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RESUMO 

O crescimento das áreas urbanas estimula o consumo e, consequentemente, a produção 

industrial. Com isso, por serem os produtos químicos consumidos por quase todas as indústrias, 

seu fluxo de distribuição vem aumentando nas cidades. Por natureza, esses produtos oferecem 

riscos à sociedade e ao meio ambiente. A intensificação do fluxo aumenta, portanto, a exposição 

da sociedade a tais riscos. Dessa maneira, a gestão de riscos no transporte de produtos perigosos 

é um tema de preocupação gerencial, de gestão pública e acadêmica. O objetivo desta pesquisa 

é propor framework para gestão de riscos no transporte de produtos perigosos para contribuir 

com a melhoria da mobilidade urbana. O método adotado iniciou-se com a revisão bibliométrica 

e sistemática da literatura para a identificação dos fatores de risco, ações de mitigação e ações 

de resposta no transporte de produtos perigosos. Esses elementos compuseram o framework 

teórico analisado empiricamente em três estudos de caso de acidentes no transporte de produtos 

perigosos ocorridos na Região Metropolitana de São Paulo entre os anos de 2006 e 2016. Os 

casos foram selecionados pela repercussão dos acidentes, pela ocorrência de vítimas e pela 

disponibilidade dos entrevistados. A coleta de dados dos múltiplos casos ocorreu por meio de 

pesquisa documental, entrevistas semiestruturadas e observação direta. Os resultados 

demonstraram que não há correspondência linear entre risco, mitigação e resposta: os elementos 

organizam-se sob a forma de um leque variado de fatores de risco que converge para um grupo 

menor e central de incidentes possíveis, que novamente diverge para um leque maior de 

consequências. Nessa estrutura, existem ações que podem evitar que os fatores de risco acionem 

o incidente (ações de mitigação) ou que o incidente se desdobre em consequências (ações de 

resposta). Caso os desdobramentos ocorram e atinjam o meio, são necessárias, ainda, ações de 

remediação dos impactos (plano de resiliência). A estrutura descrita mostrou-se bem 

representada pela ferramenta do tipo bow-tie. A ferramenta construída mostrou-se adequada 

para gestão de riscos no transporte de produtos perigosos. Ademais, foi possível concluir que: 

(i) para cada risco há, ao menos, uma mitigação associada; (ii) para cada incidente, há diferentes 

respostas possíveis, dependendo, neste caso, das características do acidente; (iii) para respostas 

ineficientes, desdobramentos poderão ocorrer, sendo necessárias medidas de resiliência; (iv) há 

ações de mitigação transversais, como o treinamento e levantamento de informações sobre o 

transporte que têm potencial de mitigar riscos diversos; (v) elementos no cenário brasileiro de 

transporte de produtos perigosos, ainda não relatados na literatura, devem ser considerado no 

framework, como o risco de segurança pública (e as ações de mitigação “uso de semáforos 

inteligentes”, “melhoria da segurança pública” e “uso de escolta de carga”) e compensações 

financeiras como ação do plano de resiliência. 

Palavras-Chave: transporte de produtos perigosos; logística urbana; acidentes rodoviários; 

gestão de riscos; cidades. 

  



 

 

ABSTRACT 

Urban areas growth stimulates consumption and, consequently, industrial production. As a 

result, as the chemicals are consumed by almost all industries, their distribution flow is 

increasing in cities. By their nature, these products pose risks to society and the environment. 

Therefore, the intensification of the flow increases the society's exposure to such risks. In this 

scenario, risk management in the transportation of dangerous products is a topic of academic, 

public management and managerial concern. The objective of this research is to propose a 

framework for risk management in the transportation of dangerous products to contribute to 

urban mobility improvement. The method adopted began with the bibliometric and systematic 

literature review for the identification of risk factors, mitigation measures and response actions 

in the transport of dangerous products. These elements made up the theoretical framework 

analyzed empirically in three case studies of accidents in the transport of dangerous products 

occurred in the Metropolitan Region of São Paulo from 2006 to 2016. Cases were selected due 

to the repercussions of the accidents, the occurrence of victims and the availability of 

respondents. Data collection of multiple cases occurred through documentary research, semi-

structured interviews and direct observation. The results showed that there is no linear 

correspondence between risk, mitigation and response: the elements organize themselves in the 

form of a broad range of risk factors that converges to a smaller and central group of possible 

incidents, which, again, diverge for a wider range of consequences. In this structure, there are 

actions that can prevent the risk factors from triggering the incident (mitigation actions) or that 

the incident unfolds into consequences (response actions). If the unfolding occurs and reaches 

the environment, remediation actions of impacts (resilience plan) are also necessary. The 

structure described was well represented by the bow-tie type tool. It was shown that the tool is 

suitable for risk management in transporting dangerous products. In addition, it was possible to 

conclude that: (i) for each risk there is at least one associated mitigation; (ii) for each incident, 

there are different possible responses, depending, in this case, on the accident characteristics; 

(iii) for inefficient responses, unfolding consequences may occur, requiring resilience measures 

(iv) there are transversal mitigation actions, such as the training and collection of transport 

information, that have the potential to mitigate diverse risks; (v) elements in the Brazilian 

scenario of dangerous products transportation, that were not yet reported in the literature, should 

be considered in the framework, such as public safety risk (and associated mitigation actions 

"use of intelligent traffic lights", "improvement of public safety", "use of cargo escort") and 

financial compensation as a resilience plan action.  

Keywords: hazardous materials transportation; city logistics; road accidents; risk management; 

cities. 
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1 INTRODUÇÃO 

O crescimento das zonas urbanas é um fenômeno global. Em 2014, a maior parcela da 

população mundial (54%) já vivia em áreas urbanas e a expectativa é que em 2050 esse 

percentual seja de 66%. O Brasil está no grupo de países com renda média-alta em que o ritmo 

de urbanização foi maior desde 1950: naquele ano, 20% da população vivia em áreas urbanas 

e em 2014 o número chegou a 63% de urbanização, com expectativa de atingir 79% em 2050 

(Organização das Nações Unidas, 2014).  

A concentração demográfica em áreas urbanas e as tendências de crescimento 

aumentam a demanda por ações de sustentabilidade e de gestão eficiente de cidades (Albino, 

Berardi, & Dangelico, 2013; Nam & Pardo, 2011), sobretudo em países em desenvolvimento 

onde o ritmo de crescimento das cidades é maior (Organização das Nações Unidas, 2014). Isso 

porque a maioria dos recursos naturais são consumidos em áreas urbanas atualmente, o que dá 

relevo a preocupações com temas críticos como os riscos físicos, os possíveis impactos 

ambientais gerados pelas cidades e suas atividades (Albino et al., 2013). 

As cidades inteligentes são alternativas de planejamento urbano para tais preocupações, 

uma vez que uma cidade desse tipo é 

. . . segura, ambientalmente verde e eficiente, pois suas estruturas - seja de 

energia, água, transporte etc. são desenhadas, construídas e mantidas com uso 

de avançados materiais integrados, sensores, eletrônicos, e redes que fazem 

interface com sistemas computadorizados que compreendem bases de dados, 

rastreamento e algoritmos de tomada de decisão. (Hall, Bowerman, 

Braverman, Taylor, & Todosow, 2000, p. 2, tradução nossa). 

A despeito da dificuldade de uma definição objetiva e clara do que são (Hollands, 2008), 

as cidades inteligentes têm sido vistas como um sistema orgânico e como um sistema devem 

ter sua “inteligência” buscada de maneira holística, em todas as dimensões (Nam & Pardo, 

2011). Giffinger e Gudrun (2010) definem-nas como cidades com destacada performance de 

vanguarda – e intenção implícita ou explícita de melhorar a performance do desenvolvimento 

urbano – em seis dimensões construídas combinando de maneira inteligente atribuições e 

atividades de cidadãos independentes e conscientes.  

São seis os principais eixos de cidades inteligentes, dados pelo Centro de Ciência 

Regional da Universidade de Tecnologia de Viena baseado num inventário de características 

de cidades europeias: economia inteligente, mobilidade inteligente, ambiente inteligente, 

pessoas inteligentes, qualidade de vida inteligente e governança inteligente (Albino et al., 

2013). 
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A mobilidade inteligente é medida segundo características de acessibilidade local, 

nacional e internacional, nível de disponibilidade de infraestrutura de informação, comunicação 

e tecnologia e pela existência de sistema de transportes seguro, inovador e sustentável (Albino 

et al., 2013). Segundo a Política Nacional de Mobilidade Urbana, estabelecida pela Lei nº. 

12.587 (2012), mobilidade urbana é a “condição em que se realizam os deslocamentos de 

pessoas e cargas no espaço urbano”. 

Okuda, Hirasawa, Matsukuma, Fukumoto e Shimura (2012) reconhecem a necessidade 

de que seja estabelecida mobilidade inteligente equilibrada considerando a sustentabilidade e o 

fluxo suave no transporte de pessoas e produtos com intuito de alcançar uma sociedade 

harmoniosa e sustentável por meio da otimização de serviços de transporte para as pessoas que 

os usam. 

No cenário de crescimento populacional dos centros urbanos, que carrega o aumento da 

demanda por produtos, fazendo com que as indústrias produzam mais para atender aos padrões 

de consumo da sociedade (Associação Nacional de Pesquisa e Ensino em Transporte [ANPET], 

2014), ganha destaque a indústria química, que produz insumos para praticamente todos os 

outros segmentos industriais, por exemplo: insumos para o tratamento de água, para saúde 

(medicamentos), construção civil, automóveis, informática, defensivos e fertilizantes para 

agricultura, dentre outros (Associação Brasileira da Indústria Química [ABIQUIM], 2015a). 

Características que os produtos químicos possuem – como inflamabilidade, toxicidade, 

corrosividade, bem como a vulnerabilidade e a capacidade de interação com outros 

componentes – representam riscos ao ambiente e à saúde das pessoas.  

A associação de produtos químicos com meios naturais (solo, rios, atmosfera) pode, por 

exemplo, impactar diretamente milhares de pessoas que utilizam determinada fonte hídrica para 

abastecimento. Por conta dessas características e do potencial de impacto no meio, tais produtos 

são classificados como produtos perigosos, que são substâncias criadas a partir da própria 

natureza ou de processos químicos industriais que podem representar risco à saúde das pessoas, 

à segurança pública, ou ao meio ambiente, conforme denominado pela Portaria Interministerial 

n. 204 (1997). 

No Brasil, a produção do setor químico é a quarta maior da indústria de transformação 

nacional, responsável por 2,7% do PIB do país em 2012, com a sexta posição no ranking de 

faturamento líquido das indústrias químicas no mundo. Tal produção, concentrada na região 

sudeste do país – sobretudo no estado de São Paulo, que possui 57% das fábricas de produtos 

químicos de uso industrial no Brasil (Pricewaterhousecoopers Brasil LTDA [PWC], 2013) –, 
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deve transitar entre as diversas indústrias da região e fluir para demais regiões do Brasil e do 

exterior (ABIQUIM, 2015a). 

O transporte rodoviário é o meio mais utilizado para escoamento de produção no Brasil, 

representando 61% das modalidades utilizadas, merecendo destaque dentre os modais de 

transporte (Confederação Nacional do Transporte [CNT], 2015). O transporte de produtos 

perigosos, em que se enquadram os produtos químicos, não foge à regra: dentre os modais mais 

utilizados nessa prática, destaca-se o modal rodoviário (Teixeira, 2005).  

Independente do modal adotado, o transporte de produtos perigosos envolve riscos por 

conta da possibilidade de acidentes e da amplitude de seus impactos. O próprio processo de 

produção e manipulação desses produtos oferece riscos de acidentes. No entanto, a fase de 

transporte é a mais vulnerável, haja vista os fatores externos aos quais o produto transportado 

está sujeito, desde sua origem até seu destino (Teixeira, 2010). 

Além do poder público, o setor privado – na figura das indústrias químicas – também 

deve se preocupar com a gestão do transporte de produtos perigosos. Para o poder público, por 

conta do impacto que os acidentes podem causar na vida dos cidadãos.  

Para as indústrias, sobretudo por conta da responsabilidade jurídica sobre os acidentes, 

já que, no âmbito das penalidades previstas pelo Direito Ambiental, pela responsabilidade 

solidária, além do transportador (causador direto do acidente), tanto o contratante de onde sai a 

carga quanto o destinatário da carga podem ter que reparar os danos causados por um acidente 

com transporte de produtos perigosos (Teixeira, 2004).  

Considerando conjuntamente a relevância econômica dos produtos perigosos e os danos 

que podem ser gerados a partir de incidentes em que estejam envolvidos, é fundamental que se 

faça a gestão de riscos do transporte desse tipo de material para que as cidades e a população 

que nelas habita sejam menos impactadas em uma situação de acidente. Risco, em sentido 

amplo, é relacionado à probabilidade de ocorrências de eventos associados a consequências 

negativas (Harland, Brenchley, & Walker, 2003).  

Com base na abordagem apresentada por Sodhi et al. (2012) sobre gestão de riscos, este 

trabalho aborda aspectos ligados aos riscos, ações de mitigação e respostas inerentes ao 

transporte rodoviário de produtos perigosos a fim de reduzir o potencial de impacto negativo 

na mobilidade urbana das cidades.  

A literatura sobre a gestão de riscos na logística urbana de transporte de produtos 

perigosos aponta que (i) os riscos operacionais estão relacionados com a falta de gestão da 

operação do transporte, sendo colisão, fixação inadequada da carga e sobrecarga exemplos 

dessa categoria (Chakrabarti & Parikh, 2013b). Para a mitigação dos risco operacionais é 
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imprescindível a manutenção preventiva dos veículos e o controle adequados de equipamentos 

e volume transportado bem como planejamento (Ren, Yuan, Wang, Zhang, & Li, 2012); (ii) os 

riscos governamentais estão associados com a falta de infraestrura para o transporte, que geram 

congestinamentos, falta de regras adequadas para o trânsito (Muñuzuri, Cortés, Guadix, & 

Onieva, 2012; Taniguchi, Thompson, & Yamada, 2010). Para minimizar o risco governamental 

é importante a realização de planejamento urbano e regional (Horton, Berkowitz, Haugh, Orr, 

& Kaye, 2003); (iii) os riscos ambientais, que impactam negativamente o meio ambiente por 

meio do contato do produto químico com o solo, ar e água (Bubbico, Di Cave, & Mazzarotta, 

2004). Para reduzir os riscos ambientais é sugerida a criação de mecanismos para que o produto 

químico não contamine o ecossistema (Horton et al., 2003); (iv) os riscos humanos estão 

relacionados a ações humanas que podem levar a incidentes (falhas), considerando 

principalmente a falha na condução do veículo e à possibilidade de ferimentos e mortes das 

pesssoas expostas ao esses incidentes (consequências) (Chakrabarti & Parikh, 2012). Para 

mitigar o risco de falha humana é importante a realização de treinamento de pessoal em 

movimentação de produto perigoso (Zhao, Wang, & Qian, 2012); e (v) os riscos sociais, que 

são associados à exposição da comunidade local aos efeitos de incidentes (J. Yang et al., 2010). 

Para mitigar os riscos sociais é importante desenvolver estudo sobre a instalação e 

funcionamento de indústrias nas áreas residenciais e construção de rodovias distantes de 

comunidades (Maria Francesca Milazzo et al., 2002). Como meio de resposta para riscos 

concretizados é sugerida a execução de um plano de resposta à emergência para que se possa 

reduzir o tempo de atendimento para atuar de forma responsiva sobre os incidentes (Chakrabarti 

& Parikh, 2011c). 

Tais fatores levantados na revisão da literatura foram organizados em um modelo 

conceitual, elaborado com auxílio da ferramenta bow-tie, utilizada como artefato gerencial para 

gestão de riscos e identificação da sequência entre um evento inicial (a concretização de uma 

ameaça) e o evento crítico central, passando por controles que podem evitar ou atenuar essa 

conexão e da sequência do evento crítico central às possíveis consequências (Cockshott, 2005). 

O lado esquerdo do diagrama, denominado árvore de falhas, concentra as possíveis causas 

de um evento crítico central (incidente). O lado direito, por sua vez, chamado árvore de eventos, 

elenca as possíveis consequências do evento crítico (Delvosalle, Fievez, Pipart, & Debray, 

2006). Tal organização dá ao diagrama o formato de uma gravata-borboleta (bow-tie, em 

Inglês).  
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1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA E PERGUNTA DE PESQUISA 

O crescimento das áreas urbanas, a intensificação do consumo, o desenvolvimento da 

indústria química e o consequente aumento do fluxo de produtos nas cidades – com maior 

concentração no modal rodoviário – dá à atividade de transporte rodoviário de produtos 

perigosos papel de destaque. Isso porque tais produtos têm como característica o potencial de 

causar danos ao ambiente e às pessoas, caso em que a gestão e a gestão dos riscos que a 

atividade oferece demanda ainda mais atenção por parte de empresas, gestores públicos e 

acadêmicos (Teixeira, 2010). 

Uma das formas existentes para a gestão de riscos ao transporte de produto perigoso 

está ligada à identificação dos fatores de risco, de ações de mitigação que minimizam o 

desencadeamento de eventos indesejáveis e o elenco de possíveis respostas a serem adotadas 

caso os fatores de risco e incidentes gerem consequências (Harland et al., 2003). 

O número de acidentes registrados no estado de São Paulo no intervalo de 2004 a 2014, 

no montante de 4643 acidentes envolvendo produtos perigosos, sendo que 52,10% ocorreram 

por meio do transporte rodoviário (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo [CETESB], 

n.d.-b). Considerando o mesmo intervalo de pesquisa, a RMSP responde por aproximadamente 

30% das ocorrências envolvendo esse tipo de acidente, sendo esta uma contribuição prática 

deste estudo. 

Com base na pesquisa bibliográfica constatou-se poucos estudos sobre o relacionamento 

entre gestão de riscos no transporte de produtos perigosos e os possíveis impactos que podem 

pode gerar na dinâmica das cidades (mobilidade urbana). O tema é relevante uma vez que a 

maior parte da população vive em zonas urbanas e o crescimento desordenado da população 

propicia cenários que podem potencializar acidentes desse tipo no meio urbano. 

Diante dessa lacuna, este trabalho busca responder à seguinte pergunta de pesquisa: 

como propor um framework para gestão de riscos no transporte de produtos perigosos para 

contribuir com a melhoria da mobilidade urbana?  

1.2 OBJETIVO GERAL 

Propor framework para gestão de riscos no transporte de produtos perigosos para 

melhoria da mobilidade urbana. 



18 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Realizar revisão bibliométrica sistemática sobre a gestão de riscos no transporte de 

produtos perigosos. 

b) Propor modelo conceitual para gestão de riscos no transporte de produtos perigosos, 

identificando riscos, mitigações e respostas. 

c) Analisar o modelo conceitual proposto por meio de estudo de múltiplos casos, 

possibilitando propor um framework para gestão de riscos no transporte de produtos 

perigosos para contribuir com a melhoria da mobilidade urbana. 

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

Segundo Yin (2015), a finalidade de se delimitar a pesquisa está associada à imposição 

de limites da investigação do assunto que se pretende estudar. 

Os estudos de casos que serão analisados nesse trabalho foram acidentes ocorridos na 

Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), localizada no estado de São Paulo, região sudeste 

do Brasil. Segundo relatório da Organização das Nações Unidas (ONU), a RMSP é a principal 

aglomeração urbana da América do Sul, classificando-se como a sexta maior no mundo.  Em 

2015, contava com aproximadamente 21 milhões de habitantes, que corresponde a 47,54% da 

população do estado de São Paulo, ocupando uma área de 7.946,96 km². Estima-se que um em 

cada dez brasileiros viva na região (Empresa Paulista de Planejamento Urbano [EMPLASA], 

n.d.). 

Considerando a concentração populacional e a representatividade do setor químico na 

região, os estudos de caso selecionados são acidentes no transporte rodoviário de produtos 

perigosos que tenham ocorrido entre os anos de 2006 e 2016, na RMSP, atendidos e 

documentados pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB). 

1.5 JUSTIFICATIVA 

No bojo da temática de cidades inteligentes e sustentáveis, a relevância do trabalho é 

fortalecida pelo fato de o transporte de produtos perigosos representar 37% do total de acidentes 

ambientais no estado de São Paulo (Teixeira, 2004). Ademais, diferente dos acidentes de 

trânsito comuns cujos efeitos, em geral, afetam individualmente os envolvidos no acidente, os 
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sinistros com carga perigosa têm o potencial de atingir várias pessoas nos arredores do acidente, 

por conta de vazamentos e explosões, por exemplo (Teixeira, 2010). 

Elementos ambientais como o solo, água e o ar possuem grande vulnerabilidade caso 

ocorram acidentes envolvendo produtos perigosos, uma vez que as características das 

substâncias químicas podem representar risco ao ambiente. Os impactos podem ser tanto às 

pessoas – feridas, mortas, debilitadas, que adquiram sequelas –, quanto ao meio ambiente em 

que essas pessoas residem – como impacto no solo, em rios, entre outros – sendo necessária a 

avaliação dos risco a que toda a comunidade está suscetível em caso de acidente envolvendo o 

transporte de produtos perigosos (Chakrabarti & Parikh, 2013b) 

Uma vez que tanto as empresas que transportam produtos perigosos quanto as indústrias 

químicas que as subcontratam podem responder judicialmente por danos causados por acidentes 

com cargas perigosas, o tema é relevante, também, no ramo empresarial (Lieggio, 2008). 

A importância da minimização de riscos inerentes ao transporte de produtos mora na 

possibilidade de que, caso um acidente ocorra com esse tipo de material, a propagação dos 

gases, líquidos e solos com o meio causem grande impacto para a população (Granemann, 

Lieggio, & Souza, 2012).  

A abordagem empírica e dedutivo-indutiva (partir de um framework teórico para 

analisar os dados empíricos dos casos estudados – dedução – e então avaliar novamente a 

estrutura teórica, ajustando-a, no que couber – indução) deste trabalho é importante uma vez 

que o conhecimento empírico contribui para aumentar a compreensão dos problemas 

(Herculano, 2009) e a ação social profissional é vista como propícia para o contraste de 

hipóteses teóricas com fatos reais, podendo gerar novas hipóteses (Vilar, 2003). 

A mobilidade no âmbito do transporte de produtos também deve ser um aspecto de 

inteligência a ser avaliado, porque a mobilidade inteligente de produtos pode atrair investidores 

para a cidade e de outra forma, sua má performance pode impactar pessoas e ambiente. Isso 

porque a previsibilidade e eficiência das entregas de uma cidade podem ser afetadas devido às 

más condições infraestrutura e congestionamentos, causando tráfegos ineficientes e por 

consequência impactando a mobilidade urbana (Albino et al., 2013). 

 Acidentes envolvendo o transporte de produtos perigosos podem agravar essa dinâmica 

como um todo, uma vez que os materiais envolvidos são altamente impactantes ao meio e as 

pessoas que nele estão inseridas. Assim, como contribuição teórica, busca-se abordar o tema de 

gestão de riscos no transporte de produtos perigosos atrelado à logística urbana dentro de 

cidades inteligentes e sustentáveis. 
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Adicionalmente, no tocante à gestão de transporte de produtos perigosos, nas bases de 

dados são localizadas abordagens principalmente nos países como Índia, China e Itália, sendo 

o Brasil de baixa exploração desse tema em artigos científicos. Também, muitos estudos sobre 

o uso da ferramenta bow-tie são aplicações em linhas de produção, em recortes de processos 

bastante específicos. Não foram identificados nas buscas aos bancos de dados trabalhos que 

utilizassem a ferramenta bow-tie como mecanismo de identificação de riscos no transporte de 

produtos perigosos no âmbito da logística urbana. 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Com o intuito de propiciar melhor entendimento do assunto abordado nessa dissertação, 

o trabalho foi dividido em seis capítulos. O primeiro capítulo é introdutório, em que são 

abordados os aspectos referentes ao tema proposto, objetivos geral e específicos almejados com 

o estudo e suas justificativas. 

