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RESUMO  
 

Esta dissertação foi realizada com objetivo principal de analisar o processo de 
distribuição física nas bases secundárias de Santa Catarina, sob o foco da gestão 
ambiental, a pesquisa, com uma população de 211 motoristas responsáveis pelo o 
transporte dos combustíveis. Foi avaliado o nível de treinamento dos motoristas, 
identificado as causas dos impactos ambientais, analisando a eficiência dos cursos e 
treinamentos para evitar as contaminações e relacionado à influência dos motoristas 
com os impactos ambientais. No presente trabalho foram avaliados os três níveis 
que compreendem o processo de entrega dos combustíveis: base de carregamento, 
transporte e entrega dos combustíveis. Os resultados das variáveis pesquisadas 
tendo como base diversos autores, com destaque para: Simões (2002), Maligo 
(2005), Ballardin (2007), Hartman (2009) e Leal Jr (2010), os resultados apontam 
uma média alta para os treinamentos, sendo que os mais relevantes são os 
treinamentos recebidos nas bases e na entrega nos clientes, porém a eficiência não 
acompanhou a média. Os cursos para o transporte receberam uma média alta 
(muito eficiente) com destaque para o curso de movimentação de produtos 
perigosos – MOPP, os motoristas entendem ter uma boa assimilação. As variáveis 
pesquisadas que tem mais impactos nas contaminações são: estresse, tempo de 
experiência e relacionamento com os clientes, já a variável escolaridade só é 
considerada influente no carregamento dos combustíveis.  Com relação às 
contaminações em cada local, o abastecimento náutico teve a maior média, seguido 
das empresas de terraplanagem, construtoras e agricultores; as bases obtiveram a 
menor média o que confirma a ocorrência de contaminações nos locais mais 
vulneráveis que são as entregas nos clientes.  Outro fato relevante é a pressão 
recebida por parte dos clientes fator que se torna influente nas contaminações. 
Análise das bases demonstra que os motoristas já presenciaram derrames causados 
por digitação errada e responderam que a bases não declaram todas as 
contaminações. De uma maneira geral, este estudo permitiu um diagnóstico das 
fontes causadoras de impactos ambientais e o nível de contaminações, pois os 
resultados apontam omissão e falta de controle no que tange a influência e 
proporção das contaminações. 

 
 

Palavras chaves: motoristas, contaminações e impactos ambientais. 
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ABSTRACT 
                                                             
The main objective of this work was to analyze the process of physical distribution in 
the secondary bases of Santa Catarina, from a perspective of environmental 
management, with a population of 211 drivers who transport fuel. We assessed the 
drivers’ level of training, identified the causes of environmental impacts, analyzed the 
effectiveness of courses and training to prevent contamination, and related the 
influence of the drivers on environmental impacts. This study evaluates the three 
levels that comprise the fuel delivery process: loading bases, transport, and delivery 
of the fuel. The results were assessed by investigating variables based on various 
authors, with emphasis on: Simões (2002), Maligo (2005), Ballardin (2007), Hartman 
(2009) and Leal Jr (2010). The results indicate a high rating for training, the most 
important being the training at the bases and on delivery to the customers, but the 
rating for efficiency was below average. The courses on transport received a high 
rating (very efficient) with emphasis on the ongoing movement of dangerous goods - 
MOPP; the drivers believe they have a good assimilation. The variables that had 
more impact on contamination were: stress, length of experience and relationships 
with customers, since the variable level of education is only considered influential in 
the loading of fuel. With respect to contamination at each site, nautical fueling had 
the highest rating, followed by excavation companies, builders and farmers; the 
loading bases had the lowest rating, which confirms the occurrence of contamination 
at the vulnerable places, which is the delivery to the customers. Another relevant 
factor is the pressure received by customers, which becomes an influential factor in 
the contamination. Analysis of the bases shows that drivers have witnessed spills 
caused by typing in incorrect data, and said that the bases do not declare all the 
incidents of contamination. Overall, this study enabled a diagnosis of the sources 
causing environmental impacts and the level of contamination, because the results 
indicate omission and a lack of control in terms of the influence and share of 
contamination. 
 
 
Keywords: drivers, environmental impacts and contamination. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Para Lieggio Júnior (2008), o desenvolvimento econômico aumenta o 

consumo e o transporte de combustíveis. Na literatura, estudos como os de Jollands, 

Lermit e Patterson (2004), Tsoulfas e Pappis (2005) e Becken (2007) salientam que 

o processo logístico deve ser um pré-requisito para o desenvolvimento sustentável e 

econômico. Sendo assim, Lieggio Júnior (2008) destaca que o processo logístico 

dos combustíveis torna-se mais complexo devido às características intrínsecas 

desses produtos e à exposição devido às variáveis de influência no manuseio e no 

transporte, como: acidentes em geral, acidentes com outros veículos, trânsito, 

estradas, habilidades dos motoristas, carregamentos, derrames e vazamentos. 

Segundo Ramos (1997), a maioria dos riscos está no transporte, e Cunha (2009) 

corrobora, afirmando que a maioria dos acidentes acontece no transporte e as 

instalações fixas ficam em segundo lugar. E no cenário internacional, a proporção de 

contaminações entre o transporte e as instalações fixas fica em torno de, 

praticamente, 95% das ocorrências. 

O transporte de combustíveis no Brasil segue o modelo da cadeia vertical 

integrada para a distribuição de combustíveis conforme (RIBAS, 2008). Seguindo o 

modelo vertical para Manhein (1980), Roed-Larsen (2004) e Leal Jr. (2006), o modal 

rodoviário é o mais utilizado no transporte dos combustíveis e é um dos principais 

causadores de acidentes e contaminações, tendo como influência as variáveis: 

humanas, rodovias, equipamentos, o carregamento, a descarga e o manuseio. 

Manhein (1980), Roed-Larsen (2004) e Leal Jr. (2006), descrevem que é no 

manuseio que ocorre a maioria das contaminações ambientais. Odebrecht (2007) e 

GHG Protocol (2008) destacam outro impacto ambiental, associado ao transporte 

rodoviário, à emissão de gases poluentes na atmosféra, principalmente a emissão 

de dióxido de carbono - CO2, devido ao consumo de energia não renovável 

(combustíveis fósseis). 

No Brasil, são poucos os órgãos que fornecem estatísticas sobre o 

transporte e as contaminações causadas pelos combustíveis, podendo ser 

destacados os seguintes órgãos: CETESB, IBAMA, ANTT e ANP. Para Leal Jr 

(2010), a maioria dos dados disponíveis refere-se ao estado de São Paulo com 

destaque para as estatísticas da Companhia de Tecnologia de Saneamento 

Ambiental – CETESB, para esse autor essas estatísticas aplicam-se às demais 
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regiões brasileiras. De acordo com a Companhia Estadual de Tecnologia e 

Saneamento Ambiental – CETESB (2009), o transporte dos combustíveis oferece 

grande risco de acidentes, vazamentos e derrames, e Leal Jr (2006) e Rodrigues 

(2007) destacam que o transporte dos combustíveis no Brasil é realizado, 

principalmente, pelo modo rodoviário, devido à tendência da matriz de transporte 

brasileira, mas, nem sempre, é o mais indicado e seguro.   

Para Leal Jr (2006; 2010), fatores como as péssimas condições das 

estradas, fatores climáticos, roubos de cargas e a falta de conhecimento sobre os 

riscos que as cargas perigosas representam, tanto para os motoristas como para os 

demais veículos que trafegam nas estradas, servem para aumentar o número de 

acidentes, também destaca que a infraestrutura de transporte no Brasil é inferior as 

suas necessidades devido à falta de investimento por parte do governo. Hartman 

(2010) destaca a faixa etária dos motoristas como sendo outro fator relevante e 

causador de acidentes no transporte de combustíveis, descreve que 49,25% dos 

acidentes são causados por quem possui entre 18 e 29 anos; fatores que 

contribuem para o aumento dos impactos ambientais ao meio ambiente. 

Vasconcellos (2008) salienta que grande parcela dos problemas que afetam 

o meio ambiente se deve à degradação dos recursos naturais e, principalmente, ao 

consumo dos combustíveis, sendo que os impactos ambientais são divididos em 

dois grupos: os de consumo dos recursos naturais e os que afetam a vida das 

pessoas. Para Vidal, Venancio e Moisa (2007), esses impactos causados ao meio 

ambiente, devido ao consumo de combustíveis, têm levado a uma série de leis e 

novos conceitos, aos quais as empresas precisam se adequar para reverter o 

quadro de problemas ambientais.   

Para Araújo (2008), a ação das empresas e dos seres humanos tem 

influência direta na degradação dos recursos naturais, causando efeitos nocivos a 

todos os habitantes do planeta e “contribuindo” com o aquecimento global, extinção 

da biodiversidade, diminuição da camada de ozônio, contaminação dos oceanos, 

degradação dos solos, excesso de lixo, consumismo, poluição das águas, falta de 

saneamento básico, entre outros. Para Rodrigues (2007), Maia (2008) e Santos 

(2009), a exploração excessiva e descontrolada dos recursos naturais compromete a 

subsistência das futuras gerações, devido aos impactos ambientais em todos os 

ecos- sistema. 
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Segundo Cardoso (2004) e Ballardin (2007), para garantir a subsistência das 

futuras gerações e evitar impactos ambientais, como derrames, vazamentos e 

liberação excessiva de gases, a indústria de petróleo deve adotar normas e padrões 

como as certificações ISO 14000 e o Sistema de Gerenciamento Ambiental – SGA.  

Leal Jr (2006) destaca que as frotas para o transporte de produtos perigosos 

estão em bom estado, mesmo com pouco investimento nos meios de transporte por 

parte dos governos. Segundo Nogueira (2007) o Brasil não manteve o investimento 

necessário nos transporte o que houve foi redução nos investimentos. 

O Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA (2007) define como 

impacto ambiental as alterações nas propriedades físicas, químicas e biológicas do 

meio ambiente, causadas pelas ações humanas. Para alcançar níveis aceitáveis de 

subsistência e evitar os impactos ambientais, a sociedade deve controlar a 

exploração das fontes naturais e impor o uso de produtos verdes (TROWBRIDGE, 

2001; PREUSS, 2001; ZHU e SARKIS, 2006; SRIVASTAVA, 2007; DARNALL, 

HANDFIELD e JOLLEY 2008; LIN e HO 2008; DIAS, 2008 e LEITE, 2008). Para 

Valle e Lage (2003), o avanço econômico deve levar em consideração os possíveis 

impactos ambientais, tais como: contaminação das águas, emissão de gases na 

atmosfera e geração de resíduos, ou seja, todos os impactos que podem atingir o 

ecossistema devem ser tratados e evitados.  

Sendo assim, deve-se aumentar e incentivar as práticas ecologicamente 

corretas, tais como: certificações ISO e sistemas de gestão ambiental – SGA 

(TROWBRIDGE, 2001 e PUN K et al., 2002). Zutshi e Sohal (2004) destacam que a 

manutenção dos sistemas de gestão ambiental devem ser mantidas e os fatores de 

sucesso e críticos devem ser analisados. Já Darnall, Jolley e Handfield (2008) e 

Routroy (2009) corroboram ao destacar que os sistemas de gestão são 

complementos para a sustentabilidade. A logística reversa é destacada por Leite 

(2003) ao citar que o futuro dos seres vivos dependem da recuperação dos 

produtos. Rubio, Chamorro e Miranda (2008) contribuem ao analisar a logística 

reversa entre os anos de 1995 a 2005 destacando a redução dos resíduos. Preuss 

(2001) e Giovannini e Krugliankas (2008) também destacam a redução de resíduos, 

desperdícios e poluição e ressaltam os fatores críticos para manter o processo de 

reciclagem. Rao e Holt (2005) descrevem que a cadeia de fornecimento deve ter um 

bom desempenho econômico, Srivastava (2007) destaca o desempenho econômico 

ao analisar a literatura sobre  a cadeia verde. Hsu e Hu (2008) e Routroy (2009) 
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destacam o fator econômico principalmente no setor eletrônico. Além da reutilização, 

ao máximo, do ciclo de vida do produto, Lee et al., (1995), Guide, Mollenkopf e Closs 

(2005), eliminação de perdas através do reaproveitamento dos produtos (RAO E 

HOLT, 2005; SRIVASTAVA, 2007; GUIDE JR E WASSENHOVE, 2001 e 

MOLLENKOPF E CLOSS, 2005) 

Diante do contexto apresentado, esta dissertação aborda fatores críticos 

sobre a distribuição física e de relevância na gestão ambiental, com foco no meio 

ambiente. A análise tem como base a ótica da sociedade e os efeitos para o meio 

ambiente e a ela própria, buscando contribuir e ajudando a evitar impactos 

ambientais. 

 

1.1. Contextualização da pesquisa 

 

Segundo Maligo (2005), as commodities gasolina, óleo diesel e álcool 

combustível são produtos que têm pouco valor agregado, com baixa margem de 

lucro. Sendo assim, esses combustíveis só se tornam viáveis se comercializados em 

grande volume. Para esse mesmo autor, o consumo vem crescendo, confirmado 

pela Associação Brasileira das Indústrias Químicas – ABIQUIM (2008a) e pela 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP (2009). 

Descreve Leal Jr (2006) que, com o aumento do consumo das commodities, há 

necessidade de melhorar os meios de transportes, principalmente em infraestrutura, 

além da fiscalização para o transporte das commodities.  

No Brasil o transporte dos combustíveis é realizado principalmente, pelo 

modo rodoviário, oferecendo grande risco de acidentes, vazamentos e derrames 

segundo a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental – CETESB (2009). 

Além de possibilitar o impacto ambiental, o modal rodoviário é o maior emissor de 

poluentes na atmosfera, além de ter associado o maior índice de contaminações 

(ODEBRECHT, 2007 e GHG PROTOCOL, 2008).  

Em geral o transporte de combustíveis entre as bases de combustíveis e a 

entrega nos consumidores e revendedores é feito pelo modal rodoviário, mas, nem 

sempre, é a melhor alternativa, pois esse modal está vulnerável aos acidentes e 

pode causar contaminações, devido aos acidentes ou nas descargas (RODRIGUES, 

2007). Já Venâncio, Vidal e Moisa (2007) destacam que as empresas estão 

mudando a sua forma de interagir com o meio ambiente, através da implantação de 
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normas ambientais como ISO 14000 e Sistema de Gestão Ambiental – SGA. As 

implantações ambientais estão sendo utilizadas pelas empresas como forma de 

diferencial frente aos concorrentes (CATUNDA, 2009). 

No entendimento de Bigatão (2009), o desenvolvimento sustentável tornou-

se questão mundial devido aos impactos ambientais causados pelas ações 

humanas. A consciência ambiental deve ser difundida em âmbito internacional, 

nacional, regional e local para que seja possível a redução do consumo das fontes 

de energia e das ações que afetam o meio ambiente.  

