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O transporte rodoviário de produtos perigosos e os seus impactos no meio 
ambiente 

Ilton Curty Leal Jr (EEIMVR/UFF) icurty@ig.com.br 

Resumo: O volume de produtos químicos transportado via modal rodoviário é bem 
expressivo e pode causar impactos negativos no meio ambiente. As conseqüências de um 
transporte de produto perigoso, sem os devidos cuidados, podem gerar ao meio ambiente, 
danos irreparáveis de curto, médio e de longo prazo. Existe um forte movimento de 
modernização das empresas, oferecendo um serviço logístico cada vez mais eficiente e 
comprometido. Porém, ainda existe um conjunto de problemas de infra-estrutura, legislação 
e informações que não acompanhou a rápida trajetória de desenvolvimento das atividades de 
transporte. O desenvolvimento deste trabalho está voltado para a importância do modal 
rodoviário, no que diz respeito à Responsabilidade Ambiental no transporte de produtos 
perigosos. O estudo foi desenvolvido através de pesquisa bibliográfica e análise de dados 
governamentais e da concessionária responsável pela Rodovia Presidente Dutra.  
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1. Introdução 

A insistente degradação dos recursos naturais leva às pessoas, indústria e governantes 
a repensarem sobre a questão ambiental. O uso descontrolado desses recursos leva a um risco 
eminente da total extinção dos mesmos, comprometendo a sobrevivência das gerações futuras. 

Os Governantes buscam a preservação do meio ambiente, através de protocolos e 
conferencias, buscam alternativas e comprometimento na diminuição de emissão de poluentes 
e materiais nocivos à natureza.  

As empresas preocupadas em preservar sua imagem, buscam tomar ações de 
preservação ambiental, uma vez que a sociedade e seus clientes exigem produtos que não 
agridam o meio ambiente ou coloquem em risco algum recurso vital a sobrevivência humana. 

Neste contexto, uma das áreas empresariais que podem fazer muita diferença no que 
diz respeito aos impactos no meio ambiente é a Logística. Os custos dos serviços logísticos 
para as empresas, consomem uma significativa quantia dos seus recursos financeiros. Dentro 
das organizações o transporte é o setor que merece grande destaque, pois tem grande 
participação nas práticas nocivas ao meio ambiente dada a quantidade de produtos que são 
movimentados. 

O transporte sem os devidos cuidados pode gerar danos de curto, médio e longo prazo 
ao meio ambiente, causando destruição da fauna e flora, contaminação do solo e lençol 
freático.  

Atualmente existem grandes dificuldades do transporte de carga perigosa em atender 
as exigências do mercado e legislação. Nesta atividade, o risco de um acidente é uma 
constante no dia-a-dia. Um único acidente com um produto químico pode gerar a perda de 
vidas e causar um forte impacto sobre o meio ambiente, exigindo décadas para a sua 
recuperação.  

Diante disto, o trabalho apresentado tem como objetivo apresentar os problemas do 
transporte rodoviário de carga perigosa e a responsabilidade das empresas e governo no que 
diz respeito à preservação do meio ambiente. Para isto foram feitos levantamentos 
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bibliográficos e coletados dados governamentais e da concessionária responsável pela 
Rodovia Presidente Dutra através de consultas a endereços eletrônicos.  
 
2. Meio Ambiente 

A questão ambiental é um dos assuntos que mais tem atraído a atenção das pessoas, 
pela valorização que se dá à qualidade de vida e pela percepção de que as conseqüências do 
descaso com o meio ambiente têm produzido a situação crítica para a própria sobrevivência 
da humanidade. Pode-se afirmar, com base em estudos realizados que, a partir da Revolução 
industrial, no final do século XIX, a quantidade de poluentes descarregados na atmosfera, nas 
águas e no solo tem aumentado exponencialmente, alcançando limites insuportáveis para o 
meio ambiente. 

Adicionalmente, com o uso excessivo e descontrolado de recursos naturais para 
atender ao consumo da população mundial torna-se previsível admitir a falta desses recursos 
para futuras gerações. 

