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RESUMO 

Responder a uma emergência química é algo que necessita muita perícia, atenção, habilidade, 

responsabilidade e, acima de tudo, muito treinamento. Quando lidamos com o tema 

"emergência química", de imediato nos deparamos com os mais diversificados conceitos e as 

mais variadas formas de respostas individualizadas das instituições. Se os resultados dessas 

respostas são ou não eficientes e eficazes, depende de uma série de fatores a serem analisados. 

Ao se analisar esses fatores de avaliação das respostas dentro da totalidade de um sistema de 

gerenciamento de crises, verificamos na maioria das vezes, resultados surpreendentes. O 

gerenciamento de crises, envolvendo produtos químicos jamais será uma ação isolada de 

apenas uma instituição, até porque, não há no mundo, uma só instituição que possa analisar os 

riscos de um evento, fazer a segurança do local, garantir o fluxo com segurança, fazer a 

intervenção química, possíveis estancamentos e contenção dos produtos, estabilizar riscos 

inerentes aos produtos químicos, resgatar, prestar os primeiros socorros e descontaminar 

possíveis vítimas contidas no cenário do evento, curar o local e avaliar os danos ambientais. 

Até que ponto as instituições envolvidas no sistema de respostas a essas ocorrências estão 

devidamente preparadas e treinadas para atuarem? O efetivo da Policia Rodoviária Federal 

está apto a responder as emergências químicas que ocorrem diariamente na extensão da malha 

viária sob sua circunscrição? 

Palavras-chave: intervenção. emergência. resposta. polícia. produtos perigosos. químicos. 

 

Introdução 

 

Esse artigo foi elaborado para compor o acervo de publicações da Academia Nacional 

da Polícia Rodoviária Federal como fruto do I Congresso de Produtos Perigosos e tem como 

objetivo, despertar no efetivo da PRF que trabalha na área fim, bem como nos gestores da 

administração da instituição e a quem mais interessar, as preocupações da Comissão Nacional 

de Fiscalização de Produtos Perigosos da PRF - CONAFIPP sobre os riscos advindos do 

transporte rodoviário de produtos perigosos e as intervenções em situação de emergência com 

esses produtos. 
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Na primeira seção será dado um breve alerta a todos os leitores sobre o ciclo 

emergencial de produtos perigosos, desde a prevenção do acidente até a recuperação do meio 

ambiente para que se possa refletir sobre o que as instituições públicas estão fazendo para 

atuarem conjuntamente no sistema de resposta a emergências químicas. Não há aqui soluções 

apontadas, mas sim uma provocação séria das medidas comportamentais que devem ser 

revistas nas instituições para que realmente amadureçam e capacite seus efetivos para 

trabalharem em sistema de integração, e assim, possam melhor responder aos anseios da 

sociedade. Na segunda seção será abordado de forma simples o diagnóstico enfrentado pelas 

instituições frente ao crescimento avassalador da indústria química e do transporte de 

produtos perigosos na malha viária do país. E por fim, a PRF na visão crítica dos instrutores 

de produtos perigosos da instituição e os desafios para que seu efetivo se torne referência na 

fiscalização do transporte, na resposta policial e intervenção em emergência com produtos 

perigosos. 

 

Seção 1 

 

Desde o século VII, alguns produtos, fossem fabricados pelo homem, ou encontrados 

na natureza, requeriam cuidados especiais para o acondicionamento, armazenamento, 

manuseio e transporte. Como exemplo desses produtos, podemos citar a pólvora negra, que se 

mal armazenada poderia receber umidade e perder o seu efeito, ou se mal acondicionada 

poderia causar sérios riscos a quem a tinha em suas dependências. Já para o transporte, a 

pólvora era acondicionada em chifres de búfalos ou bois, os chamados polvarinhos, para 

evitar qualquer risco durante a viagem e garantir as propriedades físico-químicas do produto. 

Desde então, já se adotavam medidas preventivas com esses produtos, fosse para o manuseio 

ou transporte. Mesmo assim, vários acidentes e incidentes ocorreriam com os alquimistas ao 

manusearem produtos incompatíveis.  

Os séculos se passaram, a indústria química se estabeleceu fortemente no mercado 

mundial e as medidas de preparação, prevenção e resposta rápida também se fizeram 

indispensáveis no cotidiano da humanidade. Mas foi no período pós segunda guerra mundial 

que evidenciou-se as preocupações com os produtos químicos. Durante a reconstrução 

europeia entre os anos de 1946 e 1955, o Comitê de Peritos da Organização das Nações 

Unidas elaborou o primeiro acordo para o transporte de materiais perigosos, intitulado de 

"Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada 

(ADR)". Nesse acordo internacional, foram classificados uma série de produtos que, conforme 



os ensaios laboratoriais, apresentavam um potencial de risco maior que o normal e, assim, 

foram classificados como "materiais perigosos", ou seja, "produtos perigosos".  