Os estudos de Gupta e Maranas (1999, 2003), Shobrys e White (2000), 

Lababidi (2004), Ribas (2008) e Leal Jr (2010) apresentam os riscos e os impactos 

que as fontes de energia fósseis podem causar, tanto na sua extração como em sua 

produção, mas para Ribeiro e Lisboa (2000), Simões (2002), Caponero et al., (2005), 

Silva, Guimarães e Ballardin (2006), Bertoli e Ribeiro (2006), Ballardin (2007), Melo 

(2008), Ribas (2008) e Leal Jr (2010), em seus estudos ao longo dos anos, fica 

evidente que a maioria dos impactos está relacionada ao meio de transporte e cada 

modal de transporte apresenta um nível diferente de risco aos seres humanos e ao 

meio ambiente. Esse nível de impacto pode ser analisado nos estudos de Real 

(2005), Santos (2006), Leal jr e Garcia (2008), Lieggio Júnior (2008) e Cunha (2009), 

nos quais é abordado o modal rodoviário; para esses autores, o modal rodoviário é o 

que tem associado o maior índice de impactos ambientais e contaminações.  

 O presente trabalho desta forma apresenta como pergunta de pesquisa: 

Quais são os impactos ambientais na distribuição físicas dos combustíveis entre as 

bases secundárias e os clientes? 
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1.2. Objetivos: geral e específico 

 

 O objetivo geral desta dissertação é analisar a distribuição física de 

combustível nas bases secundárias de Santa Catarina, sob o enfoque da gestão 

ambiental. Visando atingir este objetivo, apresentam-se como objetivos específicos: 

 

a) Analisar o nível de treinamento dos motoristas; 

b) Identificar as causas de impactos ambientais e sua proporção; 

c) Analisar a eficiência dos procedimentos utilizados para mitigar possíveis                                            

acidentes ambientais;  

 

d) Relacionar a influência dos motoristas sobre os impactos ambientais.   

 

1.3. Justificativa 

 

Pretende-se, com esta dissertação, dar continuidade aos estudos sobre as 

principais variáveis de impacto ambiental, relacionadas ao processo de distribuição 

de combustíveis, tendo como principais estudos a respeito do assunto: Mattos 

(2001) e Simões (2002) com destaque para as pequenas contaminações, Hartman 

(2003), Fonseca (2003), Souza (2004), Maligo (2005) e Leal Jr (2006) focam o 

transporte e os caminhões utilizados para o transporte. Leite e Macedo-Soares 

(2006) e Silva, Guimarães e Ballardin (2006) estudaram as bases de carregamento. 

Sança (2006), Lu e Wevers (2007), Nogueira (2007), Rodrigues (2007), Ribas 

(2008), Lieggio Júnior (2008), Oshiro (2008), Ribas (2008), Vasconcellos (2008), 

Cunha (2009), Hartman (2009) e Leal Jr (2010) focaram, ao longo dos anos, estudos 

a respeito da cadeia de distribuição de petróleo e seus derivados (combustíveis). 

Para um melhor entendimento, serão abordados os estudos efetuados nos três 

níveis, ou seja, transporte, carregamento e entrega nos clientes, para um maior 

entendimento será destacado os estudos a seguir. 

Gusmão (2002), Hartman (2003), Leal Jr (2006), Santos (2006), Rodrigues 

(2007), Salgado (2007), Lieggio Júnior (2008), Oshiro (2008), Ribas (2008), 

Vasconcellos (2008), Cunha (2009), Hartman (2009) e Lieggio Júnior, Araújo Júnior 
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e Granemann (2010) focam as questões referentes ao transporte utilizado para 

movimentar os combustíveis, com destaque para pesquisa de Leal Jr (2006), que 

aborda os problemas do transporte rodoviário de carga perigosa (combustíveis) e a 

responsabilidade das empresas e dos governos no que diz respeito à preservação 

do meio ambiente. Defende que as organizações devem se adequar à gestão 

ambiental, implantando certificações, práticas de ações preventivas, levando em 

conta os constantes questionamentos dos acionistas e da sociedade. Leal Jr (2010 

p.103) deixa clara a falta de esclarecimento sobre os acidentes e as contaminações 

causadas pelos combustíveis, ressaltando que “os impactos oriundos do transporte 

de produtos perigosos ainda não foram completamente medidos nem analisados”. 

Seus estudos dão ênfase à variável relacionada à baixa escolaridade e falta de 

preparo para o transporte dos combustíveis por parte dos motoristas, justificando-se, 

então, a necessidade de verificar a aplicação dos treinamentos e a sua eficiência. 

Hartman (2003 e 2009) analisa os riscos decorrentes do transporte de 

combustíveis, deixando como sugestões para futuros estudos as questões como: 

acidentes com produtos perigosos, sazonalidade de acidentes durante os meses do 

ano, gerenciamento de riscos, rotas e a influência da faixa etária dos motoristas nos 

acidentes. Destaca que, nem sempre, os motoristas têm conhecimento dos danos 

que os vazamentos dos combustíveis podem causar e os riscos a que as demais 

pessoas estão expostas. Ribas (2008) também destaca os riscos a que as pessoas 

estão expostas, além de sugerir estudos sobre o refino e o transporte do petróleo e 

seus derivados, os custos dos transportes, consumo de derivados e especificações 

para comercialização. Lieggio Júnior, Araújo Júnior e Granemann (2010) estudaram 

o planejamento das operações no transporte de produtos perigosos, objetivando a 

proposição de um modelo para planejamento de transporte rodoviário destes. 

Deixam, como sugestão para futuros trabalhos a respeito do tráfego rodoviário 

envolvendo produtos perigosos e estatísticas relativas aos acidentes ambientais. 

Seguindo os níveis de distribuição, verifica-se que as contaminações dos 

combustíveis não se restringem ao transporte, podendo ocorrer no carregamento ou 

na descarga no momento da entrega. No carregamento, ocorrem os transbordos dos 

Caminhão Tanque – (CT); na entrega, ocorrem os vazamentos e derrames, que 

geralmente se devem ao manuseio dos equipamentos que tiveram contato com os 

combustíveis. As contaminações podem causar pequenos ou grandes impactos; os 

grandes são causados pelos vazamentos e os pequenos pelos derrames (SIMÕES, 
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2002; CAPONERO et al., 2005; SILVA, GUIMARÃES e BALLARDIN, 2006 e MELO, 

2008).  Ribeiro e Lisboa (2000) afirmam, corroborado por Bertoni e Ribeiro (2006), 

que, no Brasil, essas contaminações acontecem ao longo dos anos. 

Os estudos de Souza (2004), Maligo (2005), Leite e Macedo-Soares (2006), 

Silva, Guimarães e Ballardin (2006) têm como foco as bases de distribuição de 

combustíveis. Maligo (2005) estudaram um modelo para o carregamento dos 

caminhões tanques - CT nas bases, visando à entrega dos combustíveis aos 

clientes e sugere novos estudos sobre a compartimentação dos CTs, o que pode 

aumentar o escopo de estudo para o custo/benefício e a redução de tempo no 

carregamento bottom loading sobre o método top loading, para melhorar a 

distribuição no Brasil. Silva, Guimarães e Ballardin (2006) e Ballardin (2007) deram 

continuidade aos estudos e analisam as tarefas dos operadores da base de 

carregamento, tendo como contexto a carga de trabalho, a pressão sobre os 

operadores e os incidentes ocorridos na base. Os resultados apontam a carga de 

trabalho e pressão no ambiente como sendo elevadas, os derrames são o fato que 

mais ocorre devido à dificuldade dos motoristas para executar as tarefas. Esses 

autores destacam que devem ser feitos estudos a respeito do nível de escolaridade, 

do gerenciamento nas bases e do transporte executado pelos motoristas. 

Para finalizar, Bortoluzzi (2004), Rocha, Silva e Medeiros (2004), Sança 

(2006), e Catunda (2009) focaram seus estudos nos postos de combustíveis, dando 

ênfase para a gestão ambiental e para as contaminações causadas nas 

dependências dos postos. Bortoluzzi (2004) analisou o gerenciamento ambiental e a 

adequação à legislação ambiental vigente nos postos, deixando lacunas de estudo 

sobre a prevenção de vazamentos, avaliação dos reais impactos que estão 

ocorrendo nos postos, análise do comprometimento gerencial e procedimentos de 

descargas para evitar derrames. Salientou que os recursos e os treinamentos 

aplicados aos funcionários nos postos não são adequados para evitar derrames, 

contaminações e até mesmo incêndios. Rocha, Silva e Medeiros (2004) contribuem 

com estudos referentes à contaminação do solo e à contaminação humana, a fim de 

evitá-las, descrevem que é necessário que os postos busquem certificação, 

principalmente a ISO 14000.  

Sança (2006) estudou os fatores inibidores ao uso de técnicas ambientais 

nos postos de combustíveis, seu estudo mostra que poucos donos de postos têm 

conhecimento das leis vigentes e que 84,9% dos seus funcionários não têm 
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conhecimento para lidar com problemas que comprometam o meio ambiente. Para 

futuras pesquisas, sugere estudos referentes à percepção ambiental dos clientes 

dos postos de combustíveis, a eficácia de programas de educação ambiental nas 

empresas de revenda de combustível, a fiscalização nos postos de combustíveis e a 

avaliação do nível de contaminação do subsolo dos postos de combustíveis.  Já 

Catunda (2009), faz um diagnóstico para implantação de sistema de gestão 

ambiental - SGA nos postos e descreve a situação atual dos mesmos quanto ao 

licenciamento ambiental; em sua pesquisa, 80% dos entrevistados apontam a 

legislação como barreira para implantar um sistema de gestão ambiental.  

Lambert, Stock e Vantine (1998), Maligo (2005), Bowersox (2006), Silva; 

Guimarães e Ballardin (2006), Sança (2006), e Leal Jr (2010) apontam uma 

crescente importância no que compete a identificar os impactos ambientais. Com 

este estudo, o que se espera é identificar as percepções conceituais a respeito dos 

impactos ambientais, o que pode resultar em recomendações de mudanças nos 

métodos utilizados pelas distribuidoras de combustíveis, através de planejamento, 

implementação, verificação e análise crítica dos métodos utilizados para a 

distribuição de combustíveis em Santa Catarina.  

Esta dissertação, baseada nos estudos apresentados, tem sua importância, 

visto que identifica os causadores dos impactos ambientais e os envolvidos no 

processo. Será possível mostrar à sociedade, aos governos e aos gestores que é 

viável e imprescindível a implantação de controle dos impactos ambientais, 

procedimentos e tecnologias limpas para garantir a subsistência do meio ambiente e 

das futuras gerações.  

Este trabalho dá continuidade as sugestões dos autores Simões (2002), 

Caponero et al., (2005), Silva, Guimarães e Ballardin (2006), Ballardin (2007), Ribas 

(2008) e Leal Jr (2010),  evidenciando e contribuindo, através das práticas da 

filosofia nas bases de combustíveis, com questões ligadas aos impactos ambientais 

e aos meios aplicados para evitar os possíveis impactos. Leal Jr (2006 e 2010), 

Chamorro, Rubio, e Miranda (2008), Darnal, Jolley e Handfield (2008) destacam que 

as organizações devem desenvolver meios de alinhar, estrategicamente, relações 

com fornecedores e seus programas ambientais. Para esses autores, a indústria de 

petróleo deve atender às exigências dos grupos com os quais ela se relaciona ou 

sobre exercem algum tipo de impacto ambiental. O ambiente no qual essas 

empresas estão acostumadas a operar está mudando radicalmente, por isso são 



24 

forçadas a adaptarem-se a essas mudanças e remodelar suas estratégias, a fim de 

manter sua sobrevivência e a sustentabilidade neste cenário em constante 

alteração.  

As variáveis analisadas no contexto “preservação do meio ambiente” 

justificam esta dissertação, com destaque à crescente mudança na forma de se 

explorar o mesmo, pois as empresas têm que atentar para as questões ambientais a 

fim de buscar tecnologias e métodos de preservação do meio ambiente e controle da 

poluição. Do ponto de vista acadêmico, este trabalho dará sua contribuição aos 

estudos sobre o carregamento nas bases, transporte dos combustíveis e a entrega 

nos clientes; a produção de pesquisa, principalmente sobre carregamento dos 

caminhões nas bases e as contaminações na entrega, no país, é escassa; escassez 

esta também existente no que se refere a livros e outras publicações, em português, 

que levem em consideração a realidade brasileira sobre o processo logístico do 

petróleo e seus derivados, o presente trabalho também contribuirá para futuras 

pesquisas. 

Em geral, os estudos identificados estão direcionados ao transporte dos 

combustíveis Souza (2004) e Leite e Macedo-Soares (2006), com poucos estudos 

sobre as bases de carregamento (MALIGO, 2005; 2006; SILVA, GUIMARÃES E 

BALLARDIN, 2006). Esta pesquisa é uma abordagem na distribuição física dos 

combustíveis nas bases secundárias de Santa Catarina, contribuindo para os 

estudos a seu respeito. Não se encontraram trabalhos similares a este estudo, nos 

periódicos publicados no Brasil, principalmente pelo fato de os demais trabalhos não 

abordarem a entrega dos combustíveis de uma forma geral (posto de combustível, 

empresas de transportes, empresas de terraplanagem, construtoras, abastecimento 

náutico, condomínios e agricultura); as abordagens do processo logístico somente 

se verificaram nos estudos de Downstream , como, por exemplo, na pesquisa de 

Leite (2004). Esta dissertação não pode ser considerada um estudo de Downstream,  

pelo fato de estender a pesquisa às refinarias e às bases terciárias.   

 

1.4. Estrutura de pesquisa 

 

O presente trabalho foi elaborado em cinco capítulos da seguinte forma: o 

Capítulo 1 apresenta a introdução, que aborda contextualizações, problema e 

pergunta de pesquisa, objetivo geral e específico, justificativa, delimitação da 
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pesquisa e estrutura da pesquisa. O Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica. 

No Capítulo 3 apresentam-se as bases de carregamento, sua operação e o 

transporte dos combustíveis. O Capítulo 4 detalha a metodologia empregada, 

delineamento da pesquisa, definição da área ou população – alvo, método e 

técnicas de coleta e análise dos dados, tipo de pesquisa, pré-teste, questionário 

estruturado, tabulação, cronograma, coleta e análise dos dados. O Capítulo 5 traz as 

considerações finais, fechando o trabalho com as devidas referências e anexos. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo apresenta e discute os estudos sobre a distribuição, abordando 

produção, distribuição de transportes, meios de transporte e os impactos causados 

pelos produtos perigosos, principalmente os derivados de petróleo, foco da 

pesquisa. Os estudos na área de impactos ambientais permitiram, assim, verificar 

como está a situação atual dos estudos acerca deste universo.  

 

2.1. Processo logístico 

 

Cheng e Duran (2003), Fonseca (2003), Silva (2004), Santos (2006) Borsatto 

et al., (2007), Senne (2009) e Leal Jr (2006 e 2010) abordam o processo logístico 

nas distribuidoras de combustíveis no Brasil, esses estudos focam nas distribuidoras 

e a cadeia de abastecimento, na busca de novos meios de distribuição. Os estudos 

na busca da integração da cadeia de abastecimento incluem desde a extração do 

petróleo World Business Council for Sustainable Development - WBCSD (2000), 

seleção do material Jollands, Lermit e Patterson (2004), Environmental Protection 

Agency – EPA (2002), processos de fabricação descrito por Michelsen e Dahlsrud, 

(2005), Mickwitz et al., (2005), Tsoulfas e Pappis (2005), Salgado (2007) que fazem 

a avaliação do transporte, Becken (2007) destaca o modal escolhido para o 

transporte e entrega do produto final aos consumidores, com o propósito de evitar 

acidentes e danos ambientais. Os estudos estão focados na literatura para designar 

desenvolvimento de produtos com certas considerações de ordem ambiental.  