O segundo capítulo envolve a revisão bibliográfica, bibliométrica e sistemática do 

assunto estudado, em que se procuram identificar os conceitos ligados ao transporte de produtos 

perigosos, logística urbana, legislações e gestão de riscos com proposição de framework. 

No terceiro capítulo é apresentada a metodologia utilizada, visando a elucidar o leitor 

das questões técnicas da pesquisa, como formato de coleta e técnicas utilizadas no levantamento 

dos dados. 

O quarto capítulo refere-se aos resultados relacionados à análise dos estudos de caso, 

com levantamento das informações e comparação com o modelo teórico proposto sobre gestão 

de riscos, mitigações e respostas. 

O quinto capítulo refere-se à discussão, em que serão confrontadas as informações entre 

o modelo conceitual e os resultados obtidos na coleta dos estudos de caso. 

No sexto e último capítulo, conclui-se a dissertação com considerações finais, sugestões 

de pesquisas futuras, limitações do trabalho e demonstração das contribuições práticas e 

teóricas à gestão de riscos no transporte de produtos perigosos com a proposição do framework. 
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2 REVISÃO BIBLIOMÉTRICA E SISTEMÁTICA SOBRE LOGÍSTICA URBANA 

E TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS 

Para elaboração da revisão bibliométrica e sistemática, realizada em fevereiro de 2016, 

foram consultadas diferentes bases de dados: SienceDirect, Proquest, Emerald, Scielo, Portal 

de Periódicos Capes, Scopus e Ebsco (Araújo, 2006; Quevedo-Silva et al., 2016; Santos & 

Kobashi, 2009). 

Considerando o tema desta dissertação foram utilizadas combinações possíveis entre as 

palavras-chave relacionadas ao transporte de produtos perigosos (transport, dangerous, road, 

failure, risk) e à logística urbana (city logistics, risk, failure), recomendadas por pesquisador 

especialista. As buscas focaram-se no título, resumo e palavras-chave e foram aplicados filtros 

de seleção.  

Como resultado da busca sobre transporte de produtos perigosos foram encontrados 48 

artigos. Após a leitura dos trabalhos, foram selecionados 31 artigos relevantes para este estudo. 

Como resultado da busca de logística urbana foram localizados 17 artigos, sendo que dez 

mostraram-se relacionados à proposta de estudo, tendo sido utilizados na elaboração do 

referencial teórico.  

2.1 CONCEITOS BÁSICOS 

2.1.1 LOGÍSTICA URBANA E OPERAÇÕES LOGISTICAS 

Logística Urbana (City logistics) tem por objetivo resolver os problemas de conciliação 

de interesses entre os múltiplos stakeholders associados à logística e ao transporte em uma 

cidade: os agentes que embarcam mercadorias, os transportadores, os residentes na cidade e os 

administradores públicos. Consiste, portanto, em  

processo de otimizar totalmente atividades de transporte e logística de 

empresas privadas com suporte de sistemas de informação avançados em áreas 

urbanas considerando o ambiente de tráfego, congestionamento de tráfego, 

segurança de tráfego e economia de energias na estrutura de uma economia de 

mercado (Taniguchi, Thompson, Yamada, & van Duin, 2001 apud Taniguchi, 

Tien Fang Fwa, Russell G. Thompson, Fang, & Russell, 2013, p. 2, tradução 

nossa).  

Tal processo estimula a criação de sistemas de logística urbana eficientes, seguros, 

ambientalmente amigáveis com apoio de tecnologia de informação e comunicação, 

considerando aspectos ambientais ( Taniguchi, Tien Fang Fwa, Russell G. Thompson et al., 

2013). 
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Inserida no contexto da Logística Urbana as operações logísticas compreendem o 

conjunto de atividades relacionadas com o transporte dos produtos em si (Rosa, 2011). 

Buscando atender a esse tipo de transporte de maneira eficiente, diferentes estratégias são 

adotadas pelas transportadoras na busca de movimentar os produtos pelo espaço urbano, 

levando consideração os possíveis riscos propiciados pelas características dos materiais 

transportados, uma vez que a responsabilidade pelo transporte é solidária a todas as partes 

envolvidas, desde o expedidor, ao transportador e receptor, estão envolvidos como responsáveis 

(Oliveira Neto, Shibao, Ruiz, Quaresma, & Ferreira, 2017)  

2.1.2 PRODUTOS PERIGOSOS 

 Segundo resolução da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), produtos 

perigosos são toda e qualquer substância ou artigo disponível na natureza ou elaborado por 

meio de algum processo que, por suas características físico-químicas, representem risco para a 

saúde das pessoas, para a segurança pública ou para o meio ambiente (Resolução No 420, 2004) 

Com intuito de uniformizar globalmente a linguagem sobre produtos perigosos bem 

como sua classificação, a Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu a categorização 

vista no Quadro 1, levando em consideração características químicas. 

Classificação Subclasse Definições 

Classe 1 - Explosivos 

1.1 Substância e artigos com risco de explosão em massa. 

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

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. 

1.4 Substância e artigos que não apresentam risco significativo. 

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

1.6 Artigos extremamente insensíveis, sem risco de explosão em massa. 

Classe 2 - Gases 

2.1 

Gases inflamáveis: são gases que a 20°C e à pressão normal são inflamáveis quando 

em mistura de 13% ou menos, em volume, com o ar ou que apresentem faixa de 

inflamabilidade com o ar de, no mínimo 12%, independente do limite inferior de 

inflamabilidade. 

2.2 
Gases não-inflamáveis, não tóxicos: são gases asfixiantes, oxidantes ou que não se 

enquadrem em outra subclasse. 

2.3 
Gases tóxicos: são gases, reconhecidamente ou supostamente, tóxicos e corrosivos 

que constituam risco  à saúde das pessoas. 

Classe 3 - Líquidos 

Inflamáveis 

 

 

 

 

- 

 

 

Líquidos inflamáveis: são líquidos, misturas de líquidos ou líquidos que contenham 

sólidos em solução ou suspensão, que produzam vapor inflamável a temperaturas de 

até 60,5°C, em ensaio de vaso fechado, ou até 65,6ºC, em ensaio de vaso aberto, ou 

ainda os explosivos líquidos insensibilizados dissolvidos ou suspensos em água ou 

outras substâncias líquidas. 
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Classificação Subclasse Definições 

Classe 4 - Sólidos 

Inflamáveis; Substâncias 

sujeitas à combustão 

espontânea; substâncias 

que, em contato com água, 

emitem gases inflamáveis 

4.1 

Sólidos inflamáveis, substâncias auto-reagentes e explosivos sólidos 

insensibilizados: sólidos que, em condições de transporte, sejam facilmente 

combustíveis, ou que por atrito possam causar fogo ou contribuir para tal; substâncias 

auto-reagentes que possam sofrer reação fortemente exotérmica; explosivos sólidos 

insensibilizados que possam explodir se não estiverem suficientemente diluídos. 

4.2 

Substâncias sujeitas à combustão espontânea: substâncias sujeitas a aquecimento 

espontâneo em condições normais de transporte, ou a aquecimento em contato com 

ar, podendo inflamar-se. 

4.3 

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

por interação com água, podem tornar-se espontaneamente inflamáveis ou liberar 

gases inflamáveis em quantidades perigosas. 

Classe 5- Substâncias 

Oxidantes e Peróxidos 

Orgânicos 

5.1 
Substâncias oxidantes: são substâncias que podem, em geral pela liberação de 

oxigênio, causar a combustão de outros materiais ou contribuir para isso. 

Classe 5 - Substâncias 

Oxidantes e Peróxidos 

Orgânicos 

5.2 

Peróxidos orgânicos: são poderosos agentes oxidantes, considerados como derivados 

do peróxido de hidrogênio, termicamente instáveis que podem sofrer decomposição 

exotérmica auto-acelerável. 

Classe 6 - Substâncias 

Tóxicas e Substâncias 

Infectantes 

6.1 

Substâncias tóxicas: são substâncias capazes de provocar morte, lesões graves ou 

danos à saúde humana, se ingeridas ou inaladas, ou se entrarem em contato com a 

pele. 

6.2 
Substâncias infectantes: são substâncias que contém ou possam conter patógenos 

capazes de provocar doenças infecciosas em seres humanos ou em animais. 

Classe 7 - Material 

radioativo 
- 

Qualquer material ou substância que contenha radionuclídeos, cuja concentração de 

atividade e atividade total na expedição (radiação), excedam os valores especificados. 

Classe 8 - Substâncias 

corrosivas 
- 

São substâncias que, por ação química, causam severos danos quando em contato 

com tecidos vivos ou, em caso de vazamento, danificam ou mesmo destroem outras 

cargas ou o próprio veículo. 

Classe 9 - Substâncias e 

Artigos Perigosos Diversos 
- 

São aqueles que apresentam, durante o transporte, um risco não abrangido por 

nenhuma das outras classes. 

Quadro 1 – Classificação ONU dos Riscos dos Produtos perigosos 

Fonte: (“Classificação dos produtos perigosos,” n.d.). 
 

Segundo Projeto SIIPP (Sistema Integrado de Informações para Atendimento de 

Ocorrências no Transporte de Produtos Perigosos), os segmentos comerciais que se utilizam de 

produtos perigosos são os que mais contabilizam ocorrências envolvendo produtos perigosos, 

sendo a maior parte deles relacionados ao transporte rodoviário de carga. Estes veículos 

circulam em regiões densamente povoadas e vulneráveis do ponto de vista ambiental, piorando 

assim o cenário relacionado a impactos ambientais e sociais em caso de acidente (“O que são 

produtos perigosos?,” n.d.). 

Características físicas, químicas e toxicológicas dessas substâncias podem propiciar 

diferentes tipos de impactos à diferentes meios envolvidos como a saúde pública, meio 

ambiente, segurança da população, patrimônio privado e público.  

A facilidade em identificar informações relativas às características físicas e químicas 

dos produtos, permitem que equipes socorristas possam adotar medidas de controle, reduzindo 

os riscos as áreas e pessoas envolvida (“Classificação dos produtos perigosos,” n.d.). 
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2.1.3 TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS 

O transporte de produtos perigosos é um nicho específico da logística urbana de 

produtos, que, além das variáveis de incerteza que compartilha com os demais setores de 

transporte, possui fontes específicas de ameaça ao ambiente, à mobilidade e à sociedade como 

um todo.  

Sua característica está associada ao transporte de produtos categorizados como 

perigosos pela ONU e potencialidade em causar distúrbios no meio em que se associar, uma 

vez que possui características químicas que podem causar fortes impactos negativos ao meio 

ambiente e a sociedade.   

2.1.4 LEGISLAÇÃO, RESOLUÇÕES, ABNT E INMETRO  

Com relação às regulamentações que norteiam o transporte de produtos perigosos, o 

Brasil possui vasta quantidade de legislações, resoluções e normatizações exigidas pelos órgãos 

governamentais e fiscalizadores, visando a coibir anomalias ligadas a esse tipo de transporte 

(CET, n.d.). Essas diretrizes buscam a padronização das regras e condutas a serem seguidas no 

transporte de produtos perigosos. 

O Decreto Nº 96.044, de 18 maio de 1988, aborda importantes pontos ligados ao 

transporte, como: os veículos e suas características, o acondicionamento das cargas, o itinerário 

a ser percorrido, o correto estacionamento, a equipe operacional envolvida no transporte, a 

documentação exigida juntamente da equipe técnica exigida para averiguação dessas condições. 

(Decreto n. 96.044, 1988). 

Na Resolução Nº 420 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), de 12 de 

fevereiro de 2004, são apontados diversos tópicos quanto às tratativas de planos de resposta 

ligados a ocorrências envolvendo o transporte de produtos perigosos que representem riscos 

para a saúde das pessoas, para a segurança pública ou para o meio ambiente (Resolução No 420, 

2004). 

O Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), por meio do Conselho Nacional 

de Trânsito (CONTRAN)  é o órgão máximo normativo, consultivo e coordenador da política 

nacional de trânsito, sendo ele responsável por estabelecer as normas regulamentares e 

estabelecer as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Questões ligadas a dimensões, tipos 

e peso máximo de veículos, tipos e características dos extintores e parachoques são alguns 

exemplos de itens de atribuição desse orgão (Lei n. 9.503, 1997). 
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A ANTT, juntamente com demais órgãos competentes, especifica regras quanto às 

fiscalizações executadas pela polícia e demais instituições com competência de fiscalizar o 

transporte de produtos perigosos. Além das regras exigidas para os veículos brasileiros, acordos 

firmados no MERCOSUL estabelecem critérios para circulação de produtos perigosos em 

território brasileiro e nações vizinhas, criando condições padrões entre os produtos que circulam 

pelos países que constituem o bloco sul-americano (“Legislação e normas” n.d.).  

Outro órgão envolvido na regulamentação do transporte de produtos perigosos é o 

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) que tem a 

função estabelecer as condições e especificar a qualidade dos equipamentos e de veículos 

utilizados no transporte de produtos perigosos, elaborando normas ligadas à inspeção periódica 

de equipamentos, veículos (Instituto Nacional de Metrologia [Inmetro], n.d.).  

Atendendo ao Artigo 10 do Decreto nº 96044/88, que aprova o Regulamento do 

Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e ao subitem 1.1.4.1 da Resolução ANTT nº 

3763, implantou-se, no início de 2015, por meio do Instituto de Pesquisas Rodoviárias (IPR) o 

cadastramento anual de rotas rodoviárias de produtos perigosos tendo como panorama 1.290 

empresas cadastradas no sistema em outubro de 2016 (Departamento Nacional de Infraestrutura 

de Transportes [DNIT], n.d.).  

Na cidade de São Paulo, na mesma área onde funciona o rodízio municipal de veículos, 

a circulação de veículos que transportam produtos perigosos é restrita, sendo proibida a 

circulação de no intervalo das 5h às 10h e das 16h às 21h, de segunda a sexta-feira, exceto 

feriados (CET, n.d.). 

Para que esses veículos possam circular no horário restrito é necessário solicitar uma 

autorização especial, analisada caso a caso pelo Departamento de Operação do Sistema Viário 

(DSV), por meio do preenchimento do formulário. 

2.1.5 GESTÃO DE RISCOS 

Segundo a ISO 31000:2009, gestão de riscos contempla ações coordenadas para a 

direção e controle de uma organização no tocante a riscos, sendo adotada a iso referenciada 

como documento que norteia essa classificação. (Associação Brasileira de Normas Ténicas 

[ABNT], 2009).  

A norma tem reconhecimento internacional e é utilizada como uma ferramenta utilizada 

pelas empresas para criar vantagem competitiva no mercado no que tange à gestão de riscos. O 

instumento não possui finalidade de certificação, mas de padronizar terminologias sobre gestão 
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de riscos, eliminando, assim, possiveis desvios nas nomenclaturas e definições utilizadas pelas 

empresas. Diretrizes, conceitos e princípios utilizados na norma podem ser utilizados em 

variadas organizações (sejam elas públicas, privadas, com ou sem fins lucrativos), nas diversas 

atribuições de uma instituição (no auxílio à tomada de decisão, em operações, processos, 

projetos, produtos, serviços etc.) (ABNT, 2009). 

Outra ferramenta utilizada na gestão de riscos é a FMEA – Failure Mode and Effects 

Analysis (Análise dos Modos e Efeitos de Falha) –, que utiliza técnicas para definir, identificar 

e eliminar falhas, problemas ou erros – potenciais ou conhecidos – do fenômeno estudado antes 

que eles ocorram. Utiliza, para tanto, dados históricos e técnincas matemáticas, buscando 

elaborar simulações para gerar cenários e previnir riscos. Estudos desse tipo são efetuados por 

equipes multidisciplinares a fim de que cada especialidade possa contribuir na análise dos casos 

(Stamatis, 2003). 

HAZOP – Hazard and Operability Study (Análise de Operabilidade de Perigos) – é 

outra teoria que estuda a gestão de riscos, buscando avaliar as causas e consequências 

vinculadas ao risco, procurando agir antes que o acidente de fato ocorra, previnindo, assim, 

problemas. Sua aplicação é feita por meio de equipe multidiscplinar que busca associar a 

determinados riscos palavras-chave que possam ser relacionadas ao problema estudado. Dessa 

forma, as partes envolvidas procuram se complementar de forma que a maior parte dos aspectos 

envolvidos no risco sejam considerados e ponderados na minimização do perigo (Kletz, 1999) 

A técnica What If (“e se”, em tradução livre) é uma técnica de gestão de riscos que visa 

à identificação dos aspectos humanos, condições anormais do processo, possíveis falhas de 

equipamentos relacionados a um determinado processo. Seu desenvolvimento surgiu a partir de 

check lists, ligados à área de qualidade das empresas, utilizados para controle de processo.  

Como a própria tradução diz, a técnica consiste em questionar ações operacionais, 

principalmente na fase de conceituação do processo, para que se possam levantar os possíveis 

riscos. Posteriormente, classificam-se e se enumeram os questionamentos a que cada área 

responsável pela atividade fica responsável por “responder”. Equipes multidisciplinares 

compõem o grupo de estudos e consideram como finalizada as atividades a partir do momento 

em que os participantes dão-se por satisfeitos com as respostas aos seus questionamentos sobre 

os fatos que possam trazer problemas ao processo.  (Azadivar, 1999). 

Segundo Harland, Brenchley e Walker (2003) o risco pode ser definido de forma ampla, 

como a possibilidade de perigo, dano, perda, lesão ou qualquer outra consequência não prevista. 

A identificação de incertezas associadas a probabilidade de ocorrências e impactos indesejados 

são utilizadas como objeto de avaliação dos riscos (Sodhi, Son, & Tang, 2012). 
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No trabalho apresentado por Sodhi, Son e Tang (2012) considerações a respeito de risco, 

mitigação e resposta são estudadas de forma sistêmica, sugerindo a relação e interação entre as 

partes. Com a finalidade de se reduzir a probabilidade de ocorrência de determinado risco, 

minimizando seu potencial de impacto busca-se adotar medidas de mitigação, ou seja, atribuir 

medidas para amenizar ou eliminar a ocorrência dos riscos (Sodhi, Son, & Tang, 2012). 

Considerando a ocorrência de determinado risco, a fim de reduzir o potencial de impacto 

e otimizar a  recuperação e possivel normalização, porpoe-se a adoção de respostas. Uma 

circunstância em que não se pode impedir um incidente de risco, tem que atribuir maneiras de 

responder rapidamente a fim de conter os danos. (Sodhi, Son, & Tang, 2012). 

2.1.6 DIAGRAMA BOW-TIE PARA GERENCIAMENTO DE RISCOS 

Estudar riscos configura-se uma importante conexão nas ciências sociais entre as causas 

naturais e sociais dos riscos, que se inter-relacionam de tal maneira que se tornam indissociáveis 

(Herculano, 2009). 

Gestão de risco requer primeiramente que o processo potencialmente perigoso seja 

conhecido bem como as ações humanas que possam aumentar esse potencial de risco. Em 

seguida, é necessário que se conheça o grau de exposição da sociedade e do ambiente a esse 

processo potencialmente perigoso (vulnerabilidade) (Rebelo, 2008).  

A compreensão do risco passa pela análise de como e por meio de quais processos o 

risco ocorre e quais agentes e impactos estão envolvidos, bem como seus elementos e interações 

entre componentes (Herculano, 2009). Uma ferramenta que pode auxiliar nessa compreensão 

ampla do risco é o diagrama bow-tie. 

A técnica bow-tie (gravata-borboleta, em tradução livre) para gerenciamento de riscos 

é considerada uma ferramenta semi-quantitativa que pode ser utilizada tanto para mensurar 

desempenho de sistemas de gerenciamento de riscos quanto para identificar possíveis lacunas 

em tais sistemas. Representa graficamente a relação entre fatores de risco, eventos iniciais, 

ameaças, barreiras, controles, consequências, medidas de recuperação e tarefas críticas de 

segurança, permitindo ter uma visão clara das causas e consequências de um acidente 

(Cockshott, 2005; Crerand, 2005; De Dianous & Fiévez, 2006). 

O lado esquerdo do diagrama traz uma árvore de falhas (Sequeira, 2010), onde estão 

representados os fatores de risco latentes, eventos iniciais, controles preventivos e ativação do 

fator de risco (hazard release) que desemboca em um evento crítico (Cockshott, 2005).  
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O evento crítico, em geral, consiste em perda de contenção ou perda de integridade física 

(De Dianous & Fiévez, 2006). Iniciando-se no evento crítico, no lado direito é retratada a árvore 

de consequências (Sequeira, 2010), que demonstra os controles de mitigação e as consequências 

das falhas desses controles (Cockshott, 2005). A junção das duas árvores por um nó central dá 

ao diagrama o aspecto de uma gravata-borboleta (bow-tie, em inglês). 

 

Figura 1 – Diagrama bow-tie 

Fonte: adaptado de (De Dianous & Fiévez, 2006). 

Ao descrever a ferramenta bow-tie deparamo-nos com dificuldades de tradução de 

termos como hazard e risk que, na Língua Inglesa têm significados diferentes, mas são 

utilizados como sinônimos na Língua Portuguesa. Conflito de linguagem comum em áreas do 

conhecimento transversais como é a gestão de riscos (Pedro, 2014; Rebelo, 2008).  

Ainda que tais palavras – em conjunto com outras como peril, danger – possam ser 

utilizadas de maneira equivalente em Português, nunca serão totalmente intercambiáveis como 

é o caso da tradução da literatura sobre a técnica bow-tie, como exemplifica (Pedro, 2014, p. 

59): 

Notemos um exemplo simples da diferença entre os dois conceitos na 

linguagem comum: a existência de gelo ou neve numa estrada é um “hazard”, 

mas o “hazard” não implica por si só que haja “risk” – se essa estrada for 

cortada ao trânsito, o risco desaparece, embora se mantenha o “hazard”. Para 

que exista risco tem de haver uma exposição a esse “hazard”; portanto, a 

existência de “hazard” não implica em si a existência de risco se não houver 

exposição a ele. De facto, uma estrada com gelo ou neve cortada ao trânsito é 

um “hazard” mas não um risco – o nosso problema é que não existe essa 

distinção em português” 

Dada a ausência de equivalência conceitual ou verbal com um termo específico em 

Português (Pedro, 2014), no presente trabalho atribuímos a hazard o significado da expressão 
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“fator de risco”, no sentido de risco estrito ou processo potencialmente perigoso de (Rebelo, 

2008). A escolha é justificada pela necessidade de diferenciar este elemento de outro que o 

sucede na hierarquia de significados na Língua Inglesa: o risco em si (risk) (Pedro, 2014). 

Esses fatores de risco são componentes aleatórios e alheios à vontade do homem que, 

associados à vulnerabilidade – componente de exposição ao fator de risco, que é passível de 

controle do homem – compõem o risco em sentido amplo (Rebelo, 2008). Dessa forma, de 

acordo com as definições do Quadro 2, as propriedades químicas dos produtos perigosos são 

fatores de risco.  

