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RESUMO

O crescimento do agronegócio na região Centro Oeste proporciona o estimulo 
comercial em diversos setores da produção, dentre eles o consumo de produtos 
perigosos, em especial de combustíveis e insumos agrícolas, entretanto maior 
produção implica em maior logística de escoamento e consumo, o que carece de 
sistemas bem providos de vias em bom estado de conservação e sistemas de 
gestão de riscos para acidentes, entretanto no Brasil e, particularmente, no Estado 
de Mato Grosso, o que ocorre é exatamente o contrário, via em péssimas condições, 
sobrecarga com excesso de veículos e acidentes. O transporte destes produtos é 
realizado principalmente pelas rodovias estaduais e federais, expondo-se assim a 
riscos ambientais e ecológicos. A realização deste trabalho teve por objetivo geral, 
levantar os acidentes no transporte com cargas perigosas ocorridos no Mato Grosso 
entre o ano de 2006 a 2011. A área de estudo são os trecho da rodovia Br 364, 
que nesta está inserida outras rodovias como a 070 e 163 consideradas como a 
aorta do Estado Mato-grossense, pois nela circula toda safra escoada do Estado. Os 
objetivos específicos deste trabalho são: quantificar o número de acidentes por ano; 
identificar os produtos derramados e suas classes de riscos; identificar o trecho da 
rodovia que mais ocasionou acidentes no transporte com produtos perigos.

Palavras-chaves: Transporte, Cargas perigosas, Gestão de Riscos.
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INTRODUÇÃO

A expansão da cultura contribuiu para uma série de mudanças na história 
do país, tendo sido, em parte, responsável pela aceleração da mecanização 
das lavouras, pela modernização do sistema de transportes, pela expansão 
da fronteira agrícola, pela profissionalização e incremento do comércio 
internacional, dentre outras contribuições, conforme destacado em estudo da 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 2002). O crescimento 
do agronegócio na região Centro Oeste proporciona o estimulo comercial em 
diversos setores da produção, dentre eles o consumo de produtos perigosos, 
em especial de combustíveis e insumos agrícolas, que tem crescido muito nas 
últimas décadas no estado do Mato Grosso.  O transporte destes produtos é 
realizado principalmente pelas rodovias estaduais e federais, expondo-se assim 
a riscos ambientais e ecológicos, e em caso de acidentes, vastas áreas de terras, 
águas superficiais e subterrâneas bem como as populações circunvizinhas às 
estradas podem ser afetadas. Os acidentes podem ocorrer em qualquer etapa 
do processo, desde a produção à utilização final, no entanto os acidentes com 
produtos perigosos concentram seu principal risco ambiental  é no transporte 
por expor a carga a situações que escapam ao controle, capaz de desencadear 
emergências a qualquer hora do dia e em qualquer ponto do deslocamento 
entre o local de despacho da carga e o seu destino final. A realização deste 
trabalho teve por objetivo geral, levantar os acidentes no transporte com cargas 
perigosas ocorridos no Mato Grosso entre o ano de 2006 a 2011. A área de 
estudo são os trecho da rodovia Br 364, que nesta está inserida outras rodovias 
como a 070 e 163, consideradas como a aorta do Estado Mato-grossense, 
pois nela circula toda safra escoada do Estado. Os objetivos específicos deste 
trabalho são: quantificar o número de acidentes por ano, identificar os produtos 
derramados e suas classes de riscos, identificar o trecho da rodovia que mais 
ocasionou acidentes no transporte com produtos perigos.

MATERIAL E MÉTODOS

Com base em dados oficiais existentes dos órgãos que participam do 
Programa Estadual de Controle do Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, 
no Departamento Estadual de Defesa Civil de Mato Grosso - DEDC/MT, 
Departamento de Infraestrutura de Transporte - DNIT, Núcleo de Registros de 
Acidentes e Medicina Rodoviária, na Polícia Rodoviária Federal – PRF, através 
dos Boletins de Ocorrência (BO’s) ocorridos no período de janeiro de 2006 a 
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dezembro de 2011 entre os municípios de Alto Araguaia - MT a Diamntino – MT, 
o trecho estudado é de aproximadamente 614 km.