English, Castellucci e Mynors (2006), Saari et al., (2006),  Schmidt e Schwegler 

(2008) e Frota Neto et al., (2009) definem o processo logístico como um pré-

requisito para o desenvolvimento sustentável, porém, para muitas empresas as 

questões ambientais estão associadas a custos, ou seja, o enfoque é concentrado 

nas questões econômico-financeiras. Para Bigatão (2009), a eco-eficiência vem ao 

encontro desses conceitos; o objetivo é combinar o desempenho econômico-

financeiro e a redução de influências ambientais, levando ao desenvolvimento 

sustentável.    

Estudos nacionais e internacionais como: Poksinska Dahlgaard e Eklund 

(2003), Gavronski (2003), Ballou (2006), Leal Jr (2006) e Bowersox (2007), 

descrevem em seus estudos que o sistema logístico no Brasil passa por 
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transformações na busca do desenvolvimento sustentável. A fim de melhorar o 

processo logístico, as empresas estão adequando seu nível de qualidade através de 

investimentos em certificações, prevenção de acidentes e impactos ambientais, frota 

e infraestrutura interna. Leal Jr (2006) destaca que 61% da frota de produtos 

perigosos estão em bom estado, porém, falta investimento em infraestrutura por 

parte dos governos, ao longo das últimas décadas. Os modais de transportes não 

tiveram os investimentos necessários para sua manutenção, ao contrário, o que 

houve foi uma redução dos investimentos; o percentual utilizado do PIB nos 

transportes entre 1975 e 2002 caiu de 1,8% para 0,2%. Segundo Nogueira (2007), 

Teixeira (2007) e Ribas (2008), o Brasil possui uma infraestrutura de transporte 

inferior as suas necessidades e se comparada a de outros países com dimensões 

territoriais semelhantes, percebe-se a falta de investimento no setor de transporte.  

 

2.2. O transporte dos combustíveis 

 

Para Roed-Larsen (2004), Leal Jr (2006) e Hartman (2010), o transporte de 

combustíveis feito pelas rodovias apresenta grandes riscos de acidentes e 

contaminações ao meio ambiente. Para Gheorghe (2006) e Lieggio Júnior (2008), 

mesmo com a rigorosa legislação para o transporte dos produtos perigosos e as leis 

que protegem o meio ambiente, os acidentes ainda continuam ocorrendo. Para Leal 

Jr (2006), as ocorrências de acidentes envolvendo produtos perigosos mostram a 

necessidade do envolvimento das empresas e dos órgãos públicos a fim de prevenir 

possíveis acidentes; esse autor destaca o comprometimento das empresas no 

transporte de cargas perigosas, pois 59,58% da sua frota têm menos de cinco anos, 

sendo o oposto do setor de cargas, 1,2 milhões de veículos têm mais de onze anos 

de fabricação. 

 O transporte de combustíveis, segundo Leal Jr (2006), sofre uma 

fiscalização contínua, mas, apesar do comprometimento das empresas, 

aproximadamente 40% dos veículos têm mais de cinco anos de uso.  As empresas 

devem se adequar à visão da gestão ambiental, Cardoso (2004), Ballardin (2007) e 

Souza (2009) descrevem que as certificações, como a ISO 14000, são práticas 

preventivas na visão estratégica, sendo o caminho para a gestão ambiental. As 

certificações, de acordo com Seiffert (2008) e o Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO (2011) visam  homogeneizar, 
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ordenar atividades e criar padrões e procedimentos no processo logístico das 

distribuidoras de combustíveis. Para Leal Jr (2006), a falta das certificações e 

esclarecimentos sobre os acidentes ocorridos na cadeia petroquímica causa uma 

falsa impressão, não dando aos acidentes e impactos ambientais a devida 

importância.  

Lieggio Júnior (2008) e Transpetro (2010) salientam que o transporte da 

produção de produtos petroquímicos das refinarias de petróleo é feito, 

principalmente, pela modal rodoviário; com esse cenário, os acidentes e desastres 

ambientais em rodovias estão no topo das estatísticas. O estado de São Paulo é o 

que apresenta o maior índice de sinistros ambientais; em 2007, 53,7% das 

ocorrências aconteceram em virtude do modal rodoviário (CETESB, 2009).  

Descrevem Valle e Lage (2003), Leite e Macedo-Soares (2006) e Yang e 

Chen (2005) que, devido ao avanço tecnológico da produção na indústria 

petroquímica, no século XIX os riscos ambientais aumentaram.  Com as novas 

variáveis dos combustíveis, como fluidez, volatilidade e inflamabilidade, essas 

variáveis são superiores ao carvão, consequentemente, os riscos aumentam com a 

possibilidade de infiltração no solo e contaminação dos lençóis freáticos, causando 

catástrofes e acidentes ao longo dos anos.  

 

2.2.1. Modais 

 

No Brasil, há 165 empresas de transporte rodoviário cadastradas no Anuário 

de Transportes de Cargas (2007) e na ANTT (2008), sendo que, 85 das empresas 

fazem o transporte de produtos perigosos, utilizando todos os modais.  

O transporte ferroviário no Brasil, segundo Confederação Nacional do 

Transporte – CNT (2008) concentra-se nos estados de São Paulo, Minas Gerais e 

Rio Grande do Sul, sendo utilizado principalmente no transporte de combustíveis.  

O transporte aquaviário é mais utilizado no Norte do país, em decorrência do 

grande número de rios navegáveis que se concentram nessa região; o Sul ocupa a 

segunda posição. As transportadoras que atuam nessa modalidade transportam 

principalmente petróleo e seus derivados, além de bioetanol, gás liquefeito de 

petróleo, gás natural, biodiesel, lubrificantes, fertilizantes, emulsão asfáltica etc. 

(REAL, 2005, LIEGGIO JÚNIOR, 2008 e LEAL JR, 2010).  
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No transporte aéreo brasileiro há 629 empresas aéreas cadastradas na 

Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC (2009a). A grande quantidade de 

cadastro na ANAC se deve à necessidade de cadastrar as empresas aéreas de 

aviação agrícola e as de trabalhos cinematográficos.  

O transporte dutoviário no Brasil é praticamente de uso específico para 

transportar petróleo, seus derivados e biocombustíveis, sendo todos eles produtos 

perigosos. A Transpetro, subsidiária da Petrobrás, detém toda a operação dos dutos 

(LIEGGIO JÚNIOR 2008 e CUNHA 2009).  Grande parte do produto transportado 

pelos dutos são os produtos claros 65,4% (combustíveis), os derivados escuros 

(óleos combustíveis) somam 20,3% e o gás natural, com 14,3% (TRANSPETRO, 

2009). 

Transporte multimodal é a combinação de dois ou mais modais de transporte 

para o transporte desde a origem até o destino do produto, regulamentada pela Lei 

n.º 9.611 de 19 de fevereiro de 1998. 

 

2.2.2. O transporte de combustíveis no Brasil e no mundo 

 

Os combustíveis são substâncias com características físicas e químicas que 

oferecem riscos à saúde e ao meio ambiente, de acordo com a Portaria nº 204/97 do 

Ministério dos Transportes, a classificação é feita com base no tipo de risco. 

Santos (2006), baseando-se no Decreto N° 96.044 de 18 de maio de 1988, 

descrevem que todos os combustíveis oferecem risco para a saúde das pessoas e o 

meio ambiente. A CETESB (2003 e 2004a) define que todos os produtos de origem 

química apresentam risco à vida, à saúde e ao meio ambiente, se houver uma 

contaminação (derrame ou vazamento). Segundo a resolução da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ANTT n° 420/2004 do regulamento do transporte 

terrestre de produtos perigosos, é  denominado produto perigoso “toda substância 

ou artigo encontrado na natureza ou produzido por qualquer processo que, por suas 

características físico-químicas, represente risco para a saúde das pessoas, para a 

segurança pública ou para o meio ambiente”. Os combustíveis extraídos na natureza 

ou produzidos e transportados são considerados produtos perigosos (ANTT, 2008). 

Descreve Real (2000) que nos Estados Unidos - EUA, a classificação é mais 

abrangente e denominada hazardous materials; alguns produtos que compõem essa 
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lista no Brasil não são considerados como perigosos e também cabe às normas 

internacionais da Organização das Nações Unidas – ONU classificá-los. 

O grau de periculosidade dos combustíveis é classificado pela ONU 

conforme sua classe, assim descritos: Classe 1– Explosivos; Classe 2 – Gases; 

Classe 3 – Líquidos Inflamáveis; Classe 4 – Sólidos Inflamáveis; Classe 5 – 

Substâncias Oxidantes e Peróxidos Orgânicos; Classe 6 – Substâncias Tóxicas e 

Substâncias Infectantes; Classe 7 – Material Radioativo; Classe 8 – Substâncias 

Corrosivas e Classe 9 – Substâncias e Artigos Perigosos Diversos (FERREIRA, 

2003 e ABIQUIM, 2010). 

Os combustíveis causam danos à saúde com intensidades variadas, 

segundo Santos (2006). Os combustíveis têm uma legislação ampla, nacional e 

internacional, devido as suas características específicas, com licenças de diversas 

naturezas, podendo ser destacadas no Brasil a Licença Ambiental de Operação - 

LAO e as certificações e vistorias periódicas para transporte de combustíveis 

controlado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis – IBAMA.   

O maior produtor de combustíveis e produtos químicos são os Estados 

Unidos da América (EUA), sendo 41% superior ao país que ocupa a segunda 

posição, a China; já a Europa, por sua vez, precisa juntar seus principais produtores 

para aproximarem-se da produção dos EUA (ABIQUIM, 2009). A tabela 1 apresenta 

a produção dos 10 principais países. 

 
Tabela 1 – Os 10 maiores países produtores de produtos químicos do mundo 
                       País Faturamento líquido (US$ bilhões)  
 Estados Unidos 664  
 China 388  
 Alemanha 238  
 Japão 234  
 França 143  
 Coréia 116  
 Reino Unido 116  
 Itália 106  
 Brasil 104  
 Índia 92  
 Espanha 65  
Fonte: ABIQUIM (2009) 

 

Nos EUA, 81,6% do volume transportado em toneladas são de líquidos 

inflamáveis (classe 3). Na classe 3 estão os combustíveis derivados de petróleo e 

também os biocombustíveis, conforme tabela 2. 
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Tabela 2 - Produtos perigosos transportados por classe nos EUA em 2002 
 Valor Tonelada t-milhas  

Classe de produtos 
perigosos 

(Milhões 
de US$) % (mil) % (mil) % 

Milhas 
médias por 

carregamento 

Total 660.181 100 2.191.519 100,0 326.727 100 136 

Classe 1 – Explosivos 7.901 1.2 5.000 0,2 1.568 0,5 651 

Classe 2 – Gases 73.932 11,2 213.358 9,7 37.262 11,4 95 

Classe 3 – Líquidos 
Inflamáveis 490.238 74,3 1.788.986 81,6 218.574 66,9 106 

Classe 4 – Sólidos 
Inflamáveis 6.566 1,0 11.300 0,5 4.391 1,3 158 

Classe 5 – Peróxidos 5.471 0,8 12.670 0,6 4.221 1,3 407 

Classe 6 – Infectantes 8.275 1,3 8.459 0,4 4.254 1,3 626 

Classe 7- Radioativos 5.850 0,9 57 — 44 — S 

Classe 8 – Corrosivos 38.324 5,8 90.671 4,1 36.260 11,1 301 

Classe 9 – Substâncias 
Diversas 23.625 3,6 61.018 2,8 20.153 6,2 368 

Fonte: USDOT (2004). 
— igual ou próximo de zero; S não encontrado 

 

O modo rodoviário nos EUA transporta 53,72% dos produtos perigosos, no 

qual estão incluídos os derivados de petróleo, já o modal dutoviário é responsável 

pelo transporte de 30,64% e, segundo os autores Abrão, Santos e Octávio (2006), 

Saari et al., (2006), Becken (2007), Leal Jr (2006), Costa, Fernandes e Oshiro 

(2008). O modal dutoviário é o mais seguro para transportar os produtos perigosos 

(petróleo e seus derivados). Na tabela 3 é descrito o percentual de cada modo.  

 

Tabela 3 - Transporte de produtos perigosos por modo nos EUA em 2002 
 Toneladas 

Modo de Transporte 
2002 
(Mil) 

Percentual 

Rodoviário 1.159.514 53,72% 

Ferroviário 109.369 5,07% 

Aquaviário 228.197 10,57% 

Aéreo 64 0,00% 

Dutoviário 661.390 30,64% 

Fonte: USDOT (2004) 

 

O modo rodoviário é o mais utilizado no transporte dos produtos perigosos 

nos EUA, como pode ser analisado na tabela 4. O modo dutoviário é o segundo 

meio de transporte mais utilizado entre as classes.  
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Tabela 4 - Produtos perigosos transportados por classe e modo nos EUA em 
2002. 

Classe Modo de 
Transporte 

Toneladas 
(milhares) 

Toneladas 
(%) 

Classe 1, Explosivos Dutoviário (2) 
Ferroviário 
Rodoviário (1) 
Aquaviário 

- 
352 

4.631 
- 

- 
7,0 

92,6 
- 

Classe 2, Gases 

 

Dutoviário (2) 
Ferroviário 
Rodoviário (1) 
Aquaviário 

78.857 
29.230 
96.865 
7.133 

37,0 
13,7 
45,4 
3,3 

Classe 3, Líquidos 

inflamáveis 

Dutoviário (2) 
Ferroviário 
Rodoviário (1) 
Aquaviário 

576.739 
36.083 
948.619 
199.304 

32,2 
2,0 

53,0 
11,1 

Classe 4, Sólidos 

inflamáveis 

Dutoviário (2) 
Ferroviário 
Rodoviário (1) 
Aquaviário 

- 
3.157 
6.711 
1.263 

- 
27,9 
59,4 
11,2 

Classe 5, Peróxidos Dutoviário (2) 
Ferroviário 
Rodoviário (1) 
Aquaviário 

- 
2.430 
9.870 

- 

- 
19,2 
77,9 

- 
Classe 6, Tóxicos Dutoviário (2) 

Ferroviário 
Rodoviário (1) 
Aquaviário 

1.753 
1.908 
2.255 
2.325 

20,7 
22,6 
26,7 
27,5 

Classe 7, Radioativos Dutoviário (2) 
Ferroviário 
Rodoviário (1) 
Aquaviário 
 

- 
- 

52 
- 

- 
- 

100,0 
- 

Classe 8, Corrosivos Dutoviário (2) 
Ferroviário 
Rodoviário (1) 
Aquaviário 

3.959 
23.949 
51.385 
9.552 

4,4 
26,4 
56,7 
10,5 

Classe 9, 

Substâncias diversas 

Dutoviário (2) 
Ferroviário 
Rodoviário (1) 
Aquaviário 

- 
12.260 
39.126 
8.619 

- 
20,1 
64,1 
14,1 

Fonte: USDOT (2004) 
(1) Como um modo único, inclui as transferências que foram feitas apenas por caminhão privado, 
apenas para locação de caminhão ou uma combinação de particulares e de aluguel de caminhão. (2) 
Estimativas de dutoviário excluem o transporte de petróleo cru. 