As empresas, como produtoras de bens e serviços, estão hoje no centro dos 
questionamentos ambientais. Nos países desenvolvidos muitas são as pressões exercidas sobre 
elas, por meio das comunidades, das organizações não governamentais e dos governos, 
visando a geração de menor quantidade de resíduos poluentes e menor consumo de matérias 
primas e energia. 

O crescimento do nível da atividade industrial, com a conseqüente geração de maior 
quantidade de resíduos e poluentes e o crescimento da demanda por produtos e serviços, têm 
forçado o desenvolvimento de novas tecnologias para os processos produtivos, 
simultaneamente à necessidade de novas técnicas administrativas voltadas ao gerenciamento 
dessas atividades, com foco na preservação ambiental. 

As questões relativas ao meio ambiente vêm se tornando uma preocupação crescente 
de grande parte da sociedade. Essa consciência da importância do meio ambiente e de sua 
preservação advém da constatação de que não haverá futuro para o homem sem que existam 
condições ambientais adequadas à manutenção da vida. 

O transporte rodoviário de carga perigosa, além da emissão de poluentes na atmosfera 
representa um risco constante aos recursos naturais. Sua utilização sem os devidos cuidados 
pode apresentar danos irreparáveis ao meio ambiente, comprometendo as futuras gerações. 

Em resposta a estes problemas e preocupações, diversas ações e movimentos buscam 
dar sentido a esse conceito. O mais importante deles foi a realização da Conferência das 
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a ECO - 92, quando os problemas 
ambientais globais foram analisados intensamente por presidentes e ambientalistas do mundo 
todo.  

As certificações Ambientais ou Ecológicas, seguindo a tendência das demais 
certificações, estabelecem normas, visando à busca de homogeneizar conceitos, ordenar 
atividades e criar padrões e procedimentos do setor produtivo. 
 
3. Logística e Transporte de Cargas no Brasil 

A logística vem constituindo-se em um negócio de grandes proporções que evoluiu 
muito rapidamente nos últimos anos. No Brasil, passou por profundas transformações em 
direção a maior sofisticação. Essas transformações são evidenciadas em diferentes aspectos, 
sejam eles relacionados à estrutura organizacional, às atividades operacionais, ao 
relacionamento com os clientes, ou às questões financeiras. (Fleury & Wanke, 2003) 

O sistema de transporte brasileiro encontra-se numa encruzilhada. De um lado, um 
forte movimento de modernização nas empresas, que demandam serviços logísticos cada vez 
mais eficientes, confiáveis e sofisticados, a fim de se manterem competitivas num mundo que 
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se globalizou, e onde a logística é, cada vez mais, determinante para o sucesso empresarial. 
De outro, um conjunto de problemas estruturais contribuem para o comprometimento, não 
apenas da qualidade dos serviços e da saúde financeira das empresas, mas também do 
desenvolvimento econômico e social do país. 

Na origem dos problemas estruturais, estão as questões de priorização de 
investimentos governamentais, regulação, fiscalização e custo de capital, que levaram o país a 
uma dependência exagerada do modal rodoviário, e como conseqüência a baixos índices de 
produtividade, elevado nível de insegurança nas estradas, baixa eficiência energética, e altos 
níveis de poluição ambiental. Tudo isso vem ocorrendo ao mesmo tempo em que o transporte 
aumenta sua importância na economia brasileira (FLEURY, 2003). 

Infelizmente, a trajetória de rápido crescimento das atividades de transportes não foi 
acompanhada pelos investimentos necessários à manutenção e expansão da infra-estrutura 
correspondente. Pelo contrário, o que se observou foi uma redução dos investimentos como 
percentual do PIB. Entre 1975 e 2002, os investimentos em infra-estrutura de transporte 
caíram de um patamar de 1,8% do PIB para 0,2%. Como conseqüência, o Brasil possui hoje 
uma oferta de infra-estrutura de transporte insuficiente para suas necessidades, e bem inferior 
à de outros países de dimensões territoriais similares, sendo disponibilidade de infra-estrutura 
de transporte no Brasil equivale a 69% da encontrada na China, 46% do México e 6% dos 
Estados Unidos da América (FLEURY, 2003). 