Esses e outros produtos que foram surgindo posteriormente passaram a ser vitais para 

o desenvolvimento industrial e tecnológico, o transporte dos mesmos em todas as partes do 

mundo e em todos os modais de transporte se tornou inevitável. Por se tratar de produtos 

cujos riscos são extremamente elevados tanto às pessoas, aos bens e ao meio ambiente, as 

exigências para cumprimento de regras específicas de segurança para o transporte também 

foram elaboradas com a finalidade de se evitar ou minimizar os acidentes e incidentes 

envolvendo os veículos e as cargas que contivessem ou transportassem esses produtos. Assim, 

começou o ciclo emergencial.  

O primeiro passo é preventivo, foram criadas regras para construção de equipamentos 

para o transporte a granel tais como tanques, tanques portáteis, caçamba entre outros. Essas 

regras se estenderam para construção de embalagens, para que pudessem resistir a todas as 

etapas do transporte, desde o primeiro embalo ainda na fábrica, passando pelo 

acondicionamento, manuseio, carregamento, transporte, descarregamento, estocagem, até 

chegar ao consumidor final. Mas para que as operações com esses produtos fossem 

efetivamente mais seguras, necessitou-se realizar a preparação dos envolvidos.  

O uso de equipamentos de proteção individual adequado aos produtos passou a ser 

indispensável, desde o trato com as matérias primas para fabricação dos produtos perigosos 

até a exposição para a venda ao consumidor, o conhecimento e os treinamentos adequados 

para cada envolvido conforme suas funções e, aos membros das instituições de resposta e 

intervenção as emergências químicas também conforme suas atribuições. Para que o ciclo 

emergencial se complete, é necessário o estabelecimento natural de um sistema de resposta 

funcional. Vejamos um exemplo prático e muito comum nas estradas e rodovias do país; uma 

carreta transportando um tipo de produto perigosos, vamos imaginar que seja um ácido 

sulfúrico a 98% de pureza, tomba e derrama o produto e este, se espalha pela pista, cai na 

canaleta de escoamento pluvial e segue até um córrego nas proximidades do evento.  

O sistema emergencial se inicia, primeiro vamos analisar desde a fabricação desse 

produto. O fabricante dentro das suas atribuições, obrigações e responsabilidade e 

considerando que orientou e treinou seus funcionários fornecendo todos os equipamentos de 

proteção individual para fabricação do produto, fornece também todas as informações e 

orientações do produto para os casos de emergências, informações essas, que devem estar 

contidas em um documento intitulado de ficha de emergência que pode ser emitida pelo 

fabricante ou pelo expedidor do produto, as informações mais completas e detalhadas devem 



estar constando na ficha de informação de segurança para produtos químicos a FISPQ, esta 

deve ser disponibilizada pelo fabricante do produto. O fabricante passa a ser então a primeira 

pessoa dentro do sistema.  

Em seguida necessita de um veículo especial para o transporte desse produto. A 

transportadora adquire o veículo construído especificamente para este fim, o equipamento 

deve obedecer aos critérios de construção indicados pelo Instituto de Metrologia nos casos da 

fabricação nacional. A transportadora deve treinar seus motoristas e auxiliares, o treinamento 

para conduzir veículo que transporta produtos perigosos também segue um regulamento 

próprio, o veículo deve estar equipado com a simbologia específica a qual identifica os riscos 

inerentes ao produto transportado, deve estar equipado com equipamentos de proteção 

individual para o motorista e seus auxiliares, estes equipamentos devem estar limpos e 

descontaminados, também os equipamentos  para situações de emergência que são fornecidos 

pelo expedidor nos casos em que a transportadora não os possua.  

Agora o sistema já se compõe pelo fabricante e transportador. Para que o produto 

possa ser transportado, antes, é necessário que ele seja expedido e embarcado e o expedidor 

deve exigir para o transporte um veículo que se enquadre nos critérios estabelecidos pelo 

regulamento do transporte, ou seja, sinalizado, equipado e em boas condições de trânsito. 

Após embarcar ou expedir o produto, deve-se declarar em documento que acompanhe o 

documento fiscal ou no próprio, que a carga foi devidamente acondicionada para suportar os 

riscos do transporte e o expedidor também deve fornecer todos os dados relativos ao produto e 

seus riscos no documento fiscal.  