 

Já no Brasil, o transporte de produtos químicos, petróleo e seus derivados 

têm aumentado significativamente, devido à produção, às importações e  

exportações. O volume financeiro nos produtos químicos teve um aumento de 49% 

entre os anos de 1991 a 2008, saindo da cifra de U$ 5,7 em 1991 para US$ 47,0 

bilhões em 2008, (ABIQUIM, 2008a).  

Para Silveira (1993), Martinelli Jr. e Waquil (2000), Alves et al., (2001), 

Liechoscki (2004), Sato Carbone e Moori (2006), Galembeck et al., (2007), Cantos, 
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Licco e Miranda (2008), Terra (2008) e Bigatão (2009), a produção de produtos 

químicos e petróleo no Brasil vem crescendo nos últimos anos e, confirmado pela 

(ABIQUIM, 2008a) em estudo que comparou o ano 1990 com o de 2007,  

apresentou um aumento de 68,2%. Segundo Preuss (2001), Handfield e Nichols 

(2002), Leite (2003) e Rodrigues, (2007), esse cenário aumenta o volume de 

produtos transportados.  

Deixando claro que a indústria química participa ativamente de quase toda a 

cadeia produtiva, a literatura e os órgãos de regulamentação confirmam que a 

maioria dos produtos produzidos pela indústria química é transportada pelas 

rodovias (PLANETA SUSTENTÁVEL, 2008; ABIQUIM, 2008a; CNT, 2008; ANP, 

2009 e CETESB, 2009). 

Outro dado relevante fornecido pelo Instituto Brasileiro de Resíduos e 

Educação Ambiental - IBGE é que a indústria química teve participação de 3,2% no 

PIB em 2007; já segundo dados do IBGE 2008 e 2010, a indústria química brasileira 

figura entre as dez maiores do mundo e faturou em 2007 US$ 104,0 bilhões; a 

tabela 1 mostra a posição brasileira. Os produtos químicos são agrupados em dois 

grandes blocos: produtos químicos que correspondem a 50% da industrial e 

produtos químicos de uso final (ABIQUIM, 2009). Muitos produtos como solventes e 

o etanol utilizado pela indústria química saem das refinarias e distribuidoras; quanto 

ao etanol, por fazer parte do portfólio de combustíveis das bases pesquisadas, faz-

se necessário evidenciar.  

Os derivados de petróleo e os biocombustíveis correspondem a um grande 

volume de tudo o que é transportado no Brasil. Conforme a tabela 5, a produção de 

petróleo e seus derivados vêm aumentando, em 2008 a produção é 25% superior a 

de 2000. Em alguns casos, há variação negativa dos derivados de petróleo, mas, 

aumento dos combustíveis renováveis (biocombustíveis).  

 

Tabela 5 Produção nacional dos principais derivados de petróleo, gás natural e 
biocombustíveis 
Produto (m3) 2000 2004 2008 

Gasolina A 18.576.362 17.603.279 20.216.219 

Gasolina de aviação 85.480 79.829 67.966 

GLP 6.907.019 8.164.354 8.312.521 

Óleo combustível 16.066.498 16.497.346 14.961.872 

Óleo diesel 30.780.051 38.252.441 40.648.511 
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QAV 3.744.299 4.142.460 3.793.497 

Querosene iluminante 199.639 112.858 23.158 

Lubrificante 915.612 759.667 756.200 

Nafta 10.182.022 8.743.655 8.134.049 

Solvente 514.635 1.080.176 478.226 

Gás Natural 13.282.877 16.971.156 21.592.652 

Bioetanol 13.021.804 14.808.705 22.478.949 

Biodiesel Sem produção¹ Sem produção 1.167.128 

Total (m3) 114.276.298 127.215.926 142.630.948 

Fonte: ANP (2009); UNICA (2009) 
¹ Nos anos de 2000 e 2004 a produção não adicionava biodiesel ao  óleo diesel. 

 

Para uma melhor análise do petróleo refinado no Brasil é apresentado o 

gráfico 1 com capacidade instalada entre os anos de 1974 e 2009. 

 
Gráfico 1- Capacidade Instalada de refino de petróleo no Brasil 

 
   Fonte: Balanço Energético (2010) 
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No Gráfico 2 é apresentado o consumo setorial dos derivados de petróleo. 

 

   Gráfico 2 - Consumo Setorial de derivados de petróleo ¹ 

 
             Fonte: Balanço Energético (2008) 

 
No gráfico 2 pode-se verificar que a indústria diminuiu em mais de 50% seu 

consumo de derivados de petróleo, mas o setor de transporte teve um aumento de 

34% no consumo. Os outros setores e o uso não energético representam 29,6% do 

consumo dos derivados de petróleo; outro indicador que pode ser utilizado para 

avaliar a produção, o consumo e o transporte são as importações e exportações de 

petróleo. 

O petróleo importado e exportado pelo Brasil deve ser considerado e 

utilizado como indicador quando se trata de volume transportado. Entre os anos de 

2000 e 2008, somados, constata-se um aumento considerável nas importações e 

nas exportações; em 2000, 24.185.016 m3 e em 2008, 48.663.162 m3. As 

importações tiveram aumento de 22% nas transações de derivados de petróleo, 

enquanto as exportações tiveram aumento de 64% nos últimos oito anos; (ANP, 

2009). 

O Brasil está entre os 15 maiores produtores de petróleo do mundo; 

Rodrigues (2007), Planeta Sustentável (2008) e confirmado pela ABIQUIM (2009). 

Outro fato que envolve o setor petroquímico brasileiro é a perda do primeiro lugar na 

produção de álcool para os EUA. Os Estados Unidos da América - EUA produzem 
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etanol de milho três vezes mais caro que o álcool de cana produzido no Brasil 

(RODRIGUES, 2007 e União da Indústria da Cana-de-Açúcar – ÚNICA, 2009 a 

2011). 

Seguindo a tendência da matriz de transporte brasileira apresentado por: 

Pacheco, Drohomeretski e Cardoso (2008) para transportar os derivados de petróleo 

é frequente a utilização de dutos. As bases secundárias de Santa Catarina recebem 

os combustíveis via duto da refinaria Presidente Getúlio Vargas – REPAR (base 

primária). Na tabela 6 é demonstrado o volume de combustíveis utilizado nos anos 

de 2006 e 2007. 

 
Tabela 6 -  Combustíveis utilizados no Brasil 
Transportes                                                                                                                       10³ tep 

 2006 2007 
Óleo diesel 27.112 28.830 

Gasolina¹ 14.440 13.872 

Álcool hidratado 3.618 5.287 

Álcool anidro 2.777 3.3325 

Outras fontes² 5.324 5.580 

Total 53.70 56.894 

Fonte: Adaptado Balanço Energético Nacional (2008) 
¹ Inclui apenas gasolina A (automotiva) 
² Inclui querosene de aviação, gás natural, óleo combustível e eletricidade. 

O transporte de derivados de petróleo pode ser realizado da seguinte forma: 

(1) carga a granel, ou seja, sem embalagens, armazenada apenas no meio de 

transporte (tanque, contêiner ou caçamba) ou (2) carga embalada, na qual o produto 

é manuseado com o seu recipiente (ANTT, 2008). 

 

2.3. Produção de produtos químicos, petróleo e bioetanol  

 

Os fabricantes de produtos químicos no Brasil fazem parte da Associação 

Brasileira da Indústria Química - ABIQUIM. A ABIQUIM concentra-se na atuação do 

segmento de produtos químicos de uso industrial. Os produtos químicos abrangem 

um portfólio de aproximadamente três mil produtos; segundo a própria ABIQUIM 

(2008a), existem cerca de 800 empresas fabricantes de produtos químicos no Brasil.  

A produção de derivados de petróleo no Brasil concentra-se na região 

Sudeste, tendo como principal produtor o estado de São Paulo, com produção de 
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42,24% do total nacional (PETROBRAS, 2009). A tabela 7 apresenta a capacidade 

produtiva de derivados de petróleo. 

 
Tabela 7 - Capacidade produtiva de derivados de petróleo por região no Brasil 

Região Percentual 
Norte 02,32% 

Nordeste 16,62% 
Centro-Oeste 00,00% 

Sudeste 62,03% 
Sul 19,03% 

Fonte: Petrobrás (2009) 
 

A análise da tabela 7 mostra que a produção de petróleo no Brasil se 

concentra na região Sudeste e Sul; a região Sudeste tem a maior produção com 

62,03% e a região Sul, foco da pesquisa, apresentou 19,03% da produção em 2008. 

A pesquisa foi concentrada em três bases secundárias de Santa Catarina que são 

responsáveis pelo fornecimento de combustível para todo o estado;  administradas 

pela Transpetro, subsidiária da Petrobrás, as bases estão localizadas nas cidades 

de Guaramirim, Itajaí e Biguaçu.  

A produção brasileira de bioetanol está concentrada na região Centro-Sul do 

país, com mais de 90% da produção. O estado de São Paulo é o maior produtor da 

federação com 59,37% (RODRIGUES, 2007; ODEBRECHT, 2007 e CETESB, 

2009). 

 

2.4. Impactos ambientais  

 

Segundo Barbieri (2006), para que o desenvolvimento e a subsistência dos 

seres humanos sejam possíveis, o meio ambiente é imprescindível, pois é fonte de 

recurso natural, no entanto sofrem impactos devido às ações do homem, esses 

impactos recebem classificações, levando em consideração a sua renovação.  

O impacto ambiental é qualquer alteração no meio ambiente causada pelas 

atividades humanas, diretas ou indiretas, que venham afetar os recursos naturais 

(CAMPO, 2005; CAMPO et al., 2008 e VASCONCELLOS, 2008). 

A CONAMA (2007) define como impacto ambiental as alterações nas 

propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causadas pelas ações 

humanas que afetem: I – a saúde, a segurança e o bem-estar da população; II – as 
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atividades sociais e econômicas; III – a biota; IV – as condições estéticas e 

sanitárias do meio ambiente; V – a qualidade dos recursos ambientais.  

O transporte é um dos principais causadores de impactos ambientais o 

Department of Transportation of United States – USDOT (2002) salienta que o modal 

utilizado no transporte causa impacto com proporções distintas.   Trowbridge, 2001 e 

Sarkis (2003) descrevem sobre a importância do transporte e principalmente a 

consciência a fim de diminuir e evitar contaminações,  Mattos (2001), Borges e 

Tachibana (2005) e Junior, Kharel e Charmondusit (2007) destacam a Influência de 

fatores socioeconômicos nas contaminações, Simões (2003) disserta sobre as 

contaminações causadas por fatores climáticos. Para Bertoli e Ribeiro (2006) as 

contaminações e acidentes consomem parte dos lucros no transporte.  Federal 

Highway Administration - FHWA USDOT (2005), Silva (2007) e Campos e Fogliatti 

(2008) descrevem que o transporte causa emissão de poluentes na atmosfera 

agravando o do efeito estufa, a degradação da fauna e flora e a contaminação do 

solo e das águas. Para esses mesmos autores, o uso dos combustíveis é essencial 

para o crescimento econômico das nações, por outro lado, o transporte é de alta 

periculosidade e pode causar acidentes e contaminação ao meio ambiente, através 

de derrames e vazamentos.  

 

Esses derrames e vazamentos causam impactos ambientais que podem 

levar anos ou até décadas para a sua recuperação (SIMÕES, 2002; FILIPPO, 

FOGLIATTI e GOUDARD, 2004; SILVA, GUIMARÃES e BALLARDIN, 2006). Com 

base nesses estudos serão analisados a distribuição física dos combustíveis, o 

comprometimento dos funcionários envolvidos e as ações para evitar esses danos 

por parte das distribuidoras de combustível.  

Vasconcellos (2008) divide os impactos ambientais em dois grupos: os de 

consumo dos recursos naturais e os que afetam a vida das pessoas. Assim, Garcia 

et al., (2005) descreve que a escolha de um modal para o transporte deve levar em 

consideração o consumo desses recursos naturais e os riscos ambientais às vidas 

dos seres humanos e não somente as questões econômicas e financeiras.  
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2.4.1. Contaminações causadas pelo petróleo e seus derivados 

 

Para Abrão, Santos e Octávio (2006) além dos impactos causados pelo 

consumo do petróleo e seus derivados, existe o risco de acidentes ambientais e 

explosões envolvendo os meios de transporte, os acidentes e as contaminações são 

fatores de impactos ambientais. Segundo Simões (2002), Caponero et al., (2005), 

Silva, Guimarães e Ballardin (2006) a contaminação ocorre quando acontece  

derrame oriundo do manuseio ou acidentes, os derrames gerados pelo manuseio 

são de menores quantidades, mas com grande impacto ambiental. Melo (2008) 

destaca que no caso de acidentes com combustíveis, o impacto ambiental causa 

grandes catástrofes ao meio ambiente, através de contaminação do solo, águas e 

mananciais, ou seja, da flora e da fauna (MELO, 2008).  

Segundo Cunha (2009), os dados nacionais mostram que as instalações 

fixas no Brasil correspondem a 14,7% dos acidentes, sendo 11,1% nas indústrias e 

3,6% no armazenamento; no transporte acontecem 69,8% e os motivos não 

especificados somam 15,5% do total. Acidentes internacionais correspondem à 

seguinte ordem: 54% a instalações fixas, 41% ao transporte e 5% a outros. Observa-

se que, mesmo com o avanço na legislação e da mobilização pela prevenção, muito 

ainda deve ser feito para evitar acidentes de grandes proporções (ROCHA, SILVA e 

MEDEIROS, 2004).  

O transporte é um dos maiores responsáveis pelas contaminações e 

acidentes com produtos perigosos no Brasil. As políticas governamentais brasileiras 

na década de 50 expandiram o modal rodoviário para atender aos interesses da 

indústria automobilística, tornando o modal rodoviário o mais utilizado para o 

transporte; (HARTMAN, 2003 e 2009). O modo rodoviário é responsável por 83,9% 

dos acidentes, 8,4% ocorrem no modo marítimo, 5,4% dos acidentes são pelo modo 

dutoviários e 2,3% dos acidentes ocorrem no modo ferroviário. Cunha (2009) 

descreve que nos EUA o modal ferroviário representa 37% dos acidentes, 29% são 

rodoviários, 18% dutoviários, 6% marítimos, 4% navegações interiores e 6% dos 

acidentes ocorrem no carregamento e descarregamento. 