Outra conseqüência preocupante da escassez de investimentos é o estado de 
conservação das vias. No caso das rodovias, cerca de 78% das estradas encontram-se em 
condições inadequadas de tráfego. No Brasil, o setor rodoviário de cargas convive com uma 
série de problemas estruturais. Dentre eles se destacam a informalidade e fragmentação do 
setor, uma frota crescentemente envelhecida pela incapacidade de renovação, a insegurança 
que resulta em crescente roubo de cargas, a falta de regulamentação e o excesso de 
capacidade, que resultam em riscos ao meio ambiente pelo alto número de cargas perigosas 
que circulam pelo país sem os devidos cuidados. 

A fragmentação e a informalidade podem ser constatadas pelo fato de que cerca de 
50% da frota pertencem a transportadores autônomos, 20%, a empresas com frota própria, e 
apenas 30%, a empresas de transporte. Neste último caso, as empresas são, em sua grande 
maioria, de pequeno porte. Das cerca de 40.000 empresas de transportes existentes no país, 
85% possuem menos de 50 empregados, sendo que apenas 7% possuem mais de 100 
empregados. 

As frotas de veículos de cargas, com cerca de 1,8 milhões de unidades possuem uma 
idade média de 18 anos, sendo que 67% possuem mais de dez anos de idade. Essa situação se 
torna ainda mais preocupante quando se constata que 87% das empresas transportadoras não 
possuem um programa de renovação da frota. (FLEURY, 2003) 

O transporte rodoviário de carga no Brasil chama a atenção por faturar o equivalente a 
10% do PIB e movimentar dois terços da carga total do país. Por outro lado, destaca-se por ser 
palco de vários conflitos e impasses, quase sempre por um motivo comum: o valor do frete. 
Isso acontece em virtude do alto grau de pulverização desse setor, que opera com mais de 800 
mil transportadores autônomos, 40 mil empresas transportadoras e 50 mil transportadores de 
carga própria (LIMA, 2003). 

Entre as razões dessa pulverização destaca-se a relativa facilidade de entrada de 
competidores no setor, em virtude da baixa regulamentação. Isso acaba repercutindo no 
aumento da oferta de serviços de transporte rodoviário e, assim, a concorrência faz com que 
os preços sejam reduzidos ao máximo possível, chegando muitas vezes a valores inferiores a 
seu preço de custo. 

O meio de transporte é um fator chave de decisão dentro do composto logístico. Para 
uma organização o transporte absorve uma boa fatia dos custos. O transporte e distribuição de 
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químicos podem tornar o custo mais alto ainda, uma vez que esse segmento requer um 
prestador de serviço de transporte capacitado e com profissionais altamente qualificados, 
capazes de conhecer o produto que transporta e além dos documentos existentes como nota 
fiscal e ficha de emergência, serem capazes de dar informações preciosas em caso de um 
sinistro propício a afetar o meio ambiente (BALLOU, 2001). 

No Brasil as rodovias estão sendo privatizadas no intuito de melhorar a infra-estrutura 
e com o objetivo de tornar esse meio de transporte mais competitivo reduzindo os riscos e 
baixar os gastos com manutenção e combustível. Porém, os esforços para que se tenha uma 
nova modalidade forte no transporte e respeito ao meio ambiente, às vezes vai de encontro 
com a burocracia e a política brasileira (BERTAGLIA, 2003).  

A Associação Nacional dos  Usuários  de  Transporte  de  Carga (Anut) estima que 
80% dos cerca de 130 mil quilômetros de  rodovias  pavimentadas no Brasil estão em mau 
estado de conservação. O frete em estrada ruim custa 40%  a  mais. Se a estrada está em 
péssimo estado, o extra vai a 70%. 
 
4. Trasporte de Produto Perigoso 

A movimentação de carga perigosa tem aumentado muito no país. As exportações e as 
importações brasileiras de produtos químicos vem crescendo a cada ano. O gráfico abaixo 
demonstra a evolução das importações e exportações de produtos químicos ao longo dos 
últimos quinze anos. 

