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APRESENTAÇÃO 

Este Programa de Transporte de Produtos Perigosos na BR-101, trecho Palhoça/SC - 
Osório/RS, faz parte do Projeto Básico Ambiental das obras de duplicação desta rodovia, 
desenvolvido no âmbito do Convênio entre o Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem - DNER e o Instituto Militar de Engenharia - IME, este último através da Fundação 
Ricardo Franco - FRF, que lhe dá apoio. 

O estudo foi executado por equipe do IME, composta por dois especialistas em Transporte e 
um em Engenharia Química, que trabalharam coordenadamente com equipes do mesmo 
projeto que desenvolveram as partes referentes ao EIA-RIMA e ao Monitoramento de Corpos 
Hídricos, além de terem tido a colaboração de órgãos federais como a Polícia Rodoviária 
Federal - PRF/MJ, estaduais como os Corpos de Bombeiros Militares, Fundação Estadual do 
Meio Ambiente de Santa Catarina - FATMA e Fundação Estadual de Proteção Ambiental - 
FEPAM do Rio Grande do Sul e Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental de São 
Paulo – CETESB e privados como a Associação Brasileira da Indústria Química e Produtos 
Derivados - ABIQUIM. 

Complementando os dados já colhidos para o EIA-RIMA e para o Monitoramento de Corpos 
Hídricos, foi feita uma pesquisa local, objetivando mais especificamente o reconhecimento de 
pontos vulneráveis diretamente relacionados com o Transporte de Produtos Perigosos e o 
contato com as entidades locais envolvidas neste processo. 

O estudo buscou ser o mais realista possível, não obstante a escassez de dados por lacunas na 
pesquisa sistemática regional e do próprio controle destes fluxos pelos organismos 
responsáveis pelo tema, bem como, procurou-se não especificar dispositivos construtivos 
estranhos à tecnologia rodoviária, sempre que os padrões desta conduzissem a resultados 
aceitáveis para redução de possíveis impactos ambientais. Evitou-se, assim, criar 
procedimentos inéditos, mesmo quando os de aplicação no Exterior pudessem ser 
implantados. 

Na parte organizacional, não se especificou caminhos que necessitassem mudar as estruturas 
legais vigentes ou que não se baseassem nas expectativas, mais prováveis de ocorrência, 
como, por exemplo, a concessão da construção e exploração dos trechos em estudo por 
empresas privadas ou mesmo soluções que implantadas custassem mais que os custos sociais 
de mitigação de um possível acidente grave. 

Foram desenvolvidos dois Planos de Emergência para o Atendimento a Acidentes com 
Produtos Perigosos, um para cada Estado da União atravessado pelo trecho rodoviário 
em questão.  Estes Planos de Emergência consolidam as principais informações contidas 
no presente relatório, ajustando e detalhando dos procedimentos propostos no corpo 
deste relatório, constituindo-se no documento de referência para a fase de 
implementação do Programa, que far-se-á com a celebração de convênios de cooperação 
com instituições afins. 

As Minutas dos Convênios e os respectivos Planos de Trabalho, juntamente com os Planos de 
Emergência, são apresentados no capítulo de Anexos. 
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1. INTRODUÇÃO 

As necessidades de produção e consumo do mundo moderno fazem com que a movimentação 
de produtos perigosos, em todas as modalidades de transporte, seja cada vez maior e que, não 
obstante as providências adotadas de proteção em geral e prevenção de acidentes, ocorrências 
de proporções catastróficas aconteçam em todos os países. 

As exigências técnicas do desenvolvimento econômico, especialmente nas áreas de indústria, 
agricultura, saúde e transporte impõem, como imprescindível, a movimentação pelos diversos 
modais de transporte de produtos e rejeitos que, por suas características, são potencialmente 
agressivos ao meio ambiente. Isto sucede, por exemplo, com o cloro para tratamento da água, 
com os derivados de petróleo no uso doméstico e no abastecimento de veículos e com rejeitos 
infectados de hospitais.  A título de ilustração, veja-se o levantamento destes tipos de carga 
nos Estados Unidos continental em 1995: 

a) Produtos químicos e assemelhados:   500.000 viagens diárias; 

b) Petróleo e derivados:    300.000 viagens diárias; 

c) Outras cargas:     10.000 viagens diárias. 

Destes totais, o transporte rodoviário representa 94% das viagens e 43% da tonelagem1 

Não cabe, pois, tentar bani-los de circulação mas, como sempre existe a probabilidade de 
acidentes nos modais que os transportam, com maior ou menor agressividade a componentes 
do meio ambiente, devem os projetistas de vias, veículos e sistemas de transporte buscar 
soluções que diminuam esta probabilidade e minimizem a agressividade inerente, tanto no 
segmento construtivo como no operativo, através de planos de contingência e emergência, de 
monitoramento e de medidas mitigadoras.  

1.1. Classificação Universal dos Produtos Perigosos 

A questão do transporte de produtos perigosos é de tal importância que os governos não 
somente determinam as condições desta movimentação dentro de seus territórios, como 
chegam até a se unir, em nível internacional, para firmar medidas comuns de proteção. Este 
último campo é coordenado pelas Organização Nações Unidas - ONU, que catalogou estes 
produtos perigosos em 9 classes, atualmente com aceitação mundial, e distribuiu por elas 
cerca de 3.250 produtos, com nome e um código numérico universal que os individualizam. 
No Brasil, constam da Portaria 204/MT de 20/05/97. 

Esta divisão em nove classes está mostrada na Tabela 01, a seguir. 

                                                
1 U.S. Department of Transportation: "Hazardous Materials Shipments", Washington, 1998. 
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Tabela 01 - Classificação Universal de Produtos Perigosos 

Classe Produtos Classe Produtos Classe Produtos 

1 Explosivos 2 Gases 3 Líquidos inflamáveis 

4 Sólidos inflamáveis 5 Oxidantes 6 Tóxicos 

7 Radioativos 8 Corrosivos 9 Outros produtos 

Fonte: Organização das Nações Unidas 

As classes por sua vez se subdividem em subclasses segundo seu grau de similaridade de 
efeitos, como se enumera na continuação: 

− Classe 1 - Explosivos: 

• subclasse 1.1 - substâncias e artefatos com risco de explosão em massa; 

• subclasse 1.2 - substâncias e artefatos com risco de projeção; 

• subclasse 1.3 - substâncias e artefatos com risco predominante de fogo; 

• subclasse 1.4 - substâncias e artefatos que não apresentam risco significativo; 

• subclasse 1.5 - substâncias pouco sensíveis; 

• subclasse 1.6 - substâncias extremamente insensíveis. 

− Classe 2 - Gases: 

• subclasse 2.1 - gases inflamáveis; 

• subclasse 2.2 - gases comprimidos não tóxicos e não inflamáveis; 

• subclasse 2.3 - gases tóxicos por inalação. 

− Classe 3 - Líquidos Inflamáveis: 

• (sem subclasses). 

− Classe 4 - Sólidos Inflamáveis; substâncias passíveis de combustão espontânea; 
substâncias que em contato com a água emitem gases inflamáveis: 

• subclasse 4.1 - sólidos inflamáveis; 

• subclasse 4.2 - substâncias passíveis de combustão espontânea; 

• subclasse 4.3 - substâncias que em contato com a água emitem gases inflamáveis. 

− Classe 5 - Substâncias Oxidantes; peróxidos orgânicos: 

• subclasse 5.1 - substâncias oxidantes; 



Duplicação da BR-101, trecho Florianópolis/SC – Osório/RS 

Programa de Transporte de Produtos Perigosos na BR-101 

 

 4

• subclasse 5.2 - peróxidos orgânicos. 

− Classe 6 - Substâncias Tóxicas; substâncias infectantes: 

• subclasse 6.1 - substâncias tóxicas; 

• subclasse 6.2 - substâncias infectantes. 

− Classe 7 - Substâncias Radioativas: 

• (sem subclasse). 

− Classe 8 - Substâncias Corrosivas: 

• (sem subclasse). 

− Classe 9 - Substâncias Perigosas Diversas 

• (sem subclasse). 

Como exemplos do código de produto, aplicável às substâncias constantes da listagem da 
ONU, pode-se mencionar:  

− 1017: cloro - classe de risco: 2.3 - quantidade isenta: 333 kg 

− 2546: titânio em pó - classe de risco: 4.2 - quantidade isenta: zero 

A análise da situação na área do estudo, com base em levantamentos de informações a 
respeito no local, contou com pesquisa feita no estado do Rio Grande do Sul pela Defesa 
Civil, no primeiro semestre de 1999, compreendendo uma amostra de 160 caminhões com 
cargas perigosas, que mostrou a seguinte participação das diferentes classes destas cargas, 
onde se denota a nítida predominância de derivados de petróleo e gases: 

Tabela 02 - Participação das Classes em Amostra no Rio Grande do Sul   
(1º semestre de 1999) 

Classes Percentual Classe Percentual Classe Percentual 

1 0.0 2 21,9 3 61,4 

4 1.2 5 0,6 6 1,8 

7 0,0 8 5,0 9 8,1 

Fonte: Relatório de Atividades da Defesa Civil/RS 

Os produtos que se enquadram nesta acepção de agressivos ao meio ambiente, em qualquer de 
seus componentes de recursos naturais inorgânicos, flora, fauna, pessoas e patrimônios, são 
denominados de "produtos perigosos", sendo em conseqüência tratados diferentemente dos 
impactos ambientais gerados por via e veículos de transporte, como erosão de encostas, 
emissão de gases por motores e ruídos de sua operação. Constatada a presença do problema 
nos trechos em exame, prossegue-se procurando ver como a questão é tratada nos países mais 
avançados. 
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1.2. Estado da Arte do Enfrentamento do Problema de seu Transporte 

Os países desenvolvidos do Hemisfério Norte têm buscado reduzir o problema por via da 
prevenção, já que, como se viu acima, a evolução crescente destes fluxos está em razão direta 
com o grau de desenvolvimento econômico e social. De um modo geral, suas ações baseiam-
se na filosofia dos chamados “Triple E: engineering, education, enforcement”, de tanta 
aceitação nos Estados Unidos da América. Ou seja: 

− Bons projetos e soluções de engenharia para vias e veículos para estes fluxos, e 
embalagens seguras para estes produtos quando for o caso; 

− Treinamento efetivo dos participantes diretos, em especial dos motoristas, e educação 
dirigida de todos os demais envolvidos, em especial estudantes e comunidades lindeiras e 
seus líderes; 

− Rigoroso controle fiscalizador sobre cumprimento das normas vigentes por produtores, 
embarcadores, transportadores e consumidores. 

O Programa das  Nações Unidas para o Meio Ambiente - UNEP em 1988 lançou um 
programa para ajudar na solução de emergências locais, denominado “Awareness and 
Preparedness for Emergencies at Local Level - APELL", que visa sobretudo as comunidades 
lindeiras, através da disseminação de informações, treinamento de agentes de organismos 
vários e assistência em caso de emergências maiores. 

Parte do princípio que o planejamento é vital para qualquer operação ter sucesso e que em 
acidentes com cargas perigosas um Plano de Emergência é essencial para controle eficiente da 
situação. Parte da identificação dos riscos e perigos em determinados pontos e que 
conseqüências podem advir. Os riscos maiores a considerar são: 

− Incêndios / explosões / vazamentos de tóxicos / emergências naturais. 

As táticas a serem desenvolvidas variam em função do treinamento dos agentes, do 
equipamento disponível e do tipo de ocorrência. As seguintes ações devem ser contempladas: 
isolamento da área com ou sem interdição da via, combate ao fogo por controle e extinção, 
primeiros socorros e remoção de mortos e feridos, proteção de terceiros, redução de impactos 
ao meio ambiente, comunicação às autoridades para organização da resposta. 

Os dois principais setores produtivos envolvidos, que são o petrolífero e o químico, têm 
participado ativamente das soluções buscadas, não só por uma questão de imagem, como 
também para evitar ocorrências que possam lhes trazer perdas milionárias, com indenizações 
a terceiros e por danos ao meio ambiente. Exemplo destas iniciativas é dado pela indústria 
química, com o projeto de abrangência mundial chamado de “Responsible Care”, objetivando 
o melhoramento da segurança, da saúde e do meio ambiente. Para tanto, pela iniciativa 
voluntária desta indústria, com flexibilidade e respostas inovadoras, busca aumentar a 
eficiência no uso de recursos, redução de riscos, minimização de resíduos e proteção do meio 
ambiente. 
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1.3. Cenário Global da BR-101 no Trecho Palhoça - Osório 

Como panorama de inserção deste trecho rodoviário, cabe um breve exame da situação 
brasileira como um todo. A questão dos produtos perigosos no transporte rodoviário brasileiro 
começou sendo tratada de forma isolada, quase em uma base de caso a caso, principalmente 
pelos produtores (v.g. PETROBRÁS, Union Carbide, Bayer etc.), fornecedores do produto e 
transportadores da carga (Associação Brasileira dos Transportadores de Cargas Líqüidas e 
Produtos Perigosos - ABTCLPP), enquanto que explosivos e munições ficavam sobre 
controle do Exército, e radioativos pela Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN. No 
projeto de vias naquele período, o Canal de Tráfego do Polo Petroquímico de Camaçari, pela 
proximidade do rio Joanes, manancial de Salvador, foi um dos poucos projetados com 
dispositivos preventivos de derramamentos, como caixas de retenção e filtros junto ao sistema 
de drenagem, para impedir ou ao menos retardar a contaminação em caso de acidentes com 
vazamento de carga. 

Apenas em 1983 surgiu no âmbito federal lei abordando o transporte rodoviário de produtos 
perigosos, que foi o Decreto nº 88.821 de 06/10/1983, em conjunto com o Decreto-Lei nº 
2.063 de mesma data. No tocante ainda ao transporte destas cargas perigosas, o instrumento 
mais direto foi o Decreto nº 96.044 de 19/05/1988, que promulgou o Regulamento para o 
Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, elaborado pelo então Ministério dos 
Transportes e Comunicações. As atribuições de seu cumprimento foram distribuídas entre o 
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, pelo 
DNER e Polícia Rodoviária Federal em rodovias federais e pelos DERs e Polícias Militares 
nas estaduais, Prefeituras Municipais em seu sistema viário, órgãos ambientais em suas 
jurisdições, mantendo-se as fiscalizações do Exército sobre explosivos e munições e da 
Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN sobre radioativos. 

As prescrições deste decreto enumeram obrigações e responsabilidades de entidades e pessoas 
participantes destes transportes, no tocante a veículos e seus condutores, vias, rotas e 
estacionamentos prescritos, equipamentos de suporte, embalagens, identificações do produto e 
procedimentos emergenciais.  

Não obstante este decreto, companhias fabricantes de produtos químicos perigosos 
continuaram a buscar soluções próprias. Assim desde dezembro de 1986, no trecho Rio de 
Janeiro - São Paulo da via Dutra, as indústrias químicas Bayer, Dupont e Hoechst tem um 
Convênio de Ajuda Mútua para o Transporte de Ácido Fluorídrico, de caráter supletivo à ação 
das autoridades públicas que pode servir de incentivo a atos similares. Cada uma delas age 
assistencialmente em um trecho da rodovia: a Bayer de Belford Roxo à Piraí, a Du Pont de 
Piraí à Lorena, e a Hoechst de Lorena à Suzano. 

Os estados de Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul que tem um 
mecanismo de ação conjunta e coordenação que é o Conselho de Desenvolvimento e 
Integração do Sul - CODESUL, sentiu a necessidade de um controle regional destes fluxos 
perigosos, que freqüentemente circulavam de um estado para o outro. Em 09/12/94 assinaram 
em Porto Alegre, por intermédio de seus governadores, um Protocolo de Intenções para a 
"cooperação operacional e técnica no transporte rodoviário de produtos perigosos" Entre as 
principais resoluções do novo sistema estavam: 

− Pesquisas integradas para caracterizar estes fluxos e controlar sua operação; 
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− Colaboração entre as Defesas Civis Estaduais, padronizando metodologias e 
procedimentos, inclusive para formação de uma base comum de dados; 

− Cessão de recursos humanos e equipamentos em caso de catástrofes; 

− Montagem de um Sistema Regional de Controle do Transporte Rodoviário de Produtos 
Perigosos pela conjugação de Sistemas Estaduais correspondentes; 

− Realização de encontros regionais para troca de informações, implantação de ações 
conjuntas e avaliação do Sistema. 

Examinando, mais especificamente, o objeto deste estudo, verifica-se que as metas da 
CODESUL ainda estão distantes de uma perfeita execução, existindo sensíveis lacunas de 
informação localizada, embora sejam disponíveis  dados mais gerais. Dentro deste contexto, 
pode-se, por exemplo, concluir que a situação no trecho a ser duplicado da BR-101 não 
deverá tender a ser muito diferente das condições hoje existentes em outros trechos de 
rodovias federais que lhe dão acesso, onde o volume de irregularidades apresenta-se 
significativo , como expressa uma amostra aleatória feita pelas Polícias Rodoviárias Federal e 
Estadual no Paraná e que demonstra a necessidade de rigoroso controle no novo trecho, se 
quisermos reduzir a níveis mínimos as probabilidades de tais ocorrências. Agregue-se ainda, 
para agravamento do quadro que, conforme o dia da semana um percentual entre 30 e 36% da 
frota fazia este tipo de transporte à noite, na faixa de 19 horas de um dia às 4 horas do dia 
seguinte, horário com maior incidência de acidentes. Observou-se: 

− 13% dos caminhões com produtos perigosos não levavam a Ficha de Emergência, de 
porte obrigatório e que contém orientações ao motorista em caso de acidente; 

− 32% não tinham os equipamentos de proteção individual - EPIs - completos ou 
adequados; 

− 39% em igual situação quanto aos materiais e equipamentos do Conjunto de Emergência; 

− 20% com irregularidades diversas ou sem o Certificado de Capacitação para este tipo de 
produto; 

− 39% com irregularidades ou mesmo ausência na plaquetagem externa de identificação 
dos produtos. 

No Rio Grande do Sul, talvez devido a uma ação mais constante das autoridades estaduais e 
às fortes multas que são aplicadas, resultados de blitzen realizadas mostraram melhores dados. 
Blitzen em pontos diversos do sistema rodoviário, realizadas no primeiro semestre de 1999, 
envolvendo 328 caminhões, geraram os dados apresentados na Tabela 03, a seguir. 