A tabela 8 apresenta os principais acidentes ocorridos no mundo entre os 

anos de 1974 e 2006; fica evidente que muitas ações de conscientização devem ser 

tomadas para evitar acidentes dessa magnitude (MELO, 2008).  
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Tabela 8 -  Acidentes químicos ampliados no cenário mundial 1974 – 2006 

Ano Localização 
Tipo de 

acidente 

Produto(s) 
químico(s) 

envolvido(s) 
Mortos Feridos Evacuados 

1974 Flixwborough, 
Reino Unido 

Planta química 
 Ciclohexano 28 104 3.000 

1976 Seveso, Itália Planta química 
(explosão) Dioxina - 193 226.000 

1979 
Novosibirsk, 
Federação 

Russa 

Planta química 
(explosão) 

Não 
caracterizado 

300 - - 

1981 Madri, 
Espanha 

Contaminação 
de 

gêneros 
alimentícios 

(óleo) 

Não 
caracterizado 

430 20.000 220.000 

1982 Tacoa, 
Venezuela 

Tanque 
(explosão) 

Óleo 
combustível 

153 20.000 40.000 

1984 Bhopal, Índia Planta química 
(vazamento) 

Isocianato de 
metila 

2.800 50.000 200.000 

1984 Cubatão - SP, 
Brasil 

Vazamento 
seguido de 

incêndio 
Gasolina 100 - - 

1984 
Cidade do 

México, 
México 

Vazamento GLP 542 700 200.000 

1986 Chernobyl, 
Rússia 

Incêndio e 
vazamento 

Produto 
radioativo 

32 2.000.000 600.000 

1988 Mar do Norte, 
Grã-Bretanha 

Vazamento em 
plataforma 

marítima Piper 
Alpha 

Óleo 167 - - 

1992 Kwangju 
Armazém de 

gás 
(explosão) 

LPG - 163 20.000 

1993 Bangkok, 
Tailândia 

Fábrica de 
brinquedo 
(incêndio) 

Plásticos 240 547 - 

1993 Remelos, 
Colômbia Vazamento Óleo Cru 430 - - 

1996 Haiti 
Poisoned 
Medicine Dietileno glicol >60 - - 

1998 Yaoundé, 
Camarões 

Acidente de 
transporte 

Produtos de 
petróleo 

220 130 - 

2000 

Kinshasa, 
República 

Democrata do 
Congo 

Depósito de 
munições 
(explosão) 

Munições 109 216 - 

2001 Toulouse, 
França 

Fábrica 
(explosão) 

Nitrato de 
amônia 

30 >2.500 - 

2002 Lagos, 
Nigéria 

Depósito de 
munições 
(explosão) 

Munições 1.000 - - 

2003 Gaoqiao, 
China 

Poço de gás 
(vazamento) 

Sulfeto de 
hidrogênio 

240 9.000 64.000 

2005 Huaian, China Caminhão 
(vazamento) Cloro 27 300 10.000 
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2005 
Estados 
Unidos 

da América 

Trem tanque 
(vazamento) Cloro 9 250 5.400 

2006 Abidjan, Cote 
d'Ivoire Resíduo tóxico 

Sulfeto de 
hidrogênio, 
mercaptans, 

hidróxido 
de sódio 

10 >10.000 - 

2008 
Brasil, São 

Francisco do 
sul-SC 

Vazamento, em 
Barcaça Óleo marítimo - - - 

2010 Golfo do 
México 

Vazamento em 
plataforma¹ Óleo cru - - - 

Fontes: adaptado de Melo, 2008 e Leal Jr (2010) 

 

Segundo Leal Jr (2010), os estudos sobre acidentes com produtos perigosos 

em âmbito nacional são escassos, a tabela 8 apresenta os maiores acidentes 

ocorridos no mundo com produtos perigosos.  

 

2.4.2. Outras contaminações 
 
Para Silva, Guimarães e Ballardin, (2006), Dores et al., (2007), Lieggio 

Júnior (2008) e Cunha (2009), os impactos ambientais associados à distribuição e 

ao meio de transporte vão além de acidentes e derrames de combustíveis; destaca-

se o consumo de água na manutenção dos veículos, que pode causar sérios danos 

ambientais se não forem tomadas as precauções para evitar a contaminação. A 

água utilizada na limpeza dos caminhões-tanque - CT e o local onde é feita a 

manutenção podem causar danos ao meio ambiente, além de ser nocivo à saúde 

humana. Estudo da Organização das Nações Unidas - ONU mostra que em 2025  

3,5 bilhões de pessoas não terão acesso à água potável. Esse levantamento 

destaca a importância desse bem natural. Outro impacto ambiental relacionado ao 

setor é a emissão de gases que provocam o efeito estufa, que são liberados devido 

ao manuseio dos produtos na carga e descarga dos combustíveis e aos gases 

emitidos pelos veículos no transporte, afetando todo o meio ambiente (MATTOS, 

2001; MACEDO et al., 2004; PAI, HO e HSIEH, 2007).  

De acordo com os estudos do Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT 

(2003) e do Ministério de Minas e Energia - MME (2006), o principal emissor de CO2 

na atmosfera é a indústria, com 38%.  Parte desse percentual está ligada à queima 

de combustível para a geração de energia (caldeiras e geradores); 33% são emitidos 

pelo setor de transporte, principalmente no que se refere à queima de combustível; 
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as residências emitem 10%; agricultura e agropecuária 7%; transformação de 

energia 6% e demais setores não especificados emitem 6%. O principal gás emitido 

pelo setor de transporte é o CO2, atribuído à queima dos combustíveis para a 

locomoção dos veículos (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY – IEA, 2006). O 

diesel B5, que é a mistura do diesel S1800 mais 5% de biodiesel, é o principal 

combustível utilizado nos veículos de transporte brasileiros (MATTOS, 2001). Para 

Scandiffio (2005) esse percentual de biodiesel deve aumenta gradativamente e deve 

atingir 40% em 2024. 

Para Oliveira e Santos (2007), durante a Revolução Industrial não havia 

preocupação com as questões ambientais, pois os recursos naturais eram 

abundantes e não chamava a atenção da sociedade intelectual da época. Para 

Fleury (2003) e Fleury e Wanke (2003), nos dias atuais, a dependência do Brasil no 

modal rodoviário e o aumento na importância dos transportes agravam os impactos 

ao meio ambiente.   

Outra fonte de poluição associada aos transportes, que causa grandes 

danos à saúde dos seres humanos e ao meio ambiente, são os poluentes 

atmosféricos, que envolvem a emissão de gases, segundo (MATTOS, 2001; 

CETESB, 2010 e LEAL JR, 2010). Esses poluentes são emitidos devido ao 

transporte e pelo manuseio dos produtos nas bases das distribuidoras. Além da 

emissão de gases, acontece ainda a incidência de derrames, fato que mais acontece 

nas bases, para Cardoso (2004) e confirmado por (SILVA, GUIMARÃES e 

BALLARDIN, 2006).   

Diante do contexto destacado é preciso mais do que cumprir a legislação na 

indústria de petróleo e no transporte dos derivados, é necessário que sejam 

implantadas normas e padrões de sistema de gerenciamento ambiental – SGA e  as 

normas internacionais como a ISO 14000, além do planejamento contínuo das ações 

para evitar acidentes, vazamentos, derrames e a liberação excessiva de gases 

(SOUZA, 2004; SCHENINI, NEUENFELD e ROSA, 2006; GALANTE, 2008 e 

SOUZA, 2009).  

 

2.5. Desempenho e avaliação no transporte a fim de evitar impactos ambientais 

 

Para conquistar novos mercados, as empresas organizam, controlam e  

avaliam seu desempenho com destaque para o desempenho ambiental nas 
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avaliações; para atingir os objetivos dos interessados, as empresas devem adotar 

ações preventivas de manutenção e minimizar a necessidade das corretivas (GIL, 

2000; ANTONIOLLI, 2003; DESSLER, 2004; ROED-LARSEN, 2004; SOUZA, 2004; 

MALIGO, 2005 e LU e WEVERS, 2007). Segundo Vicente (2005) e Aldigueri e 

Rocha (2008), as empresas estão desenvolvendo meios de acompanhar e avaliar o 

seu próprio desempenho. Para Quintão, Conceição e Drumond (2003), Barros 

(2006), Leal Jr, (2006) e Ballardin (2007), a avaliação de desempenho pode se 

tornar complexa se for mal organizada ou conduzida, levando a resultados que não 

atinjam o esperado no processo, por exemplo, o setor de transporte e manuseio dos 

produtos transportados.  Com a finalidade de melhorar o desempenho e atender a 

demanda, pode-se fazer uso de mais de um modo para o transporte, ou seja, as 

combinações multimodais (BALLOU, 2001; DORES et al., 2007;  LIEGGIO JÚNIOR, 

2008 e CETESB, 2010).  

Nesta pesquisa pode-se destacar que a utilização intermodal é fator 

determinante para atingir o desempenho desejado, sendo que todos os modais são 

utilizados para fazer o transporte do petróleo e seus derivados, todavia a pesquisa 

se limita nas bases secundárias até a entrega no consumidor final. A escolha do 

modo interfere fortemente na atuação do mercado e a avaliação do transporte deve 

ser feita periodicamente para evitar acidentes e contaminação e também melhorar o 

meio de distribuição (LAMBERT e POHLEN, 2001; NOVAES, 2004 e 

VASCONCELOS, 2007). 

Para Manhein (1980), Morlok (1980) e D’Agosto (1999), as decisões em 

transportes levam em conta as ações executadas diariamente, porém, em outras 

situações, é levada em conta a atuação no mercado, ou seja, como melhorar o 

atendimento aos clientes e obter vantagens frente aos seus concorrentes. Segundo 

Borges, Jabbour e Oliveira (2005), as avaliações permitem desenvolver índices para 

mensurar e alcançar o real diagnóstico da sua realidade frente ao mercado, podendo 

confrontar as bases de dados a fim de identificar os pontos fracos e trabalhar para 

melhorá-los e galgar ganhos sobre os pontos fortes (GASPARETTO; BORNIA e 

KLIEMANN NETO, 2003). 

O transporte tem condições pré-estabelecidas e deve atender a demanda, o 

seu desempenho deve ser controlado e acompanhado com normas de modo que 

seja possível atingir os objetivos e resultados. As vantagens estratégicas são 
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destacadas por Cunha (2009) nas empresas que têm normas e formas de mensurar 

seus resultados.  

Estudos como: Moller (1995), Lambert, Ching (2001), Costa e Faria (2003), 

Bowersox, Closs e Cooper (2006), Yuen (2006), Ferraes e Kuehne (2007), Perez 

(2007), Rivadeneira (2007), Tuzkaya e Onut (2008), Pacheco, Drohomeretski e 

Cardoso (2008), Mello, Cardoso e D’agosto (2009), Fontana et. al. (2009) e 

Gonçalves e Costa (2009) destacam a avaliação do desempenho e a necessidade 

da análise. Nos estudos citados, os autores dão ênfase no que diz respeito ao 

desempenho em transportes para os seguintes itens: entendimento dos processos, 

sua complexidade, práticas adotadas por outras organizações, avaliação de 

desempenho, definição do foco, abrangência da cadeia de suprimentos e nível de 

análise. 

Porém, Leal Jr e Macedo et al., (2004) descrevem que não é possível 

observar os melhores métodos citados nos trabalhos que tratam sobre avaliação de 

desempenho. Já Machado et al., (2006) destaca a falta de ferramentas para a 

avaliação de desempenho, principalmente em transportes.  

 

2.6. Modelos de Distribuição de Petróleo e seus derivados 

 

Este capítulo aborda de forma sucinta os modelos ligados a cadeia de 

distribuição de petróleo e seus derivados. 

Segundo Gupta e Maranas (1999 e 2003), Shobrys e White (2000) e Ribas 

(2008), a indústria petrolífera, usa o modelo integrado para distribuição de petróleo e 

seus derivados. Para Ribas (2008) toda a sua estrutura tem envolvimento no 

processo: exploração, refino, comercialização e distribuição dos derivados, cada 

etapa tende a influenciar o resultado das demais.  

A exploração do petróleo é o início da cadeia; após a extração, o produto é 

transportado pelos petroleiros até os terminais (portos), onde são conectados os 

navios aos dutos que levam o petróleo até as refinarias (Bases primárias), tornando 

necessário incorporar os modais para o transporte e planejar a cadeia de 

suprimentos.  Em seguida, o tratamento do petróleo bruto permite a conversão em 

derivados de petróleo, processo que depende dos outros para obter o melhor 

aproveitamento do sistema existente em cada refinaria (RIBAS, 2008). Descreve 
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Leal Jr (2010) que o petróleo e seus derivados são transportados pelos dutos para 

os centros de distribuição (bases secundárias) que são encarregados de fazer a 

distribuição. Após essa etapa, a distribuição é feita por diversos modais, tais como: 

duto viário, rodoviário, ferroviário e aquaviário (comum na região norte do Brasil) até 

o ponto de consumo.  

Para Lababidi (2004) a cadeia integrada do petróleo tem inúmeras 

incertezas que causam impactos significativos no seu planejamento. Sendo assim 

Gupta e Maranas (1999, 2003) e Shobrys e White (2000), destacam que os  

modelos de planejamento são classificados em três grupos: estratégico, tático e 

operacional.  

 

• Estratégico: refere-se ao planejamento de longo prazo, ou seja, está voltado 

para a localização da extração e produção do petróleo, esse planejamento 

varia de cinco a quinze anos.  

• Tático: foca o médio prazo, executa as tarefas e defini as metas de 

desempenho operacional, além de coordenar as atividades de vendas, 

gerenciamento de materiais, produção e distribuição (SHOBRYS e WHITE, 

2000).  

• Operacional: o foco esta nas decisões de curto prazo, como qualidade dos 

produtos produzidos em uma refinaria e o volume a ser refinado (SHOBRYS e 

WHITE, 2000). 

 

Para uma maior compreensão do modelo utilizado na indústria do petróleo 

brasileira, serão abordados os segmentos da indústria, que se divide em três fases 

(RIBAS, 2008). 

 

• Upstream: é a atividade de explorar, perfurar e transportar o petróleo cru até 

as refinarias. 

•  Midstream: é a fase onde o petróleo é refinado e processado os diversos 

produtos que serão comercializados. 

• Downstream: está diretamente ligado ao processo logístico, entre as refinarias 

e os consumidores. Nesta fase é feito o bombeio das refinarias, estocagem 

nas bases secundárias, carregamento nos CT e entrega até os pontos de 
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consumo. Esta pesquisa tem como foco fase downstream, mas será abordado 

o processo após o carregamento nas bases secundarias. 

 

Com o contexto destacado apresenta-se a figura 1 onde pode ser analisada 

a cadeia integrada de petróleo, no Brasil. 

 
         Figura 1- Cadeia integrada de petróleo 
           Fonte: Ribas, 2008 

         
Visualizam-se, também, as refinarias, as unidades de gás natural, os 

terminais e dutos; a cadeia integrada de petróleo brasileira tem as usinas produtoras 

de óleo vegetal, campos de exploração e as bases de distribuição ou bases 

secundárias, onde são recebidos os combustíveis para ser enviado aos pontos de 

consumo (indústrias, transportadoras, usinas, metalúrgicas, entre outras) (RIBAS, 

2008). 
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2.7. Considerações do capítulo 

 

No Brasil e no mundo, os líquidos inflamáveis (petróleo e derivados de 

petróleo) são os maiores causadores de acidentes e impactos ambientais, conforme 

tabela 1. No transporte é onde ocorre a maioria dos acidentes, portanto, a escolha 

do modal para o transporte deve ser feita com muito cuidado. As pesquisas 

realizadas ilustram esse cenário e destacam que o modal rodoviário é o mais 

utilizado para o transporte dos produtos perigosos, devido a sua estrutura física para 

o transporte (LEAL JR e GARCIA 2008). 