Importações e Exportações Brasileiras entre 1991 a 2005
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GRÁFICO 1. Importações e exportações  brasileiras de produtos químicos.  
Fonte: ABIQUIM, 2006  

 
Com todo esse volume de produtos sendo movimentado, as conseqüências resultantes 

do transporte sem os devidos cuidados, podem gerar danos de curto, médio e longo prazo ao 
meio ambiente, causando destruição da fauna e flora, mortandade de peixe, contaminação do 
solo e lençol freático além da própria poluição atmosférica.  

A Lei de Crimes Ambientais (Lei 9605/98) em alguns de seus artigos estabelece como 
pena a reclusão de um a quatro anos e multa: 

- Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar 
em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição 
significativa da flora. 

- Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, 
armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva 
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à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis 
ou nos seus regulamentos. 

Lembra-se que qualquer produto pode contaminar o meio ambiente estando a empresa 
enquadrada na lei de crimes ambientais, como citado anteriormente, e que os expedidores de 
produtos químicos devem redobrar os cuidados na hora de contratar as transportadoras, que, 
em última análise, estão transportando os seus produtos e atuando também como 
representante das suas empresas.  

Produto perigoso é toda e qualquer substância que, dadas, às suas características 
físicas e químicas, possa oferecer, quando em transporte, riscos a segurança pública, saúde de 
pessoas e meio ambiente, de acordo com os critérios de classificação da ONU, publicados 
através da Portaria nº 204/97 do Ministério dos Transportes. A classificação desses produtos é 
feita com base no tipo de risco que apresentam. 

Os produtos perigosos são classificados pela ONU de acordo com suas classes sendo 
elas: 
Classe 1 – Explosivos; 
Classe 2 – Gases; 
Classe 3 – Líquidos inflamáveis; 
Classe 4 – Sólidos inflamáveis; 
Classe 5 – Substâncias oxidantes; 
Classe 6 – Substâncias tóxicas; 
Classe 7 – Materiais radiativos; 
Classe 8 – Corrosivos; 
Classe 9 – Substâncias perigosas diversas. 
 

Além das péssimas condições de certas estradas, roubos de cargas e imprevistos com o 
veículo, a falta de conhecimento do risco que representa transportar produtos perigosos é 
outro fator que pode colocar em risco a vida do motorista e de outras pessoas. Isso porque são 
poucos os profissionais que trafegam pelas rodovias e sabem identificar o perigo de uma 
carga pelo painel laranja obrigatório dos quase 3.100 produtos considerados perigosos, que na 
maioria são constituídos por combustível (álcool, gasolina, querosene, etc.) e produtos 
corrosivos como soda cáustica e ácido sulfúrico. 

Embora apresentem semelhanças, têm características diferentes que podem ser vistas 
da seguinte forma: 

O produto perigoso oferece risco armazenado no depósito ou sendo transportado. No 
caso um produto químico. A carga perigosa estacionada no pátio da empresa não oferece 
risco, o que só acontece quando está sendo transportada como, por exemplo, um 
transformador de energia elétrica pesando 110 toneladas. 

Com base nessas informações pode-se afirmar que: todo produto perigoso é sempre 
uma carga perigosa, mas, nem sempre uma carga perigosa é um produto perigoso. 

Entre as modalidades de transporte de cargas de produtos perigosos destaca-se o 
transporte rodoviário que pode ser feito por veículos e equipamentos, como tanques e 
contêineres, especificamente destinados a esse tipo de serviço, sendo fabricados de acordo 
com as normas brasileiras ou, na inexistência desta, com a norma internacional aceita, 
devendo a sua adequação para o transporte a que se destina, receber o atestado do Instituto 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO. 

O transporte rodoviário de cargas de produtos perigosos pode ser realizado das 
seguintes formas: 

a) De carga a granel: Produto que deve ser transportado sem qualquer embalagem, 
contido apenas pelo equipamento de transporte, seja ele tanque, caçamba, contêiner; 
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b) De carga embalada ou fracionada: Produto que no ato do carregamento, 
descarregamento ou transbordo do veículo transportador é manuseado juntamente com o seu 
recipiente.  

