produtos, grandes capacidades de armazenamento e 
transporte de produtos perigosos, fez com que aumentasse a pressão sobre as empresas no 
sentido de reduzirem seus riscos, esclarecerem os cidadãos sobre os mesmos e adotarem 
medidas de emergência e contenção de riscos eficientes. Como conseqüência, as indústrias 
foram obrigadas a examinar com mais cuidadosamente os efeitos de suas operações intra e 
extra muros (SOUZA, 1995). 

O gerenciamento de riscos apresenta-se, neste sentido, como uma tecnologia limpa 
gerencial utilizada como instrumento de mitigação e administração de riscos presentes no 
meio industrial, ele representa dentro de uma empresa a possibili dade de se atribuir segurança 
e confiabili dade aos processos e procedimentos, constituintes do seu ambiente operacional, 
permitindo a integração de dois pólos que, até então, se relacionavam indiretamente: a 
segurança do trabalho e a segurança patrimonial. 

A gerência de riscos baseia-se, fundamentalmente, na identificação, análise, avaliação 
e tratamento dos riscos puros dentro de uma empresa, com o objetivo de minimizar a 
possibilidade e a probabili dade de ocorrência de incidentes e acidentes, melhorando a 
segurança e reduzindo os gastos com seguros.  

Segundo De Cicco e Fantazzini (1994), a gerência de riscos visa a proteção dos 
recursos humanos, materiais e financeiros de uma empresa, quer através da eliminação ou 
redução de seus riscos, quer através do financiamento dos riscos remanescentes. Sendo assim, 
o gerenciamento de riscos busca a diminuição de erros e falhas e o estabelecimento de planos 
de ação de emergência para a mitigação de acidentes, não se restringindo apenas à 
administração dos gastos com seguros, como algumas vezes é entendido.  

Não há um consenso entre os autores a respeito do estabelecimento de etapas ou fases 
dentro de um processo de gerenciamento de riscos, devido à profunda ligação existente entre 
os seus procedimentos. SELL (1995) divide o processo de gerenciamento de riscos em quatro 
fases: a análise de riscos - na qual se procura reconhecer e avaliar os potenciais de 
perturbação dos riscos; a identificação das alternativas de ação - onde ocorre a decisão de 
evitar, reduzir, transferir ou assumir os riscos identificados; a elaboração da política de riscos; 
e, por fim, a execução e o controle das medidas de segurança adotadas.  

Já De Cicco e Fantazzini (1994) e Oliveira (1991) preferem dividir o gerenciamento 
de riscos em quatro etapas: identificação e análise de riscos, avaliação de riscos e tratamento 
de riscos. 

4.3.1. Identificação dos r iscos  

Segundo Oliveira (1991), de um modo geral, todas as técnicas de análise e avaliação 
de riscos passam antes da fase principal por uma fase de identificação de perigos.  Estão 
contempladas nesta fase as atividades nas quais procuram-se situações, combinações de 
situações e estados de um sistema que possam levar a um evento indesejável.  

Muitas empresas que buscam implantar o gerenciamento de riscos iniciam a fase de 
identificação de perigos, entretanto não dão continuidade ao programa. Deste modo, a grande 
maioria das técnicas existentes para a identificação de riscos é bem difundida nas empresas: 
reuniões de segurança; reuniões da CIPA; listas de verificações; inspeções de campo de todo 
os tipos; relato, análise e divulgação de acidentes e quase acidentes (pessoais e não-pessoais); 
etc.  

4.3.2. Análise de riscos  

A fase de análise de riscos consiste no exame e detalhamento dos riscos identificados 
na fase anterior, com o intuito de identificar a probabilidade de ocorrência de acidentes devido 
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aos riscos presentes, verificando os efeitos e as conseqüências destes acidentes e analisando 
como poderiam ser eliminados ou reduzidos estes riscos (ALBERTON, 1996) 

Portanto, a análise de riscos é quali tativa e seu objetivo final é propor medidas que 
eliminem o perigo ou, no mínimo, reduzam a freqüência e conseqüências dos possíveis 
acidentes se os mesmos forem inevitáveis.  

No entanto, para o alcance destes resultados faz-se necessária a adoção de uma 
metodologia sistemática e estruturada de identificação e avaliação de riscos, fato este que se 
verifica através da utili zação das técnicas de análise de riscos. As técnicas de análise de riscos 
permitem abranger todas as possíveis causas de acidentes com danos às instalações 
empresariais, ao meio ambiente e a sociedade. Dentre as técnicas mais util izadas durante esta 
fase estão a Análise Preliminar de Riscos (APR) e a Análise de Operabil idade de Perigos 
(HAZOP).  

4.3.3. Avaliação de r iscos  

Para Hammer (1993) o risco pode ser definido de diversas maneiras, porém, com uma 
consideração comum a todas elas: a probabili dade de ocorrência de um evento adverso.  