Municípios da área de estudo
Elaborado por Caroline Silva Rezende (jun. 2014)

Os dados levantados foram revisados criteriosamente e em seguida 
quantificados, divididos por trecho da Br 070, 163 e 364, para então identificar 
e caracterizar as áreas com maior incidência de acidente ambiental advindo do 
transporte rodoviário de produtos perigosos. Foram utilizados os softwares: SMS 
Advanced 12.6 – Ag Leader Technology – Free, GPS TrackMaker Pro, Google 
Earth 7.1.2.Após a obtenção do PNV (Plano nacional de Viação) da BR 364, 
este foi salvo no formato em shape (SHP) para então a rodovia estudada ser 
fragmentada de 10 em 10 Km, para classificar os trechos conforme quantidade 
de acidentes e tipo de produto perigoso, com base nestes dados foi gerado 
mapas e perfil de elevação das áreas acidentadas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com PRF/MT trafegam pelas rodovias do estado do Mato Grosso 
uma frota significativa de veículos transportando produtos perigosos, das mais 
diferentes classes de risco. A tabela abaixo mostra o numero de acidentes 
ocorridos envolvendo produtos perigosos na BR 364, onde esta coincide com a 
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BR 070 e a BR 163, e se sobrepoem. Tendo este trabalho como ponto inicial a 
malha viária no município de Alto Araguaia-MT a Diamantino-MT.

Tabela 01. Ocorrência de Acidentes nas BR´s 070, 163 e 364 no período de 2006 a 
2011

BR 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL % 

70 11 2 10 8 6 7 44 17,3% 

163 10 8 13 5 8 4 48 18,9% 

364 26 24 30 29 30 23 162 63,8% 

TOTAL 47 34 53 42 44 34 254 100% 

 
 

 

Fonte: Dados da PRF de Cuiabá.

Conforme o gráfico 01 e figura 01, foi identificado os trechos/Km com maior 
incidência de acidentes com produtos perigosos. No gráfico 02 foi identificado 
e quantificado os produtos envolvidos nos acidentes, para então elaborar os 
mapas das áreas com maior número de acidentes   na BR 364 ao longo dos 
anos estudado, como podemos ver na figura abaixo.

Gráfico 01. Trechos (km) com maior número de acidentes na BR 364 de 2006 a 
2011
Fonte: Dados da PRF de Cuiabá
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Figura 01. Trechos, por quilômetro, com maior número de acidentes de 2006 a 2011
Elaborado por Caroline com base nos dados da PRF Cuiabá

Gráfico 02. Produtos com maior incidência de acidentes ao longo da BR - 364 de 
2006 a 2011 (1)
Fonte: PRF de Cuiabá
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Como podemos ver, na figura 01 foram identificados os número de acidentes 
por trecho/km e na figura 02 foram quantificados os municipios com os respectivos 
trechos/km  com maior incidência de acidentes envolvendo produtos perigosos. E 
no gráfico 03 temos a classificação de risco dos produtos que foram derramados 
ao longo do trecho estudado.

Figura 02. Municípios com maior incidência de acidentes ao longo da BR 364 de 
2006 a 2011
Elaborado por Caroline com base nos dados da PRF Cuiabá

Gráfico 03. Classificação dos produtos mais derramados no trecho de estudo da 
BR 364
Elaborado pela Autora
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O perfil de elevação do solo foi elaborado a partir dos trechos com maior 
concentração de acidentes com risco ambiental no transporte rodoviário de 
produtos perigosos (TRPP), onde também analisou-se a geometria das pistas: 
aclives e declives dos segmentos, calculada pela Fórmula de média (RF) e número 
de subidas e descidas. (KLEIN, 2005). 

RF = R1 + F1 + R2 + F2 + R3 

_______________________________

                                                                        Ltotal

Onde: RF: média das subidas e descidas [m/km];

Ri: distância vertical entre os pontos de mínima e de máxima cotas de duas curvas 
verticais adjacentes [m];

Fi: distância vertical entre os pontos de máxima e de mínima cotas de duas curvas 
verticais adjacentes [m];

Ltotal: comprimento total do trecho [km]. (KLEIN, 2005, p. 25).

Figura 03. Perfil de Elevação do Terreno em trecho de 20 km, entre os Km 130 e 
149,9 da BR 364, no município de Pedra Preta – MT, mais conhecido como Serra 
da Petrovina
Elaborado por Caroline com uso da ferramenta Google Earth
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