Termo Definição Exemplo / comentário 

Fator de risco (hazard) 

Uma condição que existe que tem potencial 

de levar a eventos indesejáveis e causar danos 

(incluindo problemas de saúde e lesões, danos 

materiais a produtos ou ao ambiente, perdas 

de produção ou aumento de passivos). 

Hidrocarbonetos sob pressão. 

Trabalho em alturas. 

Ameaça (threat)  
Possíveis causas que podem acionar um fator 

de risco e produzir um evento principal 

Corrosão, fadiga, erro humano, 

temperaturas altas/baixas. 

Barreiras mitigativas (barrier) 

Medidas pró-ativas estabelecidas para evitar 

que os perigos acionem os fatores de risco. 

De prevenção ou de proteção. 

Revestimentos de proteção, 

inibidores, válvulas de segurança, 

treinamento. 

Evento principal (top event) 
A primeira consequência, a liberação do fator 

de risco 

Perda de contenção, queda de 

objeto, falha estrutural. 

Consequência (consequence) 
Um evento ou uma cadeia de eventos que 

resulta da liberação de um fator de risco 

Liberação tóxica, incêndio, 

explosão. 

Medidas de controle 

(respostas) 

Medidas técnicas, operacionais e 

organizacionais que limitam que a cadeia de 

consequências surja do evento principal. 

Detecção de gás e fogo, 

isolamento e sistemas de 

incêndio. 

Consequências 

Um evento resultante de um fator de risco, 

seu evento inicial (ameaça concretizada), 

falha de controles preventivos, e falha ou 

sucesso de controles de mitigação 

Derramamento de líquido contido 

(falha dos controles preventivos 

com sucesso da mitigação). 

Pool fire (falha dos controles 

preventivos com falha da 

mitigação). 

Risco (risk) 

Produto da probabilidade com que um evento 

indesejado ocorrer e a consequência dos 

efeitos do evento indesejado 

Risco = probabilidade x 

consequência 

Quadro 2 – Definições do diagrama bow-tie 

Fonte: (Cockshott, 2005; Crerand, 2005) 

Funções de segurança são colocadas em prática na árvore de falhas para evitar (tornar 

impossível), prevenir (impedir) que um evento aconteça ou limitar seu tamanho ou reduzir sua 

probabilidade de ocorrência (De Dianous & Fiévez, 2006). São, portanto, ações de mitigação, 

medidas preventivas que visam a reduzir a probabilidade de perdas (UNESCO, 2015).   

Já na árvore de eventos, tais funções são destinadas a evitar, prevenir ou atenuar as 

consequências do evento crítico e a mitigar os efeitos do evento no local em que está 

(considerando indivíduos, equipamentos e ambiente ao redor (De Dianous & Fiévez, 2006). 

São respostas, reações a incidentes. 
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 Há que se priorizar os aspectos preventivos aos de remediação. Ainda assim, as 

barreiras de resposta têm papel crítico uma vez que não é possível exaurir o mapeamento de 

todas as causas de risco (De Dianous & Fiévez, 2006).  

2.2 REVISÃO BIBLIOMÉTRICA SOBRE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DE 

PRODUTOS PERIGOSOS 

2.2.1 EVOLUÇÃO ANUAL DAS PUBLICAÇÕES 

A Figura 2 mostra a evolução anual das publicações coletadas segundo o tema em que 

é possível verificar um número baixo de publicações apesar de ter demostrado um ligeiro 

aumento nos últimos 10 anos, demonstrando-se uma área com crescente interesse de pesquisa.  

Publicações de trabalhos que abordam a Logística Urbana são observadas nos últimos 

anos, tema esse que se mostra necessário nos dias atuais. Os dados da evolução da pesquisa em 

transporte de produtos perigosos e logística urbana são observados no gráfico da Figura 2: as 

barras demonstram o número total de publicações somando-se as duas vertentes de busca que 

motivaram esse trabalho. 

 

Figura 2 – Evolução anual das publicações coletadas segundo o tema. 

O primeiro ano em que se encontrou produção científica sobre um dos temas (transporte 

de produtos perigosos) foi em 1992. A partir de então, a comunicação escrita sobre o tema 

apresentou lapsos temporais, tendo sido notada uma obra em 1998, uma em 2000, duas em 

2004. Então, observa-se um crescimento da frequência de publicações, com exceção de 2007 

em que não foram encontrados trabalhos indexados pelas palavras-chave de busca.  
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O pico de produção dos temas de análise deu-se no ano de 2012 mostrou-se, culminando 

o crescimento da frequência sustentado a partir de 2009. No ano de 2013, entretanto, observa-

se redução no número de publicações, revertida no ano seguinte: iniciou-se um novo período 

de aumento no número de trabalhos entre 2013 e 2015. Não foi possível quantificar as 

publicações de 2016, uma vez que na data da pesquisa o ano ainda não se havia encerrado. 

2.2.2 PAÍSES PESQUISADOS 

Analisando os países que foram abordados nos trabalhos selecionados sobre os temas 

pesquisados, constatou-se, pela Figura 3, que a Itália seguida de China e Índia possuem o maior 

número de estudos que tratam do tema. 

 

Figura 3 – Localidade de análise (por tema). 

A Itália destaca-se como foco de publicações que abordam o transporte de produtos 

perigosos. Fatores como a concentração de indústrias químicas, tubulações de gasodutos que 

passam sob o solo, restrições de circulação por conta da região da Sicília (uma ilha), fatores 

naturais como o vulcão Etna contribuem para que o risco aumente. 

China e Índia ganham descarte no número de estudos em que são objeto de análise: a 

produção e a necessidade do transporte de produtos perigosos juntamente com um grande 

número populacional atrelado, faz com que trabalhos na linha de análise de transporte de 

produtos perigosos sejam estudados. 

1

3

1
2

1 1
2

8

1

3

6 6

1 1

4

A
u

st
rá

li
a

B
ra

si
l

B
él

g
ic

a

C
an

ad
á

E
sp

an
h

a

F
ra

n
ça

P
o
rt

u
g
al

It
ál

ia

R
ei

n
o
 U

n
id

o

E
U

A

C
h

in
a

Ín
d

ia Ir
ã

G
lo

b
al

N
ão

es
p

ec
if

ic
ad

o

Transporte de Produtos Periogosos City logistics



32 

 

2.2.3 METODOLOGIA DE PESQUISA UTILIZADA PELOS AUTORES 

As metodologias de pesquisa utilizadas nos trabalhos selecionados, foram elencadas de 

forma a apontarmos as diferentes modalidades aplicadas nos estudos selecionados, 

representados na Figura 4. 

 

Figura 4 – Metodologias empregadas nos trabalhos coletados por tema. 

Dentre as diferentes metodologias, destaca-se o estudo de caso em que os trabalhos 

buscam, por meio de uma situação específica (seja de uma localidade, de um acidente, de uma 

empresa etc.), obter dados empíricos para elaborar seus estudos. 

2.2.4 FREQUÊNCIA DE AUTORES 

O levantamento dos autores que mais escreveram sobre o assunto pode ser observado 

na Figura 5, merecendo destaque os autores que tiveram mais que duas publicações sobre os 

assuntos. Todos demais autores que apareceram uma vez nas publicações foram classificados 

como outros. 

Parikh e Chakrabarti despontam nas publicações, sendo que nas seis publicações houve 

parceria entre os autores. Os trabalhos desenvolvidos por eles referem-se à Índia. 
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Figura 5 – Autores – frequência de aparição nos trabalhos coletados segundo temática 

2.2.5 PUBLICAÇÕES EM DIFERENTES PERIÓDICOS  

Dentre os periódicos que mais publicaram artigos de produtos perigosos o Journal of 

Loss Prevention in the Process Industries figura em primeiro lugar, com dez publicações. Em 

segundo lugar, com sete trabalhos, está o Journal of Hazardous Material. Quanto ao número 

de publicações no segmento de logística urbana, Procedia-Social and Behavioral Sciences é o 

que apresentou maior número de trabalhos: quatro artigos, como se observa na Figura 6. 

 

Figura 6 – Quantidade de trabalhos por Revista / Evento científico e por tema 
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2.3 REVISÃO SISTEMÁTICA SOBRE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DE 

PRODUTOS PERIGOSOS 

A literatura sobre logística urbana aborda aspectos mais gerais do fluxo de produtos e 

pessoas em cidades em sentido amplos. Assim, as recomendações de melhoria e otimização 

são, em sua maioria, de caráter de planejamento urbano, mudanças socioculturais, dentre outros. 

Já a literatura sobre transporte rodoviário de produtos perigosos aborta aspectos mais 

específicos ligados ao tema, sugerindo soluções com foco dirigido a esse tipo de transporte. A 

partir da revisão da literatura realizada, foram elaborados o Quadro 3 – Riscos, o Quadro 4 – 

Ações de mitigação e o Quadro 5 – Ações de resposta. 

2.3.1 RISCOS 

Na análise dos artigos foram identificados 25 riscos associados ao TRPP e à logística 

urbana que podem interferir na mobilidade urbana. Os fatores de risco foram selecionados de 

acordo com sua potencialidade de acionar o potencial de riscos dos produtos perigosos levando 

a incidentes no transporte. Para que houvesse melhor assimilação aos riscos, foram feitos 

agrupamentos em cinco categorias de acordo com suas características: operacionais; humanos; 

governamentais; ambientais e sociais. Na lateral esquerda do quadro foram listados os autores 

e, na parte superior, os riscos identificados na análise dos artigos, como se observa no quadro 

3. 
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Davies & Lees (1992)           x   x       x                   x     x 

Bonvicini, Leonelli, & Spadoni (1998)                 x                                 

Bubbico, Ferrari, & Mazzarotta (2000)                 x                         x   x x 

Milazzo et al. (2002)     x           x     x     x       x     x       

Horton, Berkowitz, Haugh, Orr, & Kaye (2003)           x   x       x                   x     x 

Bubbico, Di Cave, & Mazzarotta (2004)                 x                         x     x 

Fabiano, Currò, Reverberi, & Pastorino (2005)           x                               x       

Oggero, Darbra, Muñoz, Planas, & Casal (2006)   x       x           x               x           

Schweitzer (2006)                 x     x     x             x   x x 

Bubbico, Maschio, Mazzarotta, Milazzo, & Parisi 

(2006) 
                x                         x   x x 

Macário, Galelo, & Martins (2008)    x         x                       x             

Landucci, Molag, Reinders, & Cozzani (2009)                                         x         

Trépanier, Leroux, & de Marcellis-Warin (2009) x                                         x     x 

Paltrinieri et al. (2009)                                         x         

Taniguchi, Thompson, & Yamada (2010)                       x x             x           

Yang et al. (2010)     x x   x   x       x             x     x     x 

Milazzo, Lisi, Maschio, Antonioni, & Spadoni (2010)                                           x     x 

Chakrabarti & Parikh (2011a)           x   x     x                     x     x 

Chakrabarti & Parikh (2011b)     x   x x   x       x               x           

Chakrabarti & Parikh (2011c)                     x                   x x x x x 

Yang, Zhao, Du, & Wang (2012)   x                                               

Gonzalez-Feliu & Salanova (2012)                           x               x       

Muñuzuri, Cortés, Guadix, & Onieva (2012)                             x x                   

Holguín-Veras, Marquis, & Brom (2012)                                   x               

Zhao, Wang, & Qian (2012)   x x x x     x x     x             x x   x       

Ren, Yuan, Wang, Zhang, & Li (2012)   x       x     x     x   x x       x x   x     x 

Chakrabarti & Parikh (2012)   x     x x           x                   x   x x 

Van Raemdonck, MacHaris, & Mairesse (2013) x               x                         x       

Chakrabarti & Parikh (2013a)                     x                 x x x x   x 

Chakrabarti & Parikh (2013b)                 x   x                 x       x x 

Alho, Silva, & Sousa (2014) x                                                 

Oliveira (2014)                                     x             

Oliveira & Correia (2014)                                 x                 

Cordeiro, Bezerra, Peixoto, & Kaiser (2014)                 x                         x     x 

Mahmoudabadi (2015) x x             x             x x                 

Qiu, Sacile, Sallak, & Schön (2015) x               x                                 

Fan, Chiang, & Russell (2015)                           x               x     x 

Awasthi, Adetiloye, & Crainic (2016)                 x x                               

Cordeiro, Bezerra, Peixoto, & Ramos (2016)                                           x     x 

Chiou (2016)                                   x       x     x 

Wang et al. (2016)               x       x               x   x       

Quadro 3 – Riscos 
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2.3.1.1 RISCOS OPERACIONAIS 

A categoria dos riscos operacionais concentra os riscos ligados as atividades no 

exercício de transporte de produtos perigosos (Chakrabarti & Parikh, 2011b; Zhao et al., 2012). 

Os riscos operacionais apresentaram a  maior quantidade de riscos (10 itens), tendo sido 

alocados nela os riscos ligados ao exercício da atividade de transporte, em si: aspectos técnicos 

– como equipamentos danificados, fixação inadequada da carga, sobrecarga, transporte ilegal, 

diferentes tipos de variáveis (veículo, infraestrutura, trajeto)– aspectos de gestão, relacionado a 

decisões gerenciais e a práticas administrativas adotadas – ausência de dados, ausência de 

planejamento, desintegração corporativa, aumento do número de entregas just in time – e 

incidentes passíveis de ocorrer na operação do transporte – colisões. 

Equipamentos danificados são ferramentas ou dispositivos utilizados no transporte de 

produtos perigosos que não estão em plenas condições de utilização (sem manutenção), mas 

que são usados da mesma forma, aumentando assim as possibilidades de um incidente (Davies 

& Lees, 1992; H. Yang, Zhao, Du, & Wang, 2012). O compartimento de carga deteriorado por 

ferrugem ou uma válvula de segurança danificada são exemplos de equipamentos utilizados no 

transporte que, se não estiverem, em boas condições podem aumentar a probabilidade de um 

incidente (Chakrabarti & Parikh, 2011b, 2011c; Horton et al., 2003; Wang et al., 2016) 

O risco relacionado à fixação inadequada da carga consiste em falhas na amarração 

que deveria tornar fixo o material transportado e assim evitar que se desprende de acordo com 

percurso percorrido (H. Yang et al., 2012; J. Yang et al., 2010). A não utilização da técnica e 

material adequados para fixação dos materiais transportados poderá fazer com que a carga se 

desprenda do veículo, sobretudo frente às más condições das estradas que apresentam buracos 

e relevos inadequados (Chakrabarti & Parikh, 2011b; Maria Francesca Milazzo et al., 2002). 

O transporte ilegal de produtos é outro fator de risco definido como a realização de 

viagens fora das legislações e especificações estabelecidas pela legislação, apontada pelos 

autores como sendo outro fator de risco atrelado ao transporte de produtos perigosos (J. Yang 

et al., 2010; Zhao et al., 2012). 

Apresentado na literatura, autores apontam como a somatória de diferentes tipos de 

variáveis como como os veículos utilizados (inapropriados), a infraestrutura disponibilizada 

(condições irregulares) e trajeto selecionado como riscos unificados que poderão causar 



37 

 

 

 

acidentes (Chakrabarti & Parikh, 2012; Macário, Galelo, & Martins, 2008; Mahmoudabadi, 

2015; Zhao et al., 2012). A associação dos fatores inadequados (veículos, infraestrutura e 

trajeto) aumentam a probabilidade de acidentes (Oggero, Darbra, Muñoz, Planas, & Casal, 

2006; Ren et al., 2012; H. Yang et al., 2012).  

O risco ausência de dados corresponde à falta de informações inerentes ao transporte 

rodoviário de produtos perigosos para que se possa tomar ações relacionadas ao transporte (Qiu, 

Sacile, Sallak, & Schön, 2015; Ren et al., 2012; Schweitzer, 2006; H. Yang et al., 2012). As 

informações necessárias dizem respeito aos aspectos que permeiam o transporte como por 

exemplo, condições de rodovias, características de trajetos e rotas disponíveis, tipos de 

produtos, normas vigentes, quantidade de material que circula por determinada região, número 

de habitantes, pontos críticos de acidentes etc. (Alho, Silva, & Sousa, 2014; Mahmoudabadi, 

2015; Trépanier, Leroux, & de Marcellis-Warin, 2009; Van Raemdonck, MacHaris, & 

Mairesse, 2013)  

Com o maior número de convergência entre os artigos analisados, o risco denominado 

ausência de planejamento é o mais sugerido pelos autores como fator de risco operacional no 

transporte rodoviário de produtos perigosos. Esse risco consiste na falta de estabelecimento de 

planos relacionados à atividade de transportar produtos perigosos, aumentando a probabilidade 

de ocorrerem imprevistos (Bubbico et al., 2004; Bubbico, Ferrari, & Mazzarotta, 2000; 

Bubbico, Maschio, Mazzarotta, Milazzo, & Parisi, 2006; Mahmoudabadi, 2015; H. Yang et al., 

2012). A ausência de planejamento colabora para atuação de forma improvisada e não prevê 

situações futuras relacionadas ao TRPP(Awasthi, Adetiloye, & Crainic, 2016; Bonvicini, 

Leonelli, & Spadoni, 1998; Maria Francesca Milazzo et al., 2002). Pontos críticos relacionados 

à atividade que poderiam ser avaliados e corrigidos, passam a se tornar novos riscos durante a 

atividade operacional de transporte (Chakrabarti & Parikh, 2013b; Cordeiro, Bezerra, Peixoto, 

& Kaiser, 2014; Qiu et al., 2015; Ren et al., 2012; Schweitzer, 2006; Van Raemdonck et al., 

2013; Zhao et al., 2012).  

Segundo Awasthi et al  (2016) o risco desintegração corporativa consiste na falta de 

cooperação mútua entre as empresas que realizam transporte rodoviário de produtos perigosos 

e demais agentes da cadeia. A atuação isolada colabora para que riscos associados ao transporte 

tenham maior probabilidade de ocorrer. A junção de diferentes empresas com contribuições 

conjuntas sobre o transporte auxilia permitem a integração entre as empresas desse seguimento 

de transporte e minimiza, chances de acidente. 
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O risco relacionado ao aumento do número de entregas just in time está associado ao 

aumento do número de veículos que utilizam as vias para entrega e recebimento de mercadorias. 

No sistema empresarial just in time as empresas trabalham com um baixo estoque e necessitam 

entregar e receber mercadorias no tempo adequado. Para isso exigem uma maior quantidade de 

veículos circulando (Macário et al., 2008). 

Por fim, na categoria operacional, o risco de colisão está relacionado à possibilidade de 

impacto entre o veículo e outro obstáculo, parado ou em movimento, ocasionando o incidente 

(Chakrabarti & Parikh, 2011a, 2011b, 2012; Davies & Lees, 1992; Fabiano, Currò, Reverberi, 

& Pastorino, 2005; Horton et al., 2003; Oggero et al., 2006; Ren et al., 2012; J. Yang et al., 

2010). Existem diferentes formas de colisão, como a frontal, lateral, traseira, capotamento, 

porém, para efeito de análise, foram considerados todas essas formas como colisão.  

2.3.1.2 RISCOS HUMANOS 

Na categoria riscos humanos estão relatados os riscos que, de alguma forma, apresentem 

relação com a ação humana (causa) ou que ofereçam perigo aos seres humanos (consequência 

do risco) (Chakrabarti & Parikh, 2012; Taniguchi et al., 2010) Foram identificadas dois itens: 

risco de morte e de ferimentos, e falhas humanas, conceituados a seguir. 

Falhas humanas consistem em ações em que é possível constatar imperícia do agente 

e que podem gerar algum tipo de incidente. O manuseio incorreto dos produtos transportados, 

erros gerais de operação, erros processuais são situações em que o fator humano pode gerar um 

acidente. (Chakrabarti & Parikh, 2011b, 2012; Davies & Lees, 1992; Maria Francesca Milazzo 

et al., 2002; Oggero et al., 2006; Ren et al., 2012; Schweitzer, 2006; Taniguchi et al., 2010; 

Wang et al., 2016; J. Yang et al., 2010; Zhao et al., 2012).  

Considerando as consequências aos seres humanos, os eventos decorrentes de incidentes 

podem levar as pessoas à morte e a ferimentos, uma vez que as características dos produtos 

perigosos são nocivas à saúde humana (Chakrabarti & Parikh, 2011a, 2011c, 2013a, 2013b). 

2.3.1.3 RISCOS GOVERNAMENTAIS 

Os riscos governamentais contemplam fatores que dependem de ou podem sofrer 

interferência do poder público (decisões normativas e regulatórias, provisão de infraestrutura) 

(Maria Francesca Milazzo et al., 2002). Estão ligados, portanto, às políticas públicas, 
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atribuições de entes governamentais (Leise Kelli de Oliveira & Correia, 2014). Compõem essa 

categoria sete riscos: falta de políticas governamentais; congestionamentos; morfologia da 

cidade; condições e regras obsoletas de trânsito; planejamento de centros de distribuição; 

horários de entrega e falta de infraestrutura que serão conceituados a seguir. 

Um dos principais riscos para o TRPP associados a questão governamental diz respeito 

a avaliação da morfologia da cidade, fundamentada em questões de estrutura, formação e 

transformação das cidades ao longo do tempo (Maria Francesca Milazzo et al., 2002; 

Schweitzer, 2006). Em busca de identificar fatores de risco originados a partir da criação do 

espaço sugere-se a avaliação desse fator de risco (Muñuzuri et al., 2012; Ren et al., 2012). 

A falta de políticas governamentais é caracterizada pela ausência de ações do governo 

que possibilitem o transporte adequado aos produtos perigosos. Inclui a falta de planejamento 

de diferentes tipos de modais que, associados, podem ampliar a malha de transporte e criar 

condições de distribuição do transporte de produtos perigosos adequadas (Taniguchi et al., 

2010). 

Atrelada à falta de políticas públicas está a falta de infraestrutura, que segundo 

Macário, Galelo, & Martins (2008) aumenta as chances de incidentes. As condições do asfalto, 

sinalização, iluminação somam as condições de infraestrutura  aspectos de risco ao TRPP, 

sendo fundamental a interferência do governo (Leise Kelli de Oliveira & Correia, 2014; J. Yang 

et al., 2010; Zhao et al., 2012). 

Outro fator de risco apresentado na literatura diz respeito às condições e regras 

obsoletas de trânsito, ou seja, legislações pertinentes ao trânsito de veículos não atualizadas a 

tempo de acompanhar as novas dinâmicas e condições de mobilidade da cidade 

(Mahmoudabadi, 2015). As normas de trânsito exigem constantes revisões, na busca de 

assegurar a circulação dos veículos pela cidade. A inadequação de restrições de circulação de 

veículos, de velocidades máximas em vias e de tipos de produtos autorizados a circular 

compreendem aspectos ligados a esse risco (Muñuzuri et al., 2012). 

O excesso de veículos nas vias, circulando em baixa velocidade, com frequentes paradas 

caracterizam os congestionamentos, contribuindo como fator de risco aos produtos perigosos 

que permanecem por um maior tempo em transporte (Fan, Chiang, & Russell, 2015; Gonzalez-

Feliu & Salanova, 2012) e, por consequência, maior tempo expostos às possibilidades de 

acidente (Ren et al., 2012). 

A concentração comercial em determinados horários de entrega é elencada como outro 

fator de risco uma vez que e  aumenta a probabilidade de um acidente em decorrência do número 
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de veículos nas vias (Chiou, 2016). Ações de restrições de horários de determinados tipos de 

cargas e veículos podem colaborar na redução de quantidade de veículos nas vias, minimizando 

a concentração nos horários comerciais de entrega (Holguín-Veras, Marquis, & Brom, 2012). 