Tabela 03 - Dados Amostrais do Transporte de Produtos Perigosos no Rio Grande do 
Sul (1º semestre de 1999) 

Condição Plaquetagem EPIs Ficha de Emergência 

Correta 94,5 96,4 97,6 

Incorreta 4,6 3,0 1,2 

Ausente 0,9 0,6 1,2 

Fonte: Relatório de Atividades da Defesa Civil/RS 
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Nestas mesmas blitzen, o perfil dos motoristas entrevistados mostrou os seguintes valores:  

1. Idade média:       41 anos 

2. Idade superior a 60 anos:      4,9 % 

3. Tempo médio neste transporte:    10,8 anos 

4. Oriundos de cursos especializados   91,2 % 

5. Duração média dos cursos:    42 horas 

6. Habilitados para este serviço:    99,1 % 

7. Aprovados no uso de EPIs:    98,5 % 

8. Envolvidos em acidentes neste serviço:   .3,4 % 

O curso mais freqüentado sobre movimentação de produtos perigosos foi o MOPE, dos 
sistemas SENAI/SENAT, com duração de 40 horas, apresentando um percentual de 86,9 % 
dos entrevistados. 

Quanto aos caminhões vistoriados, os dados amostrais mais expressivos foram: 

− 73,7 % eram tanques, 19,8 % de carroceria aberta e 6,1% baús; 

− 96,0% em bom estado, 3,7% em estado regular e 0,3% em más condições; 

− 97,9% com condicionamento adequado da carga, 1,5% razoável e 0,6% mau. 

Em Santa Catarina, as vistorias realizadas pelo Programa Estadual de Controle do Transporte 
Rodoviário de Produtos Perigosos, em diversos pontos de sua rede, no período 
Junho/Setembro 99, apontaram como irregularidades, para um universo de 200 caminhões 
pesquisados, as constantes da Tabela 04, apresentada a seguir. 

Tabela 04 - Irregularidades no Transporte de Produtos Perigosos em Santa Catarina 
(Junho/Setembro de 1999) 

Irregularidade Percentual Irregular 

Sem Ficha de Emergência 2,0 % 

EPI incompleto 3,0 % 

Identificação externa do produto 3,0 % 

Validade dos Extintores 7,5 % 

Fonte: Diretoria Estadual de Defesa Civil/SC 

Quanto às classes dos produtos transportados em SC, os resultados apontaram que 54% eram 
líquidos inflamáveis, 14,5% corrosivos, 13,5% gases, 9,5% produtos diversos, 5% ácidos e 
peróxidos orgânicos, 2% tóxicos, 1% explosivos e 0,5% sólidos inflamáveis, não tendo sido 
vistoriado nenhum caminhão com produtos radioativos. 



Duplicação da BR-101, trecho Florianópolis/SC – Osório/RS 

Programa de Transporte de Produtos Perigosos na BR-101 

 

 9

Dados obtidos junto ao Serviço de Emergência Ambiental da FEPAM sobre o tráfego no 
trecho gaúcho da BR-101, entre Osório e Torres, mostram o resultado relativo a acidentes 
com produtos perigosos registrados pela PRF, expresso na Tabela 05. 

Tabela 05 - Acidentes Registrados no Trecho da BR 101 – Osório / Torres – de 1987 a 
2001 - Coordenadoria Estadual de Defesa Civil 

N.º DATA LOCAL PRODUTO CLASSE DE RISCO 
ÁREA 
AÇÃO 
(CB) 

01 11/02/87 Maquiné, Rio Maquiné Butadieno (ONU 1010) “2” - Gases Capão da 
Canoa 

02 06/01/90 Torres Propeno (ONU 1077) “2” - Gases Torres 

03 16/01/91 Osório, Posto Renascença GLP (ONU 1075) “2” - Gases Osório 

04 19/12/94 3 Cachoeiras Produtos inflamáveis “3”  Líquidos 
inflamáveis 

Torres 

05 03/02/95 3 Cachoeiras, km 21,4 Acetona (ONU 1090) “3” Líquidos 
inflamáveis 

Torres 

06 19/11/95 Maquiné Ácido Oxálico ou etanodióico “8” Corrosivos Capão da 
Canoa 

07 30/08/96 Osório Agrotóxicos diversos “6”– Substâncias 
tóxicas 

Osório 

08 05/12/96 Torres Amianto branco (ONU 2590) “9”Subst. perig. 
diversas 

Torres 

09 22/08/97 3 Forquilhas, km 39 Corrosivos diversos “8” - Corrosivos Torres 

10 14/05/98 3 Forquilhas, km 37 Cola e solventes (ONU 1263) “3” Líquidos 
inflamáveis 

Torres 

11 19/05/99 3 Forquilhas, Ponte do 
Rio  

Tintas, vernizes e solventes 
(ONU 1263) 

“3” Líquidos 
inflamáveis 

Torres 

12 21/01/01 Torres, km 13,5/Lagoa de 
Itapeva 

Mercaptoetanol de sódio 
(ONU 3267) 

“8” - Corrosivos Torres 

Fonte: CEDEC – FEPAM – COPESUL – Corpo de Bombeiros da Brigada Militar/1º GCI – CBBR – 
GEACCAP 

Obs. 1: “Classe de Risco” refere-se a classificação internacional da ONU, que é composta de 9 classes; 

Obs. 2:  “Área de Ação (CB)“ refere-se a Unidade do Corpo de Bombeiros da Brigada Militar que possui 
jurisdição territorial sobre determinada área; 

Obs. 3:  “CEDEC” refere-se a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil; 

Obs. 4:  “FEPAM” refere-se a Fundação Estadual de Proteção Ambiental; 

Obs. 5:  “COPESUL” refere-se a Companhia Petroquímica do Sul, junto ao Pólo Petroquímico de Triunfo; 

Obs. 6:  “1º GCI” refere-se ao 1º Grupamento de Combate a Incêndio; 

Obs. 7:  “CBBR - GEACCAP” refere-se a Corpo de Bombeiros de Busca e Resgate – Grupo Especial de Apoio 
no Controle de Cargas Perigosas. 

Note-se que neste mesmo trecho nos primeiros 8 meses de 1999, segundo estatísticas da PRF 
registrou-se um total de 159 acidentes com toda a frota de caminhões, e no estado todo a 
FEPAM aponta no período 1994/1998 totais respectivamente de 14, 22. 17, 14 e 21 acidentes 
com cargas perigosas. 
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Em Santa Catarina a estatística para este mesmo período abrange toda a BR-101, não 
distinguindo apenas o trecho em estudo e registra, ao longo desta rodovia no estado, um total 
de 2.056 acidentes com caminhões, número que sobrepuja 50% de todos os acidentes em 
rodovias federais no estado. 

Com relação aos acidentes com cargas perigosas, não foram reveladas nos trechos em estudo 
as causas detectadas. Como informação complementar, para uma possível expectativa, pode-
se citar uma pesquisa da CETESB para todas as rodovias de São Paulo, publicada em 
setembro de 1993, em que se obtiveram os seguintes percentuais de causas, em 415 casos: 

− Falhas mecânicas do veículo     38,7% 

− Operação incorreta      20,4% 

− Causas não identificadas     32,8% 

− Causas externas ao transporte     8,1% 

Convém observar que as causas primeira e segunda na relação apresentada são sanáveis em 
um programa consistente de fiscalização no primeiro caso e de treinamento no segundo. Esta 
mesma pesquisa revela que 63,1% destes acidentes ocorreram com cargas a granel e 36,9% 
com cargas fracionadas, tendo a seguinte participação por classes de produto: 

− Classe 3 – Líquidos Inflamáveis    30,8% 

− Classe 8 – Corrosivos      28,9% 

− Classe 2 – Gases       10,4% 

Observa-se que os produtos das classes 3 e 8 da ONU costumam ser transportados em 
caminhões-tanques, fato que geralmente implica em grande quantidade de produto envolvida, 
enquanto que os da classe 2 normalmente vão em invólucros metálicos, como os cilindros, 
envolvendo quantidades menores, porém de disseminação mais rápida pelo ambiente. 

O aumento do intercâmbio entre os países participantes da Associação Latino-Americana de 
Integração - ALADI, especialmente entre os do chamado Cone Sul, fez com que o tema 
adquirisse relevância, neste contexto, embora restrito mais especificamente aos produtos 
industriais, por considerarem que a probabilidade de transferência zonal de rejeitos perigosos 
entre países-membros, seja para reciclagem, seja para estocagem segura, já estava 
disciplinada no âmbito internacional pelas regras de Basiléia,  de alcance mundial. Como a 
BR-101 vem se caracterizando como a "Rodovia do MERCOSUL", já transitam por suas 
pistas cargas classificadas como perigosas e, é provável que sigam em aumento a menos que 
se especifique outra rota como obrigatória. 

Verificada a primeira hipótese, incidiria sobre  estes fluxos o conveniado no Acordo de 
Alcance Parcial para Facilitação do Transporte de Produtos Perigosos, assinado em 
Montevidéu em 30/12/1994,  no marco da Associação Latino - Americana de Integração - 
ALADI, por ainda não haver sido firmado na data o Tratado de Assunção, mas aplicável 
somente aos quatro membros do MERCOSUL (Argentina/Brasil/Paraguai/Uruguai). Este 
instrumento passou a vigir no Brasil pelo Decreto nº 1.797 de 25/01/1996. Foram 
selecionados 2.096 produtos de comercialização regional mais provável entre os 3.250 
constantes da codificação mundial, seleção que tem a distribuição da Tabela 05 entre as nove 
classes de adoção internacional: 
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Tabela 06 - Universo de Produtos Perigosos no MERCOSUL 

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6 Classe 7 Classe 8 Classe 9 

Explosivos Gases Líq  
inflamável 

Sol. 
inflamável 

Oxidantes Tóxicas Radioativo Corrosivos "Outros" 

361 190 416 250 148 435 13 255 22 

Fonte: MERCOSUL: Acordo Parcial  

Levantamento feito pelo IPR registrou no trecho atual fluxos de produtos perigosos no sentido 
Brasil  ⇒  Argentina, em número de 4, todos com origem na firma CRIOS da cidade de São 
Carlos, no estado de São Paulo, constituídos pelos seguintes produtos e suas tonelagens 
anuais: 

Tabela 07 - Fluxos de Produtos Perigosos na BR-101 para o MERCOSUL 

Origem Destino Produto t/ano 

S. Carlos, SP Argentina Resina fenólica líquida 351 

S. Carlos, SP Argentina Isocianato em solução 78 

S. Carlos, SP Argentina Resina fenólica aquosa 280 

S. Carlos, SP Argentina Resina furânica 64 

Fonte: IPR, “Fluxos de Produtos Perigosos em Rodovias Federais” 

A situação do transporte de cargas perigosas, neste trecho, não difere substancialmente da 
encontrada em outras rodovias federais em áreas de mesmo nível de desenvolvimento, mas 
sem uma industrialização muito acentuada, embora servindo como canal de passagem a 
regiões de forte industrialização. Neste contexto, cinco fluxos se destacam como mais 
significativos: 

− Derivados de petróleo, para bases de distribuição ou a postos de serviço; 

− Gás liqüefeito de petróleo - GLP - para uso doméstico e de unidades produtivas; 

− Cloro ou seus derivados para tratamento de água captada; 

− Tintas, vernizes e solventes de uso variado e 

− Agrotóxicos e fertilizantes para emprego agrícola. 

Como os três primeiros se vinculam ao crescimento demográfico e à área servida ainda em 
ritmo de maior ocupação permanente e, mesmo temporária por se tratar de região turística 
relevante, a tendência é de se manterem em alta os fluxos correspondentes, embora não se 
disponha de dados para comprovação.  

O quarto fluxo deverá manter-se crescente, em especial no sub-ramo de tintas imobiliárias, 
mas o ritmo depende do momento econômico. O quinto é constituído por fluxos de passagem, 
por não se tratar de área com agricultura intensa; o volume depende de influências exteriores 
ao entorno da rodovia. 
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Cumpre notar que derivados de petróleo se originam particularmente da Refinaria Alberto 
Pasqualini, em Canoas, RS, com destino à bases distribuidoras e aos postos de serviço na área 
de influência direta da rodovia; o mesmo ocorre com o GLP. Os produtos petroquímicos no 
rumo norte têm origem principal no Polo Petroquímico de Triunfo, RS, a cerca de 90 km de 
Porto Alegre. No rumo sul, a maior fonte é o estado de S. Paulo, com destino mais expressivo 
para a Grande Porto Alegre. Dados do IPR formam a Tabela 08. 

Tabela 08 - Fluxos de Produtos Perigosos na BR-101, Trecho Palhoça - Osório 

Origem Destino Produto t/ano 

BA RS Buteno 3 

BA RS Isopropil cellosolve 38 

RJ RS Hidróxido de potássio líquido 890 

RJ RS Terebentina 10 

RS RJ Benzeno 20 

RS SP Benzeno 6 

RS SP Butadieno 1 

RS SP Butadieno 1,5 

RS SP Butadieno 200 

RS SP C9 aromático 5,5 

RS SP Mistura de isoxilenos 27 

RS SP Propeno grau polímero 250 

RS SP Propeno grau polímero 250 

RS PB Refinado C6C8 16 

RS SP Refinado C6C8 15 

RS SP Resíduo aromático 3 

RS PB solvente C9 1,2 

RS SP Tolueno 35 

RS PR Cloro 18 

SP SR Oleum 45 

SP SC Hidróxido de sódio sólido 438,5 

SP RS Isoparafina 260 

SP RS n-hexano 5,5 

SP RS resinas (compostos inflamáveis) 930 

SP RS Oleum 3 

SP RS cloro líquido 2201 

SP RS Dicloroetano 156,5 

SP RS Ucon-quenchant-en 17 

SP RS Dietilenotriamina 1 

SP RS sulfeto de sódio em escamas 401 

SP RS Acetato de etila 1000 

SP RS Acetona 3700 

Total Anual 10.908,5 

Fonte: IPR 
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Não constam da Tabela anterior o transporte de combustíveis e óleos lubrificantes, bem como 
os de GLP e fertilizantes, produtos que formam os fluxos mais significativos. 

Dadas as às capacidades mais usualmente encontradas em veículos que transportam cargas 
perigosas químicas que em média giram em torno de 12 t e considerando 300 dias 
operacionais por ano, estes fluxos significariam cerca de 3 caminhões/dia, lembrando-se que 
não estão incluídos neste cômputo os tanques com combustível e os de GLP, que somam 
valores muito mais altos, em torno de 70% deste tipo de carga. Neste sentido, pesquisas 
pontuais feitas na atual BR-101, exemplificadas anteriormente, mostram por classe de produto 
os percentuais detectados. Não se pode deixar de notar que são dados pontuais no tempo e 
colhidos sem maiores preocupações com técnicas estatísticas consagradas para tais medições, 
o que torna sua precisão muito relativa, devendo-se cercar sua análise das precauções 
recomendáveis nestas circunstâncias. 
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2. OBJETIVOS 

Os objetivos principais, em qualquer estudo de movimentação de produtos perigosos, seja em 
âmbito industrial ou de transporte, são três, igualmente importantes: 

− Minimizar as probabilidades de acidentes nesta movimentação, por via de 
procedimentos, instalações e equipamentos, preservando pessoas, ambiente e patrimônio 
de maiores conseqüências danosas, já que é praticamente impossível eliminar 
completamente a hipótese de ocorrência destes fatos; 

− Implementar um sistema de treinamento de pessoas diretamente envolvidas na operação e 
de educação preventiva na população em áreas de possíveis ocorrências, de forma que se 
possibilite eficiência na resposta aos acidentes e minimização aos impactos marginais 
sobre terceiros e seus bens; 

− Estruturar um sistema coordenado de resposta a acidentes, mobilizando os diversos 
organismos envolvidos, sob um só comando, dentro de uma única linha de ação, cada um 
atuando na sua esfera de  atendimento especializado e responsabilidade. 

No sentido de se evitar tanto a duplicação de investimentos, como de fazê-los em locais em 
que sua necessidade seja desprezível, partiu-se dos seguintes objetivos na área construtiva: 

− Centrar as análises de soluções construtivas para evitar acidentes com cargas perigosas 
com impactos ambientais nos pontos considerados críticos e descritos no item 3.2 do 
Capítulo seguinte; 

− Nestes pontos, onde houver instalações e equipamentos julgados necessários para a 
segurança de todos os usuários da rodovia e, que por suas características técnicas e 
operacionais se apliquem também às cargas perigosas, como as valetas de drenagem nas 
interseções e as defensas metálicas nas rampas de viadutos, optou-se por se manter 
apenas as projetadas como de interesse geral; 

− Aonde inexista qualquer proteção e haja um risco sensível de impacto no caso de cargas 
perigosas, como no traçado margeando mananciais de água, especificou-se então uma 
proteção específica, destinada primordialmente às cargas perigosas, como barreiras new 
jersey, sendo seu custo atribuído a esta prevenção; 

− No sentido de alertar para os possíveis pontos críticos e apontar as medidas preventivas 
por parte dos veículos com produtos perigosos, a sinalização prevista no "Manual de 
Sinalização Rodoviária para Rota de Produtos Perigosos" foi adotado como padrão de 
projeto e seus custos estimados; 

− Propor a implantação de postos de emergência nas proximidades da travessia da Lagoa de 
Imaruí e na passagem pelo sistema lagunar do Litoral Norte do Rio Grande do Sul, para 
que os respectivos Concessionários, por si ou em parceria, tenham condições de atuarem 
em ambiente aquático com eficiência, em termos de veículo, embarcação e equipamentos 
especializados como bombas e barreiras flutuantes, foram estimadas; 

− Nos postos da PRF, incluir espaços para sediar a fiscalização de veículos com cargas 
perigosas foram considerados e seus custos computados nesta análise. 
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3. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO PARA ELABORAÇÃO DO 
PROGRAMA 

3.1. Coleta, Análise e Tabulação de Dados 

Os procedimentos metodológicos adotados pautam-se na coleta de dados e informações 
constantes do EIA/RIMA, na análise do Projeto de Engenharia e na compilação das soluções 
de Projeto com o quadro ambiental da Área de Influência Direta, permitindo verificar os 
segmentos críticos da rodovia, em face de acidentes dessa natureza, e orientar as proposições 
de caráter institucional, operacional, estrutural e instrumental para o alcance dos objetivos 
estabelecidos, 

O levantamento de dados secundários enfocou os dispositivos legais e normativos vigentes, as 
experiências efetivadas em outros estados que servissem de embasamento às proposições, 
especialmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, as estatísticas disponíveis, o quadro vigente 
do tratamento das questões relativas ao transporte de produtos perigosos nos dois estados 
cortados pela rodovia e, em especial ao longo do traçado previsto, dentre outras informações. 

Foram levantadas, junto à Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, no Rio de 
Janeiro, as versões mais recentes da série NBR-7500, que tratam dos produtos perigosos e sua 
movimentação e, em São Paulo, foram colhidas informações junto à Companhia Estadual de 
Tecnologia de Saneamento Ambiental - CETESB e à Associação Brasileira da Indústria 
Química - ABIQUIM, com ampla colaboração tanto na troca de opiniões e experiências, 
como no acesso à documentação disponível. 