O sistema está composto por fabricante, expedidor e transportador. Durante o 

transporte, o veículo está suscetível à fiscalização pelo poder público. Agora voltemos ao 

acidente mencionado acima. Após o acidente, alguém detém as primeiras informações, essa 

pessoa, pode ser o motorista, o transeunte, ou qualquer outro que chegue primeiro ao local. A 

esta pessoa denomina-se "primeiro respondedor" ou "primeiro no local". Em seguida 

comparecem os órgãos de resposta, que farão a análise preliminar dos riscos, o devido 

isolamento e evacuação da área para que as equipes de intervenção se aproxime e aja com 

segurança para solucionar o problema. Entre a chegada do primeiro respondedor até a 

intervenção e salvamento de possíveis vítimas pelas equipes de resgate, há o repasse de 

orientações ao comando da operação de resposta. Esse procedimento é chamado de Sistema 

de Comando de Incidente (SCI) . Após solucionar o problema de vazamento do produto e 

resgate de possíveis vítimas, deve-se cuidar da descontaminação das pessoas, equipamentos e 

local. Há de se observar a necessidade ou não de transbordo do restante da carga. Durante o 



processo de resposta e intervenção, pode-se necessitar de apoio do fabricante ou expedidor do 

produto para envio de técnicos especialistas ao local do evento, ou até mesmo contribuir com 

informações indispensáveis através de contato telefônico ou outra forma de comunicação que 

seja eficiente e eficaz. Agora o sistema emergencial já conta com inúmeros personagens, e 

ainda será acrescido das equipes de avaliação ambiental através dos órgãos do meio ambiente, 

equipes de recuperação do meio ambientes. Surgem os primeiros responsáveis pelos danos 

ambientais, a figura do poluidor pagador. Aqui, estamos falando apenas de um exemplo 

supostamente ocorrido em uma rodovia. Há de se pensar em eventos que ocorrem 

cotidianamente nos perímetros urbanos, grandes centros e nas cidades pelo país inteiro.  

O sistema deve funcionar, sua composição varia muito conforme a gravidade da 

situação, a exposição aos riscos dos produtos e do local da ocorrência. Desta forma, é 

necessário que os órgãos públicos, as empresas transportadoras, os fabricantes, hospitais, 

agências ambientais e todos os outros envolvidos no transporte de produtos perigosos, se 

mantenham atualizados e seu efetivo devidamente qualificado para lidarem com essas 

ocorrências. Um fator de grande relevância é que as instituições devem ter um padrão de 

relacionamento integrado, que falem a mesma linguagem para o sucesso da missão. O setor 

público brasileiro tem investido satisfatoriamente no treinamento de seu pessoal? A integração 

entre instituições tem ocorrido de forma programada, sistematizada ou apenas se ajudam sem 

consciência dos seus verdadeiros papeis? 

 

Seção 2 

 

São vários os argumentos das instituições públicas e do governo em todas as esferas 

para justificarem esse cenário. Na prática, observamos que nenhuma instituição no Brasil está 

devidamente preparada para o enfrentamento às emergências químicas, seja por falta de 

conhecimento do seu verdadeiro papel no sistema, seja por falta de efetivo ou até mesmo 

aquelas que tem um protocolo de resposta escrito, pois como foi retratado anteriormente, não 

há uma só instituição no mundo que por si só, detenha todas as competências para atuar 

sozinha na prevenção, fiscalização e emergência com produtos químicos. O cenário atual, 

demonstra que as instituições têm desviado suas atribuições dentro do sistema emergencial. 

Isso ocorre, principalmente pela comunicação desordenada e publicações do poder legislativo 

que usurpam e misturam as competências legais das instituições. Prova disso, é o plano 

nacional de prevenção, preparação e resposta rápida a emergências ambientais com produtos 

químicos que ao ser escrito buscou institucionalizar uma ação coletiva, ou seja, o que deveria 



ser uma ação sinérgica entre as instituições, passa a ser ação de comando de apenas um órgão 

o qual toma de assalto as competências legais de outros, o que contraria a essência de todos os 

protocolos de resposta a emergência, que é o Sistema de Comando de Controle.  

Não há como se cumprir um protocolo voltado a um sistema se o sistema é 

desconhecido pelos envolvidos. Não há como integrar ou capacitar os envolvidos se os 

mesmos são excluídos do sistema. Essas são estruturas que devem ser revistas e paradigmas 

que precisam ser quebrados.  

O Brasil tem excelentes profissionais na área do transporte de produtos perigosos, seja 

com foco na prevenção, seja na fiscalização ou na resposta a emergência, porém uma visão 

conservadora e estrategicamente engessada dos gestores não permite o uso de estratégias 

eficazes de atuação conjunta. A indústria química cresce assustadoramente, a exploração do 

meio ambiente caminha paralelamente e não menos impactante, a cada dia são construídas 

novas rodovias, desvio de cursos de rios, desmatamentos, detonações de pedreiras entre outras 

ações extremamente prejudiciais ao ecossistema.  