O risco planejamento inadequado de centros de distribuição diz respeito à 

autorização governamental para construção de localidades inadequadas pra o recebimento e 

despacho de produtos perigosos (Mahmoudabadi, 2015). O mal planejamento da localização 

dos centros de distribuição pode inviabilizar sua utilização devido a distância das indústrias, 

ampliando a circulação de veículos e aumentando as probabilidades de acidente (L. K. de 

Oliveira & Correia, 2014). 

2.3.1.4 RISCOS AMBIENTAIS 

Os riscos ambientais são aqueles ligados aos eventos naturais que possam dar início a 

um incidente ou relacionados a possíveis impactos que o meio ambiente pode sofrer em 

decorrência de acidente envolvendo o transporte rodoviário de produtos perigosos (Cordeiro, 

Bezerra, Peixoto, & Ramos, 2016). Nessa categoria foram apresentados quatro itens que serão 

definidos na sequência: catástrofes e fatores naturais; BLEVE - explosão do vapor de expansão 

de um líquido sob pressão; impacto ao meio ambiente; incêndio / radiação térmica.  

As catástrofes e fatores naturais são eventos não motivados diretamente pelo homem 

que podem gerar ou interferir em incidentes envolvendo o transporte de produtos perigosos 

(Taniguchi et al., 2010; Zhao et al., 2012). Fatores como vento, chuva, terremoto, erupções 

vulcânicas, etc. são exemplos desse tipo de risco que podem causar acidentes rodoviários 

(Chakrabarti & Parikh, 2011b, 2013a, 2013b; Oggero et al., 2006; Ren et al., 2012; Taniguchi 

et al., 2010; Wang et al., 2016; Zhao et al., 2012) .  

Outra ameaça ambiental é o risco do tipo BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor 

Explosion) explosão do vapor de expansão de um líquido sob pressão, que consiste na liberação 

instantânea de uma grande bola de fogo na atmosfera com alta capacidade de impactar o meio 

ambiente devido a propagação de ondas de calor (Chakrabarti & Parikh, 2011c, 2013a; 

Landucci, Molag, Reinders, & Cozzani, 2009; Paltrinieri et al., 2009).  

Os incêndios e radiação térmica são riscos associados à propagação de calor no meio 

ambiente, podendo interferir no entorno da ocorrência dado o calor produzido pelo acidente 

(Chakrabarti & Parikh, 2011c, 2013a).  
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O risco denominado impactos ambientais são qualquer alteração no meio ambiente em 

decorrência do acidente (Bubbico et al., 2004, 2000, 2006, 2006, Chakrabarti & Parikh, 2013b, 

2013b; Davies & Lees, 1992). A contaminação de solo, de corpos d’água, degradação da 

vegetação etc. são exemplos (Fan et al., 2015; M. F. Milazzo et al., 2002; Van Raemdonck et 

al., 2013). A quebra do equilíbrio ecológico em determinada ação caracteriza impactos 

ambientais, sendo um dos principais fatores associados ao (Gonzalez-Feliu & Salanova, 2012; 

Schweitzer, 2006; Wang et al., 2016; Zhao et al., 2012). 

2.3.1.5 RISCOS SOCIAIS 

Na categoria riscos sociais estão descritos os riscos relacionados à vulnerabilidade de 

comunidades ou grupo de pessoas de uma localidade, expostas a impactos gerados a partir do 

transporte rodoviário de produtos perigosos (Bubbico et al., 2006; Chakrabarti & Parikh, 

2011c). Serão definidos os itens: densidade demográfica ao longo do trajeto do transporte de 

produtos perigosos e sociedade impactada. 

O risco densidade demográfica ao longo do trajeto do transporte de produtos 

perigosos está associado à quantidade de pessoas que residem em torno das vias em que 

circulam produtos perigosos (Bubbico et al., 2000, 2006). O adensamento populacional 

próximo aos pontos de carga e descarga de produtos perigosos também são considerados nesse 

risco, contribuindo para o aumento da probabilidade de impactar a sociedade do entorno caso 

um acidente venha ocorrer (Chakrabarti & Parikh, 2011a, 2012, 2013b; Schweitzer, 2006). 

O risco sociedade impactada diz respeito a perturbações à sociedade que reside em 

determinado local em decorrência de um acidente envolvendo o transporte de produtos 

perigosos (Chakrabarti & Parikh, 2011a, 2012; Chiou, 2016; Fan et al., 2015). O impacto 

causado normalmente está associado a desocupações (evacuações de áreas) ou até mesmo a 

destruição do imóvel em virtude do acidente (Davies & Lees, 1992; Maria Francesca Milazzo, 

Lisi, Maschio, Antonioni, & Spadoni, 2010; Vanti, 2002). Considerando as características 

nocivas dos produtos perigosos, a exposição da sociedade aos produtos poderá trazer graves 

consequências se não prevenidas ou remediadas a tempo. (Fan et al., 2015; Schweitzer, 2006; 

Trépanier et al., 2009; J. Yang et al., 2010).  
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2.3.2 MITIGAÇÕES 

Dando sequência à análise dos artigos, foram identificadas 18 ações com a finalidade, 

de reduzir a probabilidade de riscos tornarem-se incidentes: barreiras mitigatórias. 

Diferentemente da análise dos riscos, as ações mitigatórias não foram agrupadas em categorias, 

uma vez que tais ações podem atuar na atenuação de diferentes tipos de risco, como se observa 

no Quadro 4. A determinação das ações de mitigação levou em consideração medidas com 

potencial reduzir os riscos relacionados ao transporte rodoviário de produtos perigosos ou 

impedir que eles acarretem incidentes. 
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Davies & Lees (1992)               x                     

Bonvicini, Leonelli, & Spadoni (1998) x   x               x               

Bubbico, Ferrari, & Mazzarotta (2000) x   x x             x             x 

Milazzo et al. (2002)     x x             x     x         

Horton, Berkowitz, Haugh, Orr, & Kaye (2003) x   x         x   x   x x       x   

Bubbico, Di Cave, & Mazzarotta (2004) x   x x             x               

Fabiano, Currò, Reverberi, & Pastorino (2005)         x       x   x               

Oggero, Darbra, Muñoz, Planas, & Casal (2006)               x x x                 

Schweitzer (2006)       x               x   x         

Bubbico, Maschio, Mazzarotta, Milazzo, & Parisi 

(2006) 
x   x x             x           x   

Macário, Galelo, & Martins (2008)             x                       

Landucci, Molag, Reinders, & Cozzani (2009)                         x           

Trépanier, Leroux, & de Marcellis-Warin (2009) x   x                         x     

Paltrinieri et al. (2009)                         x           

Taniguchi, Thompson, & Yamada (2010)     x                               

Yang et al. (2010)       x       x x x                 

Milazzo, Lisi, Maschio, Antonioni, & Spadoni (2010)     x x             x               

Chakrabarti & Parikh (2011a)     x                               

Chakrabarti & Parikh (2011b) x   x         x x                   

Chakrabarti & Parikh (2011c)     x     x         x               

Yang, Zhao, Du, & Wang (2012)     x                               

Gonzalez-Feliu & Salanova (2012)   x                                 

Muñuzuri, Cortés, Guadix, & Onieva (2012)       x                     x       

Holguín-Veras, Marquis, & Brom (2012)         x                           

Zhao, Wang, & Qian (2012) x     x       x x x x   x           

Ren, Yuan, Wang, Zhang, & Li (2012) x   x x       x x x x               

Chakrabarti & Parikh (2012)     x x   x         x   x           

Van Raemdonck, MacHaris, & Mairesse (2013) x   x     x                         

Chakrabarti & Parikh (2013a)     x               x         x     

Chakrabarti & Parikh (2013b)     x x   x         x               

Alho, Silva, & Sousa (2014) x                                   

Oliveira (2014)       x               x       x     

Oliveira & Correia (2014)     x                           x   

Cordeiro, Bezerra, Peixoto, & Kaiser (2014)           x                         

Mahmoudabadi (2015)     x               x x             

Qiu, Sacile, Sallak, & Schön (2015) x                                   

Fan, Chiang, & Russell (2015) x   x x                             

Awasthi, Adetiloye, & Crainic (2016)   x x                               

Cordeiro, Bezerra, Peixoto, & Ramos (2016) x         x                         

Chiou (2016)         x                           

Wang et al. (2016)     x         x   x                 

Quadro 4 – Ações de mitigação 
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O levantamento de informações básicas inerentes ao TRPP é apontado como a ação 

de pesquisar e ter disponível informações ligadas a atividade de transporte para planejar ações 

de transporte (Alho et al., 2014; Bonvicini et al., 1998; Bubbico et al., 2004, 2000, 2006; Van 

Raemdonck et al., 2013; H. Yang et al., 2012). Considerando que o risco de ausência de 

planejamento é um dos mais abordados pelos autores, a atividade de levantamento das 

informações que permeiam o TRPP pode permitir que se tomem medidas preventivas com base 

em informações coletadas (Chakrabarti & Parikh, 2013b; Cordeiro et al., 2016; Fan et al., 2015; 

Horton et al., 2003; Qiu et al., 2015; Ren et al., 2012; Trépanier et al., 2009). 

Apontada como outra medida mitigatória, o diagnóstico do cenário atual consiste em 

qualificar o cenário de TRPP juntamente com a logística urbana e, assim, conhecer as 

fragilidades do estado vigente em comparação com o estado ideal (Bubbico et al., 2000, 2006; 

Chakrabarti & Parikh, 2012; Fan et al., 2015; Schweitzer, 2006). A disponibilização de 

informações do cenário de transportes permite que as partes envolvidas no processo 

mantenham-se atualizadas e eliminem riscos associados a práticas ultrapassadas  (Maria 

Francesca Milazzo et al., 2002; Muñuzuri et al., 2012; J. Yang et al., 2010; Zhao et al., 2012). 

A revisão conceitual da logística urbana consiste na análise do atual modelo praticado 

pelas cidades e realização de possíveis ajustes, de acordo com a necessidades e práticas da 

cidade. A realização desse processo poderá mitigar os riscos de fluxo de veículos nas cidades e 

assim reduzir probabilidade de acidentes (Macário et al., 2008). 

As  simulações, projeções, otimizações e modelagens consistem na ação mitigatória 

em que são utilizadas ferramentas e técnicas matemáticas e estatísticas com intuito de projetar 

e prever cenários do TRPP, podendo assim atuar nas possíveis causas, reduzindo a 

probabilidade de eventos inesperados (Awasthi et al., 2016; Bonvicini et al., 1998; Chakrabarti 

& Parikh, 2012; Fan et al., 2015; Mahmoudabadi, 2015; Leise Kelli De Oliveira, 2014; Ren et 

al., 2012; Trépanier et al., 2009; Van Raemdonck et al., 2013; H. Yang et al., 2012). As 

abordagens matemáticas permitem que se avaliem diferentes tipos de ocorrências, cenários, 

regiões impactadas, rotas alternativas do transporte de produtos perigosos, auxiliando na 

antecipação de eventos inesperados e ponderando custos e benefícios de escolhas (Bubbico et 

al., 2004, 2000, 2006, Chakrabarti & Parikh, 2011a, 2011b, 2011c, 2012, 2013a, 2013b; Horton 

et al., 2003; Maria Francesca Milazzo et al., 2002, 2010; Wang et al., 2016).  

O roteamento do transporte rodoviário de produtos perigosos refere-se à seleção e  

das melhores rotas para o transporte e acompanhamento da viagem (Bonvicini et al., 1998; 

Mahmoudabadi, 2015; Maria Francesca Milazzo et al., 2002, 2010). Com essa mitigação pode-
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se saber previamente qual percurso determinada carga irá percorrer (Bubbico et al., 2004, 2000, 

2006; Ren et al., 2012). O roteamento do transporte permite que se tenha o mapeamento de que 

tipo de material circula por determinada região ou estrada e, assim, possibilita a distribuição de 

veículos para rotas alternativas que atendam melhor às necessidades da carga transportada de 

forma segura. (Chakrabarti & Parikh, 2011b, 2012, 2013b; Zhao et al., 2012).  

A identificação de rotas críticas consiste em listar os trajetos com maior probabilidade 

de ocorrer acidentes ou que causem maior impacto devido a suas características. Critérios como 

regiões mais populosas, com menos infraestrutura, com maiores congestionamentos, são 

levados em consideração na identificação dessas rotas (Cordeiro et al., 2014, 2016; Van 

Raemdonck et al., 2013). Evitar ou reduzir a utilização de rotas críticas pode contribuir para 

redução de incidentes (Chakrabarti & Parikh, 2011c, 2012, 2013b). 

Os veículos dotados de tecnologia ligada à segurança para o TRPP minimizam a 

probabilidade de ocorrência de acidentes, uma vez que possuem a sinalização, sistemas de 

amortecimento específico, tipos especiais de carroceria com características próprias para o 

transporte de produtos perigosos (Muñuzuri et al., 2012). 

A constante melhoria das rodovias é outro aspecto que diminui a probabilidade de 

acidente, uma vez que qualquer tipo de avaria na via como buraco, ondulação etc. poderá 

ocasionar um acidente (Fabiano et al., 2005; Oggero et al., 2006; Zhao et al., 2012). Por esse 

motivo, é fundamental que se façam melhorias e manutenções constantes nas vias (Chakrabarti 

& Parikh, 2013b; Ren et al., 2012; H. Yang et al., 2012). 

A manutenção preventiva corresponde à realização prévia de correções e ajustes 

necessárias para o bom funcionamento dos veículos e equipamentos do TRPP (Davies & Lees, 

1992; Horton et al., 2003; Wang et al., 2016; Zhao et al., 2012). A verificação prévia dos 

veículos reduz a probabilidade de quebra ou de apresentarem vazamentos durante o percurso, 

evitando, assim, possíveis acidentes  (Chakrabarti & Parikh, 2011b; Oggero et al., 2006; Ren et 

al., 2012; J. Yang et al., 2010). 

Ações de treinamento das equipes que manipulam os produtos perigosos são 

importantes na mitigação de acidentes pois são esses funcionários os primeiros a estar presentes 

em um acidente (Horton et al., 2003; Oggero et al., 2006; Ren et al., 2012). É fundamental que 

constantes treinamentos sejam ministrados a toda equipe a fim de diminuir acidentes e deixá-

los atualizados para situações que possam ocorrem (Wang et al., 2016; H. Yang et al., 2012; 

Zhao et al., 2012).  
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O acondicionamento adequado do material corresponde à correta amarração da  carga 

e adequação dos compartimentos de transporte (Landucci et al., 2009; Paltrinieri et al., 2009; 

Zhao et al., 2012). A correta fixação é importante para que ocorrendo uma colisão ou trepidação 

durante o transporte, a carga não se desprenda do veículo, ou, mesmo que se desloque no interior 

do caminhão e isso não gere maiores consequências pelo fato de estar bem acondicionado 

(Chakrabarti & Parikh, 2012; Horton et al., 2003). 

Outro importante fator mitigatório é a correta redistribuição das indústrias para 

regiões com menos adensamento populacional ou em que as vias de transporte propiciem 

melhor segurança (Maria Francesca Milazzo et al., 2002; Schweitzer, 2006). As instalações 

industriais em uma cidade em muitos casos ocorreram antes do desenvolvimento econômico da 

região, porém, com o decorrer dos anos e a falta de planejamento de crescimento das cidades 

fazem com que regiões, antes fabris, tornem-se agora habitacionais, gerando riscos a população 

da região.   

Espaços denominados centros de distribuição, carga e descarga e estacionamento 

correspondem a pontos planejados para o transbordo de materiais perigosos (Horton et al., 

2003; Mahmoudabadi, 2015). A utilização de espaços planejados, com condições adequadas e 

seguras para realização de trabalhos envolvendo o transporte de produtos perigosos, diminuem 

o risco de acidentes com a manipulação do material (L. K. de Oliveira & Correia, 2014; 

Schweitzer, 2006). 

A mitigação denominada modais alternativos representa a possibilidade de combinar 

o uso do transporte com o de outros tipos de transporte, como o ferroviário (Bubbico et al., 

2000). A avaliação de trajetos por onde circularão os produtos perigosos deverá ser avaliada e 

estudados modais alternativos que ofereçam menor risco de forma a desconcentrar o fluxo em 

rodovias, dentre outras coisas. 

Considerando o elevado fluxo de veículos e pessoas nas cidades, outra mitigação 

proposta é a  restrição do fluxo de veículos em determinadas regiões da cidade, evitando, 

assim, que, na ocorrência de acidentes, um grande número de pessoas seja impactada (Horton 

et al., 2003). A restrição poderá ser feita em virtude de condições de vias, horários (Bubbico et 

al., 2006; L. K. de Oliveira & Correia, 2014). 

A criação de horários alternativos é a estipulação normativa para entregas e circulação 

de veículos transportando produtos perigosos em horários alternativos ao comercial, permite 

reduzir a circulação de veículos em regiões ou horários críticos (Chiou, 2016; Fabiano et al., 

2005; Holguín-Veras et al., 2012).  
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Sugerem-se ações de cooperação entre as empresas para que cheguem a soluções 

adequadas conjuntamente ou até mesmo otimizem o transporte de produtos perigosos (Awasthi 

et al., 2016). Refere-se, portanto, à associação entre diferentes empresas que busquem unir 

esforços para redução da quantidade veículos em circulação e, assim, minimizar possíveis 

impactos, podendo utilizar veículos e espaços de manejo e de carga e descarga compartilhados, 

por exemplo (Gonzalez-Feliu & Salanova, 2012). 

Por fim, a fiscalização e regulamentação são ações de agentes públicos e privados que 

buscam irregularidades no transporte rodoviário de produtos perigosos, combatendo, assim, 

irregularidades praticadas, antes que o acidente de fato venha ocorrer (Chakrabarti & Parikh, 

2013a; Leise Kelli De Oliveira, 2014). A constante atualização das regulamentações que 

norteiam o transporte de produtos perigosos permite que novas práticas sejam exigidas pelo 

poder público, reduzindo, assim, a chance de acidentes (Trépanier et al., 2009). 

2.3.3 RESPOSTAS 

Na categoria respostas foram elencados os 15 fatores identificados na literatura que 

correspondem a ações para solucionar os problemas causados por incidentes no transporte 

rodoviário de produtos perigosos. Assim como nas mitigações, não houve agrupamento nessa 

ação, uma vez que as respostas serão selecionadas de acordo com as circunstâncias e 

características do incidente, como se observa no Quadro 5. As ações de resposta foram 

selecionadas segundo sua potencialidade de impedir que os incidentes, após ocorridos, tivessem 

desdobramentos.  

Na ocorrência de um incidente, a escolha de respostas adequadas necessita de prévia 

avaliação do incidente, não sendo possível formar os agrupamentos governamentais, 

operacionais por exemplo, como foram feitos com os riscos. 
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Davies & Lees (1992)                               

Bonvicini, Leonelli, & Spadoni (1998)                               

Bubbico, Ferrari, & Mazzarotta (2000)   x         x   x   x         

Milazzo et al. (2002)                               

Horton, Berkowitz, Haugh, Orr, & Kaye (2003)     x x                     x 

Bubbico, Di Cave, & Mazzarotta (2004)     x     x x   x             

Fabiano, Currò, Reverberi, & Pastorino (2005)     x                         

Oggero, Darbra, Muñoz, Planas, & Casal (2006)                               

Schweitzer (2006)                               

Bubbico, Maschio, Mazzarotta, Milazzo, & Parisi (2006)   x x           x           x 

Macário, Galelo, & Martins (2008) x               x             

Landucci, Molag, Reinders, & Cozzani (2009)                               

Trépanier, Leroux, & de Marcellis-Warin (2009)                 x             

Paltrinieri et al. (2009)                               

Taniguchi, Thompson, & Yamada (2010) x                             

Yang et al. (2010)         x                     

Milazzo, Lisi, Maschio, Antonioni, & Spadoni (2010)                               

Chakrabarti & Parikh (2011a)             x x             x 

Chakrabarti & Parikh (2011b)             x   x             

Chakrabarti & Parikh (2011c)     x       x   x           x 

Yang, Zhao, Du, & Wang (2012)   x                           

Gonzalez-Feliu & Salanova (2012)                     x         

Muñuzuri, Cortés, Guadix, & Onieva (2012)                   x   x       

Holguín-Veras, Marquis, & Brom (2012)                               

Zhao, Wang, & Qian (2012)                               

Ren, Yuan, Wang, Zhang, & Li (2012)           x                 x 

Chakrabarti & Parikh (2012)     x x x   x               x 

Van Raemdonck, MacHaris, & Mairesse (2013)                               

Chakrabarti & Parikh (2013a)     x                   x   x 

Chakrabarti & Parikh (2013b)                             x 

Alho, Silva, & Sousa (2014)                 x             

Oliveira (2014)                         x x   

Oliveira & Correia (2014)                               

Cordeiro, Bezerra, Peixoto, & Kaiser (2014)                               

Mahmoudabadi (2015)                               

Qiu, Sacile, Sallak, & Schön (2015)                               

Fan, Chiang, & Russell (2015)                               

Awasthi, Adetiloye, & Crainic (2016)                     x         

Cordeiro, Bezerra, Peixoto, & Ramos (2016)                               

Chiou (2016)                               

Wang et al. (2016)     x       x   x           x 

Quadro 5 – Ações de resposta 
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A redução no tempo de atendimento a emergência preconiza agir sobre o incidente 

de forma mais breve possível, evitando a evolução e possíveis consequências (Bubbico et al., 

2004, 2006, Chakrabarti & Parikh, 2011c, 2012, 2013a). O pronto atendimento nos instantes 

iniciais é importante, pois consequências e desdobramentos do acidente poderão eliminados ou 

minimizados (Fabiano et al., 2005; Horton et al., 2003; Wang et al., 2016). 

Dentre as principais ações de resposta está a execução do plano de resposta a 

emergência que consiste na efetiva utilização do plano elaborado previamente para 

atendimento a incidentes (Bubbico et al., 2006; Horton et al., 2003; Ren et al., 2012; Wang et 

al., 2016). É fundamental que se tenha esse plano para que o atendimento ao incidente torne-se 

uma situação com maior controle e com alternativas de ação previamente mapeadas, 

minimizando imprevistos e desdobramentos do incidente (Chakrabarti & Parikh, 2011a, 2011b, 

2012, 2013a, 2013b).  

A integração entre diferentes áreas como engenharia, saúde, humana e logística 

prevê que profissionais multidisciplinares trabalhem em conjunto para propor medidas de 

solução para o acidente (Macário et al., 2008). Devido às características dos produtos 

transportados, dos meios utilizados e das possíveis consequências que o incidente poderá 

provocar, profissionais com especialidades em diversas áreas deverão agir juntos em prol da 

melhor resposta ao acidente. (Taniguchi et al., 2010).  

Em situações de resposta, as parcerias empresariais para tomada de decisão são 

recomendadas pois, diante da necessidade de diferentes profissionais, sugere-se o uso da 

expertise de diferentes tipos de agente que, em muitos casos, não estão todos disponíveis em 

uma única empresa (Gonzalez-Feliu & Salanova, 2012). A colaboração em prol da melhor 

resposta deverá ser almejada para que o caso não tenha desdobramentos mais dramáticos 

(Awasthi et al., 2016; Bubbico et al., 2000). 

O estudo da região impactada é a avaliação que se faz após o acidente, buscando-se 

quantificar as proporções do acidente e conhecer as características do local (Chakrabarti & 

Parikh, 2011a, 2011b, 2011c, 2012; Wang et al., 2016). A correta avaliação da área permite que 

medidas sejam adotadas corretamente em toda área impactada e, assim, não permaneçam 

vestígios de fatores que possam desencadear ou agravar incidentes (Bubbico et al., 2004, 2000; 

Wang et al., 2016). 