Segundo Lieggio Júnior (2008)  avaliação de desempenho no processo 

logístico é uma ferramenta que tem como função auxiliar na escolha do modal a ser 

utilizado. Há muitos estudos na literatura sobre a cadeia de suprimentos e logística, 

entretanto, no que diz respeito ao transporte de produtos perigosos no Brasil, 

principalmente de combustíveis, há uma carência.  

São muitas as abordagens descritas nesse capítulo, mas não ficam claros os 

métodos a ser utilizado para avaliar o desempenho do transporte, fato que é 

primordial quando se trata de produtos perigosos, que são nocivos aos seres 

humanos e ao meio ambiente. 

Leal Jr (2010) descreve que, no Brasil, a produção, movimentação e 

consumo estão concentrados no Sudeste e Sul e complementa que “a única 

estatística nacional disponível refere-se ao estado de São Paulo, maior produtor e 

consumidor da região”, Leal Jr (2010, p.48), segundo o autor, essas estatísticas 

podem se aplicar ao restante do país.  
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3. BASES DE CARREGAMENTO E SUA OPERAÇÃO ATÉ O CLIENTE FINAL 
 

O presente trabalho apoia-se em dois pilares, que são a distribuição física de 

combustíveis e a gestão ambiental aplicada nas bases pesquisadas. A avaliação do 

primeiro é necessária para identificar a eficácia da gestão ambiental. Neste capítulo 

serão discutidos os conceitos que influenciam a pesquisa e o ambiente a ser 

pesquisado.    

 

3.1. As bases de carregamento 

 

As bases de distribuição de combustíveis são equivalentes a um centro de 

distribuição de bens de consumo - CD e podem receber combustíveis e óleos 

vegetais, sempre visando minimizar os custos. Para Neiro e Pinto (2005) e Ribas 

(2008), cada base é adequada conforme sua demanda tem como objetivo específico 

diminuir a distância entre a produção e os centros consumidores, os procedimentos 

de expedição, (Ballardin, 2007). As bases de Santa Catarina (Oleoduto Paraná 

Santa Catarina – OPASC) estão localizadas nas cidades de Guaramirim (Base de 

Joinville - BAJÓI), Itajaí (Base de Itajaí - BAJAÍ), Biguaçu (Base de Florianópolis - 

BAFLO) e recebem os combustíveis através de dutos da Refinaria Presidente 

Getúlio Vargas – REPAR; a armazenagem é feita em tanques aéreos. As bases têm 

a seguinte capacidade de armazenamento: Base de Joinville - BAJÓI: 25.000 m³, 

Base de Itajaí - BAJAÍ: 43.000 m³, Base de Florianópolis - BAFLO: 34.000 m³, 

(PETROBRÁS, 2011). Para um melhor entendimento, a figura 2 demonstra a cadeia 

de distribuição de combustíveis nas bases em Santa Catarina. 



49 

 
Figura 2 - Cadeia de distribuição de combustíveis nas bases em Santa Catarina. 
Fonte: Elaboração própria (2011) 

 

As bases estão equipadas com área de contenção, caixas separadoras, 

bacias de contenção e sistema contra incêndio. A fiscalização e vistoria são feitas 

por vários órgãos ambientais, Corpo de Bombeiros, Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT e ANP, (MALIGO, 2005). A figura 3 corresponde a foto de 

uma base de combustíveis.  

 

 
Figura 3 - Base secundária de combustível 
Fonte: Acervo do autor 
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Na figura 3 é demonstrada uma visão aérea de uma base secundária de 

combustíveis, onde podem ser vistos os tanques aéreos e as estradas que ligam à 

base. Na literatura estudada existe uma controvérsia sobre as bases de combustível. 

Autores como Cardoso (2004) e Ballardin (2007) descrevem que as bases primárias 

recebem combustível das refinarias, mas segundo   (2011), Petrobrás (2011) e 

ANP (2011), as bases primárias são as refinarias e as bases secundárias são 

aquelas que recebem combustíveis das refinarias; a maioria das bases no Brasil 

está sob administração da Transpetro. Este estudo focou as bases secundárias em 

Santa Catarina e as entrevistas foram feitas com motoristas que fazem o 

carregamento nas bases e transportam os combustíveis até os clientes.  

 

3.1.1. Bases secundárias 

 

As bases secundárias recebem os combustíveis das bases primárias 

(refinarias) através de transferência, que pode ser feita pelos modais rodoviário, 

hidroviário, ferroviário ou dutoviário (SINDICOM, 2011).  As bases secundárias têm 

como finalidade estocar e distribuir os combustíveis para as distribuidoras e 

consumidores finais (MALIGO, 2005).  O transporte para as distribuidoras e 

consumidores em Santa Catarina é feito pelo modal rodoviário, a exemplo das 

transferências (RIBAS, 2008). Na figura 4 é apresentada a cadeia de distribuição de 

combustíveis. A pesquisa tem como foco as bases secundárias, onde são recebidos 

e carregados os combustíveis no Caminhão Tanque - CT. O transporte rodoviário 

terá influência na pesquisa, pois os motoristas dos CT são agentes diretos na 

cadeia.  Na figura 4 é destacada área pesquisada (base secundária e entrega 

rodoviária).  
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Figura 4 - Cadeia de distribuição de combustíveis 
¹ em Santa Catarina, foco da pesquisa. A transferência da base primária para as bases secundárias é 
feita via duto e como contingência é usado o modal rodoviário. 
² A transferência para as bases terciárias em Santa Catarina é feita via modal rodoviário. 
Fonte: Elaboração própria (2011) 
 
 

Os centros de distribuição estão localizados em locais estratégicos a fim de 

facilitar e agilizar os transportes (GARCIA et al., 2005). Para a distribuição dos 

combustíveis no Brasil, o modo utilizado em cada base leva em consideração a 

localização e a infraestrutura disponível (CARDOSO, 2004; SOUZA, 2004 e 

BARROS, 2006). Maligo (2005) destaca que as bases são construídas para receber 

mais de um modo como meio de contingência e essa flexibilidade na operação 

aplica-se à expedição.  

As bases estudadas recebem os combustíveis de Araucária – PR (REPAR) 

via oleoduto e estes são distribuídos, através do modal rodoviário, em caminhões 

com diversas capacidades, variando entre 10m³ a 50m³ (PETROBRÁS, 2011). Para 

um maior detalhamento das bases e dos meios de transferência, a figura 5 destaca 

as bases primárias e secundárias no Brasil. 
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Figura 5 -  Bases no Brasil e meios de transferência de petróleo e seus derivados 
Fonte: SINDICOM (2011) 

 

As bases de Santa Catarina têm o modal dutoviário como principal meio de 

recebimento dos combustíveis, já o manuseio é feito pelos operadores de base e 

motoristas e, o modal rodoviário é utilizado para a distribuição dos combustíveis 

entre a base e os consumidores (SANTOS, 2006, BALLARDIN, 2007 e RIBAS, 

2008).   

 

3.1.2. Operação das bases 

 

Para um melhor entendimento do ambiente nas bases de combustível, será 

descrita toda a operação, que inclui recebimento, armazenagem e carregamento dos 

CT. A armazenagem é feita em tanques aéreos (verticais), que são construídos 

sobre uma bacia de contenção. A plataforma de carregamento é construída sobre 

um piso impermeável e com canaletas que escoam eventuais derrames para as 
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caixas separadoras, sendo o carregamento feito pelo sistema top loading (MALIGO, 

2005, SILVA, 2006 e BALLARDIN, 2007). A segurança, todas as bases possuem 

sistema de incêndio que é testado diariamente pela Brigada de Incêndio e 

fiscalizado pelos bombeiros; as Brigadas fazem diversas simulações e estão aptas e 

preparadas para agir no caso de incêndios (PETROBRAS, 2011).    

Segundo Rodrigues (2006), para evitar contaminações e acidentes são feitos 

treinamentos periódicos com os operadores das bases e os motoristas. Para Larsen 

(2004), Santos (2006) e Maia (2008), ao manter a padronização dos procedimentos, 

são evitados ou minimizados os derrames e acidentes. Nas bases de combustíveis 

os procedimentos determinam a sequência das atividades para o carregamento dos 

caminhões (CARDOSO, 2004; LEAL JR, 2006 e RIBAS, 2008). A maioria das 

ocorrências de  erro nas bases está associado às digitações de valores errados para 

o carregamento dos CT, o  que, consequentemente, causa derrame (BALLARDIN, 

2007). Para Sança (2006) e a Transport Accident Commission” – TAC (2011),  ao 

longo do tempo, estudos sobre os acidentes evidenciam a influência do fator 

humano como um dos causadores de acidentes. Já para Sanders e McCormick 

(1993), a ação humana causava 35% dos incidentes, o que é confirmado por 

Ballardin (2007) que em seu estudo demonstra que 36,25% dos incidentes são 

causados pela ação humana. Na Tabela 9 são apresentadas as consequências dos 

incidentes em uma base de combustível. 

 

     Tabela 9 - Consequências dos incidentes 

Consequências 
Quantidade de incidentes 

Número absoluto Percentual 

Derrames e/ou vazamento 19 41,3 

Contusões, torções, algias e ruptura de ligamentos 9 19,6 

Ferimentos, cortes e escoriações cutâneas 8 17,4 

Princípios de incêndios e/ou incêndio 4 8,7 

Interrupção de acesso ao terminal 2 4,3 

Faturas 1 2,2 

Quase-derrame 1 2,2 

Não identificado 2 4,3 

Total 46 100,0 

     Fonte: Ballardin (2007) 
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Na tabela 9  pode ser evidenciado que o incidente mais frequente é o 

derramamento e/ou vazamento; para Ballardin (2007, p.124) “a empresa tem um 

cuidado específico para minimizar as contaminações” , mas destaca que ficam 

evidentes os danos ambientais, sendo que a empresa só registra derrames 

superiores a 400 litros; segundo a base de carregamento, os inferiores não causam 

prejuízos financeiros, o que segue a linha contrária dos estudos mencionados nesta 

pesquisa. 

Em síntese, verifica-se que, para a obtenção de sucesso em evitar impactos 

ambientais internos e externos, faz-se necessário que os métodos e procedimentos 

utilizados sejam confrontados, para que se estabeleça uma avaliação clara.  

 

3.1.3. A plataforma de carregamento de CT – PLECT 

 

Plataformas de carregamento, também chamadas de plataforma de 

enchimento de caminhão-tanque – PLECT ou baias de carregamento (termo popular 

entre operadores e motoristas) são onde os CT são carregados para transportar os 

combustíveis até os clientes. Neste trabalho é usada a descrição “plataforma de 

carregamento”, já na pesquisa é usado o termo "BAIA" para facilitar o entendimento 

dos pesquisados, por se tratar de uma linguagem do dia-a-dia. As plataformas 

permitem que vários CT sejam carregados ao mesmo tempo com de um produto, 

para diminuir o tempo de carregamento (MALIGO, 2005; SILVA, 2006 e 

BALLARDIN, 2007). Na figura 6 é demonstrada a plataforma de carregamento. 

 
Figura 6 - Plataforma de carregamento em uma base de combustível 
Fonte: Petrobrás (2011) 
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Cada base de carregamento é construída levando em consideração o 

volume com o qual será operado.  As bases são construídas sobre uma laje de 

concreto que é nivelada para que, ao carregar o CT, seja possível verificar o nível de 

combustível nas setas em cada compartimento; esses compartimentos são aferidos 

anualmente pelo INMETRO. As plataformas são totalmente aterradas e estão em 

uma área de contenção, o que permite que, no caso de derramamento ou 

transbordo, o combustível não vai se infiltrar no solo devido à área de contenção que 

vai escoar o derramamento para as caixas separadoras. Para Ballardin (2007), o 

fato que mais ocorre em uma base é o derrame. As plataformas de uma base são 

equipadas com diversos braços giratórios para efetuar o carregamento dos CT e a 

quantidade de braços varia de acordo com os produtos que cada base oferece. Nas 

plataformas só é permitida a presença de pessoas autorizadas e treinadas, a fim de 

evitar acidentes e derrames. Na tabela 10 são destacados os principais erros em 

uma plataforma de carregamento, segundo seus operadores. 

 

Tabela 10 -  Erros cometidos no rodoviário 
RODOVIÁRIO 

Atividade Erro Causa apontada pelos operadores 

Carregamento  

Digitação de valores 
incorretos  

Dede haver conversão de valores para o medidor do 
tipo manual 
Falta de atenção 

Derrames e/ou 
vazamentos 

Equipamento pode falhar e não parar quando o valor 
digitado for atingido 

Digitação de valores incorretos  

Controle do 
painel de bombas  

Ligar ou desligar a 
bomba incorreta 

Não há identificação dos produtos no painel de 
bombas  
Excesso de confiança 
Tarefa rotineira faz com que não preste a atenção 

Esquecer de ligar uma 
bomba 

Acúmulo de tarefas: se o operador estiver fazendo 
outra tarefa durante o período em que o motorista 
está carregando. Pode esquecer de desligar depois 
que o carregamento já foi finalizado. 

Fonte: Ballardin (2007) 
 

Para Ballardin (2007), os derrames acontecem, na maioria das vezes, no 

carregamento; na tabela 10 pode-se observar que ocorrem devido a fatores 

humanos, como digitação ou esquecimento dos operadores em desligar as bombas. 

Se as bombas não forem desligadas pode haver um aumento da pressão nas linhas 

de carregamento, ocasionando o rompimento e, caso o rompimento ocorra em um 

local que não esteja sobre a área de contenção, o solo será contaminado. Para 
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Vicente (2005), os operadores atribuem a ocorrência desses fatores ao excesso de 

tarefas e ao modo de carregamento dos CT que são carregados pelo modo  top ou 

bottom loading.  

 

 
   Figura 7 - Carregamento bottom loading 
   Fonte: Maligo (2005) 

 

Segundo Ballardin (2007), um CT equipado com sistema bottom pode 

carregar no modo top, porém um CT com o sistema top não pode ser carregado no 

modo bottom, devido à particularidade de cada equipamento. O sistema bottom 

diminui o risco de acidentes por quedas dos CT ou das plataformas. Nas bases 

pesquisadas, o sistema de carregamento utilizado é o bottom, porém as bases 

podem carregar os CT pelo sistema top. 

 

3.1.4. Operadores de bases 

 

Os operadores de base são responsáveis pelo carregamento e 

monitoramento dos caminhões nas plataformas, quando é utilizado o modal 
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rodoviário; nas plataformas é possível carregar vários caminhões ao mesmo tempo 

e, no caso do recebimento de combustíveis pelo modal rodoviário, os operadores 

são os responsáveis pelo monitoramento na descarga (MALIGO, 2005).  