Além de toda a exigência de equipamentos e veículos existem ainda uma série de 
documentos obrigatórios para o transporte de produtos perigosos como: 

- O Documento Fiscal; 
- Ficha de Emergência - informações sobre a classificação do produto perigoso, risco 

que apresenta e procedimentos em caso de emergência; 
- O Envelope para Transporte apresenta os procedimentos genéricos para o atendimento 

emergencial, telefones úteis e identificação das empresas transportadora e expedidora 
do produto perigoso; 

- O Certificado de Capacitação para o Transporte de Produtos Perigosos a Granel; 
- Certificado de Conclusão do Curso de Movimentação de Produtos Perigosos – MOPP 

dos condutores; 
- Guia de Tráfego é obrigatório para o transporte de Produtos Controlados pelo Exército 

(explosivo, entre outros); 
- Outros documentos podem ser exigidos pelas empresas como Certificação 

SASSMAQ. Criado pela ABIQUIM, Associação Brasileira das Indústrias Químicas, o 
SASSMAQ é baseado no modelo do CEFIQ (Conselho Europeu das Indústrias 
Químicas) e visa avaliar os padrões exigidos pela legislação e pela Indústria Química. 

 
5. Transporte de carga perigosa eixo Rio x São Paulo pela rodovia Presidente Dutra 

Para um estudo aplicado e quantitativo, foi considerado para este artigo, o caso da 
rodovia Presidente Dutra que é uma das principais do país ligando os dois maiores centros 
industriais brasileiros. Esta escolha se dá pelo fato de que grande parte do que é produzido e 
transportado no Brasil passa por esse local. Todos os dados foram fornecidos pela 
administração da rodovia em estudo. 

A Rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, um dos maiores 
corredores no escoamento de produtos, bens ou serviços do País, possui 21 milhões de 
habitantes e 35 cidades em sua extensão, entre elas as duas maiores capitais do País. Dados 
coletados e informados pela Nova Dutra relatam a atual situação do transporte de carga 
perigosa pela rodovia. 

Dos veículos que transportam carga perigosa, foram observadas no quesito carrocerias 
que, 78,4% dos produtos são transportados por carro tanque, ou seja, a maior fatia deste 
seguimento de transporte está relacionada ao tipo de recipiente direcionado para o transporte 
dos principais produtos químicos principalmente os regulamentados pela ONU.  
A tabela a seguir demonstra o percentual de produtos transportados por classe na Rodovia 
Presidente Dutra: 
 

TABELA 1 - Produtos transportados por classe de risco. 
 

CLASSE % 
Classe 2 – Gases 12,6% 
Classe 3 - Líquidos inflamáveis 56,16 
Classe 4 - Sólidos inflamáveis 0,36% 
Classe 5 – Peróxidos 1,71% 
Classe 6 – Infectantes 3,08% 
Classe 8 – Corrosivos 11,64% 
Classe 9 - Substâncias diversas 14,38% 

Fonte: Nova Dutra, setembro 2005. 
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Os motoristas que transportam produtos perigosos com idade superior a 40 anos, 

representam 55% da categoria. O que de um lado pode representar um fator positivo devido à 
experiência obtida ao longo dos anos de trabalho de outro trás alguns problemas como a baixa 
escolaridade e preparo para o transporte dos produtos mencionados. 

Na rotina de trabalho relativo ao período de viajem, observa-se que as transportadoras 
e motoristas estão utilizando o período do dia (68,8% das viagens) para efetuarem suas 
viagens. Um ponto positivo é a idade das frotas para o transporte de carga perigosa que 
circulam na Rodovia Presidente Dutra. Os dados emitidos pela Nova Dutra, demonstram que, 
59,58% das frotas, tem menos de 5 anos de vida útil e apenas 15,42% possuem mais de 10 
anos. Diferentemente do panorama geral da frota brasileira, destacado neste trabalho, que se 
encontra com mais de 11 anos de uso.  

A conservação das frotas, também foi um item verificado pela pesquisa. Observa-se 
que, para o transporte de carga perigosa, 61% da frota está em bom estado de conservação. 

Com relação as fiscalizações, a Policia Rodoviária Federal e o IPEM (Instituto de 
Pesos e Medidas), atuam conjuntamente para tentar garantir um transporte de produtos 
perigosos com segurança. Abaixo se pode ver a tabela de fiscalização conjunta onde o 
objetivo é a certificação de capacitação dos equipamentos como tanques e bug’s 
(equipamento que sustenta tanques, containeres, etc): 
 

TABELA 2. Fiscalização conjunta Polícia Rodoviária Federal e IPEM. 
 