Os fatores meteorológicos deverão ser levados em consideração no atendimento em 

resposta ao incidente pois poderão interferir no atendimento proposto. Fatores como vento e 

chuva, por exemplo, poderão aumentar as proporções do incidente, levando substancias 
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químicas ou produtos químicos para corpos d’agua ou raios de impacto maiores (Chakrabarti 

& Parikh, 2011a).  

A ação denominada simulação da área impactada, caracteriza-se pela realização de 

projeções da área impactada pelo incidente por meio de softwares, auxiliando as equipes e 

empresas de resposta a conhecerem a área impactada pra que possam tomar providências 

(Bubbico et al., 2000, 2006; H. Yang et al., 2012).  

A delimitação da zona de atuação segura com especificação do raio de impacto é 

determinada a partir do raio de impacto do incidente, recebendo atenção especial da equipe de 

atuação de acordo com produto vazado (Ren et al., 2012). A zona compreende limites 

sinalizados com diferentes cores pra que as pessoas envolvidas no atendimento tenham 

conhecimento dos níveis de segurança que estão expostos (Bubbico et al., 2004). 

Outra medida ligada à resposta do incidente é a ação de sinalizar e isolar o local do 

incidente, para que pessoas leigas e socorristas tenham condições de trabalho seguro 

(Chakrabarti & Parikh, 2013a). Devido as características do produtos perigosos (muitas vezes 

inodoro e incolor), pessoas leigas poderão acreditar que o material exposto não apresenta 

perigo, porém poderá ser altamente danoso a saúde (Leise Kelli De Oliveira, 2014). 

Como parte dos itens de atendimento, a fiscalização da operação de resposta deverá 

ocorrer de forma incisiva, de forma a reduzir possíveis desvios de conduta e tomada de decisões 

indevidas (Leise Kelli De Oliveira, 2014). 

O processo de retenção e contenção de produtos dispersados é aplicado em situações 

de vazamento ou derramamento de produtos em decorrência do incidente (Chakrabarti & 

Parikh, 2012). A aplicação de recursos para barrar a propagação do produto é fundamental para 

que outros meios não sejam atingidos (J. Yang et al., 2010). 

Deverá ser efetuada a descontaminação da área atingida com a remediação do local 

impactado, caso o produto tenha tido contato com os meios e assim erado uma contaminação 

(Horton et al., 2003). Normalmente, essas ações estão ligadas à contaminação do solo e da água, 

sendo necessária adoção de medidas de recuperação e de remoção dos contaminantes da área 

(Chakrabarti & Parikh, 2012). 

Efetuar o diagnóstico de impacto de logística na área do incidente tem por finalidade 

ter um novo cenário para continuidade de atividades de transporte na região e planejar a 

logística urbana do espaço (Muñuzuri et al., 2012). O diagnóstico compreende verificar as 

condições do espaço, se permaneceram vestígios e se o local é local propício a acidentes. 

A reorganização sociocultural de carga e descarga de mercadorias deverá ocorrer 

pra que tipos específicos de produtos ou que comunidades instaladas em certos locais não 
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sofram com vestígios do incidente passado ou de possíveis novos acidentes (Muñuzuri et al., 

2012). Os pontos em que ocorreram acidentes deverão passar por essa análise para que 

responsáveis possam tomar providências quanto às moradias e às indústrias instaladas nesses 

pontos. 

Finalmente, a atividade de identificação e documentação de lições aprendidas e 

fatores críticos dos casos de incidentes ocorridos, é recomendada para efeito de registro e 

auxílio na tomada de decisões futuras que abordem circunstâncias e experiências já vividas 

(Alho et al., 2014; Bubbico et al., 2004, 2000, 2006). A documentação das técnicas e 

procedimentos adotados na resolução dos casos é fundamental para que possa ser utilizada 

como acervo para tomada de decisões futuras, elaboração de manuais (Macário et al., 2008; 

Trépanier et al., 2009). São compreendidos nos acervos documentais os acertos e erros que 

servirão como experiência para novos casos ou prevenção de novas situações (Chakrabarti & 

Parikh, 2011b, 2011c; Macário et al., 2008). 

2.3.4 APLICAÇÃO DO DIAGRAMA DO TIPO BOW-TIE PARA GESTÃO DE RISCOS 

NO TRPP 

Uma vez que os artigos analisados apresentavam ora elementos coincidentes, ora 

elementos discrepantes, foi necessária uma ferramenta em que fosse possível cruzar, de maneira 

explícita, os riscos com as ações de mitigação e de resposta.  Uma matriz com três dimensões 

não pôde ser construída uma vez que ameaças variadas conduziam a um grupo menos variado 

de incidentes. A ferramenta bow-tie mostrou-se adequada para organizar os riscos, mitigações 

e respostas e as relações entre eles.  

Assim, foram analisados os riscos apontados pelos estudos selecionados na revisão 

bibliométrica sobre logística urbana e transporte de produtos perigosos, bem como as 

características dos produtos perigosos, à luz dos conceitos de gestão de riscos de Sodhi et al. 

(Sodhi et al., 2012), usando, para tanto, o diagrama tipo bow-tie para elaboração do modelo 

conceitual proposto por esse trabalho.  

Diferentes tipos de riscos abordados por diferentes autores apresentaram diferentes tipos 

de mitigações e respostas, que, inseridos na ferramenta bow-tie puderam auxiliar na 

visualização dos relacionamentos. O cruzamento dos conceitos é feito na  Figura 7.
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Figura 7 – Diagrama tipo bow-tie da literatura revisada 
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Com base na estrutura da técnica bow-tie, foram agrupados à esquerda os itens 

classificados como “árvore de falhas”, onde estão alocados os riscos elencados na literatura – 

governamental, operacional, humano, social e ambiental -, sobre o transporte rodoviário de 

produtos perigosos que podem gerar um incidente. Os autores correspondentes a cada um dos 

riscos mencionados estão relacionados no Quadro 3.  

Posteriormente foram inseridas as “barreiras mitigatórias”, descritas na literatura, 

classificadas de 1 a 18. As barreiras consistem nas ações preventivas que estão alinhadas com 

os riscos a fim de eliminar a probabilidade de o risco ocorrer. Os autores correspondentes a 

cada uma das mitigações mencionadas estão relacionado no Quadro 4. 

Caso as barreiras mitigatórias não consigam evitar o risco, haverá a ocorrência do 

incidente, localizado na área central da figura, podendo ser uma explosão, vazamento, por 

exemplo. 

Ocorrido o incidente, os itens elencados como respostas deverão ser acionados, se 

pertinentes, para restaurar as condições normais do transporte sem que se tenha consequências 

mais graves. Porém, caso a resposta falhe, podem ocorrer novos riscos, elencados na “árvore 

de eventos” à direita no diagrama, ligados aos desdobramentos do incidente, que por sua vez 

deverão passar pelo plano de resiliência e, assim, terem seus efeitos atenuados, revertidos. As 

conexões com linhas tracejadas não foram encontradas na revisão sistemática, mas sugeridas 

pelo autor. Os autores correspondentes a cada uma das ações de resposta e resiliência estão 

relacionados no Quadro 5. 

Para ilustrar a sequência lógica da ferramenta bow-tie, serão simuladas duas ocorrências 

percorrendo por todas as etapas. 

EXEMPLO 1 

Tem-se, por hipótese, um incidente de colisão entre um veículo e um muro em área 

residencial com derramamento de produtos. Após investigação do incidente conclui-se que o 

veículo transportava peso superior que a suportada pelo veículo: sobrecarga.  

Analisando a árvore de falhas do diagrama bow-tie, verifica-se que o risco sobrecarga 

está associado às barreiras mitigatórias: levantamento de informações básicas inerentes ao 

transporte (1); simulação, modelagem, projeção, otimização (3); diagnóstico do cenário atual 

(4); manutenção preventiva dos veículos (8); melhorias das condições das rodovias (9); 

treinamento de pessoal (10); roteamento do transporte de produtos perigosos (11); 
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acondicionamento adequado do material (13) e migração das indústrias para regiões em que 

não há moradias (14). 

Considerando que uma ou mais barreiras que deveriam ter evitado o risco sobrecarga 

tenham falhado, houve o incidente: o sistema de freios do veículo não suportou a sobrecarga do 

material transportado, o que gerou uma colisão entre o caminhão e o muro com vazamento de 

produto perigoso ao solo. 

Na sequência apresentada no diagrama bow-tie, entram em ação nessa fase as ações de 

resposta que buscam eliminar possíveis desdobramentos da ocorrência como: integração entre 

engenharia x saúde x humana x logística; simulação área impactadas; redução no tempo de 

atendimento à emergência; retenção e contenção de produtos dispersados; zonas de atuação 

segura com especificação do raio de impacto; estudo da região impactada; estudo de fatores 

meteorológicos; parcerias empresariais para tomada de decisões; isolamento e sinalização do 

local; fiscalização intensiva da operação de resposta; execução do plano de resposta a 

emergência. 

A avaliação de qual medida deverá ser adotada dependerá do nível da ocorrência e cabe 

a especialistas ao atendimento determinar quais delas entrarão em ação. 

Porém, apesar das respostas adotadas, a retenção ao produto transbordado não foi 

suficiente, causando impacto ao meio ambiente, com contaminação do solo e necessidade de 

evacuação momentânea da população que residia num raio de 50 metros do ponto da ocorrência. 

Posteriormente, o plano de resiliência entrou em ação com a descontaminação da área 

atingida e a identificação e documentação das lições aprendidas. 

EXEMPLO 2 

Incidente de vazamento de gás em área urbana devido à falha de equipamento. Após 

investigação do incidente conclui-se que a válvula de retenção do gás estava deteriorada, o que 

gerou vazamento para a atmosfera e queimaduras na pele e no sistema respiratório de populares. 

Analisando a árvore de falhas do diagrama bow-tie, verifica-se que o risco falha de 

equipamento está associado as barreiras mitigatórias: Levantamento de informações básicas 

inerentes ao transporte (1); diagnóstico do cenário atual (4); Manutenção preventiva dos 

veículos (8); melhorias das condições das rodovias (9); treinamento de pessoal (10); roteamento 

do transporte de produtos perigosos (11) e acondicionamento adequado do material (13) 

Considerando que uma ou mais barreiras que deveriam ter evitado o risco de falha de 

equipamento, houve o incidente: populares que circulavam pela calçada informaram o 

motorista que o tanque de carga estava emanando uma fumaça de coloração branca.  
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O motorista confirmou vazamento do gás transportado e pela válvula de abastecimento. 

Iniciou-se o processo de resposta ao incidente para eliminar possíveis desdobramentos da 

ocorrência como. O diagrama prevê as seguintes ações: integração entre engenharia x saúde x 

humana x logística; simulação área impactadas; redução no tempo de atendimento a 

emergência; retenção e contenção de produtos dispersados; zonas de atuação segura com 

especificação do raio de impacto; estudo da região impactada; estudo de fatores meteorológicos; 

parcerias empresariais para tomada de decisões; isolamento e sinalização do local; fiscalização 

intensiva da operação de resposta; execução do plano de resposta a emergência. 

A avaliação de qual medida deverá ser adotada dependerá do nível da ocorrência e cabe 

a especialistas ao atendimento determinar quais delas entrarão em ação, porém nesse caso a 

percepção do motorista com relação ao fato é fundamental para que ocorra o isolamento da 

área. 

Apesar das respostas adotadas e principalmente o isolamento da área, não foram 

suficientes para que o acidente não tivesse desdobramentos. Em virtude da demora para 

isolamento da área e contenção da válvula avariada, pessoas próximas ao veículo sofreram com 

queimaduras nos braços e face, além de queimaduras no sistema respiratório. Posteriormente, 

o plano de resiliência entrou em ação com o pronto atendimento médico as pessoas afetadas. 

Houve identificação e documentação das lições aprendidas. 

2.3.5 PROPOSIÇÃO DO MODELO CONCEITUAL SOBRE GESTÃO DE RISCOS NO 

TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS PARA MELHORIA DA 

MOBILIDADE URBANA  

A partir da visualização dos itens no diagrama tipo bow-tie foi elaborado modelo 

conceitual, instrumento de coleta, conforme Apêndice. Neste modelo foram elencados os riscos, 

mitigações e respostas a fim de organizar aspectos abordados na literatura e subsidiar a 

verificação em campo dos itens identificados. Do modelo conceitual foram derivadas três 

proposições com base na dinâmica de agrupamento dos fatores de risco mitigação e resposta na 

ferramenta bow-tie. 

Foram encontrados indícios na literatura de que as empresas desenvolvem meios de 

mitigação para que o risco não ocorra e não prejudique a mobilidade urbana.  Para Alho et al. 

(Alho et al., 2014) a ausência de dados relacionados ao transporte de produtos perigosos é fator 

de risco que poderá ser mitigado com o levantamento de informações básicas inerentes ao 



56 

 

 

 

transporte. A infraestrutura de informações é requerida para a otimização da mobilidade nas 

cidades. Assim, a captação de informações básicas relacionadas ao transporte é essencial para 

melhoria da mobilidade nas cidades e redução nas chances de ocorrências (Albino et al., 2013). 

 A utilização de equipamentos danificados para realização de transporte de produtos 

perigosos poderá gerar incidentes, uma vez que o equipamento não apresenta plenas condições 

de funcionamento,  sendo sugerida a manutenção preventiva do veículo como medida 

mitigatória para redução das probabilidades de um acidente (Horton et al., 2003). Mitigar esse 

tipo de risco é importante pois a quebra do veículo nas cidades poderá gerar riscos de 

congestionamentos e até mesmo de colisões com outros veículos em movimento, impactando 

na mobilidade das pessoas, sendo fundamental que se realize manutenção preventiva dos 

veículos (Ren et al., 2012). 

No trabalho apresentado por Bubbico et al (Bubbico et al., 2000) verifica-se que a falta 

de planejamento no transporte de produtos perigosos poderá ser mitigada com a implantação 

do roteamento da cargas. O planejamento pode ser utilizado como ferramenta para otimizar a 

dinâmica da mobilidade nas cidades e a implantação do roteamento das cargas permite a 

verificar o fluxo de veículos e produtos que circulam pela cidade, ampliando a previsibilidade 

de ocorrências, identificação de rotas críticas e fornecendo outros insumos para instituir e 

melhorar o planejamento. Isto posto, a proposição seguinte é estabelecida: 

 

P1: Para cada risco do transporte rodoviário de produtos perigosos existe ao menos 

uma mitigação associada. 

 

Consequentemente, mesmo com a adoção de práticas para mitigação de riscos, os 

incidentes poderão ocorrer e, por isso, as organizações e as cidades precisam estar preparadas 

para implantar as respostas rapidamente afim de diminuir o impacto do acidente na mobilidade 

urbana, evitando problemas mais graves.  

A ocorrência de uma colisão, por exemplo, deverá ter como resposta a redução no tempo 

de atendimento ao mais breve possível, evitando, assim, desdobramentos como a geração de 

congestionamentos, possíveis interdições de rotas e retenção de produtos perigosos que venham 

a causar impactos ambientais (J. Yang et al., 2010). 

Para Chakrabarti & Parikh (2011c) a ocorrência de uma BLEVE deverá ter como 

respostas o estudo da área impactada para que se possa trabalhar sobre o incidente de forma 

segura e eficiente e a execução do plano de resposta planejado para tal situação, interferindo de 
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forma organizada no âmbito urbano. A atuação coordenada, fará com que interferências ligadas 

à mobilidade sejam previstas e rotas alternativas possam ser informadas a população. 

 Caso ocorra algum incidente envolvendo catástrofes naturais, Taniguchi et al. (2010) 

sugerem a integração de diferentes áreas como engenharia, saúde humana e logística para que, 

juntas, possam encontrar a melhor solução para o incidente, buscando de forma eficiente a 

solução e minimização de impactos na mobilidade urbana. 

 Com isso, a literatura aponta que é necessário o desenvolvimento de respostas aos 

incidentes ocorridos nas cidades, possibilitando o desenvolvimento da segunda proposição: 

 

P2: Os incidentes ocorridos no transporte rodoviário de produtos perigosos estão 

relacionados com as possíveis respostas.  

 

Não obstante, o plano de respostas pode falhar, necessitando de ações de remediação, 

constantes de um plano de resiliência. Assim, caso as respostas não atuem de forma efetiva ao 

incidente, novos riscos poderão surgir como impactos ambientais, por exemplo contaminação 

do solo (Chiou, 2016), evacuação de áreas com moradias (Trépanier et al., 2009), ocorrência 

de ferimentos as pessoas (Chakrabarti & Parikh, 2012), planos de resiliência deverão atuar 

como segundo nível de resposta como a descontaminação de áreas impactadas (Horton et al., 

2003) e a reorganização sócio cultural das pessoas que vivem na região impactada (Muñuzuri 

et al., 2012). As ações de resiliência colaborarão no sentido de vestígios oriundos de incidentes 

sejam sanados para que a sociedade, o meio ambiente e a mobilidade urbana sejam impactada 

o menos possível.  

A busca por uma sociedade harmoniosa por meio da otimização da mobilidade urbana 

busca o constante aperfeiçoamento do fluxo de produtos e pessoas (Okuda et al., 2012), sendo 

necessário o levantamento do diagnóstico do impacto logístico para que diminuir o impacto na 

mobilidade e, assim, as pessoas que ali residam não sofram tantas consequências (Muñuzuri et 

al., 2012). Para tanto, surge a terceira proposição 

 

P3: Na falha da resposta no transporte rodoviário de produtos perigosos ocorrerão 

incidentes mais graves (impacto ambiental, social e humano) sendo necessária atuação de 

plano de resiliência.  
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3 METODOLOGIA 

Segundo Yin (2015), pesquisas cuja finalidade consista em identificar as várias 

manifestações de um problema e o descrever de diferentes formas são classificadas como 

exploratórias e descritivas, observando múltiplas fontes de evidências, sendo esta a abordagem 

a ser aplicada neste estudo. A estratégia de estudo de casos é adequada para resolver perguntas 

de pesquisa do tipo “como”, semelhantes à que norteia este estudo. 

As etapas do estudo são descritas no fluxograma da Figura 8, em que é possível verificar 

que o trabalho foi iniciado com a revisão bibliométrica e sistemática de artigos sobre o tema 

estudado com o objetivo de elaborar o modelo conceitual em que fosse possível organizar os 

riscos, mitigações e respostas sugeridos para a gestão de riscos no transporte rodoviário de 

produtos perigosos. 

 

Figura 8 – Etapas do trabalho  

Posteriormente, foi realizado, por meio do Sistema de Informações sobre Emergências 

Químicas (SIEQ) da CETESB, levantamento de acidentes ocorridos entre os anos de 2006 e 

2016 envolvendo o transporte rodoviário de produtos perigosos na RMSP, que tiveram pelo 

menos uma vítima fatal ou evacuada.  

A busca, cujos critérios são ilustrados na Figura 9, considerou o período de 01/01/2006 

a 31/12/2016, período que as informações foram inseridas no banco de dados com maior 

assertividade segundo equipes da CETESB, a atividade de transporte rodoviário, a Região 
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Metropolitana de São Paulo – local com destaque econômico e populacional já destacado na 

delimitação desse estudo -  com vítimas/evacuadas, resultou em 101 registros. 

 

Figura 9 – Interface do SIEQ 

Fonte: (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo [CETESB], n.d.-a) 

Destes registros serão selecionados três casos de acordo com seu impacto (número de 

vítimas), destaque na mídia e disponibilidade de informações para comporem a amostra. 

Documentos sobre os acidentes serão analisados e representantes das empresas serão 

entrevistados.  

Após a coleta dos dados, os casos serão discutidos por meio de análise intra e intercasos 

para identificação de diferenças e semelhanças entre eles, elaborando-se um relatório com 

intuito de construir o framework para gestão de riscos no transporte rodoviário de produtos 

perigosos. 
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3.1 ELABORAÇÃO DO MODELO CONCEITUAL 

O modelo conceitual foi construído com base em conceitos extraídos dos artigos 

recuperados em pesquisa bibliográfica sistemática, organizados com auxílio da ferramenta bow-

tie. Os procedimentos são descritos a seguir. 

3.1.1 REVISÃO BIBLIOMÉTRICA E SISTEMÁTICA 

Com o objetivo de apresentar índices de produção e de difundir o conhecimento 

científico, a bibliometria utiliza-se de técnicas matemáticas e estatísticas como fermenta para 

elaboração de seus estudos. (Araújo, 2006; Pritchard, 1969; Quevedo-Silva, Santos, Brandão, 

& Vils, 2016). 

Para Pritchard (1969), o termo bibliometria tem o significado de aplicabilidade de 

métodos estatísticos e termos matemáticos para avaliar a evolução cientifica de determinada 

área do conhecimento por meio de estudos sistemáticos. Significa, ainda, mensurar os estudos 

de comunicação escrita de conhecimento. Para realização desse tipo de análise utilizam-se 

métodos matemáticos e estatísticos para operacionalizar diferentes indicadores de tratamento 

gerados a partir do mapeamento do material pesquisado, possibilitando a análise científica e 

tecnológica necessárias no planejamento, avaliação e gestão da ciência de um determinado país 

ou comunidade cientifica. Os resultados gerados a partir desse mapeamento possibilitam a 

gestão da informação e do conhecimento (Araújo, 2006; Quevedo-Silva et al., 2016; Santos & 

Kobashi, 2009). 

A revisão bibliométrica da literatura foi realizada em fevereiro de 2016 de forma 

sistemática e iniciada com a busca de publicações em diferentes bases de dados: SienceDirect, 

Proquest, Emerald, Scielo, Portal de Periódicos Capes, Scopus e Ebsco. 

Considerando o tema dessa dissertação foram utilizadas combinações possíveis entre as 

palavras chave descritas no Quadro 6 e no Quadro 7 para o levantamento dos artigos que possam 

abordar o tema de pesquisa. A pesquisa seguiu em duas frentes sendo a primeira considerando 

o transporte de produtos perigosos e a segunda com artigos que abordassem a logística urbana. 

Foram aplicados filtros de seleção e consideradas buscas no título, resumo e palavras-chave. 

Para o levantamento de publicações envolvendo o transporte de produtos perigosos 

foram selecionadas palavras de busca presentes em trabalhos científicos que abordassem a 
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temática de estudo e por recomendação de pesquisador especialista, fazendo-se posteriormente 

as combinações possíveis entre elas para realização das buscas. 

Transport Dangerous Road Failure Risk 

Transportation Hazardous Highway Fail Hazard 

Transit Hazmat - Fault Danger 

Quadro 6 – Palavras-chave usada na pesquisa bibliométrica sobre transporte de produtos perigosos 

Como resultado foram encontrados 48 artigos. Após a leitura dos trabalhos, foram 

selecionados 31 como sendo relevantes ao trabalho proposto nessa dissertação.  

Na segunda frente de pesquisa, foram buscados artigos que abordassem o tema 

logística urbana, para essa segunda vertente foram utilizadas as seguintes palavras chave: 

City Logistics Risk Failure 

- Hazard Fail 

- Danger Fault 

Quadro 7 – Palavras-chave utilizadas na pesquisa bibliométrica sobre logística urbana 

Considerando as palavras do Quadro 2, foram localizados 17 artigos. Após avaliação 

com leitura dos trabalhos, dez mostraram-se relacionados à proposta de estudo, tendo sido 

utilizados na elaboração do referencial teórico. Alguns trabalhos continham palavras chave 

apenas no campo de referências bibliográficas, sendo descartados se não abordassem a temática 

de estudo. 