Procedeu-se ao exame das informações constantes do EIA/RIMA e das soluções propostas no 
Projeto de Engenharia, tendo sido destacadas as estatísticas sobre fluxos de tráfego e os 
potenciais impactos passíveis de ocorrência, como também os dados construtivos da 
duplicação, respectivamente. 

Com base na análise e sistematização das informações disponíveis, em visitas a campo, 
discussões conjuntas com outras equipes setoriais e, particularmente com os técnicos 
responsáveis pelo Programa de Monitoramento dos Corpos Hídricos, foram identificados os 
trechos críticos que deverão merecer tratamento específico pelos riscos que apresentam na 
eventualidade da ocorrência de acidentes com cargas perigosas e analisadas as medidas 
preventivas a serem adotadas. 

Foram, ainda analisados os dados disponíveis, relativos aos fluxos atuais e previstos de cargas 
perigosas, bem como os sistemas de controle e atendimento vigentes, de forma a 
consubstanciar e definir as proposições de caráter não estrutural (no plano organizacional e 
operacional) e medidas estruturais (dispositivos físicos de prevenção e apoio) para a garantia 
dos objetivos inerentes ao controle e atendimento de acidentes no transporte de cargas 
perigosas. 
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3.2. Identificação dos Trechos Críticos 

Na identificação dos trechos críticos foram consideradas as situações que poderão representar 
repercussões ambientais complexas e os segmentos que apresentam maior probabilidade de 
ocorrência de acidentes,. Os pontos de maior sensibilidade ambiental relacionados foram 
objeto de levantamentos "in loco" para a complementação de informações. 

Foram considerados como críticos os trechos que, por condições inevitáveis de traçado, 
passam por áreas mais sensíveis aos impactos de um acidente com cargas perigosas, como 
áreas urbanizadas, mananciais ou áreas de preservação ambiental, ou ainda aqueles trechos 
que, por suas características geométricas, podem oferecer uma maior probabilidade de 
acidentes, como os selecionados abaixo. 

− Transposição de mananciais de núcleos urbanos, cursos de água, lagoas, banhados e 
mangues: 

Devido não só à gravidade maior dos acidentes nesses pontos e, dadas as possibilidades 
de contaminação por cargas perigosas transportadas em mananciais e nos sistemas 
lagunares dos dois Estados utilizados para abastecimento e para o exercício de atividades 
pesqueiras que constitui fonte expressiva de recursos para as populações ribeirinhas;  

− Travessia ou tangenciamento de áreas de proteção ambiental: devido ao valor de seus 
atributos e recursos naturais de fauna, flora ou paisagismo, que merecem cuidados 
voltados à conservação/preservação; 

− Travessias de áreas urbanizadas: devido às conseqüências passíveis de serem geradas 
por acidentes dessa natureza e, ao fato de determinadas cargas, como o cloro e seus 
derivados diretos, contarem com alto grau de letalidade; 

− Interseções: que embora em desnível, dispõem de pistas de aceleração e desaceleração 
criando condições para colisões tangenciais, quando ocorrem imprudências dos 
motoristas em manobras; 

− Rampas com fortes greides: por obrigarem a redução acentuada da velocidade dos 
caminhões no aclive e a tendência de exagerá-la no declive, aumentando a probabilidade 
de acidentes entre veículos ou mesmo de capotagem; 

− Trechos sinuosos: em razão de ultrapassagens imprudentes e veículos parados sem boa 
visibilidade que podem levar a colisões envolvendo cargas perigosas; 

− Túneis: dada a ausência de áreas de escape para evitar choques e a possibilidade de 
emanação de gases tóxicos associada à ventilação restrita; 

− Encostas: dada a possibilidade de saída da pista e deslizamento pela encosta, provocando 
derrame da carga e inclusive a contaminação de corpos d'água; 

− Trechos sujeitos a incidências meteorológicas prejudiciais ao tráfego: devido às 
situações geradoras de possíveis acidentes, como derrapagens, choques e capotagens. 
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3.2.1. Transposição de Mananciais de Núcleos Urbanos, Cursos d’Água, Lagoas, 
Banhados e Mangues 

O fato de acidentes rodoviários em obras de arte especiais e correntes representarem, de modo 
geral, percentual significativo de ocorrência, acrescendo-se, no caso específico de cargas 
perigosas, a probabilidade de conseqüências graves se o corpo d’água receptor servir de 
manancial ou gerar uma atividade exploratória de pesca ou mesmo agropecuária, faz com que 
a transposição de corpos hídricos mereça particular atenção no estabelecimento de medidas 
preventivas e corretivas, além de ações especiais para pronta intervenção saneadora.  

A rodovia, entre Palhoça e Osório, desenvolve-se ao longo do litoral, entre as escarpas da 
Serra do Geral e o oceano Atlântico, situando-se numa faixa que não vai além de 50 km da 
linha da costa. Em seu trecho catarinense está inserida no sistema de drenagem da vertente 
atlântica, que contém 3 regiões hidrográficas: Litoral Centro (Região Hidrográfica 8), Sul 
Catarinense (Região Hidrográfica 9) e a Extremo Sul Catarinense (Região Hidrográfica 10). 
As bacias que compõem estas 3 regiões hidrográficas estão relacionadas a seguir: 

− Litoral Centro: Tijucas, Biguaçu, Cubatão do Sul e Rio da Madre. 

− Sul Catarinense: D'Una e Tubarão. 

− Extremo Sul Catarinense: Urussanga, Araranguá e Mampituba. 

Os sistemas hídricos destas três regiões hidrográficas drenam terrenos com topografia 
fortemente ondulada, em média quase 70 % da área de suas bacias, passando abruptamente 
para a baixada litorânea. Os rios no seu curso inferior apresentam baixa declividade e padrão 
meândrico, desaguando em lagoas costeiras ou diretamente no oceano Atlântico.  

A partir do Rio da Madre inicia-se o sistema lagunar do sul catarinense com as lagoas de 
Garopaba e Ibiraquera. No trecho seguinte, encontra-se o complexo lagunar formados pelas 
lagoas do Mirim, Imaruí, e Santo Antônio. Contribuem para formação destas lagoas os rios 
D'Una (lagoa do Mirim), Aratingaúba (lagoa de Imaruí) e Tubarão (lagoa de Santo Antônio). 
A BR-101 corta este sistema lagunar no trecho em que a lagoa de Santo Antônio faz ligação 
com a de Imaruí. Este sistema se liga com o mar através do canal da Laguna. 

Após este complexo lagunar e em direção ao sul a BR-101 corta, ainda no estado de Santa 
Catarina, as bacias dos rios Urussanga e Araranguá. No extremo sul do estado encontra-se sua 
última bacia, a do rio Mampituba, que é interestadual, pois faz divisa com o Rio Grande do 
Sul. Destacam-se neste trecho e ainda dentro de Santa Catarina as seguintes lagoas: Caverá , 
Esteves, Faxinal, Mãe Luzia, Serra, Bicho e Rincão. 

O trecho subsequente da rodovia, que se inicia na divisa de Santa Catarina e termina no 
município de Osório (Rio Grande do Sul), está inserido no sistema lagunar do litoral norte do 
Rio Grande do Sul. Este sistema apresenta dois subsistemas hidrográficos: norte e sul. O 
subsistema norte compreende as lagoas de Itapeva e de Tramandaí, e o subsistema sul, que se 
inicia na lagoa Cerquilha e deságua na de Tramandaí, estando esta já fora da área em estudo. 

A lagoa de Itapeva tem como seu principal contribuinte o rio Três Forquilhas, recebendo 
ainda o Rio Cardoso. A Lagoa Itapeva liga-se à dos Quadros através do Rio dos Cornélios. 
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O Rio Maquiné é o principal contribuinte da Lagoa dos Quadros e esta, por sua vez, deságua 
no sistema lagunar composto pelas lagoas Malva, Palmital, Pinguela através do Canal de João 
Pedro. O Rio dos Postes é o responsável pela interligação entre este complexo lagunar e a 
Lagoa do Passo.  

Finalmente a Lagoa do Passo deságua na de Tramandaí, composta em realidade de duas 
lagoas, denominadas do Armazém e Tramandaí, através do Rio Tramandaí. 

Nesta região ocorrem também lagoas isoladas de pequeno porte tais como: as dos Veados 
(Pombas), Rincão, Inácio, Traíras, Caconde, Biguá e Emboaba.  

Além dos rios e dos sistemas lagunares, ocorrem ainda na área em estudo banhados e áreas de 
relevo plano, justapostas aos terraços lagunares. Exemplos destas ocorrências podem ser 
observadas em locais interiorizados às lagoas do Jacaré e Morro do Forno, no Rio Grande do 
Sul. Ocasionalmente podem ocorrer cheias nas áreas de planícies das bacias da região em 
estudo. Este é um fenômeno que tem se acentuado ao longo do tempo devido à degradação 
ambiental provocada pela erosão e carreamento de sólidos para o leito dos rios. 

Considerando que cada ponte da futura BR-101 duplicada se constitui em ponto crítico no 
caso da ocorrência de acidente com produtos perigosos, apresenta-se a seguir nas Tabelas 09 
e 10 um levantamento, detalhado por lote de projeto, de todas as pontes sobre os corpos 
d’água, recordando que o projeto prevê pontes separadas para cada sentido de pista. 

Tabela 09 - Pontes no Trecho em Santa Catarina 

Lote Cursos de Água / Lagoas Localização (km) Extensão (m) 

2/SC Rio Aririú 218,5 61 

 Rio Cubatão 220,7 298 

 Rio Cambirela 224,0 29 

 Rio do Neto 225,7 38 

 Rio do Brito 229,5 40 

 Rio Massiambu 235,3 218 

 Rio da Madre 244,7 110 

3/SC Rio Paulo Lopes 251,1 115 

 Rio Cova Triste 258,0 44 

 Rio Cova Triste 259,4 92 

 Rio ...... 260,2 40 

 Rio da Penha 264,5 82 

 Rio Araçatuba 271,0 180 

5/SC Lagoa Imaruí 314,0 3.360 

 Rio Capivari 329,7 52 

6/SC Rio Tubarão 337,0 340 

 Rio Correias 339,9 60 

 Rio Cubículo 346,3 71 
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(continuação) 

Lote Cursos de Água / Lagoas Localização (km) Extensão (m) 

7/SC Rio Sangão 358,7 42 

 Rio Urussanga 368,4 120 

 Rio Esperança 372,0 33 

 Rio ...... 379,8 29 

9/SC Rio Araranguá 412,5 144 

10/SC Rio da Laje 438,3 35 

Total 5.633 m 
 

A extensão total das pontes em Santa Catarina atinge a 11.266 m (5.633 m x 2). 

Tabela 10 - Pontes no Trecho no Rio Grande do Sul 

Lote Cursos de Água / Lagoas Localização (km) Extensão (m) 

1/RS Rio Mampituba 000,0 84 

 Rio Cardoso 021,0 90 

2/RS Rio Chimarrão 030,8 30 

 Rio Três Forquilhas 040,3 216 

3/RS Rio Sanga Funda 052,8 45 

 Rio Maquiné 064,5 150 

Total 615 m 

 

A extensão total das pontes no Rio Grande do Sul perfaz 1.230 m (615 m x 2). 

Foram também considerados críticos os trechos onde a rodovia margeia áreas do sistema 
lagunar de Santa Catarina e do norte do Rio Grande do Sul. Na Tabela 16, a seguir, são 
relacionados os trechos tangenciais a corpos hídricos, que deverão ser objeto de uma proteção 
mais eficiente, tipificada pelas barreiras new jersey. 
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Tabela 11 – Proposição de Barreiras New Jersey para Trechos Paralelos a Lagoas 

Lote Lagoa Extensão da 
Barreira (m) Localização (km) Pista (sentido) 

4/SC Lagoa do Mirim 200,00 285,2 ao 285,4 Norte-Sul 

5/SC Lagoa Santo Antônio 800,00 313,6 ao 314,4 Sul-Norte 

10/SC Lagoa do Sombrio 400,00 438,5 ao 438,9 Sul-Norte 

1/RS Lagoa Itapeva  2.700,00 014,5 ao 015,1 

   015,9 ao 016,5 

   017,3 ao 018,8 

Sul-Norte 

3/RS Lagoa dos Quadros 1.300,00 057,4 ao 058,1 

   058,3 ao 058,7 

   058,9 ao 059,0 

   059,3 ao 059,4 

Sul-Norte 

 Extensão Total   = 5.400,00   

 

A classificação destes corpos d'água, seus usos e principais fontes poluidoras são 
apresentados no Anexo 1 , consistindo nas bases para avaliar qualquer alteração sensível, 
originada ou não por cargas perigosas. 

O uso das águas para mananciais urbanos reveste-se de grandes preocupações em casos de 
acidentes com cargas perigosas. Entretanto, as captações existentes para o abastecimento 
urbano de água, ao longo da rodovia, localizam-se em distância superior a um ou vários 
quilômetros da mesma o que indica que muito remotamente poderão ser afetados por derrame 
de poluentes ou por ações inadequadas na implantação das obras. 

Embora sejam improváveis interferências sobre mananciais localizados a jusante da rodovia, 
serão objeto de monitoramento, os seguintes: 

− Rio da Laje: abastece Sombrio; 

− Lagoa Sombrio: abastece Sombrio; 

− Lagoa Itapeva: abastece Torres; 

− Lagoa dos Quadros: abastece Capão da Canoa; 

− Lagoa Peixoto: abastece Osório; 

− Lagoa Passos: abastece Balneários (Rainha do Mar e outros) 

3.2.2. Travessia ou Tangenciamento de Áreas de Interesse à Proteção Ambiental 

As áreas que são valiosas por seus recursos naturais de fauna, flora ou paisagismo podem ser 
afetadas pelos impactos decorrentes do derrame, emissão ou incêndios provocados por 
acidentes com veículos transportadores de produtos perigosos. Embora o desenvolvimento do 
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traçado da BR-101 no segmento Palhoça-Osório atravesse áreas sensíveis sob o ponto de vista 
ambiental, como os sistemas lagunares no sul de Santa Catarina e no norte do Rio Grande do 
Sul, são pouco extensos os trechos que cortam ou tangenciam áreas instituídas de preservação 
ambiental. 

São consideradas como áreas sensíveis aquelas de especial importância ambiental ou 
econômica, incluindo, as primeiras, as áreas de proteção ambiental, de sistemas hídricos 
(nascentes de rios, estuários, lagunas e fontes hidrominerais) e de reservas ecológicas. As 
segundas, correspondem aquelas áreas utilizadas para atividades de subsistência, comerciais 
ou de recreação e lazer. 

Nas imediações da rodovia conta-se com Parques Estaduais e Municipais, Áreas de Proteção 
Ambiental - APA e Reservas Ecológicas, sistemas hídricos/lagunares, entre outras, que 
deverão ser objeto de medidas preventivas, envolvendo a implantação de placas de sinalização 
e elementos estruturais, assim como a orientação ao usuário, de modo a evitar interferências 
danosas do contato direto de produtos perigosos com as áreas sensíveis. 

Em áreas de maior vulnerabilidade, como é o caso da travessia das Lagoas de Santo Antônio e 
Imaruí, a proposição de medida preventiva teve embasamento em estudos específicos com 
aplicação de modelos matemáticos, que subsidiam a previsão da área passível de ser afetada 
no caso de derramamento de produtos perigosos, neste sistema hídrico.  

As áreas de vulnerabilidade ambiental consideradas são : 

Quadro 1 - Unidades de Conservação da Região Catarinense 

Unidade de 
Conservação 

Área 
(ha) 

Localização Principais 
Problemas 

Características Físicas e 
Vegetação 

Parque Estadual da 
Serra do Tabuleiro 

90,0 km2 Florianópolis Palhoça 
S.A Imperatriz, etc. 

Áreas ocupadas 
e extermínio da 

fauna 

Abrange partes altas da Serra 
do tabuleiro e áreas de 
planícies litorâneas , mangues 
(Aririú), dunas móveis, etc. 

Parque Ecológico 
Municipal de Palhoça 

N.D. Palhoça N.D. Abrange toda a área de 
mangue do município 

Parque Nacional da 
Serra Geral 

18.000 
ha 

Parte em Santa 
Catarina e parte no 
R.G.do Sul 

N.D. N.D. 

Parque Nacional dos 
aparados da Serra 

10.250 
ha 

Praia Grande /SC e 
Cambará do Sul/RS 

N.D. N.D. 

Fonte : EIA/RIMA-1999 
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Quadro 2 - Locais de Maior Risco Ambiental 

Fisiografia Localização 

Travessias Urbanas Três Cachoeiras, Terra de Areia, São João do Sul, Campo Bonito, Fernando Ferrari, 
Aguapés, Sertão, Sacramento 

APA Municipal de Osório 

APA Municipal de Terra de Areia 

Aldeia Indígena Campo Bonito 

Sistemas Lacunares Itapeva, Tramandaí, Quadros, Pinguela, Peixoto 

Travessia de Rios Três Forquilhas, Sanga Funda, Maquiné,   

 

Destacam-se o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, entre os km 234 e 239, cuja sede se 
encontra às margens da BR-101, no município de Palhoça e a Reserva Ecológica Maracajá 
entre os km 404 e 406, no município de Maracajá. 

O Parque Estadual da Serra do Tabuleiro é a maior unidade de conservação em Santa 
Catarina, ocupando aproximadamente 1% do seu território, com uma extensão de 87.405 
hectares. Foi criado pelo do Decreto n° 1.260/75 e abrange área de nove municípios. O Parque 
abriga a integralmente a bacia do Rio Massiambu e alguns dos rios e córregos que serão 
responsáveis pelo fornecimento da água potável utilizada pelos moradores de toda Grande 
Florianópolis.  

3.2.3. Travessias de Áreas Urbanizadas 

Do ponto de vista de acidentes com cargas perigosas as travessias de áreas urbanas 
densamente ocupadas representam situações complexas, pelas conseqüências possíveis sobre 
a população residente ou de passagem, destacando-se determinadas cargas, como o cloro e 
seus derivados diretos, por seu alto grau de letalidade. 

A limitação da largura da faixa de domínio, como decorrência da própria ocupação urbana, 
aumenta a gravidade dos acidentes pelo pronto impacto sobre a população lindeira e suas 
atividades. O fato dos derramamentos serem de mais difícil absorção pelo solo, devido às 
superfícies pavimentadas, faz crescer de forma significativa as oportunidades de 
contaminação de pessoas, exigindo prevenção por meio de canaletas e barreiras de contenção 
no limite da faixa de domínio.  