Os CT são carregados de duas formas: top ou bottom loading. No modo top 

o carregamento é efetuado pela parte de cima dos tanques do CT através das 

escotilhas de carregamento; os braços giratórios de carregamento permitem que os 

CT sejam carregados de ambos os lados da plataforma e as plataformas são ligadas 

aos CT através de passarelas móveis. No modo bottom, os  braços giratórios ficam a 

uma altura de aproximadamente 60 cm do solo, eliminando a necessidade de 

plataformas; os braços são acoplados nas confecções dos caminhões localizadas na 

parte inferior de cada CT. No carregamento pelo bottom, o aproveitamento é maior 

devido a sua vazão; o sistema bottom é um avanço na forma de carregamento nas 

plataformas. Na figura 7 percebe-se o CT carregado pelo sistema bottom 

(BALLARDIN, 2007). 

 

3.1.5. Os caminhões-tanque 

 

Os caminhões-tanque – CT transportam os combustíveis entre as bases, 

entre as bases e postos de combustíveis e para consumidores finais. Entre as bases 

o transporte rodoviário só é utilizado quando elas não estão ligadas por dutos ou 

quando, porventura, os dutos não estiverem operando, devido à manutenção, a 

problemas técnicos ou rompimentos ocorridos por fatos naturais (SANÇA, 2006). 

Nas bases de Santa Catarina, foco da pesquisa, no ano de 2011 (entre os meses de 

março e abril), pela primeira vez na história, os dutos tiveram que ser paralisados 

devido às fortes chuvas e deslizamentos que ocorreram no estado (PETROBRÁS, 

2011). 

 É no transporte entre a base e os postos de combustíveis onde ocorre a 

maioria dos acidentes e contaminação, por decorrência dos acidentes de trânsito e 

até mesmo por derrames pequenos ou de grandes proporções (SOUZA, 2004). Os 

CT, para efetuarem o transporte de produtos perigosos, devem trafegar, 

obrigatoriamente, com a ficha de emergência, envelope e nota fiscal, segundo 

Decreto n° 96.044/88 da Associação Brasileira de Transporte e Logística de 

Produtos Perigosos - ABTLP. Já nos postos, a descarga é feita por gravidade, com 

descarga selada ou não, sendo que na descarga selada o risco de derrames diminui, 
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devido ao seu sistema que impede o transbordo, embora não impeça pequenos 

derrames no manuseio do equipamento (SOUZA, 2004 e CATUNDA, 2009). Para 

Bortoluzzi (2004), as principais contaminações ocorrem na transferência dos 

combustíveis dos CTs para os tanques dos postos, mesmo com as descargas 

seladas.  

As contaminações que ocorrem quando as entregas são feitas diretamente 

nos consumidores (indústrias, transportadoras, órgãos públicos, agricultores etc.) 

podem ter um impacto maior ao meio ambiente, pois muitas contaminações ocorrem 

diretamente no solo quando, na maioria dos casos, as descargas não são seladas e 

as bacias não são adequadas (BORTOLUZZI, 2004; BARROS, 2006; VENANCIO, 

VIDAL, e MOISA, 2007  e GALANTE, 2008).  

  
Figura 8 -  Descarga em um posto de combustíveis  
Fonte: Ecotest do Brasil (2010) 

 

A figura 8 demonstra como é efetuada a descarga em um posto de 

combustível. Os CTs, ao chegarem aos clientes, conectam as mangueiras para 

efetuar a descarga que, na maioria dos postos, é efetuada através da descarga 

selada, que evita derrame (BORTOLUZZI, 2004). Para Catunda (2009) sistema de 

descarga selada raramente é encontrado no consumidor final (indústria e 
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agricultura), o que aumenta a possibilidade de derrames e, consequentemente, de 

contaminações.  

 

3.1.6. Motoristas 
 

Os motoristas são os responsáveis pelo transporte dos combustíveis através 

modal rodoviário entre as bases, os revendedores (distribuidor, transportador 

revendedor e retalhista - TRR e postos de combustíveis) e o consumidor final 

(indústria ou  setor agrícola) (FONSECA, 2003; CARDOSO, 2004; CETESB, 2004a e 

LIEGGIO JÚNIOR, 2008). Maligo (2005) descreve que o carregamento nas bases de 

combustíveis é realizado pelos motoristas e pelos operadores. Para Ballardin (2007), 

os motoristas recebem treinamento específico em cada base para ficarem aptos a 

efetuar o carregamento; os treinamentos têm, em média, duas horas e os primeiros 

carregamentos são acompanhados por outro motorista mais experiente. Segundo a 

Petrobrás (2011), os treinamentos recebem reciclagem após certo período, em 

média dois anos, a fim de minimizar os riscos de acidentes e contaminações. 

Para Gil (2000) e Santos (2006), os motoristas e operadores estão expostos 

aos riscos do ambiente de trabalho, porém, os profissionais que têm menor 

conhecimento sobre o ambiente de trabalho estão propícios a causar acidentes e 

contaminações. Segundo Dores et al., (2007),  80% dos motoristas  que transportam 

produtos perigosos possuem ensino fundamental. Segundo esses autores, a baixa 

escolaridade dificulta a assimilação do Curso de Movimentação de Produtos 

Perigosos – MOPP. Destaca ainda que muitos motoristas não entendem os rótulos 

dos painéis de segurança, que servem para identificar o produto e seu grau de risco. 

Outro fato levantado é a dificuldade de acesso ao Equipamento de Proteção 

Individual - EPI e ao Equipamento de Proteção Coletiva – EPC, caso tenham que ser 

usados em uma ação rápida de emergência.  

Para órgãos como ANTT e ANP, os equipamentos de segurança devem ficar 

em local visível e de fácil acesso para que, além dos motoristas, outras pessoas 

tenham acesso, seja no transporte pelas estradas ou na descarga. Na pesquisa de 

Santos (2006) outro fator que chama atenção é o fato de 1,8% dos motoristas não 

possuírem curso do MOPP e 2,5% não responderem a pergunta, sendo que o curso 

de MOPP é requisito obrigatório para o transporte de produtos perigosos.  
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Para Larsen (2004), os acidentes causados pelos motoristas após o 

carregamento nas bases, ou seja, no transporte até o cliente, ocorrem devido a 

situação do veículo e à interação com o meio ambiente. Em sua pesquisa, na 

Dinamarca o risco de acidentes com caminhões é seis vezes maior do que com 

carro de passeio e o principal fator observado na causa dos acidentes é o excesso 

de velocidade, fato confirmado pelos próprios motoristas, no estudo.  Hartman 

(2010) destaca a faixa etária do motorista como fator relevante e causador de 

acidentes no transporte de combustíveis. A faixa etária que apresenta maior índice 

de acidentes é de 18 a 29 anos com um percentual de 49,25% e a menor é de 40 a 

49 com 10,20%; a pesquisa foi aplicada em são Paulo e não levou em consideração 

a rota percorrida. 

 No caso de um acidente ambiental na rota entre a distribuidora e o posto, a 

distribuidora, transportador ou posto devem ser solidários, segundo lei Federal nº 

6.938/81. Para Barros (2006), caso os solidários no acidente não possuam seguro, 

os transtornos podem tomar grandes proporções, devido ao passivo ambiental. Para 

Ferreira (2003) e Dessler (2004), a sobrecarga de trabalho e o estresse dos 

motoristas são outros fatores que aumentam a situação de risco, sendo que, em sua 

pesquisa, 48,7% das empresas de transporte rodoviário de produtos perigosos 

monitoram esses dois fatores. Para esse mesmo autor, além do controle no 

transporte, outro fator a ser monitorado é a descarga nos revendedores e 

consumidores. 

Segundo estudo da CETESB (2004 e 2010) são frequentes os derrames na 

entrega dos combustíveis, ao conectar e desconectar as mangueiras nas bocas de 

descargas e no manuseio das mangueiras, baldes, luvas, ou seja, todo  

equipamento que tenha contato com o combustível na descarga. Segundo Silva 

2004, Leal Jr (2006), Sança (2006) e Ballardin (2007), os vazamentos acontecem 

durante a operação de descarregamento de combustíveis e próximos aos bocais de 

descarga, provocados pelo transbordamento do tanque ou pelo derramamento do 

produto ainda presente na tubulação de descarga do caminhão-tanque, ao final da 

operação.  
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3.1.7. Transporte rodoviário após o carregamento nas bases 

 

O transporte do combustível das bases para os postos e consumidores finais 

é feito pelo modal rodoviário, através dos caminhões-tanque CT, sendo que a 

capacidade de transporte dos CT varia, ficando geralmente entre 10m³ e 50m³. Para 

a população, os postos de combustíveis são a parte mais visível na cadeia de 

distribuição de combustível (MALIGO, 2005). Segundo Schroeder e Castro (2002), o 

transporte rodoviário é peça fundamental para a intermodalidade no transporte de 

petróleo e seus derivados desde os anos 50. Em 2008, o Brasil contava com 165 

empresas de transporte rodoviário cadastradas na ANTT, sendo destas, 85 atuantes 

no transporte de produtos perigosos. 

O transporte de combustível via modal rodoviário é o mais utilizado  devido a 

sua abrangência, podendo chegar aos locais mais remotos. Embora esse tipo de  

transporte (rodoviário) absorve uma fatia grande dos custos, é chave na logística, 

em se tratando de produtos perigosos. Assim, para efetuar o transporte de 

combustíveis, são necessários profissionais capacitados e treinados, capazes de 

identificar os produtos e a documentação exigida (BALLARDIN, 2007). 

 O transporte entre as bases e o cliente pelo modal rodoviário pode causar 

impactos negativos no meio ambiente, através da emissão de poluentes na 

atmosfera e do risco. No caso de acidentes, o impacto ambiental pode ser de curto, 

médio ou longo prazo, o que pode comprometer menos ou mais as futuras gerações, 

devido à contaminação da fauna e flora,  solo, lençol freático, rios, mares e a vida no 

planeta (GUSMÃO, 2002; CAMPOS, 2005; RODRIGUES, 2007 e MAIA, 2008).  

O gráfico 3 demonstra o número de acidentes ambientais registrado pelo 

IBAMA entre os anos de 2006 a 2010. 
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Gráfico 3 -  Número total de acidentes ambientais registrados pelo IBAMA nos anos de 2006, 2007, 
2008, 2009 e 2010. 
Fonte: IBAMA 2010 
 

Segundo Leal Jr (2006), fatores como as péssimas condições das estradas, 

fatores climáticos, roubos de cargas e a falta de conhecimento sobre os riscos que 

as cargas perigosas representam, tanto para os motoristas como para os demais 

veículos que trafegam nas estradas, servem para aumentar o número de acidentes. 

Outro motivo destacado é a falta de conhecimento, por parte dos usuários das 

estradas, sobre as das placas de identificação que servem para diferenciar os 

produtos transportados pelos caminhões e orientar quanto ao grau de risco (LU e 

WEVERS, 2007). 

 

 

3.2 Escopos e construtos  

 

Para finalizar a fundamentação são apresentados os escopos evidenciados 

e os construtos  pesquisados pelos autores citados. A partir da complexidade que 

envolve os produtos perigosos, principalmente os derivados de petróleo 

(combustíveis), montou-se o quadro 1,  que aborda os escopos individualmente; não 

foi encontrado autor que tenha pesquisado todas os construtos no mesmo trabalho, 

os escopos visam possibilitar a análise de cada uma das fases da cadeia de 

distribuição dos combustíveis, após o seu recebimento nas bases secundárias. 
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Escopos da distribuição de combustível   

Bloco Escopos Construto Definição de cada 
escopo no processo 

Autores que abordam cada 
escopo 

 

A Treinamento Nível de Treinamento 

Treinamento recebido 
pelos motoristas para 
desempenhar sua 
função. 

Sanders e McCormick (1993), 
Mattos (2001), Simões (2002) 
Fleury (2003), Fleury e Wanke 
(2003), MCT (2003), Cardoso 
(2004), Campos et al.,( 2008), 
Larsen (2004), Souza (2004), 
Garcia et al., (2005), Maligo 
(2005), Barros (2006), IEA 
(2006), Leal Jr (2006), MME 
(2006), Silva, Guimarães e 
Ballardin (2006), Schenini, 
Neuenfeld e Rosa (2006), 
Ballardin, (2007), Dores et al., 
(2007), Pai, Ho e Hsieh (2007), 
Santos (2007), Galante (2008), 
Lieggio Júnior (2008), Cunha 
(2009), Souza (2009), CETESB 
(2010) e Leal Jr (2010). 

B 

Bases 

influência e proporção das 
contaminações em cada 
local. 

Onde são recebidos 
os combustíveis. 
Através de dutos das 
refinarias e 
armazenados e 
carregados os CTs 
para o transporte 

Mattos (2001), Simões (2002), 
Hartman (2003), Fonseca 
(2003), Souza (2004), Maligo 
(2005), Leal Jr (2006), Leite e 
Macedo-Soares (2006), Silva, 
Guimarães e Ballardin (2006), 
Sança (2006), Nogueira (2007), 
Rodrigues (2007), Ribas (2008), 
Lieggio Júnior (2008), Oshiro 
(2008), Ribas (2008), 
Vasconcellos (2008), Cunha 
(2009), Hartman (2009) e Leal 
Jr (2010). 

Transporte 
rodoviário 

Modal utilizado para 
fazer o transporte dos 
combustíveis entre as 
bases secundárias e 
os consumidores em 
Santa Catarina. 

Clientes 

Local onde é feita a 
entrega dos 
combustíveis para o 
consumo 

C Procedimentos 

Analisar os treinamentos e 
sua eficiência para 
carregamento, transporte e 
descarga. 

Analisar, mensurar e 
avaliar os 
procedimentos 
aplicados na cadeia 
logística de 
combustíveis. 

Gil (2000), Matos (2001),  Fleury 
(2003), Souza (2004), Maligo 
(2005), Abrão, Santos e Octávio 
(2006), Barros (2006), Ballardin 
(2007), Pai et al., (2007), Santos 
(2007), Lieggio Júnior (2008), 
Ribas (2008), Cunha (2009) e 
CETESB (2010). 

Mensurar o nível de 
treinamento dos envolvidos 
para lidar com problemas 
que comprometem o meio 
ambiente. 
Avaliação dos 
procedimentos aplicados nas 
bases de carregamento,  
Análise do gerenciamento e 
desempenho na execução 
das funções 
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D Fatores 
humanos 

Fatores humanos e sua 
correlação com os 
acidentes, derrames e 
contaminações 

 
Variáveis de natureza 
pessoal dos 
envolvidos em todo o 
processo logístico. 

Sanders e McCormick (1993), 
Gil (2000), Ferreira (2003), 
CAMPO et al., 2004, 
Dessler (2004), Larsen (2004), 
Borges, Jabbour e Oliveira 
(2005), Maligo (2005), Ballardin 
(2007), Dores et al., (2007), 
Dias (2008) e Cunha (2009). 

Quadro 1- Escopo da distribuição de combustíveis  
Fonte: Elaboração própria (2011) 
 

O quadro 1 apresenta a definição de cada escopo em uma base combustível 

e os principais autores que abordam os escopos. Esses escopos são bases para 

estudar os construtos que, por sua vez, foram suporte para analisar cada variável e 

sua influência na distribuição de combustível que serão descritos a seguir. 