Na terceira fase, de avaliação de riscos, o que se procura é quantificar um evento 
gerador de possíveis acidentes. Sendo assim, o risco identificado é através de duas variáveis: a 
freqüência ou probabili dade do evento e as possíveis conseqüências expressas em danos 
pessoais, materiais ou financeiros. Todavia, estas variáveis nem sempre são de fácil 
quantificação. Esta dificuldade faz com que, em algumas situações, se proceda a uma análise 
quali tativa do risco. (ALBERTON, 1996) 

Desta forma, há dois tipos de avaliação da freqüência e conseqüência dos eventos 
indesejáveis: a qualitativa e a quantitativa, atentando-se apenas para o fato de que ao proceder 
a avaliação qualitativa se esta avaliando o perigo e não o risco.  

A avaliação qualitativa pode ser realizada através da aplicação das categorias de risco 
segundo a norma americana MIL-STD-882, que é uma estimativa bastante geral do risco 
presente. (OLIVEIRA, 1991).  

Quanto ao aspecto quantitativo da avaliação é importante ter-se a noção de 
confiabil idade dos sistemas. Segundo Oliveira (1991), confiabil idade é a probabilidade de que 
um sistema desempenhe sua missão com sucesso, por um período de tempo previsto e sob 
condições especificadas.  

A característica de confiabili dade é importante para todos os equipamentos e sistemas. 
Os níveis de confiabili dade requeridos, no entanto, variam de acordo com as conseqüências da 
falha de cada sistema. Mesmo num sistema de alta confiabilidade requerida, podem existir 
subsistemas em que a confiabilidade não seja tão crítica, além do que, a confiabili dade 
adequada não é obrigatoriamente a maior possível, fatores como disponibilidade em 
segurança versus investimento deve ser analisada.  

Como as principais técnicas de avaliação de riscos e que também utilizam conceitos de 
engenharia de confiabilidade, podemos citar: Análise da Árvore de Eventos (AAE) e Análise 
por Diagrama de Blocos (ADB). 

4.3.4. Tratamento de riscos  

A fase de tratamento dos riscos contempla a tomada de decisão quanto à eliminação, 
redução, retenção ou transferência dos riscos detectados nas etapas anteriores.  

Segundo Alberton (1996), a decisão quanto à eliminação ou redução diz respeito às 
estratégias prevencionistas da empresa e não se trata do financiamento dos riscos, mas sim, da 
realimentação e feedback das etapas anteriores.  

O financiamento trata efetivamente da retenção através do auto-seguro e auto-adoção, 
que são planos financeiros da própria empresa para enfrentar as perdas acidentais, e da 
transferência dos riscos a terceiros.  
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Para De Cicco e Fantazzini (1994), a auto-adoção pode ser intencional e não-
intencional. A auto-adoção intencional caracteriza-se pela aceitação de uma parcela das 
perdas, consideradas suportáveis no contexto econômico-financeiro da empresa, dentro de um 
limite tido como aceitável. Estas despesas são usualmente previstas no capital de giro da 
empresa, ficando desvantajoso para a mesma transferir estas perdas (consideradas pequenas), 
tendo em vista que o prêmio cobrado pela seguradora muitas vezes ultrapassa o valor 
estimado destas perdas. A auto-adoção não-intencional não é planejada, resultado da não 
identificação dos riscos e até mesmo devido à ignorância quanto aos riscos existentes. Este 
último tipo de auto-adoção pode ser perigoso e, segundo os mesmos autores, pode até tornar-
se uma situação econômico-financeira catastrófica (ALBERTON, 1996).  

O auto-seguro difere da auto-adoção pelo primeiro exigir um grau definido de 
planejamento e a constituição de um fundo financeiro de reserva para as perdas. Caso não 
exista um planejamento financeiro bem definido para a absorção das perdas, a empresa estará 
adotando a auto-adoção e não o auto-seguro, o que comumente ocorre na prática.  

A transferência a terceiros é a última modalidade de financiamento de riscos e pode 
ser realizada de duas formas: sem seguro ou com do seguro. A transferência sem seguro é 
aquela realizada através de contratos, acordos e outras ações, onde ficam bem definidas as 
responsabil idades, garantias e obrigações de cada uma das partes. O método mais comum para 
a transferência dos riscos puros e, em alguns casos, também dos especulativos, é a 
transferência através de seguro. O custo do seguro para o segurado é o pagamento do prêmio, 
mediante o qual o segurador assume as possíveis perdas associadas ao risco transferido.  

Normalmente as empresas não optam por apenas uma modalidade de financiamento, 
independente das diferenças entre as formas de tratamento de riscos. Elas podem decidir 
entre: assumir as perdas de um certo tipo; assumir somente perdas até determinado valor e 
transferindo ao seguro o excedente; ou ainda, estabelecer fundos de reserva antes ou depois da 
ocorrência das perdas.  