Ao longo da BR-101, entre Palhoça e Osório, tem-se o tangenciamento ou travessias das 
seguintes áreas urbanas mais significativas: Palhoça, Paulo Lopes, Imbituba, Capivari de 
Baixo, Tubarão, Araranguá, Sombrio, Santa Rosa do Sul, Três Cachoeiras, Terra de Areia e 
Osório.  

Sem se constituírem em casos extremamente críticos, observa-se que apenas os adensamentos 
populacionais urbanos de Tubarão (72.000 habitantes, entre os km 334 e 338), Araranguá 
(41.500 habitantes, entre os km 413 e 415), Sombrio (14.000 habitantes, entre os Km 435 e 
439) e Osório (26.000 habitantes, entre os Km 96 e 99), apresentam população superior a 
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10.000 habitantes e pela sua proximidade à BR 101, poderiam exigir maiores recursos, 
esforços e coordenação, no caso de uma operação de evacuação de emergência. 

3.2.4. Interseções  

Embora as interseções sejam em desnível, verificam-se conexões com pistas de aceleração 
para veículos que queiram ingressar na BR-101 e de desaceleração para veículos que queiram 
deixá-la; podendo, em ambos os casos, contar-se com imprudências dos motoristas em 
manobras, gerando as chamadas colisões tangenciais que, na dependência da velocidade e do 
porte dos veículos infratores podem apresentar gravidade e, no caso de cargas perigosas, 
resultarem em derramamentos de produtos com elevado risco. As Tabelas 12 e 13, a seguir, 
mostram a relação destes viadutos nos dois estados. 

Tabela 13 - Viadutos em Santa Catarina 

Lote Localização (km) Extensão (m) Observações 

2/SC 216,5 17  

 218,5 17  

 219,6 44  

 221,6 44  

 223,3 17  

 227,5 22  

 229,1 17  

 231,6 22  

 236,1 80  

 238,1 17  

 242,1 80  

3/SC 249,5 12  

 252,8 14  

 254,4 12  

 256,5 12  

 263,4 12  

 265,2 14  

 266,8 12  

4/SC 282,7 65  

 288,8 65  

5/SC 311,8 95  

 328,1 67  

6/SC 332,6 272  

 334,7 510  

 336,2 272  

 351,2 71  
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(continuação) 

Lote Localização (km) Extensão (m) Observações 

7/SC 358,9 78  

 361,1 44  

 362,8 45  

 364,6 22  

 370,0 22  

 374,5 44  

 380,3 22  

 380,8 22  

 381,0 22  

 381,5 22  

 382,1 17  

 385,6 22  

8/SC 392,1 32  

 392,2 32  

 395,7 32  

 395,8 32  

 398,9 28  

 402,1 28  

 404,0 1.727 Alternativa 1, só para pista Sul 

 408,4 512 Alternativa 1, só para pista Sul 

 409,4 224 Alternativa 3 

9/SC 421,2 74  

 423,6 32  

 425,8 32  

 427,4 32  

 430,8 32  

 433,0 66  

 435,8 32  

 436,8 40  

 437,7 114  

10/SC 438,9 29  

 443,3 17  

 445,9 21  

 450,8 17  

 453,2 17  

 456,2 17  

 457,8 12  

 457,9 12  

 465,3 17  
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Tabela 14 - Viadutos no Rio Grande do Sul 

Lote Localização (km) Extensão (m) Observações 

1/RS 001,500 336  

 023,160 252  

 024,251 251  

2/RS 045,284 200  

 046,030 200  

 046,690 200  

3/RS 063,294 82 Só para a pista Norte 

 063,330 47 Só para a pista Sul 

 064,980 175  

 066,064 175  

 067,034 60 Alternativa B 

 075,734 175  

4/RS 095,580 280  

 097,020 280  

 098,150 280  

 

3.2.5. Trechos de Rampas Acentuadas e Encostas Íngremes 

Os trechos de rampas acentuadas obrigam a redução da velocidade dos caminhões no aclive e 
tendência de exagerá-la no declive, em ambos os casos aumentando a probabilidade de 
acidentes entre veículos ou mesmo de capotagem. No primeiro caso, por exemplo, obrigam 
aos caminhões lotados com maior peso a reduzirem substancialmente sua velocidade, gerando 
mais ansiedade nas ultrapassagens de outros veículos, por vezes em condições imprudentes. 
Outra situação é representada por contornos em borda de taludes íngremes, fazendo com que 
saídas acidentais do leito estradal resultem em geral em acidentes de grande monta, agravados 
no caso de envolverem cargas tóxicas e perigosas. 

Dada as características morfológicas da região percorrida, existem poucos locais nesta 
categoria e, como se trata de uma rodovia da classe especial, apresentando rampas limitadas a 
um máximo de 6%, para efeito do presente estudo foram consideradas como acentuadas 
aquelas que têm greide com aclive igual ou superior a 4% e extensão superior a 50m, 
constantes da Tabela 14 a seguir. 
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Tabela 15 - Rampas Acentuadas na BR 101 (Inclinação > 4,0% e extensão > 50,0 m) 

Lote Localização (km) Inclinação (%) Extensão (m) 

2/SC 225,7 + 5,40 180 

 225,9 - 4,40 500 

 230,3 + 5,40 400 

 232,1 + 5,26 a 5,87 760 

 233,7 - 4,72 a 5,84 1.440 

3/SC 256,7 + 4,00 1.350 

 258,2 - 4,00 170 

 259,2 - 5,29 180 

 259, 9 -5,92 240 

4/SC 273,0 + 4,90 170 

 273,4 - 4,49 300 

5/SC 316,4 + 4,50 80 

 327,5 - 4,38 160 

6/SC 337,5 + 5,39 289 

 338,450 - 6,12 459 

 340,2 + 4,50 130 

 348,5 + 4,40 148 

 350,6 - 4,92 237 

 353,2 + 4,47 365 

 354,7 + 4,53 340 

 355,8 - 5,79 286 

7/SC 363,3 + 4,00 a 5,71 640 

 364,1 - 4,24 a 4,69 860 

 368,9 + 4,50 a 5,20 480 

 369,4 - 4,90 a 5,00 300 

 380,7 + 4,76 120 

 383,4 - 4,50 200 

8/SC 388,3 - 4,80 360 

 393,0 + 4,83 550 

 395,5 + 4,17 300 

 397,9 - 4,12 1.000 

2/RS 039,7 - 5,40 72 

3/RS 062,8 - 4,15 55 
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3.2.6. Trechos Sinuosos 

Nesses segmentos as ultrapassagens imprudentes e veículos parados sem boa visibilidade 
podem levar a colisões que, no caso de cargas perigosas, apresentam impactos ambientais 
além das conseqüências danosas de um acidente. No caso presente, considerando-se a 
topografia plana da região, as características técnicas do traçado e da velocidade diretriz 
empregada, o nível de risco pode ser considerado desprezível. 

3.2.7. Túneis 

Os túneis, mesmo quando separados por septos ou formando binários, pela falta de áreas de 
escape para evitar choques, ou ainda pela possibilidade de emanação de gases tóxicos, 
associada à ventilação restrita, constituem situações complexas em acidentes com produtos 
perigosos. Os 3 túneis, possuem galerias separadas, solução que, em caso de acidente com 
cargas perigosas, reduz normalmente a abrangência de possíveis impactos, mas pode dificultar 
a chegada ao local de equipes de socorro. 

Tabela 16 - Túneis na BR-101 

Túnel Lote Localização (km) Extensão (m) 

Morro do Padre 2/SC 232,8 1.360 

Morro Agudo 3/SC 257,1 980 

Morro Alto 3/RS 067,5 1.660 

 

3.2.8. Trechos Sujeitos a Incidências Meteorológicas Prejudiciais ao Tráfego 

As chuvas torrenciais, nevoeiros muito densos e ventos fortes, constituem fontes de possíveis 
acidentes, representados por derrapagens, choques e capotagens, verificando-se como pontos 
particularmente vulneráveis as pontes de comprimento expressivo. Segundo indicações dadas 
pela Polícia Rodoviária Federal essas condições apresentam-se particularmente no sul de 
Santa Catarina e nas proximidades de Torres. 

Com base nos pontos de incidência desses fenômenos, foram analisadas as possíveis soluções 
tecnológicas para minimizar a probabilidade de acidente com cargas perigosas, contemplando 
as já citadas barreiras new jersey no margeamento imediato do sistema lagunar gaúcho; a 
sinalização de advertência e/ou orientação em áreas de interesse ambiental e áreas urbanas, 
onde a probabilidade poderia advir da velocidade ou do estacionamento dos veículos 
transportadores,. Na análise do Projeto de Engenharia, as medidas relativas à sinalização e à 
proteção lateral, nas obras de arte, visando o tráfego em geral, encontravam-se incorporadas 
no projeto de engenharia, nos segmentos em questão. 

3.3. Fluxos de Veículos Transportadores de Produtos Perigosos 

A análise dos fluxos de veículos com cargas perigosas, no trecho a ser duplicado, esbarra na 
indisponibilidade de dados que, quando existentes, não contam com uma seqüência temporal 
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e são colhidos sem preocupação do emprego de técnicas consagradas em medições dessa 
natureza, situação que torna aleatória a precisão estatística dos mesmos. Nesse contexto, a 
utilização das informações disponíveis servem para orientar genericamente a questão, 
cercando-se as conclusões das precauções recomendáveis nessas circunstâncias. 

Para a avaliação dos fluxos atuais e sua provável evolução foram utilizadas três fontes 
principais: 

− Documento do DNER, contendo uma relação sobre os fluxos de cargas perigosas em 
rodovias federais, selecionando-se o trecho em estudo; 

− Levantamento constante do EIA/RIMA, realizado para este empreendimento; 

− Levantamento, ao longo de 4 dias, no período diurno, realizado pela equipe do Projeto, 
com caráter verificador primário e sem rigor estatístico, dos veículos com placas 
identificadoras de produtos perigosos, em trecho da rodovia no estado de Santa Catarina, 
utilizado como base razoável para o lançamento de hipóteses de fluxos. 

De modo geral, tanto os dados apresentados na Tabela 08, exposta anteriormente, em que 
constam somente as tonelagens anuais dos produtos químicos, como na Tabela 17 a seguir, 
que apresenta o número de veículos por produtos transportados, no período diurno, não se 
evidenciam os produtos mais transportados na rodovia que incluem o petróleo, combustíveis 
líquidos e GLP, dado que os caminhões de combustível e de gás, quando carregados e em 
longas distâncias, preferem viajar à noite, evitando aquecimento de cargas e pneus, quadro 
que resulta em percentuais mais baixos do que em outras contagens. 

Tabela 17 - Fluxo de Veículos com Placa de Produtos Perigosos (entre 26 e 29/08/99, 
período diurno, trecho catarinense) 

Fluxo diário Nº 
ONU 

Produto 
26/5ª feira 27/6ª feira 28/sábado 29/domingo 

Subtotal % 

0012 cartuchos para armas    1 1 0,9 

0241 explosivos de demolição 1    1 0,9 

1005 amônia em solução 1    1 0,9 

1017 Cloro 1  1  2 1,8 

1028 Dicloridifluormetano   1  1 0,9 

1049 hidrogênio comprimido 1    1 0,9 

1052 fluoreto de hidrogênio anidro  1   1 0,9 

1073 oxigênio líquido refrigerado    1 1 0,9 

1075 gás liqüefeito de petróleo 2 4 11  17 15,0 

1093 acrilonitrila inibida   1  1 0,9 

1170 Etanol  2 2 1 5 4,4 

1173 acetato de etila  1 1  2 1,8 

1193 Etilmetilcetona    1 1 0,9 
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(continuação) 

Fluxo diário Nº 
ONU Produto 

26/5ª feira 27/6ª feira 28/sábado 29/domingo 
Subtotal % 

1203 combustível para motores 4 22 3 1 30 26,5 

1208 Hexanos  1   1 0,9 

1219 Isopropanol 1    1 0,9 

1230 Metanol  2  1 3 2,7 

1256 nafta solvente  1 1  2 1,8 

1263 Tinta  3   3 2,7 

1268 destilados de petróleo NE 1 1   2 1,8 

1288 óleo de xisto  1   1 0,9 

1294 Tolueno  1   1 0,9 

1299 Terebentina  2   2 1,8 

1307 Xilenos 1    1 0,9 

1402 carbureto de cálcio   1  1 0,9 

1823 hidróxido de sódio sólido   2  2 1,8 

1824 hidróxido de sódio solução  1   1 0,9 

1830 ácido sulfúrico  1   1 0,9 

1831 ácido sulfúrico fumegante   1  1 0,9 

1866 resina em solução 1    1 0,9 

1977 nitrogênio líqüido refriger.   1  1 0,9 

1993 líqüido inflamável NE  3  1 4 3,5 

2031 ácido nítrico   1  1 0,9 

2209 formaldeído solução   2  2 1,8 

2312 fenol fundido   2  2 1,8 

2588 pesticidas sólidos tóxicos NE  1   1 0,9 

2794 baterias elétricas úmidas  1   1 0,9 

2902 pesticidas líqüidos tóxicos   1   1 0,9 

2998 pesticidas triazina líq. tóxica  1   1 0,9 

3082 substâncias danosas líqüidas  3 6  9 8,0 

3257 não especificada   1  1 0,9 

Totais 14 54 38 7 113 100,0 

 

Na hipótese do levantamento exposto na Tabela 17 ser uma amostra representativa, do 
período fora do pico turístico, ter-se-ia cerca de 15 caminhões no período diurno, em média, 
com combustíveis e lubrificantes. Utilizando-se dos percentuais obtidos na pesquisa, no 
trecho norte da rodovia, da ordem de 30%, pode-se inferir um total médio de 20 veículos com 
derivados de petróleo, trafegando no período de 24 horas. Com base em considerações 
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idênticas, para cargas químicas, pode-se estimar um tráfego médio de 17 caminhões por dia 
com tais produtos, sendo 13 no período diurno e 4 no noturno. 

A experiência dos últimos anos demonstra uma demanda sazonal de derivados de petróleo, 
incluindo o GLP, no período de verão onde se contabiliza um aumento acentuado da 
população temporária ou flutuante.  

Tendo em vista, as melhorias e ampliação na capacidade da rodovia, as facilidades do câmbio 
liberado e as previsões econômicas para o desempenho do MERCOSUL que estimam um 
crescimento, na perspectiva mais conservadora da ordem de 3,5% ao ano, na demanda de 
produtos diretamente vinculados aos fluxos temporários e à dinâmica demográfica, em termos 
práticos, representarão uma duplicação do transporte de cargas perigosas de petróleo e 
derivados, num horizonte de 20 anos. 

3.4. Sistemas de Controle e Atendimento Existentes 

O universo de organismos intervenientes nos casos de acidentes rodoviários envolvendo 
cargas perigosas é composto por centros de controle da Polícia Rodoviária Federal, pela 
Defesa Civil dos Estados e Municípios, pelo Corpo de Bombeiros, entidades setoriais e 
especializadas privadas, órgãos ambientais, dentre outras, cuja ordem de apresentação, a 
seguir, não exprime hierarquia, ou ordem de importância na solução de problemas dessa 
natureza. 

3.4.1. Polícia Rodoviária Federal 

Detém o poder de polícia na via em estudo, constituindo um dos principais componente no 
esquema de fiscalização, prevenção e primeiro socorro das ocorrências com cargas perigosas. 
Além das unidades constituídas pelos Postos da PRF, ao longo da via, tem vital importância a 
eficiência de seu plantão como elemento desencadeador das operações de atendimento e 
socorro, devendo acionar os mecanismos previstos nos Planos de Contingência e Emergência, 
segundo o local, grau de gravidade e abrangência do acidente.  

O trecho da BR-101, em Santa Catarina, encontra-se sob a responsabilidade da 8a 
Superintendência Regional da PRF, com sede na Rua Álvaro Müllen da Silveira, 104 – 
Centro, Florianópolis, tel.: (0xx)-48-222-2380 e fax: (0xx)-48-222-5978. Esta 
Superintendência conta com o Telefone para Emergências 1527, abrangendo todo o trecho 
da BR-101 inserido no Estado e comandando as seguintes unidades operacionais: 

− Km 199 - Posto de Serraria, tel. (0xx)- 48-258-0402; 

− Km 205 - Delegacia de São José, telefax (0xx)- 48-246-8177; 

− Km 267 - Posto da Penha, tel. (0xx)- 48-253-0222; 

− Km 341 - Posto de Tubarão, tel. (0xx)- 48-622-0918; 

− Km 336 - Delegacia de Tubarão, telefax (0xx)- 48-622-1737; e 

− Km 417 - Posto de Araranguá, tel. (0xx)- 48-522-0411. 
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O trecho da BR-101, no Rio Grande do Sul, encontra-se sob a responsabilidade da 9a 
Superintendência Regional da PRF, com sede na Rua Siqueira Campos, 664 – Centro, Porto 
Alegre, tel.: (0xx)-51-221-3680 e fax: (0xx)- 51- 221-6912. Esta Superintendência conta com 
o Telefone de Plantão (051) 371-2021 em Porto Alegre e ao longo do trecho em estudo da 
BR-101 comanda as seguintes unidades operacionais: 

− Km 03 - Posto de Torres, tel. (0xx)- 51-605-2500; 

− Km 94 - Delegacia de Osório, tel. (0xx)- 51-666-1494 e fax (0xx) -51-663-4141;e  

− Km 94 - Posto de Osório, tel. (051) 663-1035. 

Para dar cumprimento às suas funções, a Polícia Rodoviária Federal nos dois Estados 
emprega viaturas para policiamento e fiscalização, ambulâncias de resgate e motocicletas. Em 
termos de equipamentos de comunicação, a PRF dispõem de rádio VHF fixo, móvel e portátil, 
repetidora VHF, linhas de telefone nos Postos e de telefone e fax nas Delegacias. No Rio 
Grande do Sul, os postos e delegacias, e em Santa Catarina, as delegacias, já contam com 
computadores, interligados em rede e na Internet, havendo previsão de todos os postos 
contarem com computador. 

Embora a PRF, nos dois estados, apresente deficiências na disponibilidade de equipamentos 
de proteção individual, para combate a acidentes com produtos químicos, os plantões que 
cobrem 12 horas trabalhadas por 36 horas descansadas, contam com policiais com curso de 
Socorrista. 

