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INTRODUÇÃO A Bahia está entre os sete estados brasileiros que mais contribui para as estatísticas de
acidentes com o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos (TRPP) no Brasil, devido às demandas dos
processos produtivos. De 1 milhão da substâncias perigosas existentes, apenas 8% possuem estudos
completos de suas propriedades intrínsecas, situação que configura em um alto risco para a saúde das
populações e do ambiente. A Bahia não possui um perfil dos produtos perigosos que são movimentados
em seus municípios e sob as condições de trafegabilidade de suas rodovias e em conjunto com aspectos
superestruturais , o cenário merece uma atenção especial por parte do estado e da sociedade.

OBJETIVO Refletir sobre a segurança viária na Bahia a partir dos acidentes com transporte de produtos
perigosos nas rodovias, sob cenário parcial da gestão desse transporte no estado e os princípios da
Toxicologia Ambiental.

MATERIAIS E MÉTODOS Trata-se de uma pesquisa qualitativa de natureza exploratória e descritiva.
Os dados de acidentes com TRPP são dos períodos de 1985 a 1998; 2005; 2006; 2010 a 2014, tratados
com a Estatística Descritiva e confortados pela literatura pesquisada.

RESULTADOS E DISCUSSÃO A Região Metropolitana de Salvador (RMS) destaca-se em número de
acidentes com produtos perigosos devido aos grandes empreendimentos industriais presentes em seu
território, como o Polo Petroquímico de Camaçari, maior Polo industrial do Hemisfério Sul; a segunda
maior refinaria brasileira, Landulpho Alves, dentre outros, que exigem grande circulação de materiais e
insumos por rodovias, modal preferencial de transporte de cargas no País. De 2000 a 2014 , o número de
acidentes triplicou e as classes de riscos dos produtos perigosos envolvidos nesses eventos são as dos
líquidos inflamáveis e dos corrosivos, respectivamente, concordando com o que ocorre no mundo. A
maioria das rodovias baianas são consideradas regulares e a idade da frota dos caminhões ultrapassam
cinco anos; as praças de pedágio estão desativadas e o investimento estatal em infraestrutura viária
diminuíram, o que vulnerabiliza mais ainda o quadro vigente. A intersetorialdade da gestão e
gerenciamento do TRPP é frágil, bem como a notificação dos acidentes. Não há estudos toxicológicos dos
acidentes em TRPP, o que dificulta a associação dos mesmos com os problemas de saúde daí
decorrentes, ainda mais se forem crônicos. As rodovias baianas estão expostas a riscos toxicológicos e
viários que de forma aditiva magnificam a insegurança no trânsito e potencializam as vulnerabilidades
populacional e ambiental.

CONCLUSÃO Fortalecer a intersetorialidade e investir nas seguranças viária e química para reduzir
acidentes com TRPP são alguns desafios para a Bahia nessa década.
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