De Cicco e Fantazzini (1994) afirmam que somente os riscos considerados de - baixa 
freqüência e alta gravidade devem ser transferidos. Como a decisão quanto à retenção ou 
transferência dos riscos é um problema freqüente da administração das empresas, vários 
modelos têm sido util izados para subsidiar a tomada de decisão. O Modelo de Houston, por 
exemplo, que considera o custo de oportunidade como parâmetro de decisão, ou seja, 
considera a perda de oportunidade devido ao ganho financeiro não-obtido pela decisão de 
participar ou não de um negócio (o seguro). Sendo assim, muitas vezes é recomendável a 
utili zação de mais de um método de financiamento, de tal forma que se encontre a melhor 
relação custo / benefício entre a reserva de capital e o pagamento dos prêmios de seguro 
(ALBERTON, 1996). 

4.3.5. Técnicas de identificação, análise e avaliação dos r iscos:  

Muitas são as técnicas existentes que visam à identificação, análise e avaliação de 
riscos. A seguir é apresentada uma breve descrição das práticas mais utili zadas em cada uma 
das três primeiras fases do gerenciamento de riscos. (ALBERTON, 1996) 
a) Técnica de incidentes críticos: utilizada na fase de identificação dos riscos, seu objetivo 
principal é identificar erros e condições inseguras que contribuem para a ocorrência de 
acidentes, para isso faz uso de uma amostra aleatória estratificada de observadores-
participantes, selecionados dentro de uma população. 
b) What-if: também util izada na fase identificação dos riscos, esta técnica examina 
ordenadamente as respostas do sistema frente às falhas de equipamentos, erros humanos e 
condições anormais do processo.  
c) Análise preliminar dos riscos: utili zada na fase de análise dos riscos, é uma análise inicial 
quali tativa, desenvolvida na fase de projeto e desenvolvimento de qualquer processo, produto 



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 06 a 08 de novembro de 2006. 

 11 

ou sistema, possuindo especial importância na investigação de sistemas novos de alta 
inovação e/ou pouco conhecidos. Apesar das características básicas de análise inicial, é muito 
útil como ferramenta de revisão geral de segurança em sistemas já operacionais, revelando 
aspectos que às vezes passam despercebidos.  
d) Análise de operabilidade de perigos: também util izada na fase de análise dos riscos, está é 
uma técnica de análise qualitativa desenvolvida com o intuito de examinar as linhas de 
processo, identificando perigos e prevenindo problemas. Porém, atualmente, a metodologia é 
aplicada também para equipamentos do processo e para sistemas. A análise, nesta técnica, é 
feita a partir de palavras-chaves que guiam o raciocínio dos grupos de estudo 
multidisciplinares, fixando a atenção nos perigos mais significativos para o sistema. 
e) Análise da árvore de eventos: é um método lógico-indutivo para identificar as várias e 
possíveis conseqüências resultantes de um certo evento inicial. Esta técnica busca determinar 
as freqüências das conseqüências decorrentes dos eventos indesejáveis, utilizando 
encadeamentos lógicos a cada etapa de atuação do sistema.  
f) Análise por diagrama de blocos: utili za-se um fluxograma em blocos do sistema, 
calculando as probabil idades de sucesso ou falha do mesmo, pela análise das probabil idades 
de sucesso ou falha de cada bloco. A técnica é útil para identificar o comportamento lógico de 
um sistema constituído por poucos componentes.  

5. Conclusões 

Com o intuito de cumprir o objetivo relacionado à identificação e caracterização das 
atividades de fiscalização no transporte rodoviário, foi apresentado o sistema de classificação 
dos produtos perigosos, a documentação necessária para ao transporte rodoviário destes 
produtos e as legislações vigentes que regulamentam este tipo de atividade no país.  

Desta forma, foi possível verificar a complexidade deste tipo de atividade, tendo em 
vista o grande número de peculiaridades que cada produto químico contempla. Observou-se 
também que as legislações existentes para a fiscalização dos produtos perigosos transportados 
nas rodovias são muito importantes para a manutenção da segurança de todos os envolvidos 
no processo: meio ambiente, comunidade e empresa. 

Através da caracterização e análise os procedimentos adotados em acidentes 
rodoviários, segundo objetivo deste trabalho, foi possível verificar os fatores a serem 
considerados a respeito da proteção do local e a importância da correta identificação dos 
vazamentos. Destaca-se, neste contexto também a necessidade da consulta a um técnico 
especializado para que se possa eficientemente combater as conseqüências deste tipo de 
acidente. 

Por fim, foi apresentado o gerenciamento de riscos, suas etapas e técnicas mais 
utili zadas. Constatou-se que através da utili zação do gerenciamento de riscos, consegue-se 
delimitar de forma ampla o funcionamento do sistema de transporte, detectando os fatores 
indesejáveis e possibil itando mais facilmente a formulação de sugestões e soluções para a 
eliminação e/ou redução das perdas.  

Apesar do gerenciamento de riscos não ser ainda uma prática constante nas 
organizações, acredita-se que este não onere o balanço final das empresas, e as despesas por 
ele incorridas não podem ser comparadas aos benefícios que as mesmas terão, tanto no 
tocante à otimização de custos de seguros como na maior proteção dos recursos humanos, 
materiais, financeiros e ambientais. Com o gerenciamento de riscos é possível também a 
otimização dos resultados do próprio desenvolvimento tecnológico. 
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