3.4.2. Corpo de Bombeiros 

Acidentes que envolvam incêndio de porte, explosões em série, impacto sobre populações 
lindeiras e vítimas diversas, exigem a necessária e vital intervenção das guarnições de 
Bombeiros mais próximas, que constituem-se no braço operacional mais imediato da Defesa 
Civil. Via de regra, os Bombeiros são as primeiras equipes a chegarem ao local do acidente, 
atendendo vítimas e tomando as primeiras providências de isolamento, se for o caso e de 
aplicação de medidas de controle e correção de possíveis impactos. 

Em Santa Catarina, para o atendimento a acidentes, na BR-101, conta-se com o Corpo de 
Bombeiros Militares, nas unidades de Florianópolis, São José, Laguna, Tubarão, Criciúma, 
Araranguá, Orleans e Braço do Norte, com o telefone de emergências 193, que faz contato 
automático direto com a unidade do Corpo de Bombeiros mais próxima de onde se originou a 
chamada. 

As unidades mencionadas do Corpo de Bombeiros dispõem de veículos ASU (auto-socorro de 
urgência/emergência, com 03 bombeiros socorristas); ABT (auto-bomba tanque com 3.500 a 
5.000 litros de água); AT (auto-tanque com 10.000 a 12.000 litros de água); e ABTR (auto-
bomba tanque com 3.500 litros de água e material de resgate pesado). A Tabela 18, a seguir, 
mostra o quantitativo de veículos por unidade. 
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Tabela 18 - Viaturas de Bombeiros no Trecho Catarinense 

TIPOS DE VEÍCULOS UNIDADES DO CORPO DE 
BOMBEIROS ASU ABT AT ABTR 

Florianópolis 07 04 02 02 

São José 01 - - 01 

Laguna 01 01 - - 

Tubarão 02 01 01 - 

Criciúma 02 01 01 - 

Araranguá 01 01 - - 

Orleans 01 01 - - 

Braço do Norte 01 01 - - 

Fonte: Comando do Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina. 

Atualmente estão sendo especificados mais equipamentos, que deverão constar de 03 
Veículos para Combate a Acidentes com Produtos Perigosos, orçados em R$ 300.000,00 cada 
, valor referente a Julho de 2.000 ???, a serem adquiridos em breve pela Diretoria Estadual de 
Defesa Civil de Santa Catarina, com o primeiro deles sendo alocado na unidade do Corpo de 
Bombeiros em São José, no Km 205 da BR-101. 

Em termos de equipamentos de comunicação, o CBM/SC dispõem de rádio VHF fixo, móvel 
e portátil, repetidora VHF, linhas de telefone e fax, e computadores interligados pelas redes 
Intranet e com a Internet em todos os quartéis. 

Seu curso básico para primeiro atendimento de emergências tem carga horária de 10 horas e é 
ministrado pelo CETREM – Núcleo de Treinamento para Prevenção de Emergências da 
UDESC – Universidade do Estado de Santa Catarina.  

No Rio Grande do Sul, para o atendimento a acidentes na BR-101, no trecho em questão, o 
Corpo de Bombeiros Militares conta com quartéis em Torres tel. (0xx)- 51-664-3133, Osório 
tel. (0xx)- 51-663-1020 e Capão da Canoa tel. (0xx)- 51-665-3699. O telefone de 
emergências 193 faz contato direto com a unidade do Corpo de Bombeiros mais próxima de 
onde tem origem a chamada. Estas unidades só contam com veículos ASU e ABT.  

Em Porto Alegre, o Corpo de Bombeiros Militares do RS possui um Grupamento Especial 
para Atendimento a Cargas Perigosas - GEACAP/POA tel. (0xx)- 51-224-8963, que dispõe de 
Veículo para Combate a Produtos Perigosos, equipado, dentre outros, com roupas de 
aproximação, explosímetros e medidores de radioatividade, além de ter em estoque produtos 
neutralizantes, tais como barrilha e vermiticulita. 

3.4.3. Defesa Civil Estadual e Municipal 

Como conseqüência do Protocolo de Intenções firmado pelos Governadores do Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, aprovado pela Resolução No. 555, de 
09/12/94, do CODESUL, visando um maior controle do transporte rodoviário de cargas 
perigosas, as Defesas Civis desses Estados assumiram a coordenação dos respectivos 
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Programas Estaduais de Controle do Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, contando, 
para sua realização, com o apoio de diversos órgãos nas esferas federal (Polícia Rodoviária e 
INMETRO) e estadual (Polícias Rodoviárias, Polícias Militares, Corpos de Bombeiros, 
Órgãos Ambientais, Departamentos de Estradas de Rodagem e Vigilâncias Sanitárias). 

Em Santa Catarina, a Diretoria Estadual de Defesa Civil conta com um Centro de Operações, 
em Florianópolis, tel. (0xx)-48-231-1236, que funciona 24 horas todos os dias da semana. 
Para contatar as defesas civis municipais o telefone geral tem o número 199. No Rio Grande 
do Sul a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil conta com o telefone para emergências 
(0xx)-51-228-6805. 

Ambas Defesas Civis Estaduais vêem realizando, freqüentemente, operações de fiscalização 
(comandos) do transporte rodoviário de produtos perigosos, ao longo desses últimos anos e 
com o apoio dos demais órgãos, tanto em rodovias estaduais como federais. Tais comandos 
permitiram levantar os tipos de irregularidades existentes e o perfil de transportadoras e 
motoristas. 

As Defesas Civis Estaduais tem tido, ainda, uma atuação importante no caso da ocorrência de 
acidentes, agilizando o contato com as diversas partes envolvidas na prestação de socorro 
(Bombeiros, Hospitais, ABIQUIM) e na mitigação dos problemas ambientas (Transportadora, 
Expedidora, Órgão Ambiental). 

Embora as Comissões Municipais de Defesa Civil – COMDECs existam ou estejam sendo 
estruturadas nos vários municípios atravessados pela BR-101, no trecho em estudo, a quase 
totalidade não dispõe de maiores recursos para socorrer  os casos de acidente com produtos 
perigosos. Segundo informação da Coordenadoria de Defesa Civil de Santa Catarina, em 
função de seus portes e possibilidades atuais, destacam-se as COMDECs de Palhoça, tel. 
(0xx)-48-524-1900 ou 524-3915 e de Araranguá, tel. (0xx)-48-242-3202 ou 242-3098. 

3.4.4. Órgãos Ambientais 

No trecho em estudo, os órgãos ambientais competentes são: 

− Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, 
órgão federal com ação em todo o País; 

− Fundação de Amparo e Tecnologia do Meio Ambiente - FATMA, no trecho catarinense, 
ou seja entre Palhoça e a travessia do rio Mampituba, em um total de 248,5 km; 

− Fundação Estadual de Proteção ao Meio Ambiente Luiz Henrique Roessler - FEPAM, no 
trecho riograndense, isto é entre a travessia do Rio Mampituba, no município de Torres e 
a saída da Freeway (BR-290), em Osório, num total de 99,5 km. 

A sede da FATMA localiza-se na rua Felipe Schmidt, 485 no Centro de Florianópolis, com o 
telefax (0xx)-48-2248299. Ao longo do trecho da BR-101, em questão, possui a 
Coordenadoria Regional em Criciúma, com o telefone (0xx)-48-4375830, e o Posto Avançado 
de Tubarão, com o telefone (0xx)-48-6225910. A FEPAM tem sede na rua Carlos Chagas, 55, 
Centro, Porto Alegre, com o telefone (0xx)-51-2254215 

Tanto a FEPAM como a FATMA possuem plantões permanentes de emergência, prontos a 
atuar na ocorrência de acidentes ambientais. Na área da FATMA há o programa PARE - 
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Plantão de Acidentes e Reclamações Ecológicas, cujo telefone é 1523. A FEPAM administra 
o SEAMB - Serviço de Emergência Ambiental, com o telefone (0xx)-51-9827840. 

Ambas, FATMA e FEPAM, têm Poder de Polícia, podendo aplicar multas elevadas (de até 
R$ 20.000,00), quando constatada a responsabilidade da Transportadora e/ou Expedidora da 
carga no acidente, com conseqüências danosas ao meio ambiente. Tem ainda, poder de exigir 
dos responsáveis a apresentação de laudo técnico, respaldado em ensaios laboratoriais, para 
avaliação de impactos e propor soluções mitigadoras, visando a descontaminação do meio 
ambiente . 

A FATMA credencia motoristas habilitados para dirigir veículos com produtos perigosos em 
Santa Catarina, e a FEPAM processa o licenciamento de empresas transportadoras de 
produtos perigosos no Rio Grande do Sul, exigindo não apenas que os condutores tenham 
cursado o MOPE ou equivalente autorizado, mas também que a empresa tenha um 
Responsável Técnico pelo transporte a ser realizado. 

Atualmente existem 967 empresas cadastradas pela FEPAM para trafegar no Rio Grande do 
Sul, com uma frota total de 19.539 veículos, dos quais 5,7% pertencem a 690 pequenas 
empresas, com até 3 veículos e 73,6% a 13 empresas maiores, com mais de 100 veículos cada. 
A maioria da frota é formada por caminhões-tanques para transporte de combustíveis, sendo 
fração significativa dos mesmos de propriedade de postos de abastecimento. 

3.4.5. Outros Órgãos Federais, Estaduais e Municipais 

Casos envolvendo explosivos devem ser comunicados à guarnição do Exército mais próxima, 
para sua elucidação e providências cabíveis. Na área do entorno do trecho catarinense da BR-
101 em estudo, as unidades militares mais próximas são o 63º Batalhão de Infantaria, sediado 
no bairro de Estreito em Florianópolis, a 3ª Companhia deste mesmo Batalhão, aquartelada 
em Tubarão, e o 28º Grupo de Artilharia de Campanha, com quartel em Criciúma. Em 
território gaúcho, os quartéis estão mais distantes, na área da Grande Porto Alegre, como o 
19º Batalhão de Infantaria Motorizado em São Leopoldo. 

De modo similar, emergências com produtos radioativos devem ser avisadas à Comissão 
Nacional de Energia Nuclear - CNEN, cuja ação se baseia na Norma NE - 5.01: Transporte de 
Materiais Radioativos. Estes transportes devem receber uma autorização deste organismo para 
que sejam realizados, através da emissão de um dos 3 documentos relacionados: Aprovação 
Normal de Transporte, Aprovação Especial de Transporte ou Aprovação Multilateral. 

No caso específico da rodovia, em Santa Catarina, o Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem - DNER tem seu 16º Distrito localizado na rua Álvaro Müllen da Silveira, 104, no 
Centro de Florianópolis, com o telefone (0xx)-48-2244744 e o fax (0xx)-48-2244497; 
possuindo, ainda, a Residência de Tubarão, com o telefax (0xx)-48-6263342. No Rio Grande 
do Sul, conta-se com o 10º Distrito Rodoviário Federal, na avenida Siqueira Campos, 664, no 
Centro de Porto Alegre, com o telefone (0xx)-51-2218030, havendo, ainda, a Residência 10/1, 
em Osório (faltou localizar esta Residência). 

Na fiscalização dos veículos autorizados para transporte de produtos perigosos, verificando o 
cumprimento das normas legais quanto às especificações de veículo, embalagens e os 
equipamentos de segurança de bordo, atua o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização 
e Qualidade - INMETRO. Possui representações em Porto Alegre, na avenida Berlim, 6.027, 
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com telefone (0xx)-51-3421155 e, em Florianópolis, na rua Adhemar da Silva, 974, com o 
telefone (0xx)-48-2590044. 

A Polícia Militar de Santa Catarina - PMSC tem seu quartel general na rua Visconde de Ouro 
Preto, 549, no Centro de Florianópolis, com o telefone (0xx)-48-2296307 e o fax (0xx)-48-
2296305 e, ao longo do trecho catarinense, tem, ainda, as seguintes unidades: o 7º Batalhão 
em São José, próximo a Palhoça, o 5º Batalhão em Tubarão e o 9º Batalhão em Criciúma. 
Todas as unidades podem ser acessadas pelo telefone geral 190 que, automaticamente (se) 
conecta-se com a guarnição mais próxima. Tem experiência no atendimento de acidentes 
envolvendo o transporte de produtos perigosos, na medida em que exerce nas rodovias 
estaduais o mesmo papel da PRF nas federais. 

No trecho gaúcho atua a Polícia Militar do Rio Grande do Sul - PMRS, mais conhecida 
localmente como Brigada Militar, com a mesma missão da PMSC nas rodovias estaduais. 
Tem seu Comando na rua dos Andradas, 522, no Centro de Porto Alegre, com o telefone 
(0xx)-51-2882703 e o fax (0xx)-51-2882716. Ao longo do trecho possui junto a Osório o 8º 
Batalhão, no km 97 da BR-101. 

O Departamento de Estradas de Rodagem de Santa Catarina - DER/SC tem sede na rua 
Tenente da Silveira 162, 1º andar, no Centro de Florianópolis, com o telefone (0xx)-48-
2513000 e o fax (0xx)-51-2225701. Na área do projeto conta com três Distritos: em 
Florianópolis o 9º Distrito com telefone (0xx)-48-2440177, em Tubarão o 5º Distrito com o 
telefone (0xx)-48-6265644 e, em Criciúma o 13º Distrito com o telefone (0xx)-48-5220957.  

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem do Rio Grande do Sul – DAER/RS, é 
vinculado à Secretaria Estadual dos Transportes, tem sede na Av. Borges de Medeiros, 1555, 
telefone (0xx)-51-2280988 e fax (0xx)-51-2280988, ramal 1282. Na região do projeto tem 
uma Residência em Osório, na rua Ildefonso Simões Lopes, 382, Bairro Sul Brasileiro, 
telefone (0xx)-51-6631635. 

É vital a participação dos serviços de abastecimento de água, sejam estaduais, como a 
CASAN em Santa Catarina e a CORSAN no Rio Grande do Sul, ou municipais, quando a 
contaminação tem a probabilidade de atingir ou mesmo já alcançou mananciais públicos. Não 
obstante a existência de agências destes serviços em vários pontos perto da rodovia, caso 
sejam necessários exames mais completos da qualidade da água só existem laboratórios bem 
equipados em Florianópolis e Porto Alegre, 

3.4.6. Entidades Setoriais e Especializadas Privadas 

A entidade setorial privada mais acionada nos acidentes rodoviários que envolvem produtos 
químicos é a ABIQUIM, cuja sede, em São Paulo, mantém um serviço de atendimento 
permanente à emergências, com consultoria sobre a melhor solução de resposta ao caso e para 
acionamento de medidas mitigadoras, se houver necessidade, além de poder contatar os 
fabricantes respectivos e pô-los em ação nos casos mais graves. O plantão em causa atende 
pela égide de PRÓ-QUIMICA - ABIQUIM e seu telefone é 0800-11-8270. 

Existem empresas privadas especializadas no atendimento a emergências com produtos 
perigosos, sendo que duas com sedes em São Paulo atendem até o extremo sul do País e 
mesmo países do MERCOSUL. São as mais procuradas a SUATRANS - Emergências 
Químicas e a SOS-COTEC. A primeira tem o chamado Centro de Controle a Emergências - 
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CECOE, com plantão permanente pelo telefone 0800-17-2020; a segunda tem uma Central de 
Emergência também permanente que atende pelo telefone 0800-111434. 

3.4.7. Serviços de Apoio - Paradouros e Estacionamentos Específicos 

Hoje existem quatro paradouros identificados por placas como de "cargas perigosas" no 
trecho catarinense e nenhum no riograndense; estes estacionamentos  não cumprem com as 
atuais especificações legais e situam-se junto a postos de serviço, cada um de uma 
distribuidora, nos km 222, 276, 403, 417. As circunstâncias vigentes podem aumentar os risco 
de ocorrência de acidente grave, além do fato de dividirem, muito irregularmente, o percurso, 
com 2 pares muito próximos entre si e um vazio de 127 km na região central. 

3.5. Avaliação e Proposição de Medidas Estruturais e Não Estruturais  

Da análise das condicionantes ambientais, das soluções incorporadas ao Projeto de 
Engenharia e do quadro vigente das operadoras governamentais e privadas, no tratamento das 
questões relativas ao transporte de produtos perigosos, procedeu-se à avaliação do sistema de 
controle existente e das necessidades passíveis de serem atendidas para o cumprimento dos 
objetivos do Programa. 

As proposições deste Programa de Transporte de Produtos Perigosos enfocam dois conjuntos 
de medidas, distintos por sua natureza, envolvendo de um lado a implantação de medidas 
estruturais representadas por obras ou dispositivos que visam aumentar a segurança 
proporcionada pela rodovia e possibilitar a adequada fiscalização e controle do transporte de 
produtos perigosos. De outro, envolve a implantação de medidas não estruturais, destinadas à 
implementação de um Sistema de Gestão e de um Sistema de Prevenção, Controle e 
Atendimento Emergencial, bem como à capacitação das bases operacionais. 

3.5.1. Estruturação de Sistema de Gestão 

Em se tratando de ações que envolvem a atuação conjunta de órgãos públicos de diferentes 
esferas e entidades privadas, verifica-se a necessidade de organizar, sistematizar e integrar as 
atividades de controle e fiscalização dos vários níveis de competência, por meio de 
articulação multiorganizacional. Nesse sentido, as proposições de estruturação de Sistema de 
Gestão reforçam os objetivos do Conselho de Desenvolvimento e Integração do Sul – 
CODESUL, que reúne os estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato 
Grosso, por meio de Protocolo de Intenções para a “cooperação operacional e técnica no 
transporte rodoviário de produtos perigosos”. 

No âmbito dos dois Estados, em que se localiza o trecho rodoviário em questão, dado as 
legislações estaduais serem distintas e as competências de organismos estaduais restringirem-
se ao seu próprio território, é recomendável a implantação de sistemas paralelos, mas 
articulados entre si no nível de suas coordenações.  

Em face das funções legalmente estabelecidas, a Coordenação Estadual do Sistema de Gestão 
do Transporte de Produtos Perigosos poderá ser exercida pela Defesa Civil, envolvendo os 
órgãos e entidades co-responsáveis na implementação de Plano de Contingência e 
Emergência, na definição das responsabilidades de cada organismo, na avaliação dos recursos 
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humanos e materiais necessários à consolidação do Sistema e à diminuição do tempo-resposta 
nas ações de socorro.  

3.5.2. Estruturação de um Plano de Ação de Emergência  

Os Planos de Ação de Emergência definirão as ações das autoridades envolvidas quando da 
ocorrência de um acidente com cargas perigosas na rodovia, com base na hierarquização dos 
cenários e nos graus de complexidade das ações. 

A estruturação de Sistema de Prevenção, Controle e Atendimento Emergencial deverá estar 
apoiada na implementação de Planos de Contingência e de Emergência, que envolvem o 
planejamento preventivo; uma estrutura organizacional de coordenação das ações; a definição 
de competências e atribuições; o estabelecimento dos procedimentos necessários; a 
capacitação material e técnica; o instrumental de controle e de sistematização das informações 
necessárias à gestão e operacionalização. 