A revisão sistemática da literatura é um tipo de estudo secundário que revisa achados 

de pesquisa por meio de processos com rigor metodológico. O objetivo é, além de reunir as 

evidências científicas existentes, apoiar metodologicamente adeptos de pesquisa baseada em 

evidências (Kitchenham et al., 2009) e resumir, de forma livre de vieses, a produção científica 

de determinada área do conhecimento (Kitchenham, 2004).  

A análise sistemática consistiu na leitura dos artigos procurando evidências de riscos, 

mitigações e respostas relacionadas ao transporte rodoviário de produtos perigosos que 

pudessem interferir negativamente na mobilidade urbana. Dos artigos coletados foram extraídas 

as informações sobre fatores de risco, ações de mitigação e respostas relacionadas aos riscos 

que o transporte de produtos perigosos oferece à mobilidade urbana. A ferramenta bow-tie foi 

utilizada para organizar esses elementos e as relações entre eles para elaboração do modelo 

conceitual. 
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3.1.2 FERRAMENTA BOW-TIE  

Com o objetivo de seguir as recomendações de (Sodhi, Son, & Tang, 2012) e identificar 

riscos, mitigações e respostas, uma vez que esses elementos dos artigos recuperados na revisão 

sistemática, pretendia-se compor um quadro relacionando-os entre si em uma matriz com três 

dimensões: ações de mitigação (1) e de resposta (2) para cada risco (3). Entretanto, isso não foi 

possível pois nem todos os artigos abordaram os três elementos e ainda que tenham tratado, não 

necessariamente atribuíram a cada risco, ações de mitigação e de resposta. 

Ao organizar os elementos em um diagrama notou-se a existência de vários 

acontecimentos que tinham como efeitos em comum um conjunto – com menor número de 

elementos – de potenciais efeitos negativos indesejáveis que poderiam desdobrar-se em outro 

conjunto – sensivelmente mais numeroso que o anterior – de eventos mais graves. A esses 

eventos com efeitos indesejáveis podiam ser associadas ações direcionadas a evitar que 

acontecessem ou a diminuir seus impactos.  

A organização gráfica preliminar com o formato parecido com uma gravata borboleta 

coincidiu com a estrutura do diagrama bow-tie para gerenciamento de riscos, que passou a ser 

adotada para classificar e relacionar os elementos identificados na literatura. Embora a 

ferramenta bow-tie permita avaliar a probabilidade de ocorrência dos eventos e a influência das 

ações de prevenção de forma quantitativa, seu uso neste trabalho é apenas qualitativo, restrito 

à identificação de riscos, ações de mitigação e de resposta. 

Dessa forma, utilizando a nomenclatura da ferramenta bow-tie, as características dos 

produtos perigosos foram classificadas como fatores de risco, uma vez que, se acionadas, 

podem levar a eventos indesejáveis, inclusive problemas à saúde humana, perdas materiais e 

impactos ambientais (Cockshott, 2005; Crerand, 2005).  

Os eventos com efeitos não intencionais denominados em sentido amplo como riscos 

foram inicialmente classificados de acordo com os eventos que os antecederam e os eventos 

que ocorreram em consequência deles. Os que se caracterizavam como acontecimentos que 

podem acionar um fator de risco latente levando a um evento crítico, foram classificados como 

ameaças e elencados do lado esquerdo do diagrama, região denominada árvore de falhas.  

Esse grupo de elementos foi subdividido de acordo com a fonte da vulnerabilidade: de 

escolhas da operação da empresa transportadora (operacional), de fatores naturais (ambiental), 

de ações das pessoas (humanas), de características da organização social (sociais), de 

atribuições do estado ou de características do ambiente institucional (governamentais). 
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O efeito inicial do acionamento do fator de risco, por sua vez, foi classificado como 

incidente ou evento principal. Finalmente os eventos que se desdobram deste incidente crítico 

foram classificados como consequências. 

As ações com efeito intencional foram divididas de acordo com o tipo de evento que 

desejavam evitar ou atenuar efeitos. As com objetivo reduzir a probabilidade de ocorrência de 

determinada ameaça, ou reduzir seu potencial impacto ou ambos foram classificados como 

ações de mitigação (evitar que um incidente ocorra). As demais ações, de resposta, foram 

subdivididas em dois níveis: as que visam a agir sobre um evento indesejado já concretizado 

para reduzir seu impacto e agilizar a recuperação dos elementos afetados, foram classificadas 

como ações de resposta (Sodhi et al., 2012); as ações destinadas à remediação de efeitos que 

não puderam ser evitados integralmente foram classificadas como ações de remediação ou 

plano de resiliência. 

As características da ferramenta bow-tie, o diagrama bow-tie construído, o modelo 

conceitual e o formulário de entrevistas resultante são descritos em maior detalhe em seções 

adiante. 

3.2 ANÁLISE DO MODELO CONCEITUAL POR MEIO DE ESTUDO DE MÚLTIPLOS 

CASOS 

O modelo conceitual foi avaliado empiricamente por meio de estudo de múltiplos casos. 

O estudo de casos é uma estratégia empírica que possibilita estudar atributos gerais e relevantes 

da realidade, como são os processos das organizações, sobretudo em situações em que 

fenômeno e contexto não são passíveis de serem destacados um do outro de maneira clara.  

Essa não separação entre fenômeno e contexto determina outras características desse 

tipo de estudo, como: a existência de variáveis de interesse em número maior do que dados 

coletados; múltiplas fontes de dados como forma de prover convergência da análise e dar maior 

consistência aos resultados; e apoiar-se em proposições previamente desenvolvidas que 

orientam a coleta e análise de dados (Yin, 2015). 

Uma crítica comum ao método é quanto à possibilidade de generalização, sobre a qual 

Yin (2015, p. 22) argumenta que, assim como em outras estratégias de pesquisa, é referente a 

“. . . proposições teóricas e não a populações e universos”, de forma que o estudo de caso “. . . 

não representa uma ‘amostragem’, e o objetivo do pesquisador é expandir e generalizar teorias 

(generalização analítica) e não enumerar frequências (generalização estatística). ”. 
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Decidida a adoção do estudo de caso como estratégia para resolver o problema desta 

pesquisa, a definição da unidade de análise é “. . . crítica para o entendimento de como o estudo 

de caso pode se relacionar com qualquer corpo mais amplo de conhecimento”, permitindo 

comparações com estudos passados e futuros e até mesmo replicações (afetando, portanto, a 

análise da confiabilidade e da validade do estudo) (Yin, 2001, p. 35). Assim, para este trabalho, 

a unidade de análise os acidentes envolvendo o transporte de produtos perigosos. 

Na Figura 10 tem-se a sequência de etapas recomendada para estudos de caso. 

 

Figura 10 – Estudo de Múltiplos Casos 

Fonte: (Cosmos Corporation apud Yin, 2015, p. 64) 
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3.2.1 DESENVOLVIMENTO DO PROTOCOLO PARA COLETA DE DADOS 

O protocolo tem a finalidade de aumentar a confiabilidade da pesquisa de estudo de caso 

e guiar o pesquisador na forma como conduzirá a coleta dos dados, abrindo a possibilidade de 

replicar o mesmo processo em diferentes coletas, se necessário (estudo de múltiplos casos) 

(Yin, 2015). 

O protocolo para coleta de dados tem como base o formulário de pesquisa (Apêndice), 

dividido em quatro seções: 

Bloco 1) Aspectos gerais do estudo de caso como informações da empresa, cargo do 

entrevistado, tempo de experiência. 

Bloco 2) Descrição do acidente estudado.  

Bloco 3) Identificação dos principais fatores de risco, mitigação e resposta envolvidos 

nos acidentes estudados com base no modelo conceitual. 

Bloco 4) Sugestão de fatores observados nos casos que não estão presentes no modelo 

conceitual (risco, mitigação e resposta). 

3.2.2 COLETA DE DADOS 

Segundo Yin (2015) existem diferentes tipos de evidências utilizadas em estudos de 

caso, sendo elas: documentação, registros em arquivos, entrevistas, observações diretas, 

observação participante e artefatos físicos. Para validade externa da pesquisa, que se refere aos 

limites de generalização analítica dos resultados obtidos a uma teoria ampla, foi feita 

triangulação de diferentes procedimentos de coleta de dados: documentos, entrevistas 

semiestruturadas e observação direta. 

A observação foi realizada em reuniões mensais da Subcomissão Estadual de Estudos e 

Prevenção de Acidentes no Transporte Terrestre de Produtos Perigosos da Região 

Metropolitana de São Paulo em que especialistas de diversas áreas (públicas e privadas) 

discutem aspectos técnicos com a finalidade de aprimorar e aumentar a segurança no transporte 

rodoviário de produtos perigosos. Além desses debates são realizadas análises de acidentes mais 

relevantes que tenham ocorrido na região de estudo da subcomissão. 

A documentação utilizada como fonte de evidência, por sua vez, é composta pelos 

relatórios de atendimento dos casos selecionados, disponibilizados pela CETESB. 
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A parte empírica do trabalho é composta, ainda, pelas respostas obtidas de entrevista 

semiestruturada, aplicada a representantes das empresas envolvidas nos acidentes rodoviários 

de produtos perigosos, apontados no Quadro 8: 

Empresa Características  Cargo 
Tempo de 

empresa 

Tempo 

no cago 

Formação do 

entrevistado 

Duração da 

entrevista 

Empresa A 

Possui mais de 50 

anos no mercado, 

compra e revenda 

produtos químicos 

Encarregado 

logístico 
15 anos 15 anos 

Tecnólogo 

em Logística 
2 horas 

Empresa B 

Possui mais de 53 

anos de mercado, 

cooperativa que 

transporta líquidos 

inflamáveis 

Técnica de 

segurança do 

trabalho e 

supervisora 

logística 

30 anos 6 anos 

Técnica de 

segurança do 

trabalho 

1,5 hora 

Empresa C 

Possui 24 anos de 

mercado, transporte 

de produtos 

corrosivos. 

Coordenador 

Administrativo 
11 anos 3 anos 

Bacharel em 

Sistemas de 

informação 

1,5 hora 

Quadro 8 - Informações sobre os entrevistados 

O instrumento de coleta de dados é baseado no modelo conceitual que orientou as 

entrevistas semiestruturadas e buscou identifica fatores de riscos, ações de mitigação e respostas 

abordados pela literatura são observados pelo entrevistado no acidente estudado, com vistas a 

identificar fatores coincidentes e novos atributos apontados pelas empresas sobre o assunto. As 

principais percepções dos entrevistados foram transcritas no momento da entrevista. 

Para efeito da pesquisa foi mantido o anonimato dos entrevistados e das empresas uma 

vez que os casos envolvendo acidentes com produtos perigosos normalmente são controversos 

e o anonimato pretende proteger os entrevistados e obter respostas mais fidedignas possíveis 

(Yin, 2015). Os casos serão identificados com nomenclaturas denominadas como caso A, B e 

C. 

3.2.3 ANÁLISE DE DADOS 

Os dados oriundos da coleta serão analisados intra e intercasos, buscando-se identificar 

diferenças e semelhanças entre os casos, podendo dessa forma ser emitido um relatório de 

análise de conteúdo, conforme fundamentado por Miles e Huberman (1994).   

A análise intracaso consistirá na avaliação individual de cada caso, buscando-se 

constatações empíricas com base no modelo conceitual proposto. Posteriormente foi feita 

análise intercasos, que buscará semelhanças e diferença dos casos estudados, originando as 
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discussões dos dados coletados por meio de comparações, conforme proposto por Miles e 

Huberman (1994). 

3.3 PROPOSIÇÃO DE FRAMEWORK 

No processo de discussão dos dados foi feito o cruzamento do modelo conceitual com 

a pesquisa empírica, tendo como resultado a proposição do framework (Oliveira Neto, Leite, 

Shibao, & Lucato, 2017) 

 

Figura 11 – Composição do framework 

Dessa forma, o método utilizado neste trabalho possui uma parte teórica, composta pelo 

modelo conceitual construído com base na literatura e uma parte empírica, composta pela 

análise de documentos sobre acidentes no TRPP atendidos pela CETESB e entrevistas com 

integrantes de empresas envolvidas nesses acidentes. A parte empírica visa a validar o modelo 

conceitual para compor o framework final. 

O levantamento de informações por meio da literatura permite identificar diferentes 

fatores ligados aos riscos, medidas de mitigação e ações de resposta referente ao transporte de 

produtos perigosos e à logística urbana. Esses dados, após extraídos dos artigos recuperados na 

revisão sistemática, formam o modelo conceitual analisado sob a luz de dados empíricos 

coletados nos estudos de caso. O cruzamento das informações obtidas durante a entrevista com 

os especialistas com as informações obtidas anteriormente com a literatura, possibilitaram a 

elaboração e validação do framework proposto. 
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4 RESULTADOS 

Neste capítulo são descritos e analisados os dados coletados pelas entrevistas de campo 

com as três empresas responsáveis pelos veículos envolvidos nos acidentes selecionados para 

compor a amostra, conforme desenho de pesquisa de estudo de múltiplos casos sugerido por 

Yin (2015). 

A coleta de dados foi realizada durante três dias consecutivos no mês de Abril de 2017. 

Aos entrevistados foram apresentadas as informações do modelo conceitual proposto neste 

trabalho para identificar quais itens do modelo conceitual (teórico) foram ou não observados 

no acidente (prático). Os comentários sobre as circunstâncias em que cada fator de risco foi 

observado no acidente, sobre a justificativa das medidas de mitigação e ações de resposta serem 

adequadas àquele risco, sobre quais ações foram efetivamente tomadas e outras percepções dos 

entrevistados foram transcritas e são reproduzidas entre aspas. 

Foram considerados os fatores de risco, medidas de mitigação e ações de resposta 

adotados por cada uma das empresas em cada um dos acidentes, podendo, assim, obter um 

comparativo com o modelo conceitual proposto. Além dos itens identificados e sugeridos no 

questionário, outros fatores foram apresentados pelos entrevistados, o que colaborou para o 

incremento do trabalho proposto, como o risco de ausência de segurança pública e o fator 

compensação patrimonial. 

Com os dados coletados, o primeiro passo foram as análises intracaso, a avaliação 

individual de cada um dos acidentes, que possibilitou verificar evidências empíricas sobre os 

acidentes no transporte rodoviário de produtos perigosos (Miles, M. B., & Huberman, 1994). 

Após o estudo individual de cada um dos casos, foi realizada a análise intercasos, 

conforme proposta de Miles e Huberman (1994). Com essa técnica procura-se identificar 

semelhanças e diferenças entre os casos estudados, possibilitando, assim, a discussão dos dados 

por meio de comparações. 

4.1 RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO 

Nesta seção são apresentadas as análises intracasos dos dados coletados nas entrevistas 

orientadas pelo modelo conceitual com vistas a verificar validade das proposições elaboradas a 

partir do desenvolvimento do modelo. A sequência de apresentação das empresas seguiu a 

ordem de entrevistas realizadas. 
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4.1.1 ESTUDO DE CASO NA EMPRESA “A” 

A empresa “A” possui mais de 50 anos e revende produtos químicos de diferentes países 

de origem: Índia, China, Inglaterra e Brasil. Os produtos predominantes na comercialização e 

transporte pertencem à classe 8 (substâncias corrosivas), porém também são vendidos e 

transportados produtos das classes 5 (substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos), 6 

(substâncias tóxicas e substâncias infectantes) e 9 (substâncias e artigos perigosos diversos). 

Está localizada no município de Diadema, altura do Km 20 da Rodovia Imigrantes, com 

instalações divididas entre galpões e escritórios com dimensões em torno de 6 mil m². Possui, 

em média, 50 funcionários e, atualmente, realiza cerca de 20 viagens diárias com produtos 

perigosos. 

Possui certificação ISO 9001:2008 e passa constantemente por auditorias externas em 

busca de aperfeiçoamento do processo de manuseio dos produtos perigosos. O transporte dos 

produtos comercializados é efetuado com veículos próprios, adequados à legislação vigente. 

O entrevistado ocupa o cargo de encarregado logístico há 15 anos, e atua na gestão de 

todo armazenamento e transporte do material comercializado. A entrevista ocorreu nas 

dependências da empresa e teve duração aproximada de duas horas.  

4.1.1.1 O ACIDENTE – CASO A 

O acidente avaliado ocorreu no dia 07/06/2011, na Avenida do Cursino, altura do 

número 4805, Vila Morais, São Paulo como pode ser observado na Figura 12. O caminhão 

envolvido no acidente transportava quatro tipos de produtos perigosos na ocasião – peróxido 

de hidrogênio em solução aquosa a 50% (classe 5.1); ácido crômico sólido (classe 5.1); 

tricloroetileno (classe 6.1); cloreto de metileno (classe 61) – e apresentou vazamento de 

produto. Pessoas que passavam pelo local alertaram o motorista que havia produto escorrendo 

pela caçamba e caindo sobre a via. O funcionário imediatamente desceu do veículo e iniciou as 

tratativas necessárias ao atendimento à emergência química. Houve vazamento de 

aproximadamente 400 litros de produto para o asfalto, espalhando-se pelas sarjetas e via 

pública. 
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Figura 12 – Imagem de satélite do local do acidente do Caso A 

Fonte: “Avenida do Cursino, 4805” (2017). 

Foi constatado que o peróxido de hidrogênio em solução aquosa a 50%, produto 

transportado em um IBC (Intermediate Bulk Container) – que pode ser visto na Figura 13 –, 

apresentou vazamento próximo à válvula de transferência. O vazamento foi motivado por dano 

na lateral do reservatório por conta de contato físico de equipamento utilizado na transferência 

da carga, que estava na mesma carroceria. Segundo informações do entrevistado, ocorreu uma 

frenagem brusca do veículo pelo motorista, o que movimentou os produtos transportados na 

carroceria. Esse choque dos compartimentos gerou a perfuração do tanque.  

 

Figura 13 – Intermediate bulk container (IBC) 

Fonte: “Intermediate bulk container” (n.d.)  
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A empresa responsável pelo transporte acionou os órgãos competentes: CETESB, CET, 

Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, agentes da prefeitura municipal de São Paulo e empresa 

especializada em respostas a emergências químicas. 

Os procedimentos realizados foram: uso de mantas e produtos absorventes na carroceria 

do caminhão, uso de areia para absorção do produto acumulado nas barreiras e nas poças ao 

longo da via, e o recolhimento dos resíduos gerados e lavagem das vias públicas. Membros da 

Subprefeitura do bairro do Ipiranga acompanharam o trabalho da equipe de atendimento à 

emergência química de raspagem e varrição do pavimento e das sarjetas, e o recolhimento e 

destinação adequada dos resíduos sólidos gerados (areia, turfa, vermiculita e mantas 

absorventes). Os bombeiros realizaram a lavagem do asfalto e das sarjetas da Avenida do 

Cursino e das demais vias públicas do entorno com aproximadamente 4 mil litros de água. 

Dado que o produto transportado é nocivo se inalado ou posto em contato com a pele 

ou olhos, como medida de segurança, o Corpo de Bombeiros determinou a evacuação de 15 

pessoas que trabalhavam em uma indústria próxima à ocorrência. Foi necessário interromper o 

fluxo de veículos no local enquanto as equipes atuavam no atendimento a emergência, o que 

gerou um congestionamento local. A CET e a Polícia Militar desviaram o trânsito para ruas 

próximas. 

4.1.1.2 ANÁLISE INTRACASO – CASO A 

Apresentado o framework, o entrevistado apontou que itens verificou nas circunstâncias 

do acidente, destacando, primeiramente, os acontecimentos que levaram ao acidente. Na 

categoria riscos governamentais, o entrevistado apontou a morfologia da cidade como um dos 

riscos presentes na situação, tendo em vista que “a topografia local não é a mais indicada para 

circulação de veículos de carga, uma vez que possui um forte aclive e pode colaborar com a 

sobrecarga de utilização dos freios”. 

  Como mitigação a esse risco, o entrevistado apontou quatro itens: o levantamento de 

informações básicas inerentes ao transporte de produtos perigosos,  ressaltando que “é 

fundamental pra que tenhamos conhecimento prévio das condições do terreno e do produto 

transportado”; a manutenção preventiva, que “permite que o veículo esteja com 

funcionamento pleno de seus equipamentos”; o treinamento pessoal, que “mantém os 

funcionários habilitados para atuação em situações de emergência”; e os centros de 
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distribuição de carga e descarga “como locais apropriados de carga e descarga, evitando 

localidades impróprias para circulação”. 

O entrevistado indicou os seguintes fatores de risco operacionais: equipamentos 

danificados, já que “o recipiente que transportava o produto perigoso sofreu uma perfuração e 

ocasionou vazamento do produto”, e a fixação inadequada da carga, que poderia ter “evitado 

que o material se deslocasse”. 

Como maneira de mitigação ao risco de equipamento danificado, foram indicadas as 

seguintes medidas: a manutenção preventiva, “para que os dispositivos utilizados sempre 

estejam em boas condições”; e treinamento pessoal “para que possam ter condições de 

identificar as condições dos equipamentos de transporte”. Para mitigação da fixação 

inadequada, apontou-se o correto acondicionamento do material, sendo este último item o de 

maior significância nesse acidente, uma vez que “o veículo necessitou realizar uma frenagem e 

o material na carroceria se movimentou”. 

O entrevistado identificou, também, a falha humana como outro importante risco 

presente no acidente, já que “o motorista poderia ter mantido uma distância maior do veículo 

da frente e evitar a frenagem brusca”. Como forma de reduzir a probabilidade de ocorrência 

desse risco, foram identificados as seguintes medidas de mitigação: levantamento de 

informações básicas inerentes ao transporte de produtos perigosos para que, assim, seja 

possível “adequar a conduta dos funcionários”; a manutenção preventiva dos equipamentos, 

“reduzindo a chance de algum incidente por problema no equipamento”; a melhoria das 

condições de rodovia, “melhorando a dirigibilidade”; a ampliação do  treinamento pessoal, 

“atualizando as equipes com novas técnicas e procedimentos”. 

Após a ocorrência do vazamento, o entrevistado identificou quais ações respostas, 

descritas no modelo conceitual, foram tomadas na ocorrência. A primeira medida adotada pelo 

motorista do veículo foi dar início à execução do plano de resposta à emergência, cujas 

providências foram “entrar em contato com as equipes de atendimento a emergência química”, 

sinalizar e isolar o local para que se “evitasse qualquer tipo de risco a terceiros”, contando 

nessa etapa posteriormente com as equipes da polícia militar, corpo de bombeiros e CET.  

Foram feitas barricadas com areia e serragem para retenção e contenção de produtos 

dispersados, “evitando que eles percorressem maiores distâncias”. Os técnicos de atendimento 

a ocorrência determinaram a zona de atuação segura com especificação do raio de impacto, 

podendo dessa forma “atuar pontualmente nos locais de impacto”. 
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O intuito de toda operação tinha a finalidade de evitar maiores desastres e reduzir o 

tempo de atendimento a emergência “para que desdobramentos de maior impacto não 

ocorressem”. 

Durante toda a operação houve fiscalização da operação de resposta por “agentes 

públicos acompanharam a atuação das equipes de atendimento a emergência” quanto às 

condutas adotadas no caso e posterior tratamento dado aos materiais utilizados (como areia e a 

serragem, que tiveram correta destinação). 