Veículos Fiscalizações 
realizadas Fiscalizados Notificados/autua

dos 

Certificação de 
capacitação 
apreendida 

 
ANO 

 
IPEM PRF IPEM PRF IPEM PRF IPEM PRF 

2003 8 8 114 241 6 163 21 94 
2004 8 8 269 198 72 100 25 1 
2005 4 4 134 143 36 52 12 0 

Fonte: Nova Dutra, setembro 2005. 

 
Na próxima tabela podem-se avaliar os dados levantados pela Nova Dutra (Estatística 

de Acidentes de Produtos Perigosos). Os dados foram coletados no período de 2004 e 2005: 
 

TABELA 3. Estatística de acidentes de produtos perigosos. 
 

ANO Número de 
Acidentes 

Com 
Vazamento de 

Carga 

Sem 
Envolvimento 

de Carga 

Explosão Vítimas 

2004 45 18 25 2 9 
2005 26 8 15 3 7 

Fonte: Nova Dutra, setembro 2005. 

 
 Ao analisar as tabelas 2 e 3, é possível constatar alguns pontos importantes. Com o 
passar dos anos o número de certificações apreendidas, tanto pela Polícia Rodoviária quanto 
pelo IPEM, caiu consideravelmente. A este fato cabem duas conclusões: ou as empresas 
passaram a atender as exigências ou as fiscalizações não têm sido eficientes neste sentido. 
 Outro ponto que merece destaque é o aumento do número de veículos fiscalizados de 
2003 para 2004.  Neste último ano foram verificados 112 veículos a mais que no ano anterior 
e com o mesmo número de fiscalizações. De 2004 para 2005 não se pode chegar a alguma 
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conclusão devido à pesquisa considerar dados até setembro de 2005. O que se pode perceber é 
que, percentualmente, a fiscalização foi mais eficaz. Se 2005 seguisse a tendência de 2004, 
seriam fiscalizados 234 veículos e não 277 como mostra a tabela 2.  
 Em 2005 foram registrados também menos acidentes que em 2004 porém, o número 
de explosões foi maior e, percentualmente, o número de vítimas aumentou sendo, 9 vítimas  
para 45 acidentes em 2004 contra 7 vítimas para 26 acidentes em 2005. O que mostra que 
mesmo com poucos acidentes os danos podem ser muito grandes no acidente com produtos 
perigosos. 
 
6. Conclusão 

O sistema logístico no Brasil passa por transformações na busca da excelência. As 
empresas estão obrigadas a melhorarem o seu nível de qualidade através de altos 
investimentos em novas frotas, sistemas de rastreamento, certificações e sistemas preventivos. 
Aliado a isto, observa-se a falta de infra-estrutura acentuada pelos baixos investimentos 
governamentais ao longo das últimas décadas. A trajetória de rápido crescimento das 
atividades de transportes não foi acompanhada pelos investimentos necessários à manutenção 
e expansão da infra-estrutura correspondente. Pelo contrário, o que se observou foi uma 
redução dos investimentos em relação ao percentual do PIB. Entre 1975 e 2002, os 
investimentos em infra-estrutura de transporte caíram de um patamar de 1,8% do PIB para 
0,2%. Como conseqüência, o Brasil possui hoje uma oferta de infra-estrutura de transporte 
insuficiente para suas necessidades e bem inferior à de outros países de dimensões territoriais 
similares. 

O transporte de produtos perigosos pelas rodovias tem gerado diversos riscos ao 
homem e ao meio ambiente, apesar da alta regulamentação quanto ao transporte de produtos 
perigosos. O considerável número de ocorrências envolvendo produtos perigosos mostra a 
importância de um maior envolvimento das empresas e órgãos públicos no sentido de evitar 
prejuízos ao meio ambiente. 