Uma avaliação dos acidentes com produtos perigosos em rodovias pavimentadas mostra como 
causa freqüente a imprudência de motoristas, predominantemente condutores de outros 
veículos que não os transportadores de produtos perigosos. Quando o causador do acidente é o 
veículo com produtos perigosos, a falta de treinamento ou mesmo emprego de motoristas não 
habilitados para este tipo de transporte, apontam dois aspectos graves: 

− Falta de responsabilidade das transportadoras; 

− Deficiências da fiscalização. 

Na análise desenvolvida, como medida sugerida, para minorar essa omissão freqüente é 
recomendada a instalação de locais para realização dessa fiscalização, junto aos Postos da 
Polícia Rodoviária federal, conforme adiante exposto. 

No tocante às lacunas para resposta imediata e eficaz, é motivo de grande preocupação, na 
ocorrência de acidentes de maiores proporções, a falta de pessoal qualificado em várias áreas, 
a ausência de muitos equipamentos básicos e a deficiência de instalações adequadas. Como o 
saneamento destas lacunas envolve diferentes áreas e níveis de governo, a solução poderá ser 
viabilizada no âmbito do P.A.E. a ser implementado. 

Durante pesquisas e visitas a operadores governamentais e privados envolvidos com o 
transporte de cargas perigosas, na área do estudo, as lacunas que mais despertaram a atenção e 
que, em última análise, dizem respeito a todos usuários da via, foram: 

− Inexistência de bombas de sucção e transferência de produtos perigosos nos trechos dos 2 
estados, que são transportadas junto à Refinaria Alberto Pasqualini em Canoas, ou do 
Pólo Petroquímico de Triunfo; 

− Inexistência de clínicas especializadas de queimados de alta gravidade no trecho 
catarinense, devendo os casos mais graves serem transferidos para São Paulo; no trecho 
gaúcho apenas em Porto Alegre existem boas condições; 

− Inexistência até o momento de UTIs móveis, plenamente (provisionadas) equipadas para 
socorro no trecho catarinense;  
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− Inexistência de viaturas da PRF devidamente equipadas de EPIs e equipamentos, nos 
trechos dos dois estados, para o atendimento a este tipo de emergência; 

− Qualificação deficiente em quase todos os setores de atendimento e socorro, 
evidenciando sistemas de treinamento inadequados ou mesmo inexistentes; a situação é 
melhor no tocante aos motoristas dos caminhões com cargas perigosas, ainda que existam 
falhas. 

3.5.3. Proposição de Medidas Estruturais 

No caso do empreendimento em questão, as medidas estruturais previstas na prevenção de 
ocorrências de acidentes envolvendo veículos transportadores de produtos perigosos, ou na 
atenuação das conseqüências inerentes a essas fatalidades, congregam a implantação de: 

− Estruturas fixas de prevenção e defesa representadas por e barreiras tipo new jersey; 

− Postos de fiscalização junto aos postos da Polícia Rodoviária federal; 

− Paradouros e estacionamentos específicos para veículos transportadores de produtos 
perigosos; 

− Sinalização específica em locais vulneráveis; 

− Postos especializados para o socorro; 

− Sistema de comunicação de emergência 
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4. ATIVIDADES/AÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA 

Dada a multidisciplinariedade do tema, sua abrangência e as diferentes conseqüências que 
podem acarretar, a participação de uma gama de entidades especializadas é sempre um 
elemento determinante de seu enfrentamento eficiente. 

Como em toda ação coletiva de organismos de filosofias de trabalho dissimiles, sistemas 
organizacionais e procedimentos operacionais distintos e, mesmo esferas de governo 
diferentes, verifica-se a necessidade da ação coordenada e antecipadamente planejada dos 
participantes da operação, especialmente em casos complexos de acidentes rodoviários com 
cargas perigosas. 

Nesse sentido, as ações a serem levadas a efeito envolvem componentes institucionais, 
organizacionais e operacionais, tratados a seguir e detalhados nos Planos de Emergência para 
o Atendimento a Acidentes com Produtos Perigosos na Rodovia BR-101/SC/RS e nas 
Minutas dos Convênios e respectivos Planos de Trabalho apresentados no Capítulo de 
Anexos. 

4.1. Formulação de Convênios de Apoio e Atuação 

Por se tratar de questões multidisciplinares que envolvem diferentes esferas de competência, a 
busca de parcerias é necessária, evita equívocos, reduz custos e acelera a resposta ao acidente, 
fazendo com que cada participante atue na área em que esteja mais capacitado e exerça suas 
funções de forma coordenada com a direção do Sistema de Atendimento. No caso presente, 
em que a rodovia corta dois estados -SC e RS- com legislações e órgãos ambientais com 
filosofias de trabalho diferentes, administrada por um órgão federal, DNER do Ministério dos 
Transportes, policiada pela PRF do Ministério da Justiça e, futuramente operada por empresas 
privadas, conforme planejado, esta conjugação de esforços e esferas de ação se torna ainda 
mais necessária, podendo ser equacionada por meio da formulação de Convênio promovido 
pelo empreendedor. Entretanto, a diversidade de competências e atribuições vigentes inibe 
que se monte um convênio único 

Como as legislações estaduais são distintas e as competências de organismos estaduais se 
restringe ao seu próprio território, sugere-se que sejam implantados dois sistemas paralelos, 
mas articulados entre si no âmbito de suas coordenações. Propõe-se, portanto, a estruturação 
de um Sistema de Prevenção, Controle e Atendimento Emergencial relativo ao trecho 
catarinense e outro referente ao ramo gaúcho, ficando o DNER, como órgão federal 
responsável por ambos segmentos da BR-101, encarregado de promover esta articulação, 
zelando sobre tudo para que as interfaces junto aos usuários sejam similares, para evitar 
confusões desnecessárias. 

O núcleo desses Convênios deve reunir o DNER, como órgão responsável governamental pela 
rodovia e seu tráfego, e as Defesas Civis Estaduais, como órgãos legais de controle das 
grandes emergências e ponte para os demais órgãos estaduais operacionais, como Bombeiros 
e Polícia Militar, congregando a participação da PRF, vinculada ao Ministério da Justiça, com 
o poder de polícia sobre a rodovia.  
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Após a rodovia ser concessionada, as atribuições e responsabilidades a cargo do DNER no 
âmbito do Convênio serão transferidas à Concessionária, como operadora da rodovia e 
responsável por sua boa operação técnica. 

Os Convênios terão por finalidade consolidar os procedimentos desenvolvidos pelos órgãos 
competentes e suprir as necessidades de recursos materiais e de capacitação técnica, para 
garantir o atendimento adequado de acidentes na rodovia, envolvendo produtos perigosos. A 
formulação desses Convênios deverá ser acompanhada pela implantação dos Planos de 
Contingência e Emergência, definindo as responsabilidades de cada organismo e sua 
operacionalização coordenada, segundo hipóteses de graus de emergência, adiante definidas. 

Em cada trecho estadual, o Sistema, além de referências obrigatórias e tradicionais, como 
denominação, sede, foro e duração, deverá conter:  

− A estrutura organizacional, com pelo menos os seguintes componentes: diretoria, 
secretaria, seção técnica, setor financeiro, assessoria jurídica, comunicação social e 
controladoria; 

− Procedimentos normais; 

− Administrativos; 

− Operacionais preventivos, de pronta resposta, de monitoramento, de mitigação e de 
fiscalização; 

− Definição tipológica da severidade dos acidentes e dos respectivos procedimentos de 
ação; 

− Levantamento de danos ambientais e de sua responsabilidade, rotina de mitigação e 
monitoramento. 

4.2. Implementação do Sistema de Prevenção, Controle e Atendimento 
Emergencial  

A implementação do Sistema de Prevenção, Controle e Atendimento Emergencial é 
consubstanciada no desencadeamento de Planos de Contingência e de Emergência que, exceto 
nos eventos classificados como de Grau 1 que exigem ações de menor complexidade, deverá 
ser realizada pelo responsável estadual do Sistema, sediado na Defesa Civil e composto por 
representantes dos órgãos: 

− Departamento Nacional de Estradas de Rodagem – DNER ou Concessionária do Trecho; 

− Polícia Rodoviária Federal – PRF; 

− Corpo de Bombeiros Militares; 

− Fundações Estaduais de Meio Ambiente; 

− Secretarias Estaduais de Saúde; 

− Polícias Militares; 

− Companhias de Águas; 
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− Municipalidades envolvidas. 

4.2.1. Abrangência e Deflagração 

A adoção de uma sistemática de ação deve partir de parâmetros de enquadramento das 
possíveis ocorrências, sendo quase que universalmente adotados os relativos à abrangência e à 
severidade.  

O conceito de "abrangência" tem duas vertentes: 

− Quantidade de poluente disseminada pelo acidente no ambiente circundante; 

− Extensão da área atingida pelo poluente derramado. 

Estes dois parâmetros podem inclusive ser cumulativos, ou seja uma grande quantidade de 
poluente afetando uma grande área no local do acidente. 

O conceito de "severidade" também tem aspectos distintos: 

− Aspecto dos elementos de ocupação da área atingida pelo poluente, como casas, corpos 
de água, área de preservação etc. e em que grau foram afetados; 

− Aspecto de agressividade do poluente em relação ao meio ambiente; 

− Aspecto relativo à quantidade de poluente disseminada, tecnologia e custos de sua 
erradicação ou pelo menos a neutralização por medidas mitigadoras. 

Uma primeira estimativa da abrangência e da severidade deve ser transmitida desde o local do 
acidente pelo primeiro socorro que aí chegar e o escalão operacional que primeiro receber o 
aviso. Em se tratando de emergências de grau 2 ou 3, adiante definidas, deverá ser acionado 
de imediato o plantão central do Sistema que, segundo o acordado no Convênio, deflagrará de 
imediato as orientações para as ações dos participantes, estabelecendo quem estará na direção 
da operação, no campo. Estes fatos deverão constar de um registro, com horário, nome e 
função dos comunicadores, local e tipo de acidente e comunicados emitidos. 

Tipologia e Atendimento dos Acidentes 

O atendimento emergencial de acordo com o Plano se dará em 3(três) níveis de atendimento 
de acidentes: 

− Nível 1 - Acidente de Pequeno porte; 

− Nível 2 - Acidente de Grande Porte; 

− Nível 3 - Acidente Catastrófico. 

Atendimento a Acidentes de Nível 1 - Pequeno Porte 

Os acidentes de nível 1 pequeno porte, serão atendidos com os recursos próprios dos órgãos 
conveniados, que serão usados nos acidentes tipos A, B, C, D com graus de severidade 0 e 
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1, portanto considerados de pequena porte, atendidos sem a necessidade de outros recursos de 
terceiros.  

O atendimento desses acidentes será efetuado com a estrutura existente da Defesa Civil, 
IBAMA,FEPAM e Polícia Rodoviária Federal (e no futuro da Concessionária). 

Os recursos próprios das entidades conveniadas serão usados nesses acidentes considerados 
de pequeno porte, sem a necessidade de recursos de terceiros, uma vez que os Convênios 
DNER/Defesa Civil/IBAMA/FEPAM, visam suprir essas necessidades. 

Em Porto Alegre, o Corpo de Bombeiros da Brigada Militar do RS possui um Grupamento 
Especial para Atendimento a Cargas Perigosas- GEACCAP/POA, que dispõe de veículo 
adaptado para combate a derramamentos com produtos perigosos, equipado dentre outros com 
roupas de aproximação, oxi-explosímetro, explosímetro, e medidor de radioatividade. 

Atendimento a Acidentes de Nível 2 - Grande Porte 

Os acidentes de nível 2-grande porte são de tipologia A, B, C, D com severidade de 2, 3, 4 e 
5. 

Esses acidentes serão atendidos pela Defesa Civil (GEACAP/POA), IBAMA/RS,  FEPAM e 
a Patrulha Rodoviária Federal (no futuro pela Concessionária), mas acrescidos dos recursos 
institucionais existentes na região: Prefeituras, Defesa Civil Municipal, Federal, etc., além de 
recursos de empresas contratadas, se necessário. 

Atendimento à Acidentes de Nível 3 - Catastróficos 

Os acidentes de nível 3-catastróficos, são aqueles que promovem riscos potenciais de sinistros 
graves e/ou catastróficos, tais como acidentes com danos em populações ribeirinhas ,e/ou 
ecossistemas notáveis  

Nesses casos, serão usados todos os recursos disponíveis no país, coordenados pela Defesa 
Civil Federal. 

4.2.2. Fluxogramas Operacionais, Coordenação e Responsabilidades 

Cada um dos Estados contará com fluxogramas operacionais, a definição de competências e 
responsabilidades, a padronização de metodologias e procedimentos, a formação de uma base 
de dados compartilhada, compatibilizados com os objetivos de ação conjunta e coordenação 
emanados pelo CODESUL e, em consonância com o Protocolo de Intenções para a 
cooperação operacional e técnica no tratamento das questões envolvidas no transporte de 
cargas perigosas. 
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Fluxograma de Respostas às Emergências na BR-101 - Trecho Catarinense 
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A título ilustrativo, o fluxograma pode ter por referência a seqüência de ações iniciais, de 
avaliação e controle de eventos dessa natureza, conforme apresentado a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3. Sistema de Análise e Crítica dos Eventos 

A implantação de um procedimento uniforme e bem planejado de análise e crítica construtiva 
de eventos emergenciais que porventura ocorram neste campo é básico para que se aperfeiçoe  
a prevenção, o atendimento de pronta resposta e a mitigação dos impactos resultantes. 

Para tanto, torna-se necessária a implementação da sistemática de registros com o 
preenchimento de formulários-padrões, claros, digitalizáveis, objetivos e cobrindo as 
seguintes etapas do processo: 
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− Descrição sucinta e precisa da ocorrência pelo coordenador da ação operacional, com 
localização, horário, estado do tempo, veículos e pessoas envolvidas, produto perigoso 
em causa, tipo do veículo, carga a granel ou embalada, posse das identificações e dos 
documentos legais exigidos, conseqüências imediatas do acidente, vítimas e seu estado, 
equipes mobilizadas, seu horário de chegada ao local, pessoal disponibilizado e 
equipamento empregado; 

− Ensinamentos a serem tirados da ação, com seus pontos positivos e negativos, pela seção 
técnica do Sistema; 

− Inserção das conclusões nos boletins de divulgação e no banco de dados informatizado do 
Sistema. 

4.2.4. Banco de Dados Informatizado do Sistema 

O Sistema de Prevenção, Atendimento Resposta e Controle deverá contar com o uso de redes 
digitais, como base da intercomunicação entre componentes, fundamentada na implantação de 
um Banco de Dados relacional e multi-usuário, que permita consultas rápidas tanto por parte 
de quem está na linha de frente da ação, como dos organismos externos de suporte. 

Sugere-se que, como protótipo experimental, seja implantado um banco de dados relacional, 
em plataforma como o Access, ou mesmo, pela possibilidade enorme de expansão, o Oracle, 
com 4 subsistemas interagentes, que conterá, em primeira instância, as informações: 

a) Órgãos participantes do Sistema de Prevenção, Atendimento e Controle, com no 
mínimo as seguintes informações: 

• Nome oficial do órgão e sua sigla popular; 

• Endereço, telefones, faxes, rádio-comunicação e acessos pela Internet; 

• Mapeamento da sede e da área geográfica de atuação; 

• Horários de atendimento; 

• Função dentro do Sistema; 

• Recursos operacionais disponíveis; 

• Responsável perante o Sistema e funcionários de contato. 

b) Produtos Perigosos: relação, identificação, ações cautelares 

• Relação numérica internacional de Nações Unidas; 

• Relação alfabética destes produtos e sua ação agressiva potencial; 

• Codificação das Placas de Carga de veículos e embalagens; 

• Procedimentos-padrões nos casos de ocorrência. 
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c) Relação de empresas e veículos autorizados nos trechos e seus responsáveis: 

• Trecho no estado de Santa Catarina; 

• Trecho no estado do Rio Grande do Sul. 

d) Relação e características dos trechos críticos: 

• Localização por quilometragem e região municipal; 

• Tipo de particularidade; 

• Órgãos do Sistema situados mais próximos; 

• Rotas alternativas em caso de bloqueio da rodovia; 

• Cadastro dos pontos de apoio e utilidades disponíveis. 

4.2.4.1. Cadastro dos Pontos Ocasionais de Apoio Local 

O cadastramento dos pontos ocasionais de apoio possíveis de serem utilizados em situações 
de emergência constitui importante informação, tanto na operacionalização de ações de 
resgate e socorro a eventuais vítimas, como na mobilização de recursos de caráter 
suplementar, visando evitar conseqüências à saúde pública e ao meio ambiente. São 
considerados pontos de apoio os serviços de atendimento médico e os postos de 
abastecimento, oficinas mecânicas e de socorro mecânico, conforme exposto a seguir. 

Hospitais 

Os acidentes com veículos transportando cargas perigosas, além de vítimas com 
traumatismos, comuns a todos acidentes rodoviários envolvendo veículos, podem apresentar 
duas outras categorias de acidentados específicos, a saber: intoxicados por inalação de gases 
tóxicos liberados por produtos químicos em vazamento e queimados, seja por contato com 
produtos irritantes à pele, seja por incêndio desencadeado pelo acidente, particularmente 
quando envolve tanques de combustíveis. 

Verifica-se que ao longo da BR-101, nos trechos em estudo nos dois estados, não existem 
hospitais especializados para o atendimento de queimados e intoxicados por produtos 
perigosos. Nestes casos, deverá ser considerada a remoção dos acidentados para unidades 
hospitalares externas à área de estudo, como é o caso do Hospital Municipal Pronto Socorro 
em Porto Alegre, tel. (0xx)-51-330-9888. Apresenta-se a seguir, na Tabela 19, lista dos 
principais hospitais por município, onde podem ser prestados os primeiros socorros no caso 
de acidentados comuns. 
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Tabela 19 - Hospitais de Primeiro Atendimento 

MUNICÍPIO HOSPITAIS TELEFONES 

Florianópolis Hospital Gov. Celso Ramos 
Hospital Universitário 

(0xx)-48-224-0566 
(0xx)-48-331-9100 

São José Hospital Regional São José (0xx)-48-247-2122 

Imbituba Hospital São Camilo (0xx)-48-255-0205 

Laguna Hosp. Sr. Bom Jesus dos Passos (0xx)- 48-646-0522 

Tubarão Hospital N. Sra. da Conceição (0xx)- 48-631-7000 

Criciúma Hospital São José (0xx)- 48-431-1500 

Içara Fundação Sócio Hospitalar (0xx)- 48-432-3311 

Araranguá Hospital Regional Araranguá (0xx)- 48-524-2004 

Sombrio Hospital Dom Joaquim (0xx)- 48-533-0489 

Torres Hospital N. Sra. dos Navegantes (0xx)-51-664-1100 

Capão da Canoa Hospital Santa Luzia (0xx)-51-665-2391 

Osório Hospital São Vicente de Paula (0xx)-51-663-3377 

Fonte: Secretarias Estaduais de Saúde. 