Neste caso, a resposta ao acidente foi suficiente para liquidar o problema, não houve 

desdobramentos relacionados à árvore de eventos ou necessidade de atuação do plano de 

resiliência. 

Após o acidente, a empresa alterou a forma como efetua a amarração das cargas, um dos 

principais motivos do vazamento. Foram adotadas novas técnicas de fixação e, até o momento 

da entrevista não se tinha notícia de novos incidentes ocasionados por esse tipo de falha. 

Durante a avaliação do modelo conceitual proposto, o entrevistado informou que o 

framework contempla adequada e amplamente os fatores de risco, medidas de mitigação e ações 

de resposta ao incidente no transporte rodoviário de produtos perigosos. Foi sugerido a inclusão 

de nova etapa após o plano de resiliência que retratasse as possíveis penalizações e 

responsabilidades ambientais aos causadores dos impactos.  

Segundo avaliação do entrevistado o treinamento pessoal é a ação de mitigação mais 

importante no framework, e deve contemplar a atualização de toda cadeia logística envolvida 

no manuseio de produtos perigosos. 

Uma das dificuldades apresentadas pela empresa diz respeito à vasta legislação vigente 

e ao entendimento que os diferentes agentes da cadeia de transporte de produtos perigosos – 

sejam os fiscalizadores (Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária, CETESB) sejam os 

que atuam na operação (motorista, gestor da carga, empresa contratante) – fazem desses 

normativos. Em muitos casos, o desentendimento entre os órgãos fiscalizadores causa multas 

que não deveriam ser aplicadas, segundo entrevistado. 

Outro ponto levantado pelo entrevistado relacionado ao transporte de produtos 

perigosos é a rastreabilidade das embalagens utilizadas no transporte. A utilização de produtos 

homologados por órgãos competentes é fundamental, uma vez que o fabricante da embalagem 

também é responsável caso ocorra qualquer tipo de problema com o compartimento de 

transporte.  
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4.1.2 ESTUDO DE CASO NA EMPRESA “B” 

Com mais de 53 anos de mercado, a empresa “B” é uma cooperativa que atua no setor 

de transporte de produtos químicos. Os produtos, em sua maioria, são oriundos de refinarias de 

petróleo, pertencentes à categoria de classe 3 da classificação da ONU (líquidos inflamáveis). 

Está localizada no município de São Caetano do Sul, na Região Metropolitana de São 

Paulo. Atualmente, possui 130 cooperados que realizam, em média, 120 viagens diárias com 

produtos perigosos. 

Possuem certificação SASSMAQ (Sistema de Avaliação de Saúde, Segurança, Meio 

Ambiente e Qualidade) e são constantemente sujeitos a auditorias de qualidade das empresas 

contratantes. Os cooperados utilizam veículos próprios que seguem rigorosamente as 

exigências legais e outros requisitos exigidos pelas empresas contratantes. 

A participante da entrevista exerce as funções de técnica de segurança do trabalho e 

supervisora logística, atuando na área de treinamentos e na gestão do material transportado. 

Trabalha na empresa há mais de 30 anos e atua nesse cargo há mais de seis anos. 

4.1.2.1 O ACIDENTE – CASO B 

O acidente avaliado ocorreu no dia 13/02/2016, na Avenida dos Bandeirantes, altura do 

viaduto Santo Amaro, Vila Olímpia, São Paulo, como pode ser observado na Figura 14. 

 

Figura 14 – Imagem de satélite do local do acidente do Caso B 

Fonte: “Avenida dos Bandeirantes” (2017). 
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O caminhão transportando 20.000 litros de combustível, divididos em 10.000 litros de 

gasolina e 10.000 litros de etanol (ambos de classe 3, líquidos inflamáveis) ao cruzar a avenida, 

autorizado pelo sinal verde do semáforo, foi atingido na lateral por um outro caminhão 

carregado com sacos de açúcar, que ultrapassou o sinal vermelho do semáforo. 

No ato da colisão houve danos às válvulas de alimentação responsáveis pelo 

abastecimento da carga de combustível, o que provocou vazamento de 70% da carga de gasolina 

(7 mil litros). A carga de etanol permaneceu intacta.   

Com a colisão, o combustível começou a queimar imediatamente e a queima do 

combustível derreteu o açúcar que estava no outro caminhão. Os motoristas saíram ilesos dos 

veículos. A queima do combustível destruiu os dois veículos e interditou a circulação de 

veículos pela avenida dos Bandeiras e no viaduto Santo Amaro. Houve restabelecimento da 

circulação posteriormente.  

 

Figura 15 – Impactos do acidente do caso B 

Fonte: “Viaduto Santo Amaro...” (2016). 

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e, prontamente, atuou na extinção do 

fogo. Com aumento da temperatura no local, existia risco de incêndio ao outro compartimento 

de combustível. Por esse motivo, após a extinção do incêndio os bombeiros atuaram no 

resfriamento do compartimento intacto.  

A equipe da CETESB também esteve no local auxiliando os bombeiros na verificação 

da temperatura do tanque não violado e avaliando as possíveis contaminação. Assim que os 

trabalhos de resfriamento e normalização cessaram, as equipes da CETESB verificaram que 

houve contaminação do ar com a queima do combustível, o asfalto do local permaneceu com 



76 

 

 

 

crostas de açúcar derretido e a estrutura do viaduto foi danificada devido à alta temperatura que 

permaneceu exposto e que não houve contaminação a camadas de solo. 

Além das duas instituições já citadas, também atuaram no atendimento ao acidente: 

Defesa Civil Municipal, CET, Polícia Militar, Eletropaulo, representantes da transportadora de 

combustíveis, a empresa expedidora da carga de combustível, representantes de seguradoras de 

carga, equipes de atendimento à emergência química e representantes da empresa 

transportadora do açúcar.  

As equipes de atendimento à emergência química fizeram o transbordo do combustível 

não queimado, rasparam o açúcar derretido da pista e destinaram esse material para incineração, 

assim como recomendado pela legislação vigente. 

4.1.2.2 ANÁLISE INTRACASO – CASO B 

Apresentada ao framework e questionada sobre o acidente em questão, entrevistada 

identificou riscos, suas respectivas mitigações e respostas relativas ao estudo proposto. Em 

riscos operacionais a entrevistada identificou a colisão como “fator de grande importância, 

mesmo que ocasionado por terceiros. A empresa deve estar preparada esse tipo de situação para 

agir da melhor forma e assim evitar incidentes”.  

Como ações de mitigação relacionadas ao risco de colisão, a entrevistada apontou as 

seguintes ações praticadas pela empresa: o levantamento das informações relativas ao 

transporte de produtos perigosos “detalhando os itens que poderão implicar em colisões”; o 

estabelecimento de horários alternativos de entrega “utilizando as ruas e avenidas em 

horários de menor fluxo de veículos”; identificação de rotas críticas “mapeando os pontos 

com maior incidência de colisões”; treinamento pessoal “para que os funcionários saibam 

dirigir de forma defensiva”; e por fim, redução no número de veículos que circulam pela 

cidade “otimizando a carga, evitando que dois veículos circulem caso um possa atender às 

necessidades da entrega”. 

Em riscos governamentais, a falta de políticas governamentais foi assinalada pela 

entrevistada, que justificou a escolha: “a ausência de participação do governo no planejamento 

de transporte”, informando melhores rotas, por exemplo, auxiliaria empresas de todo setor a 

reduzir probabilidades de acidentes. Como medida mitigadora a esse risco foi apontada a 

necessidade de simulação, projeções, otimizações e modelagens do sistema de transporte “por 
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órgãos governamentais para possam ajudar as transportadoras a superar as dificuldades de 

planejamento”. 

Ainda com relação aos riscos governamentais relacionados, os horários de entrega 

estão relacionados à possibilidade de acidentes, já que, segundo a entrevistada, “aumentam as 

chances de acidente devido às exigências de entrega em horário comercial” para várias 

empresas do setor. Isso aumenta a concentração de veículos em certos horários bem como a 

maior chance de ações imprudentes dos motoristas para chegarem ao local de entrega no 

horário. Como mitigação foi apontada a horários alternativos de entregas “reduzindo assim 

o número de veículos que circulam na cidade e consequentemente, a chance de acidentes”. 

Foi sugerido no protocolo de pesquisa a inserção do risco falta de segurança pública em 

riscos governamentais, um importante fator não detectado na revisão da literatura, mas que, 

segundo a entrevistada, está presente na rotina do transporte de produtos perigosos e pode 

ocasionar graves acidentes. Segundo a entrevistada, “a falta de segurança pode gerar roubo da 

carga, aumenta a probabilidade do acidente, uma vez que a carga de produtos perigosos fica à 

mercê dos criminosos. No último ano, sofremos uma média de três assaltos por mês”.  

A entrevistada apontou três medidas mitigadoras para esse risco: a necessidade de 

aumento do policiamento em locais de maior risco “para inibir a ação de criminosos” e a 

implantação de semáforos inteligentes “que permaneçam no amarelo piscante, permitindo que 

o condutor não pare o veículo (se possível) em semáforos de maior risco de assaltos” e a 

utilização de escoltas, “reduzindo assim a probabilidade de assaltos”. 

 Dando continuidade à análise do acidente foram apontadas como respostas praticadas 

durante esse caso a execução do plano de resposta a emergência “com a ligação telefônica 

do motorista para a sede [da empresa] pedindo para acionar as autoridades competentes”, 

buscando a redução no tempo de atendimento a emergência, para, assim, “evitar danos 

maiores”. 

O início da operação contou também com a correta sinalização e isolamento do local 

“evitando que veículos ou pedestres circulassem próximos ao acidente”. Posteriormente, houve 

a retenção e contenção de produtos dispersados “isolando o vazamento de combustível no 

entorno e controlando o fogo”. 

Parcerias empresariais por meio dos órgãos competentes (bombeiros, CET CETESB, 

Defesa Civil, Eletropaulo, etc.) e empresas privadas envolvidas foram importantes para agilizar 

a contenção dos impactos do acidente: “para que cada empresa atuasse em sua especialização, 

evitando explosão e desdobramentos do acidente”. 
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A atuação em zonas seguras, com a especificação do raio de impacto “foi verificada 

e utilizada pelas equipes de trabalho, possibilitando relativo controle sobre a ação”; e, por fim, 

a fiscalização da operação de resposta “ocorreu o tempo todo pelos agentes e representantes 

das empresas envolvidas”. 

Após a ação de respostas foram detectados desdobramentos ocasionados pelo incidente 

que não foram resolvidos pelas ações de resposta, como: o derretimento do açúcar em virtude 

do calor do fogo sobre a manta asfáltica momentaneamente impactou a superfície do solo; o 

incêndio propagou radiação térmica, derretendo a fiação elétrica e de telecomunicações que 

passava pelo local, além de comprometer a estrutura civil do viaduto Santo Amaro; a sociedade 

foi impactada quanto à mobilidade da região, uma vez que o viaduto permaneceu fechado 

parcialmente por seis meses, alterando o fluxo local. 

Dois itens foram apontados pela empresa como importantes na superação desses 

problemas (utilizados como plano de resiliência, portanto): a descontaminação da área 

atingida com “a raspagem do açúcar derretido sobre o asfalto e incineração do produto; e a 

identificação e documentação de lições aprendidas para diminuir a probabilidade de 

ocorrência de novos acidentes do tipo ou, não impossibilidade de evita-los, saber como agir 

mais rápida e efetivamente. 

Com relação a esse último grupo de ações, a empresa informou que esse tipo de acidente 

foi alvo de diversos debates e discussões na cooperativa, servindo de exemplo e correção de 

possíveis desvios nos padrões da empresa. Paradas ergonômicas para movimentação e 

estimulação física dos motoristas e utilização de rotogramas que determinam melhores fluxos 

de viagem foram implantados posteriormente para melhorar as condições de trabalho.  

Um sistema denominado “Entorno” que emite, distribui, recebe e envia mensagens 

relacionadas às condições atuais das rodovias (buracos, deslizamentos, congestionamento). 

Dessa forma, motoristas que estão em determinados locais ficam sabendo das reais condições 

das vias e podem alterar o percurso para evitar situações de risco com o transporte de produtos 

perigosos. 

Foi sugerida pela entrevistada a inserção do item compensação patrimonial do plano de 

resiliência como possível medida a ser adotada pelas empesas, uma vez que o ressarcimento 

financeiro poderá ocorrer diante do desastre causado pelo acidente. Nesse acidente, até o 

momento da entrevista, não houve esse tipo de imposição pelos órgãos públicos, porém esse 

fator está presente no dia a dia das empresas que oferecem o transporte de produtos perigosos. 



79 

 

 

 

A entrevistada disse reconhecer semelhança entre os fatores apontados no modelo 

conceitual de riscos, mitigações e respostas e o atual panorama de transporte de produtos 

perigosos, acrescido do risco de falta de segurança pública e do item compensação patrimonial 

no plano das possíveis resiliências.   

4.1.3 ESTUDO DE CASO NA EMPRESA “C” 

Com 24 anos de mercado, a empresa “C” é uma cooperativa que atua no transporte de 

produtos perigosos. A principal categoria de produtos transportada pertence à classe 8 de acordo 

da classificação ONU (substâncias corrosivas). Está localizada no município de Mauá - SP, 

Região Metropolitana de São Paulo, distante, aproximadamente, 25 Km da capital paulista. O 

grupo de cooperados é de aproximadamente 250 pessoas que realizam, em média, 70 viagens 

diárias com produtos perigosos. 

Participam do Sistema de Gestão de Programa Atuação Responsável e possuem 

certificação SASSMAQ, ambas iniciativas da Associação Brasileira da Indústria Química. Os 

veículos são de propriedade de cada cooperado e todos devem acatar as determinações e seguir 

os procedimentos determinados pela cooperativa. 

O participante da entrevista está na empresa há mais de 11 anos e ocupa o cargo de 

Coordenador Administrativo há três anos. Possui formação de Sistemas de Informação, atuando 

na área de treinamentos, certificações, fiscalização, procedimentos e operacionalização dos 

produtos transportados. 

4.1.3.1 O ACIDENTE – CASO C 

O acidente avaliado ocorreu no dia 25/08/2016, na Rodovia SP 332, altura do Km 

27,750 Sul - São Paulo como pode ser observado na Figura 16. 

Um caminhão transportando 7,4 toneladas de hipoclorito de sódio, substância corrosiva 

(classe 8), envolveu-se em uma colisão com dois outros veículos e tombou. Apesar do acidente, 

não houve vazamento da carga e, posteriormente, foi possível realizar o transbordo do material. 

Segundo o entrevistado, a colisão ocorreu devido às más condições da via somadas à imperícia 

de um dos motoristas envolvidos no caso. 

O isolamento do local foi realizado pelas equipes da Policia Rodoviária Estadual e do 

Corpo de Bombeiros, que estiveram presentes na ação. A transportadora cujo veículo tombou 
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acionou a empresa habilitada para o atendimento à emergência química, que realizou a operação 

de transbordo e averiguou possíveis vazamentos, tendo diagnosticado a não-ocorrência de 

vazamentos. Equipes da CETESB estiveram no local para fiscalizar a ação e monitorar atuação 

das empresas. 

 

Figura 16 – Imagem de satélite do local do acidente do Caso C 

Fonte: “SP 332 – km 27750” (2017). 

O acidente interditou parcialmente a Rodovia por aproximadamente seis horas, tempo 

necessário para finalização e realização de perícia, já que duas pessoas se feriram na colisão – 

devido ao choque em si e não à toxicidade do produto perigoso transportado. 

4.1.3.2 ANÁLISE INTRACASO – CASO C 

Diante do ocorrido o entrevistado identificou os fatores de risco, mitigação e resposta 

presentes no acidente. Dos riscos governamentais, o entrevistado apontou as condições e regras 

obsoletas de trânsito como um dos riscos presentes no acidente, uma vez que “as placas de 

sinalização não alertavam os motoristas para redução da velocidade devido às más condições 

do asfalto”. Como medida mitigadora a esse risco foi apontado o roteamento do transporte 

fazendo que “determinadas rodovias sejam evitadas, reduzindo a chance de acidentes”. 
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A falta de infraestrutura também foi apontada como fator de risco nesse acidente, 

devido às “poucas placas de sinalização, más condições da via, ausência de lombadas ou radares 

que controlem a velocidade”. Como mitigação foram elencados os itens de levantamento das 

informações relacionadas ao transporte de PP para “mapear o ambiente em que o veículo 

circulará” e a melhoria das condições da via, permitindo “maior segurança aos veículos que 

nela circulam”. 

Ainda nos itens governamentais, o aspecto morfologia da cidade foi apontado como 

item de risco, uma vez que “as rodovias foram surgindo de acordo com o crescimento da região, 

sem levar em consideração as características do local”. Como mitigação a esse risco, o 

entrevistado apontou a melhoria das condições das vias, para “minimizar o risco [de acidente] 

nas curvas do local”. 

Dos riscos operacionais, o risco de colisão foi sinalizado pelo entrevistado como 

relevante, uma vez que “o tombamento da carga aconteceu por causa do choque dos três 

veículos”. Para reduzir a probabilidade dessa ocorrência, identificou quatro medidas 

mitigatórias: levantamento das informações relacionadas ao transporte de produtos 

perigosos, “priorizando os produtos que serão transportados e o destino da carga”; 

identificação das rotas críticas para que assim possam “verificar a existência de alternativas, 

o que não foi possível neste acidente”; roteamento do transporte, procurando, assim “ajustar 

a melhor rota de circulação da carga, a  oferecer menor risco em caso de acidente”; e, por fim, 

o treinamento da equipe pra que “possam atuar de forma ágil caso algum imprevisto ocorra”. 

Na categoria de riscos humanos, o entrevistado apontou a falha humana como um dos 

riscos presentes no acidente, uma vez que “o motorista fez um movimento brusco com o volante 

após a colisão o que contribuiu com para o tombamento do veículo”. Como forma de mitigar 

esse risco, a cooperativa foca no treinamento dos funcionários e implantou “restrição de 

circulação dos produtos das 22h às 6h da manhã”. Segundo estatísticas da empresa, a maior 

incidência de acidentes ocorria das 22h às 6h. Por esse motivo a cooperativa decidiu não efetuar 

mais transporte nessa faixa horária. Segundo o entrevistado, esse horário é feito para que os 

cooperados descansem. 

O representante da empresa identificou ações de resposta praticadas após o incidente 

analisado. As respostas adotadas foram suficientes para sanar os problemas, tendo se mostrado. 

A execução do plano de resposta emergência “foi o primeiro item colocado em ação, com 

acionamento da empresa especializada e dos órgãos competentes”.  A finalidade dos 
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“constantes treinamentos oferecidos pela cooperativa aos funcionários” é com intuito de 

redução no tempo de atendimento a emergência, fato ocorrido durante esse evento. 

A sinalização e isolamento do local foram efetuados para que outros acidentes não 

fossem desencadeados e as pessoas fossem mantidas a uma distância segura do acidente. Não 

houve vazamento do produto, porém o risco de vazamento existia e o local estava preparado 

para reagir a essa eventualidade.  

Equipes de fiscalização da operação de resposta, tanto dos órgãos governamentais 

(CETESB e Bombeiros) quanto da empresa transportadora, mantiveram atenção durante todo 

o processo para evitar desdobramentos futuros. 

O entrevistado apontou como item determinante na mitigação de riscos dos acidentes 

envolvendo o transporte de produtos perigosos a restrição de circulação dos veículos durante o 

horário das 22h às 6h, sendo essa a principal medida adotada durante o último ano. Constantes 

treinamentos à equipe também são valorizados na cooperativa, uma vez que a legislação altera 

constantemente e há necessidade de que os estejam atualizados. 

Os possíveis impactos financeiros gerados a partir de um acidente envolvendo o 

transporte de produtos perigosos foi outro assunto abordado pelo entrevistado. As penalizações 

financeiras de órgãos governamentais, normalmente ligados a aspectos ambientais, e o 

ressarcimento por danos patrimoniais podem levar a empresa a falência, sendo necessária a 

adoção de medidas que inibam qualquer tipo de consequência que necessite de compensação 

patrimonial, sendo este último termo sugerido para inclusão no framework na categoria 

resiliência.  

4.2 ANÁLISE INTERCASOS 

Com o objetivo de avaliar as semelhanças e diferenças entre os apontamentos feitos 

pelos entrevistados, nesta sessão é  realizada a análise intercasos, conforme fundamentado por 

Miles e Huberman (1994). Foram analisadas as semelhanças e diferenças nos resultados obtidos 

a partir das entrevistas realizadas com especialistas sobre o transporte de produtos perigosos 

em cada um dos acidentes. 

Por mais que os casos tenham causas e desdobramentos diferentes, o comparativo com 

o modelo conceitual entre todos os casos poderá apresentar semelhanças e diferenças quanto 

aos riscos que causaram o incidente, e às medidas de mitigações e de resposta adotadas para 

solução do caso ou que poderiam ter evitado seus desdobramentos. 
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No Quadro 9 foram elencadas as semelhanças e diferenças identificadas nos diferentes 

casos. Nas situações em que houve coincidência de apontamentos, foram mantidas as letras 

correspondentes ao caso, já nos casos em que não houve essa coincidência foram mantidas as 

nomenclaturas isoladas de cada um dos casos.  

Na avaliação intercasos, foi possível constatar que diferentes entrevistados, cada um 

avaliando seu caso, conseguiram apontar itens de risco mitigação e resposta contidos 

coincidentes no modelo conceitual proposto. Em algumas circunstâncias, houve coincidência 

de fatores, em outras não. 
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Quadro 9 – Análise intercasos 
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4.2.1 RISCOS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

Tendo sido citado em dois casos (“B” e “C”) o risco colisão foi o único a se repetir nos 

casos estudados, tendo sido consideradas três medidas mitigadoras em comum entre esses 

casos: o levantamento das informações básicas inerentes ao transporte, a identificação das 

rotas críticas e o treinamento pessoal. Porém, outras medidas foram indicadas pelos 

entrevistados individualmente, como: a redução do número de veículos que circulam pela 

cidade e a implantação de horários alternativos de mercadorias pelo respondente da 

empresa “B”, e no caso da empresa “C”, o roteamento do transporte de produtos perigosos. 

As ações de mitigação que mais foram comuns entre os casos foram:  levantamento 

das informações básicas inerentes ao transporte e o treinamento pessoal, seguidos de 

manutenção preventiva dos veículos, melhoria das condições das rodovias e o 

acondicionamento correto da carga. 

Outros fatores que também apareceram mais que uma vez nas entrevistas entre os casos 

foram o roteamento do transporte de PP e a entrega de mercadorias em horários 

alternativos. 

Pode-se notar que a percepção dos entrevistados com relação à mitigação dos riscos 

possui diferentes níveis. Por exemplo, no caso do risco morfologia da cidade, apontados pelas 

empresas nos acidentes “A” e “C”, o entrevistado “C” apontou apenas a melhoria das 

condições das rodovias como ação de mitigação, enquanto o entrevistado da empresa “A” 

apontou quatro ações: levantamento das informações básicas inerentes ao transporte, 

manutenção preventiva dos veículos, treinamento pessoal e a utilização de centros de 

distribuição, carga e descarga para essa finalidade. 

As falhas humanas foram consideradas de grande representatividade na empresa “A”, 

já que cinco ações mitigatórias foram informadas pela empresa: levantamento de informações 

básicas inerentes ao transporte, manutenção preventiva dos veículos, melhorias das 

condições das rodovias, acondicionamento correto do material e treinamento pessoal, 

sendo esta última a única que também foi apontada pela empresa “C”. Neste fator de risco, 

falhas humanas a empresa B não indicou essa falha em seu acidente. 