Para tanto, são necessários o investimento em novas tecnologias que trazem consigo a 

utilização de uma diversidade muito grande de produtos perigosos. Os órgãos públicos não 

têm acompanhado esse crescimento, assim, não têm conseguido dar a devida importância ao 

transporte desses produtos, incorrendo no desconhecimento da legislação que aos olhos do 

setor público é muito dinâmica. Sem a atuação conjunta e consciente por parte desses órgãos 

na prevenção, o elo do encaminhamento de ocorrências voltadas ao combate e coibição dos 

atos infracionais se quebra e acaba por colaborar na inversão de resultados, ou seja, para os 

aventureiros e infratores costumeiros, compensa agir em desconformidade com a legislação, 

pois não têm sanções que os incomodem. Com isso, os riscos no transporte de produtos 

perigosos aumentam, bem como o de contaminação da população por consumo de produto 

que são transportados conjuntamente com produtos perigosos no mesmo carregamento ou 

que, em muitos casos, são transportados em equipamentos de transporte ou embalagens 

contaminadas por produtos perigosos. Somente nos meses de janeiro a setembro de 2014 

foram flagrados mais de 2.100.000 kg de produtos para uso e/ou consumo humano ou animal 

sendo transportados desta forma. 

A PRF tem crescido bastante nos últimos dois anos no que diz respeito à fiscalização 

do transporte de produtos perigosos, mas seu efetivo ainda está a mercê da sorte quando se 

trata de emergências químicas. Pois a falta de capacitação na área, tolhe do policial o direito 

de exercer sua profissão com eficácia, submetendo-o a riscos inesperados e desconhecidos e, 

desta forma, acaba por estender essa situação preocupante para toda sociedade e usuários das 



rodovias. A Comissão Nacional de Fiscalização de Produtos Perigosos, busca suprir a 

ineficiência do órgão quanto à capacitação ao oferecer treinamentos e cursos por conta própria 

ao efetivo. São cursos ainda não reconhecidos pela instituição devido aos trâmites 

burocráticos que mutilam o desenvolvimento organizacional e se prende a negativas que, por 

mais que se cresça na área de educação, sem a participação efetiva dos docentes da área, não 

há como se chegar aos parâmetros necessários para tornar o efetivo uma referência na 

prestação de serviço à sociedade abrangida pelo transporte de produtos perigosos. Esse não é 

um problema exclusivo da PRF, mas sim de todas as instituições públicas, o que torna 

inexeqüível o ciclo emergencial completo e eficiente de um sistema de comando de incidente 

cujos envolvidos devem estar capacitados e treinados para desenvolverem seus trabalhos 

limitando-se às competências legais e originais de cada um.  

 

Considerações finais 

 

O transporte de produtos perigosos no Brasil é uma crescente constante. O Estado não 

pode mais se omitir, e virar as costas para um assunto sério, perigoso, e extremamente danoso 

ao Meio Ambiente quando envolvidos em acidentes, ou ainda, quando utilizado ou empregado 

de forma indevida.  

Existem várias lacunas no processo como um todo, que devem ser legalmente 

preenchidas, pois estes vazios impedem que o sistema funcione racionalmente, 

promovendo desta forma, a impunidade, a desmotivação, a falta de fiscalização, a 

morosidade, as fraudes, e acima de tudo, a promoção da continuidade da cultura 

corrosiva de manter o nosso país como submundo da exploração. Há uma explícita 

necessidade do Estado acordar e começar a se preocupar com sério um problema que 

passa em todas as rodovias espalhadas pelo Brasil, saciando a expectativa daqueles 

que sonham no simples prazer de poder cumprir a sua missão com esmero e 

maestria. 

Wilton Filgueiras de Paula 
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CONAFIPP, Planejamento Tático Operacional para 2015, www.produtosperigososbrasil.com 

 

A Administração Pública precisa rever urgentemente suas estratégias de prevenção, 

preparação e resposta rápida as emergências com produtos perigosos, quebrar antigos 

paradigmas e renascer para a integração. Os braços de qualquer instituição, são muito curtos 

para abraçar toda essa causa por si só. Devem, portanto, darem as mãos com uma visão 

altruísta, despida do excesso de orgulho e vaidade. Só assim, poder-se-á junto a sociedade e o 
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setor privado, desenvolver técnicas, estratégias que minimizem os impactos ambientais, as 

doenças advindas de alimentos contaminados, as contaminações diretas dos envolvidos e 

transeuntes pelo manuseio ou aproximação a esses produtos nos casos de acidentes e, por fim, 

a potencialização dos produtos perigosos aplicando as intervenções de controle de riscos pelas 

equipes especializadas. 
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