Postos de Abastecimento, Oficinas e Socorros Mecânicos 

Os postos de abastecimento, oficinas mecânicas e de socorro mecânico na rodovia atual, em 
situações de emergência por acidente com cargas perigosas podem ser um auxiliar importante, 
tanto para o socorro imediato, como para a contenção do impacto ambiental. Para tanto, esses 
serviços e a disponibilidade existente nos mesmos de equipamentos e utilitários passíveis de 
serem mobilizados, de acordo com a gravidade das ocorrências, devem ser considerados.  

Os titulares e funcionários lotados nesses serviços deverão ser objeto de comunicação 
informativa, recebendo material esclarecedor sobre as questões inerentes ao atendimento 
emergencial e como estabelecer comunicação rápida e eficiente com as autoridades 
envolvidas na solução do problema. 

A Tabela 20, apresentada a seguir, contém um levantamento dos principais pontos de apoio ao 
longo da BR-101 atual, em termos de postos de abastecimento, oficinas mecânicas e elétricas, 
borracharias e socorro mecânico, do km 213 em Santa Catarina (próximo a Palhoça), ao km 
098 no Rio Grande do Sul (próximo a Osório).  

Segundo a quilometragem, são localizadas pela faixa (F) da BR-101 onde está localizado o 
ponto de apoio, convencionado como S, quando instalado do lado da faixa sentido sul e como 
N, quando na faixa sentido norte; apresentando a atividade principal, o horário de 
funcionamento, comercial ou ininterrupto, o telefone e informações adicionais. 
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Tabela 20 - Pontos de Apoio na BR-101 

Km F Atividade Hora Telefones Informações Adicionais 

213 S Borracharia Com. 242-0598  

214 S Posto Ypiranga 24h 242-3366 Borracharia 24h 

217 S Posto Esso 24h 242-0137 Mecânico/Eletricista/Borracharia 24h 

217 S Mecânica Com. 342-0635  

219 S Socorro 24h 342-0118 Cel. 982-9273 Borracharia 24h 

223 S Posto Ypiranga 24h 242-8013 Eletricista/Solda/Borracharia 24 h  
Estacionamento Carga Perigosa 

229 S Posto Ypiranga 24h 242-8035 Socorro 24h/Borrach./Eletricista 

266 N Posto  24h 253-0166 Borracharia 24h Eletricista 

275 N Posto Shell 24h 355-0071 Borracharia 24h 

276 N Posto BR 24h 355-0053 Eletricista/Borracharia 24h  
Estacionamento Carga Perigosa 

277 S Mecânica Com.   

282 S Posto BR 24h 255-7179 Mecânica 

288 N Posto Dalcoquio 24h 255-5201 Borracharia 24h 

288 S Posto Shell 24h 255-5753 Borracharia 24h 

288 S Mecânica Com. 255-1333  

298 S Posto Ypiranga 24h 356-0034 Mecânica/Borracharia 24h 

307 S Borracharia 24h   

313 S Posto Texaco 24h 646-0844 Borracharia 24h 

313 S Socorro 24h 644-1873 Cel. 986-1786 

320 S Posto Polipetro 24h  Borracharia/Mecânica 

333 S Posto  24h 628-0909 Borracharia 24h/Mecânica 

336 S Posto Ypiranga 24h 626-3928 Borracharia 24h 

343 N Posto BR 24h 622-0824 Borracharia 24h/Mecânica 

348 S Posto Shell 24h 624-0194 Borracharia 24h 

348 N Mecânica Com. 698-0365  

353 N Posto Ypiranga 24h 624-0253 Borracharia 24h 

362 S Posto Atlantic 24h 655-0170 Eletricista 

362 S Mecânica Com. 655-0179 Emergência 24h (048) 434-1184 

370 S Posto Esso 24h 434-1318 Borracharia/Mecânica/Socorro 

376 S Posto Ypiranga 24h 432-0139 Borracharia 24h/Mecânica 

380 S Posto Shell 24h 432-0070 Borracharia/Mecânica 

382 N Posto Texaco 24h 432-0124 Borracharia/Mecânica  

392 N Posto Ypiranga 24h 478-0005 Borracharia/Mecânica 
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(continuação) 

Km F Atividade Hora Telefones Informações Adicionais 

403 S Posto BR 24h 523-1143 Borracharia 24h/Mecânica 

403 S Posto Texaco 24h 523-1110 Borracharia 24h/Mecânica  
Estacionamento Carga Perigosa 

403 N Posto BR 24h 523-1136 Borracharia 24h 

403 N Mecânica Com. 523-1327  

404 S Posto Esso 24h 523-1136 Borracharia 24h 

413 N Posto Ypiranga 24h 524-0071 Borracharia 

414 S Socorro 24h 524-0033  

413 N Mecânica  524-1855  

417 S Posto Shell 24h 524-1521 Borracharia 24h  
Estacionamento Carga Perigosa 

417 N Mecânica Com. 524-0220  

420 S Posto BR 24h 524-9075 Borracharia 24h/Eletricista 

435 N Mecânica Com. 533-0179  

436 S Posto Esso 24h 533-0004 Borracharia 

437 N Posto Ypiranga 24h 533-0321 Borracharia 

439 N Posto BR 24h 533-0152 Borracharia 24h 

439 N Posto Shell 24h 533-0273 Borracharia/Eletricista 

445 N Posto Esso 24h 534-1188 Borracharia 24h Mecânica 

447 N Borracharia 24h   

450 S Borracharia 24h   

001 N Posto BR 24h 605-2545  

002 N Posto Ypiranga 24h 605-2505 Borracharia 24h/Mecânica 24h 

006 N Posto Esso 24h 605-2212 Borracharia 24h 

013 N Posto Texaco 24h 664-0055 Borracharia 24h  

023 S Posto Esso 24h 667-1061 Borracharia 24h  

024 N Mecânica Com. 667-1712  

024 N Posto Shell 24h 667-1064 Borracharia 24h/Eletricista 24h 

033 N Posto Ypiranga 24h 622-8044 Borracharia 24h/Mecânica 

042 N Posto Atlantic 24h 666-1384 Borracharia/Mecânica/Eletricista 

045 S Posto Ypiranga 24h 666-1146 Borracharia 24h/Mecânica 24h 

047 N Posto Texaco 24h 666-1138 Borracharia/Mecânica 

049 S Posto Shell 24h 666-1262 Borracharia 24h/Mecânica 

050 N Posto BR 24h 666-1238 Borracharia 24h 

062 N Borracharia Com.   

082 N Posto Ypiranga 24h 683-8002 Borracharia 24h 
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(continuação) 

Km F Atividade Hora Telefones Informações Adicionais 

093 N Posto Ypiranga 24h 663-1122 Borracharia 24h 

093 N Posto Ypiranga 24h 663-1436 Borracharia 24h/Eletricista 24h 

095 S Socorro 24h 663-2344 Cel. 983-1221 

095 N Posto Shell 24h 663-4344 Borracharia 24h/Mecânica 

096 S Socorro 24h 663-2402 Cel. 983-1084 

098 S Posto Shell 24h 663-1986 Borracharia 24h/Mecânica 

Nota: do km 213 ao km 450, trecho catarinense, tendo código de DDD (48); do km 01 a 98,  trecho gaúcho, com 
DDD (51).  
Fonte: pesquisa de campo da Equipe do IME 

Chama a atenção nesta relação, em face do alto risco envolvido, como já foi enfatizado, a 
existência de estacionamentos e paradouros privados para veículos com cargas perigosas junto 
a postos comuns de abastecimento de combustível, sem maiores precauções, possivelmente 
fruto da inexistência quase completa de instalações apropriadas. 

4.3. Planos Gerais de Contingência e de Emergência 

Os Planos de Contingência se centram na prevenção, principalmente em circunstâncias que 
normalmente aumentariam fortemente a probabilidade de acidentes, tais como: nevoeiros 
intensos, realização de eventos de grande demanda popular em locais lindeiros, com grande 
atração de tráfego, restrições ao fluxo livre em conseqüência de uma emergência em outro 
setor ou tipo de transporte.  

Os Planos de Emergência, como o próprio nome diz, objetivam programar a ação das 
autoridades envolvidas quando da ocorrência de um acidente com cargas perigosas na rodovia 
em causa. 

4.3.1. Avaliação de Risco Provável 

A análise preliminar de riscos tem se mostrado um instrumento valioso na identificação de 
cenários e determinação de áreas vulneráveis. O conhecimento das situações de riscos e áreas 
vulneráveis permite planejar ações de emergências e treinar previamente as comunidades 
envolvidas no acidente . 

Não obstante lacunas e deficiências no cumprimento de leis e normas, a prática mostra que a 
probabilidade de acidentes com cargas perigosas é relativamente baixa mas, quando 
acontecem, provocam forte impacto social, seja pelo número de vítimas diretas e indiretas, 
como no recente derrame de ácido clorídrico em Tabaí, RS, seja pelo dano ambiental 
decorrente, como no tombamento do caminhão e sua carga no canal de Vigário, parte do 
sistema de abastecimento de água do Grande Rio. Obrigando a suspensão de sua operação. 

Em qualquer dos casos o ônus de operadores, concessionários e polícias é grande, com 
enorme repercussão nos meios de comunicação social, fato que futuramente irá dificultar a 
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implantação de empreendimentos semelhantes, embora como se disse no Capítulo I seja 
impossível à sociedade moderna não conviver com este tipo de carga. 

Este contexto induz que se avalie com cuidado os riscos prováveis de acidentes e em que 
medida se pode preveni-los ou ao menos reduzir seu impacto ambiental. Para tanto a análise 
da experiência internacional e em pontos diversos do País a respeito e a adaptação aos 
cenários da região do estudo é de vital importância, evitando-se a pretensão de reinventar 
sistemáticas que podem resultar ineficazes. Neste aspecto, no campo mundial os trabalhos da 
United Nations Environment Programme - UNEP, e na área nacional a ação da Companhia de 
Tecnologia de Saneamento Básico - CETESB de São Paulo, pela experiência que acumulou 
no trato da região que detém a maior intensidade destes fluxos e a sede de seus produtores, 
são básicos para um bom plano a respeito. 

4.3.2. Hierarquização dos Cenários 

A classificação deste tipo de acidente envolve simultaneamente critérios técnicos e de política 
social que por vezes são subjetivos, variáveis, segundo os conceitos vivenciados por cada 
comunidade. Assim, o que para uma é um fato de apenas regular relevância, para outra pode 
ser de extrema gravidade. De forma geral, muitos países do Mundo para quantificar uma 
hierarquia de cenários se utilizam do critério de tomar como base os seguintes parâmetros: 

− A quantidade de poluente derramada; 

− O número de vítimas fatais; 

− O número de vítimas hospitalizadas; 

− O número de pessoas evacuadas; 

− Extensão e gravidade dos danos ambientais. 

4.3.3. Planos de Contingência: Informação e Controle 

Trata-se de um planejamento cujo objetivo maior não é a emergência, mas a preparação 
cuidadosa e antecipada para pronta resposta no caso de que ela exista. Estrutura a 
coordenação e as responsabilidades, define plantões e linhas de ação e os procedimentos 
necessários, mantendo atualizada a informação organizacional (entidades, contatos e 
telefones) e a informação técnica, como códigos e características dos produtos, quem os 
fabrica, como os transporta e quem os consome. 

Sua ação tem abrangência regional, como na seleção de rotas alternativas e seu controle no 
caso de fechamento prolongado da BR-101, ou na eventualidade de uma evacuação da 
população, ou de alternativas emergenciais na hipótese de contaminação grave de mananciais 
públicos. 

Na vertente controle, pressiona para que os organismos que tem esta missão específica 
exerçam-na de forma plena e eficaz, em conformidade com os textos legais e normas 
vigentes, de forma a reduzir ao máximo a probabilidade de ocorrência de uma emergência 
envolvendo produtos perigosos. 
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Tipologia e Atendimento dos Acidentes 

O atendimento emergencial de acordo com o Plano se dará em 3(três) níveis de atendimento 
de acidentes: 

− Nível 1 - Acidente de Pequeno porte; 

− Nível 2 - Acidente de Grande Porte; 

− Nível 3 - Acidente Catastrófico. 

Atendimento à Acidentes de Nível 1 – Pequeno Porte 

Os acidentes de nível 1 pequeno porte, serão atendidos com os recursos próprios dos órgãos 
conveniados, que serão usados nos acidentes tipos A, B, C, D com graus de severidade 0 e 
1, portanto considerados de pequena porte, atendidos sem a necessidade de outros recursos de 
terceiros.  

O atendimento desses acidentes será efetuado com a estrutura existente da Defesa Civil, 
IBAMA,FEPAM e Polícia Rodoviária Federal (e no futuro da Concessionária) 

Os recursos próprios das entidades conveniadas serão usados nesses acidentes considerados 
de pequeno porte, sem a necessidade de recursos de terceiros, uma vez que os Convênios 
DNER/Defesa Civil/IBAMA/FEPAM, visam suprir essas necessidades. 

Em Porto Alegre, o Corpo de Bombeiros da Brigada Militar do RS possui um Grupamento 
Especial para Atendimento a Cargas Perigosas- GEACCAP/POA, que dispõe de veículo 
adaptado para combate a derramamentos com produtos perigosos, equipado dentre outros com 
roupas de aproximação, oxi-explosímetro, explosímetro, e medidor de radioatividade. 

Atendimento a Acidentes de Nível 2 - Grande Porte 

Os acidentes de nível 2-grande porte são de tipologia A, B, C, D com severidade de 2, 3, 4 e 
5. 

Esses acidentes serão atendidos pela Defesa Civil (GEACAP/POA), IBAMA/RS,  FEPAM e 
a Patrulha Rodoviária Federal (no futuro pela Concessionária), mas acrescidos dos recursos 
institucionais existentes na região: Prefeituras ,Defesa Civil Municipal, federal, etc., além de 
recursos de empresas contratadas, se necessário. 

Atendimento a Acidentes de Nível 3 - Catastróficos 

Os acidentes de nível 3-catastróficos, são aqueles que promovem riscos potenciais de sinistros 
graves e/ou catastróficos, tais como acidentes com danos em populações ribeirinhas ,e/ou 
ecossistemas notáveis  

Nesses casos, serão usados todos os recursos disponíveis no país, coordenados pela Defesa 
Civil Federal. 
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4.4. Implantação de Medidas Estruturais 

A implantação de obras fixas de prevenção e defesa contra acidentes com cargas perigosas 
deve se basear, na medida do possível, em instalações e equipamentos usuais na construção de 
rodovias, como construções destinadas ao controle e fiscalização dos veículos e de suas 
cargas, ao estacionamento adequado desses veículos e a implantação de dispositivos, tais 
como: canaletas de concreto, defensas metálicas e barreiras tipo new jersey, preparadas para o 
impacto de caminhões, além de emprego de cercas vivas, tapetes vegetais e árvores de 
enraizamento profundo. Quando tais elementos são eficientes e não prejudicam o entorno 
paisagístico, configuram-se elementos de contenção do veículo acidentado, na faixa de 
domínio da rodovia, de retenção de vazamentos ou de detenção da difusão e retardores de seu 
run-off, facilitando as medidas mitigadoras do impacto ambiental. Tais obras fixas, quando 
adequado, têm por padrão os modelos usualmente empregados em rodovias do DNER. 

Os itens 4.4.1./4.4.2/4.4.3 Foram inseridos em um documento em separado, bem como os 
seus orçamentos. 

4.4.1. Construções Prediais 

Constituem obras diretamente vinculadas ao controle e fiscalização de veículos e suas cargas 
de produtos perigosos, ao estacionamento seguro destes veículos e à pronta resposta em caso 
de acidentes deste segmento do tráfego: 

− 4 escritórios de fiscalização de cargas, equipamentos e condutores, a serem localizados 
junto aos postos da PRF, nos Kms 266,3 e 341,4, no estado de Santa Catarina – 
municípios de Paulo Lopes e Tubarão, e nos Kms 3,7 e 94,2, no estado do Rio Grande do 
Sul – municípios de Torres e Osório; 

− 2 postos de emergência localizados junto à Lagoa de Imaruí, relativamente próximo à 
ponte no pedágio do km 306,7, em Laguna, e na área do sistema lagunar gaúcho, junto da 
Lagoa de Itapeva, no pedágio de Três Cachoeiras, km 26,5, locais estes em que, a 
contaminação de corpos de água por cargas perigosas teriam maior impacto ambiental;  

− 3 estacionamentos específicos para veículos com cargas perigosas, visando especialmente 
o pernoite de condutores e ajudantes, sendo dois no trecho catarinense e 1 no gaúcho. Em 
princípio deverão buscar dividir os trechos em segmentos aproximadamente equivalentes, 
estar afastados de áreas habitadas e com vedação periférica adequada. 

4.4.2. Equipamentos Fixos de Segurança 

São constituídas por barreiras new jersey, padrão para impacto de caminhão carregado, que 
são adequadas para deter na pista os veículos com cargas perigosas e minimizar a 
possibilidade de impactos ambientais mais graves. Tendo em vista sua incorporação ao 
Projeto de Engenharia, em observância às normas de segurança de tráfego do DNER, não 
foram computadas nestas proposições a colocação lateral em vãos de pontes e viadutos, ou no 
meio de canteiros centrais estreitos, já contempladas no Projeto com a finalidade de diminuir 
os acidentes rodoviários. As áreas a receberem esses dispositivos com a finalidade prescípua 
de conter veículos transportadores de cargas perigosas expressam situações distintas: 
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− Ao longo das margens de lagoas integrantes do Sistema Lagunar do norte do Rio Grande 
do Sul – Lagoas Mirim, Itapeva, Quadros e Pinguela - que por sua qualidade e por 
servirem em alguns casos de manancial a populações do litoral norte, exigem proteção 
mais efetiva; 

− Na lateral de aproximação de pontes, de maneira a evitar que o ressalto formado entre a 
seção de pavimento flexível da rodovia e o pavimento rígido do concreto da laje das 
mesmas possa provocar desvio de direção, assim como imprudências e excesso de 
velocidade possam redundar em impacto ambiental de monta, decorrente do tombamento 
de veículo transportador de produtos perigosos nos corpos d’água. 