Uma diferença a ser destacada é a dos horários de circulação. Enquanto a Empresa “B” 

considera importante utilizar horários alternativos ao horário comercial (9h-18h) e ao horário 

de pico (a considerar o horário de rodízio de veículos em São Paulo, das 7h às 10h e das 17h às 
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20h), a Empresa “C” considera que o horário das 22h às 6h não deva ser utilizado por conta de 

risco humano (sonolência). 

4.2.2 AÇÕES DE RESPOSTA 

As ações de resposta apresentaram maior convergência entre as empresas, mostrando 

uma semelhança as ações adotadas após a ocorrência dos incidentes. Segundo os entrevistados, 

para cada tipo de acidente existe um tipo de resposta, porém algumas medidas acabam sendo 

comuns. Nos casos estudados, quatro medidas obtiveram senso comum. 

Foram apontados nos três casos “A”, “B” e “C” as respostas execução do plano de 

resposta à emergência, o que demostra que todas elas possuíam algum tipo de preparo para o 

caso de acidente. A redução no tempo de atendimento à emergência também foi apontada 

como essencial: na tomada de decisões quanto às medidas necessárias a serem adotadas, 

evitando desdobramentos. 

O isolamento e sinalização do local para comunicar as demais pessoas sobre os 

possíveis danos que o acidente pode causar e a fiscalização intensiva da operação de resposta 

para impedir execução de procedimentos inadequados para o tratamento da ocorrência também 

foram apresentados como práticas adotadas pelas empresas nos incidentes.  

Foram apontadas outras ações de resposta pelos entrevistados das empresas “A” e “B”, 

como: a retenção e contenção dos produtos dispersados e a detecção da zona de atuação 

segura com especificação do raio de impacto. A coincidência deve-se ao fato de que nos dois 

ocorreu vazamento de produto e, por isso, essas medidas foram necessárias, o que não ocorreu 

no caso “C” em que o produto se manteve contido dentro do compartimento de transporte. 

O caso “B” foi o que mais apresentou tipos de respostas e aplicação do plano de 

resiliência em seu acidente, fatores como descontaminação da área atingida, identificação 

de lições aprendidas, parcerias empresariais para tomada de decisões, impactos 

ambientais, incêndio e sociedade impactada foram exclusivamente sinalizadas pela 

entrevistada dessa empresa, sendo está a única que assumiu a implantação desse tipo de ação. 
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5 DISCUSSÃO DA PESQUISA DE CAMPO 

A realização das entrevistas permitiu constatar que, para cada risco do transporte 

rodoviário de produtos perigosos, existe ao menos uma mitigação associada, sendo possível 

utilizar elementos dos acidentes para exemplificar essa constatação. Por exemplo, nos casos 

“A” e “C”, a morfologia da cidade foi identificada como risco presente nos acidentes, tanto 

nas condições de aclive no caso “A” quanto na sinuosidade da pista do caso “C”. Para atenuar 

esse risco, essas empresas apontaram cinco ações de mitigação, sendo: (i) melhoria das 

condições das rodovias, para que regiões com curvas e inclinações sejam mais seguras por 

conta da boa condição do asfalto; (ii) levantamento de informações sobre transporte de produtos 

perigosos pela empresa “A”, que abrange o tipo de material transportado, via de circulação e 

acondicionamento para evitar acidentes por meio do planejamento de rotas e adequação do 

veículo. (iii) manutenção preventiva do veículo, com os reparos preventivos nos freios do 

caminhão. (iv) O treinamento pessoal, preparando o motorista para possíveis eventualidades 

e imprevistos, foi apontado pela empresa “A”. Foram identificadas pesquisas que apenas 

descreveram os riscos, ou a discorreram, sobre as ações de mitigação e de resposta, 

isoladamente, sem conectar, explicitamente, um risco a uma mitigação específica ou a uma 

resposta, em especial. Por exemplo, Milazzo (2002) e Schweitzer (2006) abordam o risco sobre 

a morfologia da cidades, porém não apresentam nenhum dos meios mitigatórios apontados 

pelos entrevistados. Já Oggero, Darbra, Muñoz, Planas, & Casal (2006) e Ren, Yuan, Wang, 

Zhang, & Li (2012) citam ao menos três dos itens abordados pelo entrevistado (treinamento, 

manutenção, melhoria das vias). 

O desenvolvimento das entrevistas permitiu constatar exemplos práticos de conexões 

entre ações mitigatórias e os riscos a que são direcionadas. É o caso da fixação inadequada da 

carga no caso “A”, que desencadeou o deslocamento do material com a frenagem abrupta do 

veículo, ocasionando o acidente que, por sua vez derramou produto na pista. Nessa situação a 

mitigação pertinente segundo o entrevistado é o acondicionamento correto da carga para evitar 

situações desse tipo. Os trabalhos de Chakrabarti & Parikh (2012) e H. Yang, Zhao, Du, & 

Wang (2012) apresentam argumentos de que ações mitigatórias de acondicionameto correto da 

carga possui relação com risco de fixação inadequada da carga, coincidindo com os 

apontamentos elaborados pelo entrevistado.   

Outra exemplificação de riscos operacionais que se pode observar está presente nos 

casos “B” e “C” em que houve relacionamento dos acidentes envolvendo o risco de colisões, 

presente tanto no choque entre os dois caminhões embaixo do viaduto seguido de vazamento e 
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incêndio (caso B), quanto na colisão seguida de tombamento de carga do caso C. As duas 

situações provocaram impactos na mobilidade urbana, em graus diferentes, tendo sido iniciadas 

por uma colisão. Apontados como ações de mitigação para as colisões nos casos “B” e “C”, o 

levantamento de informações básicas inerentes ao transporte e a identificação das rotas 

críticas foram elencados pelas duas empresas como importantes fatores, coincidindo entre os 

entrevistados esses mesmo quesitos. Esses resultados estão de acordo com os estudos de 

Chakrabarti e Parikh (2011b) e Horton, Berkowitz, Haugh, Orr, & Kaye, (2003): para que o 

risco colisão, fator mais citado nos artigos pesquisados, possa ser mitigado, há a necessidade 

de constante levantamento de informações relacionadas ao transporte de produtos 

perigosos para disseminação de treinamentos aos funcionários, alinhando o correto manuseio 

dos produtos com as práticas adequadas dos funcionários, coincidindo dessa forma com o 

abordado pelos entrevistados. 

Foi identificado o risco relacionado à falta de segurança pública, inserido como novo 

fator pelo entrevistado da empresa “B” e enquadrado na categoria de riscos governamentais. 

Esse risco não havia sido abordado nas pesquisas realizadas na Europa, Estados Unidos e Ásia1 

porque a segurança pública é menos problemática do que em locais como o Brasil. A falta de 

segurança pública no Brasil gera roubos de cargas e pode causar graves acidentes, uma vez que 

outras pessoas não-treinadas podem passar a manipular o material de natureza perigosa furtado. 

Além disso, em situações de perigo, os motoristas podem tomar ações imprudentes, como 

avançar o sinal vermelho, aumentar a velocidade, efetuar manobras inadequadas. Como medida 

de mitigação a empresa apontou a necessidade de policiamento eficiente do transporte, escolta 

armada e semáforos inteligentes, sendo o apontamento desses itens uma contribuição relevante 

à literatura pesquisada.  

Esses resultados, em partes, refletem o que já era apontado pela literatura, mas de forma 

esparsa, não concentrados em um esquema amplo – que contemple todos os níveis de risco e 

de ações para atenuá-los – e organizado – relacionando ações com os riscos a que se referem –

, como o framework proposto por este, baseado na metodologia bow-tie. Portanto, o estudo 

contribui com a melhoria da prática organizacional devido a oportunidade de evitar problemas 

na mobilidade urbana das cidades, uma vez que a adoção do modelo proposto nessa dissertação 

poderá reduzir a probabilidade de ocorrência de acidentes e desenvolver meios para a mitigação 

do risco. 

                                                 

1 Proxy de criminalidade - taxa de homicídio a cada 100 mil habitantes: Itália 0-1, EUA 2-5, China 1-2, 

Índia 2-5 e Brasil > 20 (United Nations Office on Drugs and Crime [UNODC], 2013). 
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Outro resultado relevante obtido por meio das entrevistas foi que os incidentes 

ocorridos no transporte rodoviário de produtos perigosos estão relacionados com 

possíveis respostas, sendo exemplificada com situações comentadas pelos entrevistados, uma 

vez que, nos três estudos de caso, as seguintes ações de resposta foram observadas: (i) execução 

do plano de resposta; (ii) sinalização e isolamento do local (15 pessoas no caso A ); (iii) 

redução no tempo de atendimento a emergência (objetivo declarado pelas três empresas nas 

ações de resposta ao incidente, não tendo passando de 20 minutos o tempo para início dos 

atendimentos); e constante (iv) fiscalização da operação de resposta com equipe da CETESB. 

Essas quatro ações adotadas pelas empresas estão de acordo com as pesquisas científicas, sendo 

estas medidas as primeiras ações adotadas indicadas no atendimento do acidente para redução 

do impacto na mobilidade e no meio ambiente ao mínimo possível. Horton et al.(2003), Wang 

et al. (2016) e Oliveira (2014) reforçam a necessidade de  sinalização adequada e de correta 

alteração no tráfego para otimização da mobilidade e redução da probabilidade de novos 

acidentes. Para Chakrabarti e Parikh (2013a), a remoção de pessoas do entorno do acidentes 

reduz o risco potencial da ação dos produtos perigosos em caso de acidente e a fiscalização por 

órgãos competentes. 

Outra exemplificação quanto à relação entre incidentes e respostas pode ser observada 

nos casos “A” e “B”. Devido à natureza dos acidentes foram adotadas medidas para retenção e 

contenção de produtos dispersados. No caso “A”, barreiras com sacos de areia, e no caso 

“B”, mantas que absorveram o material vazado, fizeram esse trabalho de contenção, 

diferentemente do Caso “C” que não houve necessidade dessa atitude. Esses mecanismos de 

atuação evitaram que o material trasbordado percorresse grandes distancias e assim 

impactassem uma área maior, assim como apontado na literatura. (Chakrabarti & Parikh, 2012). 

Também, nos casos “A” e “B”, a determinação zona de atuação segura com especificação do 

raio de impacto foi executada para que os técnicos de atendimento à ocorrência pudessem 

atuar de forma pontual e segura, corroborando o apresentado por Ren et. al (2012), que 

argumenta sobre a necessidade de determinar áreas com possibilidade de serem impactadas, 

dando maior segurança aos trabalhadores.  

Esses resultados demonstram que as ações de resposta aos incidentes envolvendo o 

transporte de produtos perigosos necessitam de medidas ágeis e eficientes, a tempo de 

minimizar o impacto das ocorrências. Essas ações observadas nas três empresas, confirmam o 

apontado nas pesquisas de Ren et. al (2012), Horton et al.(2003), Wang et al. (2016), Oliveira 

(2014), Chakrabarti e Parikh (2013a), tendo sido identificadas quatro ações que deverão estar 

presentes no grupo de medidas a serem adotadas pelas empresas que efetuam transporte de 
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produtos perigosos em caso de acidentes, a fim de se minimizar impactos na mobilidade ao 

meio ambiente. 

Outro importante achado que se pode observar nos resultados é que na falha da resposta 

no transporte rodoviário de produtos perigosos poderão ocorrer incidentes mais graves 

(impacto ambiental, social, humano e na mobilidade urbana) sendo necessária atuação de 

plano de resiliência. Isso pode ser ilustrado pelo caso B, em que houve impactos ambientais 

com a contaminação do solo, radiação térmica e lançamentos para atmosfera devido à 

queima do combustível, interdição do viaduto, provocando impacto na mobilidade da região. 

Para tanto, foram tomadas ações de resiliência como a reforma do viaduto, descontaminação da 

área e identificação das lições aprendidas. Assim, esses resultados estão de acordo com as 

pesquisas de Chiou (2016), mostrando que os incidentes poderão interferir na sociedade se não 

controladas inicialmente. Chakrabarti & Parikh (2011c, 2013a) complementam essa afirmação 

abordando os desdobramentos ocasionados pela radiação térmica, tornando-se um dos fatores 

críticos de um acidente se não controlado no início (fato que ocorreu). Cordeiro, Bezerra, 

Peixoto, & Ramos (2016) indicaram a sociedade como uma das principais vítimas dos 

acidentes, já que a capacidade de destruição das chamas normalmente é impactante. Horton 

(2003) menciona a  necessidade de adoção de planos de resiliência para a descontaminação do 

solo e eliminação de vestígios do material. Além disso, ações a identificação e documentação 

de lições aprendidas, são necessárias no plano de resiliência (Bubbico et al., 2006; Wang et 

al., 2016).  

Os resultados obtidos no estudo de caso “B” corroboram a literatura científica no que se 

refere à necessidade de adoção de ações posteriores às respostas, caso haja desdobramentos. 

Medidas que reduzam o impacto gerado na sociedade decorrente do incidente com produtos 

perigosos confirmam o apontado pela literatura, sendo necessária a prévia avaliação dos 

desdobramentos para possíveis adoções de medidas de resiliência, reduzindo dessa forma 

possíveis desdobramentos ligados a sociedade. 

Portanto, a análise de riscos, mitigação, resposta e resiliência estão de acordo com os 

achados do trabalho de Okuda, Hirasawa, Matsukuma, Fukumoto e Shimura (2012) que 

apontam para a necessidade de considerar o fluxo no transporte de pessoas e produtos de com 

o meio ambiente, sendo necessária a adoção de medidas imediatas em caso de acidentes. 

Também nas pesquisas de Giffinger & Gudrun (2010) apontam que os acidentes envolvendo o 

transporte de produtos perigosos, se não tratados corretamente, podem interferir drasticamente 

na dinâmica entre a sociedade e o meio que nela vivem, causando tráfegos ineficientes e por 

consequência impactando a mobilidade urbana. Dessa forma, a utilização de entrevistas 
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aplicadas às empresas que passaram por situações de acidente e diariamente transportam 

produtos perigosos permitiram validar o modelo proposto, confrontando a realidade com o 

framework proposto. Os resultados obtidos nas entrevistas indicam que a adoção de medidas 

mitigadoras e respostas eficientes puderam minimizar o potencial de risco dos desdobramentos, 

tendo consonância com o framework proposto, reduzindo impactos na mobilidade urbana.  

O formato de visualização dos riscos, mitigações, respostas e resiliência em um único 

plano por meio da ferramenta bow-tie mostrou-se inovador em comparativo a literatura, 

auxiliando entidades governamentais e empresariais a tomar decisões com base no framework 

proposto. A seleção de acidentes relevantes, que apresentaram impacto na dinâmica da cidade, 

deu representatividade ao modelo, o que dá ao instrumento potencial de utilização por 

stakeholders em diferentes cenários. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A literatura descreve um grande número de eventos que podem acionar o potencial de 

perigo dos produtos perigosos (fatores de risco). Os fatores de risco foram agrupados em 

governamentais, operacionais, humanos, sociais e ambientais de acordo com os agentes 

responsáveis ou pela natureza de sua origem. Tais fatores levam a um número menor de 

possiblidades de incidentes, que, por sua vez, podem se desdobrar em variados efeitos. Assim, 

a constatação de que os riscos no transporte de produtos perigosos ocorrem em diversos níveis, 

com eventos iniciais que convergem para um ponto central a partir do qual divergem novos 

fatores, levou à adoção da ferramenta bow-tie para organização dos elementos. 

Para validação empírica do modelo, foram realizados estudos de caso com acidentes 

atendidos pela CETESB na Região Metropolitana de São Paulo – área de grande relevância 

econômica e social do Brasil – que tiveram grande repercussão e impacto na mobilidade. Foram 

entrevistados os responsáveis pela logística de transportes de cada uma das empresas, que 

informaram que o modelo traduz a atual realidade do cenário de transporte rodoviário de 

produtos perigosos, sendo ele um instrumento que agrega diferentes tipos de variáveis. Dessa 

forma, as linhas pontilhadas que estavam no modelo conceitual foram removidas e substituídas 

por linhas preenchidas, pois embora não tendo sido afirmadas por estudos anteriores, foram 

verificadas empiricamente nas entrevistas deste estudo.  

Um achado a se destacar é o caráter transversal de ações como o treinamento, o 

levantamento das informações básicas relacionadas ao transporte rodoviário de produtos 

perigosos. Isso porque tanto na literatura quanto nas entrevistas, tais ações foram apontadas 

com potencial de mitigar diferentes tipos de riscos, devendo ser priorizadas pelos gestores do 

transporte de produtos perigosos. Dentre as ações de resposta, denominadores comuns e 

independentes do tipo de acidente foram a redução do tempo de atendimento, a execução do 

plano de resposta, o isolamento do local e a fiscalização da ação de resposta. Essas ações são, 

portanto, as prioritárias no nível de resposta aos acidentes e os agentes devem ser preparados 

para executá-las. 

Por sugestão dos especialistas, aos fatores de risco identificados na literatura, foi 

adicionada a falta de segurança pública, que pode ser mitigada com o uso de recursos como os 

semáforos inteligentes. Também, os entrevistados expressaram o receio das sanções financeiras 

referentes às compensações patrimoniais impostas por autoridades ambienteis ou por entes 

particulares, alegando que empresas podem fechar dependendo das penalizações aplicadas e 

isso os motiva a manter tudo dentro das normas. O fator financeiro é, portanto, de grande 
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motivação às empresas para que adotem as melhores práticas e evitem qualquer tipo de acidente 

e foi incluído no framework como ação no plano de resiliência – remediação ou compensação 

dos impactos do acidente. 

Conclui-se que, para cada um dos riscos identificados existe ao menos uma mitigação 

associada. Além disso, para cada um dos incidentes diferentes tipos de respostas poderão ser 

adotadas, dependendo, neste caso, da avaliação das características do acidente. Ações de 

mitigação estão para os fatores de risco assim como ações de resposta estão para os incidentes. 

Também é possível aferir que para respostas ineficientes, desdobramentos poderão ocorrer. 

Para isso, medidas de resiliência deverão ser adotadas. 

Assim, a principal contribuição deste trabalho é que o instrumento construído possibilita 

avaliar os cenários do transporte de produtos perigosos com os fatores de risco, medidas de 

mitigação e ações de resposta em uma matriz única. É um instrumento de utilidade tanto teórica, 

pois reúne os principais achados de pesquisas realizadas até o momento, quanto prática tendo 

em vista que, como afirmado pelos entrevistados, permite avaliar o panorama do transporte de 

produtos perigosos de forma integrada e visual, podendo auxiliar na redução da probabilidade 

de ocorrência de acidentes evitando problemas na mobilidade urbana das cidades. Portanto, os 

objetivos geral e específicos foram atingidos. 

É importante salientar que o modelo proposto não é engessado (padrão), sendo possível 

o aperfeiçoamento com acréscimo de contribuições. Assim como houve a identificação de 

novos riscos e mitigações no modelo proposto por um dos entrevistados, outras 

complementações deverão ocorrer. 

Uma das limitações identificadas nesse estudo está relacionada à natureza dos produtos 

envolvidos nos acidentes, contemplando três das variadas classes de produtos perigosos. Há 

que se destacar que os achados deste estudo não são passíveis de generalização estatística. Com 

isso, é sugerido para futuras pesquisas a aplicação de surveys com amostras grandes de 

empresas que realizam o transporte rodoviário de produtos perigosos para que possam validar 

o framework proposto. 

Pesquisas futuras podem investigar os interesses dos diversos agentes envolvidos em 

um mesmo acidente, contemplar empresas de diversas regiões e outras classes de produtos 

perigosos e utilizar de metodologias quantitativas com amostras maiores. 

O conjunto das entrevistas, da participação nas reuniões e da leitura dos trabalhos 

científicos permitiu identificar a necessidade de pesquisas sobre a gestão de riscos no transporte 

rodoviário de produtos perigosos. A sistematização de fatores de risco, ações de mitigação e 

medidas de resposta relatadas por pesquisas em outras nações de forma sintética, em uma figura 
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única, pode colaborar para atender a tal necessidade. A aplicação do bow-tie, ferramenta 

geralmente utilizada em outro contexto – gestão de riscos em plantas industriais – dá 

originalidade ao trabalho e permite melhor amarração e visualização dos diversos níveis de 

risco inerentes ao transporte rodoviário de produtos perigosos. 

 Os especialistas entrevistados comentaram sobre a falta de material científico sobre 

esse conteúdo e a importante contribuição do framework proposto como ferramenta que traduz 

a realidade do transporte de forma didática para as empresas, para os órgãos governamentais e 

outros agentes, podendo ser utilizado no suporte às políticas públicas para o transporte de 

produtos perigosos.  

Portanto, a contribuição é tanto teórica – sistematiza resultados de pesquisas anteriores 

e adiciona fatores não relatados anteriormente – quanto prática – tendo em vista que o 

framework mostrou-se aderente à realidade das empresas brasileiras.  

Finalmente, o modo por meio do qual o framework foi desenvolvido permite que a 

ferramenta sirva como precedente para pesquisas e aplicações futuras: outros elementos de 

risco, mitigação e resposta podem ser inseridos e outros modelos podem derivar deste, 

permitindo comparações. 

 Como finalização desta dissertação segue, na Figura 17, o framework proposto com base 

na revisão sistemática da literatura e refinado empiricamente, sendo que os autores 

correspondentes a cada um dos riscos, mitigações e respostas poderão ser consultados 

respectivamente nos quadros 3, 4 e 5.
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Figura 17 – Framework para gestão de risco no transporte rodoviário de produtos perigosos
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APÊNDICE – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Roteiro de entrevista semiestruturada para identificação da gestão de riscos no transporte rodoviário 

de produtos perigosos e relação com framework proposto pela literatura. 

Bloco 1 – Dados da empresa e do entrevistado 

Empresa: _______________________________________________Data: _____________ 

Tempo da empesa no mercado: ______ Número de funcionários: _______ 

Quantidade de viagens diárias de transporte de PP: ________________ 

Principal tipo de produto perigoso transportado (classe): _______________ 

Empresa possui sistema gestão ambiental ou certificação: ___________ 

Entrevistado______________________________________________Cargo: ____________ 

Tempo de empresa ____anos – Tempo de experiência no cargo_________ 

Formação acadêmica___________________ 

 

Bloco 2 – Acidente envolvendo o transporte de produtos perigosos 

Local do acidente: ____________________________________________________ 

Data: __________ 

Veículos envolvidos: __________________________________________________ 

Produto transportado: __________________________________________ 

Houve vazamento? __________________________________________ 

Houve vítimas? _______ Fatais: ________Evacuadas: ________Feridas:_________ 

Equipamentos de segurança estavam disponíveis (EPIs)? __________________________ 

Houve contaminação ambiental (solo, ar, água)?________________________ 

Remediação da área contaminada? Descrever ____________________________________ 

 

Bloco 3 – Identificação dos principais fatores de risco, mitigação e resposta envolvidos no acidente 

estudado com base no quadro a seguir. 

a) Quais falhas (riscos) descritas no quadro você acredita que estiveram presente no 

acidente?  

b) Quais ações de mitigação são adotadas pela empresa? 

c) Após o acidente, quais dos itens descritos como resposta foram aplicados? 

 

Bloco 4 – Existem fatores ligados a gestão de riscos (risco, mitigação e resposta) não abordados no 

quadro, porém considerados para o transporte de PP pela empresa? Indicar nas linhas em branco do 

quadro nos respectivos grupos de classificação. 
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