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Introdução: O aumento do número de acidentes no transporte de cargas/produtos
perigosos na Região Metropolitana do Vale do Aço (RVMA), Minas Gerais, pode ser
atribuído à industrialização que implica na demanda por produtos químicos e de
escoamento do produto gerado. Tal condição é agravada pela circulação na BR 381
que foi apontada pelo Instituto de Pesquisas Econômica Aplicada (IPEA) como uma
das mais perigosas do Brasil. Esse fato tem instigado o conhecimento sobre freqüência,
condições de ocorrência, custos humanos, ambientais e financeiros associados. A
elaboração de políticas públicas capazes de prevenir os sinistros veiculares demanda
de levantamentos específicos pertinentes à RMVA. Objetivo: Mensurar a incidência,
causas e efeitos adversos decorrentes dos acidentes envolvendo cargas/produtos
perigosos na RMVA no período de janeiro/2009 até dezembro/2010. Além disso,
identificar as principais ações que devem ser sistematizadas visando à minimização
dos impactos socioambientais. Metodologia: A RMVA é formada pelos municípios de
Coronel Fabriciano, Ipatinga, Santana do Paraíso e Timóteo. A quantificação dos
acidentes envolvendo o transporte de cargas/produtos perigosos relativos ao período de
estudo, janeiro/2009 até dezembro/2010 na RMVA foi obtida a partir das
Comunicações de Acidentes de Trabalho (CAT) disponibilizadas pelo Centro Regional
de Referência e Atenção à Saúde do Trabalhador - Ipatinga (CEREST- Ipatinga).
Os dados levantados foram revisados criteriosamente e em seguida codificados,
digitados e constituíram importante banco de dados. Buscou-se identificar a localidade
do acidente, tempo de serviço do motorista, causas e parte do corpo atingida.
Resultados: Verificou-se que na cidade de Ipatinga se encontrava o maior número de
sinistros com cargas/produtos perigosos correspondendo a 77% da totalidade dos
acidentes ocorridos entre Jan/2009 e Dez/2010. Coronel Fabriciano e Santana do
Paraíso atingiram respectivamente o percentual de 5% e 18% dos eventos analisados.
Os acidentes veiculares acarretaram problemas à saúde dos motoristas uma vez que
foram acompanhados por lesões incapacitantes de caráter temporário ou permanente.
Identificou-se que 59% dos envolvidos apresentaram múltiplas partes de corpo
atingidas. Os resultados denotaram que a ocorrência dos acidentes veiculares foi
motivada principalmente pela precariedade das condições de trabalho. A assertiva é
justificada pela contabilização das principais causas dos acidentes, tais como, a
ausência de manutenção preventiva e corretiva, condutores com certificado de
capacitação vencidos e excesso de horas trabalhadas.
Constatou-se que os acidentes envolveram o derramamento de produtos perigosos.
Podem ser citados ácidos, solventes, compostos recalcitrantes, gasolina, dentre outros.
Os eventos permitem a percolação de produtos perigosos em fraturas existentes em
áreas pavimentadas e/ou diretamente no solo desprovido de qualquer proteção em
locais não pavimentados, podendo ocasionar danos ao sistema ecológico em função de
situações extremamente perturbadoras capazes de atingir microorganismos, fauna,
flora terrestre e aquática.  Conclusão: Para se alcançar a diminuição das perdas
socioambientais decorrentes dos acidentes veiculares faz-se necessário o investimento
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na malha viária e sistematização de rotas alternativas. Além disso, a manutenção dos
veículos, fiscalização do tráfego e aperfeiçoamento das condições laborais são
essenciais para a promoção da segurança no trânsito. 
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