4.4.3. Plano Geral de Sinalização 

Como no caso de instalações e equipamentos das obras fixas de prevenção e defesa contra 
acidentes com cargas perigosas, as placas de sinalização específicas para este caso seguirão os 
padrões e normas contidos no "Manual de Sinalização Rodoviária para Rota de Produtos 
Perigosos" do DNER, edição de 1998, tanto no que se refere ao tipo construtivo e seus 
desenhos, frases e cores, como quanto à localização ao longo do trecho, nos pontos citados 
pelo Manual, como travessias urbanas, áreas de preservação e mananciais, locais de 
estacionamento e locais com restrições de parada, circulação e velocidade, ou somente para 
educação dos condutores. 

É recomendável a implantação de delineadores reflexivos entre faixas de tráfego e nas bordas 
das mesmas, tipo "olho de gato" ou similar, nos trechos mais sujeitos à neblina, bem como 
faixas pintadas com tintas reflexivas nas barreiras laterais de contenção nas obras de arte 
especiais.  

4.5. Equipamentos para o Atendimento e para Proteção Individual 

Constituem fatores essenciais na agilização de operações que envolvem o atendimento 
emergencial de acidentes com produtos perigosos a rapidez e eficiência no acionamento das 
equipes de intervenção e a disponibilidade de equipamentos e recursos adequados e 
suficientes para a neutralização, remoção ou disposição de produtos tóxicos e perigosos. Bem 
como, a disponibilidade de equipamentos de proteção individual adequados às características 
e riscos inerentes ao trato destas questões. 

4.5.1. Equipamentos de Comunicação 

Tanto a PRF quanto o Corpo de Bombeiros possuem equipamentos de comunicação, 
conforme exposto no Capítulo 2. Entretanto, sugere-se a implantação de call boxes às 
margens da rodovia, a serem implantados pela futura concessionária da rodovia, contando 
com um número de telefone para emergências com poucos dígitos, fáceis de guardar e 
podendo ser acionado automaticamente. 

4.5.2. Equipamentos de Combate Acidentes 

Embora os órgãos estaduais envolvidos estejam equipados e contem com previsão de 
aquisição de equipamentos para o atendimento de acidentes com carga perigosas, destaca-se a 
inexistência de UTIs móveis capacitadas para socorro no trecho catarinense. 
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Viaturas e equipamentos, conforme verificado em outras rodovias privatizadas, resultam 
normalmente da terceirização do atendimento por firmas especializadas neste tipo de serviço, 
com recursos resultantes do seguro obrigatório e de seguros contra terceiros. 

Como os trechos nos dois estados, certamente, serão objeto de licitação para concessão da 
operação e manutenção, nos moldes do modelo de parceria nos investimentos que tem regido 
as ações do Governo Federal, no setor, as atribuições de agente primário dos planos 
emergenciais passaria para a empresa vencedora, principalmente por sua maior facilidade em 
se equipar adequadamente comparado à PRF. Esta solução já vigora em rodovias privatizadas 
com bons resultados, como na Nova Dutra (Rio de Janeiro - São Paulo) e na Freeway (Porto 
Alegre - Osório).  

Normalmente estas funções são exercidas por um "centro de controle operacional" da via, que 
tem como elemento de alerta um sistema de telefones de emergência (em geral call boxes) em 
postes sinalizadores, que se sugere sejam colocados a cada quilômetro, bem como placas de 
advertência de sua existência e uso ao longo do trecho. 

Propõe-se que a concessionária disponha também de 3 (três) tipos de viatura, com plantões 
contínuos de 24 horas e com equipes especializadas, em postos situados a aproximadamente 
60 km um do outro. Evidentemente que estes conjuntos não se destinam somente aos 
acidentes com cargas perigosas, mas sim a todo evento emergencial, embora a previsão das 
equipes de socorro do primeiro caso devam ser mais completas. Sugere-se, com base nas 
experiências em curso em rodovias nacionais: 

− Ambulâncias UTIs, com médico e socorristas treinados, devendo estar equipadas, no 
mínimo, com os seguintes equipamentos: monitorador cardiovascular, respirador 
automático e sistema de oxigênio, com possibilidade de entubamento, caixas cirúrgicas 
para traqueotomia e parto, imobilizadores cervicais, macas, e o que mais se julgar 
necessário, além de medicamentos, como soro, anestésicos, antibióticos, e elementos 
normais de pronto-socorro, como talas e ataduras; 

− Viatura de resgate com brigada de socorro treinada e equipamentos tais como: EPIs e 
macacões a prova de fogo e ácidos, contador Geiger, explosímetros, macacos hidráulicos, 
extintores de capacidade ampliada, holofotes, ferramentas elétricas de corte e perfuração, 
de escavação, guinchos, barreiras de contenção hídrica, sacos de cal e areia; 

− Viatura-guincho, capaz de rebocar veículos com peso total de até 60 toneladas e equipada 
ainda com holofotes, barco inflável, barreiras flutuantes de contenção, EPIs de proteção, 
sacos de cal e areia. 

− 1 (uma) ambulância tipo UTI móvel; 

− 1 (uma) viatura de resgate mecânico, incluindo barco salva-vidas, barreiras flutuantes e 
bombas de sução, e um caminhão-guincho com capacidade para 60 t de tração; 

− 2 (dois) guinchos ( p/g); 

− 2 (duas) viaturas de inspeção; 

− 1 (uma) garagem de guarda com hall de atendimento (6 m2), sala de serviço (15 m2), 
almoxarifado (30 m2), sanitários (9 m2), em um total de 60 m2. Dispondo de serviços. 
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4.5.3. Equipamentos de Proteção Individual 

No que diz respeito aos equipamentos para combate a acidentes com produtos químicos, 
verifica-se que a PRF dos Postos e Delegacias nos dois estados não dispõe de equipamentos 
de proteção individual – EPIs, sendo recomendável prover e repor materiais de uso freqüente 
como: luvas, macacão, botas sete léguas, óculos de carbono e máscara de silicone com dois 
bocais. 

4.5.4. Treinamento Preventivo  

A atuação satisfatória em acidentes com produtos perigosos tem no treinamento individual 
e/ou conjunto das entidades participantes, um papel imprescindível, de modo a compatibilizar 
ações e procedimentos. 

Nesse sentido, a implementação do Sistema deverá contemplar exercícios teóricos, de campo, 
operações de emergência simuladas e simulação de acionamento e mobilização das equipes 
intervenientes. Esse treinamento deverá contar com periodicidade e programação mínima a 
ser definida pelos órgãos integrantes do Sistema e de acordo com as atribuições operacionais 
desses órgãos em eventos emergenciais.  

Os resultados do treinamento deverão ser avaliados pelo grupo de Coordenação do Sistema e 
discutidos, após as atividades, com os treinandos, servindo de base para a reavaliação das 
novas necessidades. 

O treinamento deverá enfocar também a conscientização de grupos indiretamente envolvidos, 
tanto no sentido de que conheçam os delineamentos gerais da questão e seu embasamento 
legal. Mas, sobretudo que saibam como agir em uma emergência maior, no sentido de limitar 
seus efeitos adversos e assim salvar vidas e patrimônio, minimizando seqüelas ambientais 
resultantes. 

A base desta ação é a disseminação da informação segura, objetiva e inteligível, em forma 
escrita e oral, principalmente por panfletos, e pelos órgãos da mídia regional falada, por meio 
das rádio-emissoras, em particular em programas de maior penetração popular e de palestras à 
audiências selecionadas, como de escolas, fábricas, igrejas e associações de moradores, de 
profissionais e, ainda, através de programas de televisão nas emissoras de captação regional.  

As orientações do sistema APELL das Nações Unidas, de aplicação universal e sumamente 
práticas e objetivas, são fundamentais neste campo. O exemplo de sua aplicação no município 
de Cubatão em São Paulo, que já foi considerado o mais poluído do Mundo e que abriga um 
dos maiores movimentos de cargas perigosas do País, é elemento vital para se ter idéia do 
êxito nesta tarefa. 

Em termos nacionais, esta experiência realizada em Cubatão, com participação dentre outras 
entidades da CETESB e da ABIQUIM, gerou razoável quantidade de material informativo. 

4.5.5. Comunicação Social 

Um plano regional coordenado de difusão de informação maciça a respeito, por ocasião da 
inauguração da obra e periodicamente em épocas de maior probabilidade ou gravidade de 
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acidentes, como no início das férias de verão, deve ser coordenado entre DNER, organismos 
estaduais de meio ambiente e concessionárias, buscando esclarecer sem criar pânico. 

Para que estas campanhas de informação alcancem o maior público possível, os serviços de 
Comunicação Social dos órgãos participantes do Sistema deverão montar uma campanha 
coordenada, tendo um tema em comum e divulgando na mídia regional, especialmente 
naqueles veículos de comunicação de massa com que mantenham tradicionalmente melhor 
contato. 

4.5.5.1. Equipes de Transporte Coletivo 

As estatísticas mostram que os ônibus constituem a menor parcela no cômputo de veículos 
acidentados nas rodovias federais, mas por outro lado são os que pontualmente apresentam 
um número grande de vítimas quando ocorre um destes eventos, como o do incêndio no 
choque com caminhão-tanque na BR-101, na Bahia. 

Como o trecho em estudo é uma via de interesse turístico e um dos eixos de ligação da região 
Sul com o restante do País e acesso para os vizinhos rioplatenses do MERCOSUL, bem como 
atende a um número expressivo de cidades de médio e pequeno porte, é expressiva a 
quantidade de coletivos locais, regionais, nacionais e internacionais que por lá trafegam. 

Cabe organizar uma campanha direta junto às companhias de ônibus usuárias da rodovia e 
seus motoristas, no sentido de que conheçam (o básico dos) os procedimentos básicos 
aconselháveis ao se deparar com um acidente com cargas perigosas, ainda que não estejam 
diretamente envolvidos. A conseqüência deverá ser um contexto mais seguro para os 
passageiros. 

4.5.5.2. Equipes de Transporte de Cargas Comuns 

Os caminhoneiros comuns, em especial os carreteiros, que são autônomos, constituem grupo 
em parte heterogêneo quanto à formação e ao conhecimento do tema, bem como quanto à 
qualificação e consciência profissional. Além disto, por pressão econômica, freqüentemente 
se vem obrigados a trabalhar um número excessivo de horas e a dirigir em velocidades altas 
para cumprir esquemas de entrega. 

A resultante destas causas cumulativas se traduz no alto número de acidentes rodoviários em 
que se vêem envolvidos, traduzido em um percentual maior do que o da sua participação nos 
fluxos das estradas federais de todo o País. 

O fato de normalmente serem autônomos e não terem associações de classe abrangentes 
dificulta uma campanha informativa. Mas, embora menos eficaz sugere-se uma campanha 
com material impresso objetivo e em linguagem simples, distribuído nos postos de pedágio 
previstos para esta via, em campanhas periódicas específicas. 

Outra forma complementar estas campanhas deveria envolver a distribuição do material 
informativo, com a colaboração dos DETRANs estaduais, por ocasião dos exames de 
habilitação ou (de) da renovação da carteira destes motoristas.  
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4.5.5.3. Usuários de Automóveis e Assemelhados 

O problema com esta categoria de veículos e muito especialmente com seus condutores é que 
com a estabilidade econômica do País e a facilidade de crédito cresceu de forma significativa 
o percentual de motoristas novatos. Boa parte tendo começado a dirigir na idade madura, sem 
se aperceber da diferença entre a direção urbana e a das rodovias (troncais) principais de 
elevado movimento. 

Concorre, também, para agravamento do problema o fato dos exames de obtenção das 
carteiras de motorista amador estarem muito mais orientados ao tráfego urbano do que ao 
interurbano, não recebendo seus participantes noções elementares sobre cargas perigosas e o 
comportamento a adotar em relação às mesmas. 

Em termos locais, se vislumbra como providência mais simples e imediata a distribuição de 
panfletos nos pedágios, em especial nas épocas de maiores fluxos, como nas férias escolares 
de verão. 

4.5.5.4.  Comunidades Lindeiras - Líderes e Escolares 

Como na região atravessada pela rodovia as aglomerações urbanas são de médio ou pequeno 
porte, constituindo estas últimas a quase totalidade e situando-se, em boa parte, junto à via, a 
conscientização das comunidades lindeiras é de vital importância, como fator básico de 
prevenção de eventos que podem ser catastróficos ou como limitador da extensão dos 
impactos ambientais e sócio-econômicos na ocorrência de uma emergência grave. 

É imprescindível nestas comunidades, em que os laços de conhecimento pessoal são muito 
fortes, que se mobilizem os seus membros formadores de opinião para a conscientização 
desejada, o que engloba de um modo geral, as lideranças políticas e religiosas locais, 
jornalistas e radialistas da região, professores e profissionais liberais, que devem ser 
municiados com a informação necessária, de forma precisa e objetiva, no jargão local, para 
que possa ser absorvida e compreendida completamente. 

Como parcela significativa desta população tem apenas instrução elementar, constitui um 
componente importante neste processo a participação dos escolares, por seu peso na formação 
da opinião familiar. Este processo passa por palestras informativas, distribuição de material 
impresso como base de trabalhos escritos para casa e, se possível, visitas de participantes do 
sistema de pronta resposta, como bombeiros com seu equipamento ou a exibição de filmes e 
vídeos sobre o tema. 
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5. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL 

A implementação do Programa de Transporte de Produtos Perigosos da rodovia  
BR-101/SC/RS,  trecho Florianópolis/SC – Osório/RS, será efetivada com a Cooperação de 
Instituições que têm atuação vinculada a este tema. 

Serão celebrados os seguintes Convênios de Cooperação: 

− Em Santa Catarina  
Dois Convênios: um com a Diretoria Estadual de Defesa Civil e outro com a Fundação do 
Meio Ambiente – FATMA; 

− No Rio Grande do Sul  
Dois Convênios:  um envolvendo a Coordenadora Estadual de Defesa Civil e a Fundação 
Estadual de Proteção Ambiental – FEPAM; outro, diretamente com o IBAMA/RS. 

Os Corpos de Bombeiros Militares participarão destes Convênios por meio dos Órgãos de 
Defesa Civil dos dois Estados. 

Além destas Instituições e da atuação da Polícia Rodoviária Federal – PRF, serão acionados, 
sempre que necessário, diversos organismos, como as Companhias de Abastecimento de 
Água, Secretarias Estaduais de Saúde, Serviços de Vigilância Sanitária, Polícias Militares, 
Conselhos Municipais de Defesa Civil, Associação Brasileira da Indústria Química e Produtos 
Derivados – ABIQUIM, Empresas Produtoras e Transportadoras, entre outros. 

As medidas estruturais, como as construções prediais, pátios de estacionamento, barreiras  
new jersey e sinalização específica, serão implantadas pelo DNER por meio de Empresas de 
Construção ou da futura Concessionária do trecho. 
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6.   MONITORAMENTO 
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6. MONITORAMENTO 

Caberá à Empresa de Gestão Ambiental o monitoramento das ações previstas neste Programa, 
acompanhando a implementação das atividades estipuladas nos Planos de Emergência para o 
Atendimento a Acidentes com Produtos Perigosos, verificando o fiel cumprimento das 
cláusulas e procedimentos contidos nos Convênios e Planos de Trabalho das entidades 
conveniadas. 
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7.   ORÇAMENTO E FONTE DE RECURSOS 
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7. ORÇAMENTO E FONTE DE RECURSOS 

Os custos de implementação deste Programa Ambiental relacionam-se a duas componentes: 

− Execução das obras físicas; 

− Efetivação dos convênios de cooperação. 

Os custos vinculados às obras físicas constam da tabela abaixo, determinados a partir dos 
orçamentos contidos nos Projetos de Engenharia para a duplicação da rodovia. 

Item Sub-item Quantidade Preço Unitário Sub-Total 

Fiscalização (73 m2) 4 59.600,00 238.400,00 Prédios 

Socorro Imediato (60m2) 2 49.000,00 98.000,00 

Pátios 6x1.000m2 60,00 360.000,00 

Iluminação 6x20p 1.100,00 132.000,00 

Vedação 6x160m 20,00 19.200,00 

Estacionamentos 

Prédios 6x109m2 588,05 384.584,70 

Pontes 30x300m 130,00 1.170.000,00 Estruturas New Jersey 

Margens das Lagoas 5.400m 130,00 702.000,00 

Placas de Sinalização  140m2 220,00 30.800,00 

 Total (R$): 3.134.984,70 

Nota:  a construção dos prédios de socorro imediato e estacionamentos específicos ficará a cargo da futura 
concessionária da rodovia. 

Os custos vinculados aos Convênios com os parceiros institucionais, sintetizados a seguir, são 
detalhadamente indicados nos Planos de Trabalho/Minutas dos Convênios apresentados no 
capítulo de Anexos. 

Instituição Valor do Convênio (R$) 

- Defesa Civil/SC  4.560.000,00 

- FATMA 882.000,00 

- Defesa Civil/RS e FEPAM 2.874.000,00 

- IBAMA/RS 2.015.200,00 

Sub-Total 2: 10.331.200,00 

Assim, o Orçamento previsto atinge o valor de R$ 13.466.187,70 (treze milhões, quatrocentos 
e sessenta e seis mil, cento e oitenta e sete reais e setenta centavos), sendo os recursos 
providos pelo DNER. 
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8.   CRONOGRAMA 
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8. CRONOGRAMA 

A implantação das obras físicas deverá guardar correspondência com o cronograma geral das 
obras de duplicação, à exceção dos prédios de socorro imediato e dos pátios de 
estacionamento, que serão executados pela Concessionária no início da fase de operação da 
via duplicada. 

Os Convênios com os parceiros institucionais têm duração prevista de três anos, 
correspondendo à fase de execução da duplicação da rodovia. 

Para fase de operação da via, a implementação dos Planos de Emergência será objeto de 
revisão, envolvendo os parceiros institucionais e a futura Concessionária. 
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10. ANEXOS 

Anexo I -  Plano de Emergência para Atendimento a Acidentes com Produtos 
Perigosos na Rodovia BR-101/SC, Trecho:  Florianópolis – Divisa SC/RS 

Anexo I.a - Plano de Trabalho e Minuta do Convênio DNER/Defesa Civil – SC 

Anexo I.b - Plano de Trabalho e Minuta do Convênio DNER/FATMA - SC 

Anexo II - Plano de Emergência para Atendimento a Acidentes com Produtos 
Perigosos na Rodovia BR-101/RS, Trecho:  Divisa SC/RS – Osório 

Anexo II.a - Plano de Trabalho e Minuta do Convênio DNER/CEDEC-RS/ 
FEPAM 

Anexo II.b - Plano de Trabalho e Minuta do Convênio DNER/IBAMA-RS 
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