Apesar de todas as dificuldades pode-se perceber uma significativa melhora no 
transporte de carga perigosa. Com 59,58% da frota com menos de cinco anos, o transporte de 
carga perigosa reflete o oposto do setor carga de forma geral, que no Brasil representa 1,2 
milhões de veículos com mais de onze anos de fabricação. Este fato deve-se a fiscalização 
mais efetiva para o tipo de carga tratada no artigo. É importante observar que, apesar do 
melhor resultado, ainda existem cerca de 40% de veículos com mais de cinco anos de uso 
circulando com cargas perigosas.  

A inovação, modernização e renovação das frotas Brasileira no setor de carga perigosa 
é o resultado da cobrança do governo e das ações empresarias. As empresas do setor de 
químicos produzem produtos cada vez mais seguros, exigem de seus transportadores, 
qualidade nos serviços prestados, levando à sociedade credibilidade e a confiabilidade no 
desenvolvimento sustentável. 

As empresas responsáveis pela produção de bens ou serviços, estão no centro do 
questionamento sobre a questão ambiental. O crescimento desordenado e sem um 
planejamento estratégico, compromete a qualidade desses bens ou serviços oferecidos. A 
política, de como os seus produtos e resíduos estão sendo absorvidos pela natureza, tem 
atraído a atenção das pessoas.  

As organizações devem se adequar nessa nova visão de gestão ambiental, onde as 
certificações exigidas, as práticas de uma ação preventiva e os constantes questionamentos 
dos acionistas e sociedades se tornam imperativos para uma visão estratégia. As certificações 
Ambientais ou Ecológicas, seguindo a tendência das demais certificações, estabelecem 
normas, visando à busca de homogeneizar conceitos, ordenar atividades e criar padrões e 
procedimentos do setor produtivo. As empresas químicas têm um papel fundamental, nesse 
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processo, pois sem o apoio de seus conhecimentos técnicos todas as medidas de prevenção, de 
controle e de correção seriam comprometidas devido à má utilização dos recursos disponíveis. 

O que se pode perceber com o trabalho apresentado é que existe certa dificuldade de 
maiores esclarecimentos ou informações mais precisas sobre os acidentes ocorridos, devido 
ao impacto negativo que se pode gerar. A falta de informação e controle induz a uma falsa 
impressão que o assunto não merece tanta importância. No caso estudado da Rodovia 
Presidente Dutra, observam-se dados de número de acidentes e vítimas envolvidas mas não se 
mensura o prejuízo financeiro das empresas e a degradação provocada ao meio ambiente.  

A Rodovia Presidente Dutra, apesar de possuir controle e monitoramento dos veículos 
com carga perigosa ainda necessita de ações mais efetivas no que diz respeito ao impacto que 
os acidentes causam ao meio ambiente. Através dos dados, fica evidenciado que a maior parte 
dos produtos perigosos transportados na rodovia são os da classe três – Líquidos Inflamáveis 
(56,16% ), dado preocupante devido aos riscos que oferecem de contaminação de solo e água 
em uma região que possui diversos rios e córregos abastecedores. 

É importante destacar, no que diz respeito ao transporte de cargas perigosas, que o 
controle e fiscalização em outras rodovias do país é inadequado ou quase inexistente. Através 
dos dados apresentados no trabalho é possível ter uma idéia da dimensão do problema que o 
país tem pra resolver. A rodovia Presidente Dutra, atualmente é bem conservada e sinalizada e 
desfruta de um controle e verbas maiores para tomada de ações. Em outras situações a 
precariedade e falta de investimentos pesam no caixa das empresas e acentuam a degradação 
do meio ambiente. 

A melhoria no setor é percebida através dos investimentos privados e pelas concessões 
das rodovias. Outras ações são importantes e devem ser objetos de estudos como a preparação 
de mão-de-obra, investimento governamental em infra-estrutura e condições viáveis de 
renovação de frota e equipamentos de prevenção. 

Para complemento deste artigo é apropriado o estudo da situação real de outras 
rodovias e de práticas aplicados pelo governo e empresas para a melhoria das condições do 
tráfego de produtos perigosos e a conseqüente preservação ambiental. Também é interessante 
aprofundar-se na situação de outros modais de transporte envolvidos com o deslocamento de 
cargas perigosas. 
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