 

As bases pesquisadas possuem normas ISO 9001, ISO 14001 e SGA e para 

destacar a pesquisa de cada autor citado no capitulo 2 é apresentado o quadro 2, 

onde são descritos os construtos referentes ao  nível de impactos ambientais 

decorrentes da distribuição de combustíveis e do nível de treinamento dos 

motoristas. 

 

Bloco/Escopo CONSTRUTOS AUTORES (ANO) 

Bloco A - Treinamento 

Nível de treinamento 
dos 

Motoristas 
 

Sanders e McCormick (1993), Mattos (2001), 
Simões (2002) Fleury (2003), Fleury e Wanke 
(2003), MCT (2003), Cardoso (2004), Campos  
et al.,( 2008), Larsen (2004), Souza (2004), 
Garcia et al., (2005), Maligo (2005), Barros 
(2006), IEA (2006), Leal Jr (2006), MME 
(2006), Silva, Guimarães e Ballardin (2006), 
Schenini, Neuenfeld e Rosa (2006), Ballardin, 
(2007), Dores et al., (2007), Pai, Ho e Hsieh 
(2007), Santos (2007), Galante (2008), Lieggio 
Júnior (2008), Cunha (2009), Souza (2009), 
CETESB (2010) e Leal Jr (2010). 

    Quadro 2 - Construtos nível de impactos e treinamentos na distribuição e transporte. 
    Fonte: Elaboração própria          
 

Os construtos destacados no quadro 2 são pesquisados pelos autores 

referenciados. Esses construtos servem de base para analisar e confrontar as 

variáveis que influenciam o local pesquisado, principalmente o nível dos impactos 

ambientais decorrentes do processo de distribuição de combustíveis e do grau de 

instrução dos motoristas para evitar as contaminações.  

O quadro 3 é destacado o construto referente à influência e proporção das 

contaminações e os principais autores que pesquisaram sobre os assuntos.  
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Bloco/Escopo CONSTRUTOS AUTORES (ANO) 

Bloco B – Base, 
transporte rodoviário e 

clientes.  

influência e proporção das 
contaminações em cada local. 

Gil (2000), Silva (2003), Dessler (2004), 
Roed-Larsen (2004), Souza (2004), 

Maligo (2005), Barros (2006), Leal Jr. 
(2006), Santos (2006), Ballardin (2007), 

Dores et al., (2007), Lu e Wevers (2007),  
Lieggio Júnior (2008), Catunda (2009) e 

CETESB (2010). 
Quadro 3 – Construto influência e proporção das contaminações em cada local 
Fonte: Elaboração própria 

 

No quadro 3 é apresentado o construto Influência e proporção das 

contaminações, que permite abordar as variáveis evidenciadas pelos autores em 

cada local pesquisado. Segundo os autores, a influência de cada variável 

proporciona volumes diferenciados de contaminações; também é destacado que 

quanto maior a influência, maior é a proporção das contaminações, sendo assim, as 

empresas devem controlar e avaliar seu desempenho ambiental, desempenho que é 

analisado nesta pesquisa.  

No quadro 4 são destacadas as pesquisas referentes aos treinamentos 

recebidos pelos motoristas e a sua eficiência. Os treinamentos são analisados nas 

três fases da distribuição dos combustíveis, ou seja, carregamento, transporte e 

descarga; esse construto foi testado nas bases secundárias de Santa Catarina 

através dos questionários aplicados aos motoristas. 

 
Bloco/Escopo CONSTRUTOS AUTORES (ANO) 

Bloco C – Procedimentos 
Analisar os treinamentos e sua 
eficiência para carregamento, 

transporte e descarga. 

Garcia et al., (2005), Cardoso 
(2004), Souza (2004), Maligo 
(2005), Barros (2006), Santos 
(2006), Ballardin (2007), Dores 
et al., (2007) e Ribas (2008). 

Quadro 4 – Construto análise dos treinamentos e sua eficiência para carregamento, transporte e 
descarga 
Fonte: Elaboração própria 
 

O construto descrito no quadro 4 evidencia os autores que abordaram o 

assunto, dando suporte para análise das variáveis no carregamento, transporte e 

entrega nos pontos de consumo. O construto referente aos treinamentos permite a 

investigação e a avaliação dos treinamentos aplicados aos motoristas.  

  O quadro 5 evidencia os construtos para análise dos procedimentos e 

eficiência dos métodos para mitigar impactos ambientais nas bases secundárias de 

Santa Catarina. 
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Bloco/ Escopo CONSTRUTOS AUTORES (ANO) 

Bloco C - Procedimentos 

Mensurar o nível de 
treinamento dos envolvidos 

para lidar com problemas que 
comprometem o meio 

ambiente. 

Larsen (2004), Maligo (2005), Leal Jr 
(2006), Rodrigues (2006), Sança 
(2006), Santos (2006), Silva (2006), 
Ballardin (2007) e Maia (2008). 

Avaliação dos procedimentos 
aplicados nas bases de 

carregamento, que visam evitar 
acidentes e contaminações 

ambientais. 

Sanders e McCormick (1993), Gil 
(2000), Cardoso (2004), Borges 
Jabbou e Oliveira (2005), Maligo 
(2005), Ballardin (2007), Ribas (2008). 

Análise do gerenciamento e 
desempenho na execução das 

funções 

Mattos (2001), Fonseca (2003), 
Cardoso (2004), Silva (2004), Borges, 
Jabbour e Oliveira (2005), Maligo 
(2005), Leal Jr (2006), Santos (2006), 
Ballardin (2007) e Ribas (2008). 

Quadro 5 - análise dos procedimentos e eficiência dos métodos para mitigar impactos ambientais na 
operação  
Fonte: Elaboração própria 
 

O quadro 5  é destacado os autores que estudaram os construtos referentes 

ao treinamento para lidar com possíveis contaminações, procedimentos e o 

desempenho do gerenciamento. Esses construtos servem de bases para analisar as 

variáveis no que diz respeito ao grau de assimilação nos cursos recebidos, seu nível 

de treinamento e o desempenho.  

Observando as variáveis com relação aos fatores humanos, o bom 

relacionamento entre os setores e as empresas esse relacionamento traz benefícios 

ao meio ambiente (SANDERS e MCCORMICK, 1993 e TAC, 2011). Diante do 

contexto descrito serão analisados os construtos “fatores humanos”, apresentados 

no quadro 5. 

Bloco/ 
Escopo 

CONSTRUTOS AUTORES (ANO) 

Bloco D Fatores 
humanos 

Fatores humanos 
e sua correlação 

com os acidentes, 
derrames e 

contaminações 

Sanders e McCormick (1993), Gil (2000), Ferreira (2003), 
Fonseca (2003), Cardoso (2004), CETESB 2004a, Dessler 
(2004), Larsen (2004), Barros (2006), Leal Jr. (2006), Sança 
(2006), Santos (2006), Ballardin (2007), Dores et al., (2007), 
Lieggio Júnior (2008), ANP 2009, ANTT 2009, CETESB 2010, 
Petrobrás (2011) e TAC (2011). 

Quadro 6 – Influência do entrevistado nos impactos ambientais 
Fonte: Elaboração própria 
 

Face esse construto, foi levantado o grau de influência do pesquisado nos 

impactos ambientais. O construto serviu como base para analisar as variáveis que 

envolvem o tema, segundo a visão dos autores descritos no quadro 6. 
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Uma análise mais detalhada do escopo e dos construtos cotado é 

apresentada no quadro 7 - Construtos e perguntas do roteiro de coleta de dados, no 

sub capítulo 4.3. Método, técnicas de coleta e questionário estruturado, pagina 70. 

Assim finaliza-se a apresentação dos construtos abordado na dissertação de 

pesquisa. 

Esta seção encerra a fundamentação teórica, onde foi apresentado um 

panorama sucinto das atividades nas bases de carregamento de combustíveis, os 

operadores e motoristas, meios de transporte e descarga nos clientes, a fim de 

evidenciar o contexto de aplicação da dissertação. O próximo capítulo apresenta a 

metodologia aplicada.  
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4. METODOLOGIA 

 
Neste capítulo, será apresentada a metodologia que compreende: plano de 

pesquisa, definição da área, coleta e análise de dados. 

Para Trujillo (1974), a metodologia é a forma de pesquisar para a elaboração 

dos trabalhos. Os métodos são os instrumentos básicos para direcionar e dar início 

a pesquisa e poder alcançar seu objetivo, o pesquisador deve, primeiramente, traçar 

como irá  proceder. Na metodologia deve-se explicitar o tipo de plano utilizado, com 

base no problema formulado. 

Este capítulo tem como objetivo descrever os métodos e técnicas utilizados 

para elaboração da dissertação e mostrar quais os tipos de metodologias que devem 

ser adotadas para que esses métodos e técnicas de pesquisas estejam de acordo 

com os objetivos do trabalho. O capítulo tem por objetivo definir a natureza da 

pesquisa, por isso buscam-se teorias que tratem diretamente do tema relacionado. 

  

4.1. Delineamento da pesquisa 

 

Esta dissertação está dividida em três etapas e foram utilizados os seguintes 

métodos de pesquisa: inicialmente, como primeira fase foi realizada uma pesquisa 

exploratória qualitativa, a partir da análise de dados secundários. O objetivo foi 

identificar as principais variáveis de contaminação causadas na distribuição, com o 

intuito de coletar informações necessárias para a realização da segunda fase da 

pesquisa. 

Aaker et. al (2001) descrevem que as pesquisas podem ser classificadas 

como exploratórias, descritivas e causais. Para Mattar (2007), a pesquisa 

exploratória tem como objetivo deixar o pesquisador familiarizado com o assunto a 

ser pesquisado, o que foi fundamental para o primeiro estágio da pesquisa, uma vez 

que há falta de conhecimento suficiente para definir o assunto de pesquisa  e 

formular questões sobre o referido tema.  

Descreve Roesch (1999, p.131) “se o propósito do projeto é explorar um 

tema que será pouco estudado, utilizam-se pesquisas exploratórias. Estas 

normalmente são fases preliminares de outras pesquisas com delineamentos mais 

rigorosos”. Na visão de Mattar (2007, p. 10) “em pesquisas exploratórias em geral, o 
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importante é descobrir ideias e explicações possíveis para o fato ou fenômeno a 

serem posteriormente investigados, e não tomá-las como verdades”.   

Mattar (2007) destaca a relevância do levantamento em fontes secundárias, 

podendo ser utilizados documentos ou informações que existe na empresa ou setor 

a ser pesquisado, sobre pesquisas anteriores; essas informações, além de terem 

custos baixos, são de grande importância, não só para a pesquisa em questão, mas 

também para o delineamento de novas pesquisas, evitando redundâncias. Mattar 

(2007) destaca ainda que a busca de dados secundários pode ser efetuada fora da 

empresa, quando se recorre à análise de documentos de arquivos públicos. 

Esta dissertação se caracteriza como uma pesquisa exploratória e estudo de 

caso, por buscar melhor entendimento sobre a distribuição física dos combustíveis e 

seus impactos ambientais, através de estudos nos principais journals e periódicos 

nacionais e internacionais e visitas a websites relacionados ao assunto. 

O objetivo da segunda fase da pesquisa é responder aos objetivos 

específicos propostos na presente dissertação, analisar o nível de treinamento dos 

motoristas, Identificar os causadores de impactos ambientais e sua proporção, 

analisar a eficiência dos procedimentos utilizados para mitigar possíveis acidentes 

ambientais e relacionar a influência dos entrevistados sobre os impactos ambientais. 

Foi realizada uma pesquisa descritiva, de natureza quantitativa, através de 

questionário estruturado para atingir os objetivos desejados. Segundo Aaker et al., 

(2001), a pesquisa quantitativa tem como intuito captar um retrato preciso de uma 

situação (cenário) ou aspectos observados em determinado ambiente de pesquisa. 

Na visão de Roesch (1999), se o propósito do projeto implica medir relações 

entre variáveis e avaliar o resultado de algum sistema ou projeto, recomenda-se 

utilizar a pesquisa quantitativa e utilizar também o melhor meio possível de controlar 

o delineamento da pesquisa para que se consiga uma boa interpretação dos 

resultados. 

Na terceira etapa é realizada a pesquisa descritiva de natureza quantitativa, 

através de um questionário estruturado com os motoristas que transportam e 

manuseiam os combustíveis, nas bases secundárias de Santa Catarina, com a 

finalidade de buscar dados de pesquisa.  

Segundo Gil (1999), as pesquisas descritivas de natureza quantitativa têm 

como objetivo investigar a pesquisa empírica, com a principal finalidade de delinear 

a análise das características de fatos ou fenômenos ou o estabelecimento de 
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relações entre variáveis. Para Mattar (2007, p.13), “pesquisa descritiva é 

caracterizada por possuir objetivos bem definidos, procedimentos formais, ser bem 

estruturada e dirigida para a solução de problemas ou avaliação de alternativas”. 

Segundo Roesch (1999, p.137), “pesquisas de caráter descritivo não procuram 

explicar alguma coisa ou mostrar relações causais, como as pesquisas de caráter 

experimental”. Se o objetivo do projeto é obter dados sobre a população pesquisada, 

recomenda-se utilizar um estudo de caráter descritivo (ROESCH, 1999).   

Para Rocha et al., (2005, p.57), a pesquisa descritiva apresenta foco 

conclusivo, descrevendo determinado objetivo, frequentemente, com características 

ou funções de mercado. Destaca ainda que a pesquisa quantitativa tenta quantificar 

os dados. Assim “busca evidência conclusiva, que é baseada em amostras grandes 

e representativas e, de alguma forma, aplica análise estatística”, sendo, deste modo, 

focada em uma evidência conclusiva, apontando, em quantidade, a informação 

coletada e analisada de forma estatística.  

 

4.2. Definição da área ou população alvo 

 

A definição da população tem papel fundamental no sucesso de uma 

pesquisa, devendo ser feita de forma correta e transparente para não comprometer 

todo o resultado da pesquisa (GIL, 2002). 

A população-alvo utilizada na pesquisa foi definida através do grau de 

envolvimento no processo pesquisado. A pesquisa foi aplicada a partir de um 

questionário estruturado, pelo qual foi obtido respostas junto aos motoristas que 

carregam, transportam e descarregam os combustíveis. Os questionários foram 

entregues aos pesquisados, garantindo assim maior privacidade nas respostas. 

Com dados da Transpetro (2011) foi elaborado o quadro 6 onde são 

apresentadas as bases secundárias, as distribuidoras que carregam em cada base e 

a quantidade de motoristas por base. Há 3 bases secundárias no estado de Santa 

Catarina,  com 201 motoristas que fazem o carregamento e o transporte para os 

pontos de consumo. 
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Distribuidoras BR 
Ipiranga/ 
Texaco 

Raízen¹ 
(Shell, 

Cosan e 
Esso²) 

Emergentes 
(penas 

distribuidoras) 
Motoristas³ 

SC 
Guaramirim X X  X 63 

Itajaí X X X X 72 
Biguaçu X X X X 66 

Total 3 3 2 3 201 

Quadro 7: bases secundárias em Santa Catarina. 
¹ Raízen, joint venture (Shell e Cosan).  
² A Cosan adquiriu a Esso em 2008.  
³ Informações fornecidas pela Transpetro (operadora das três bases pesquisadas)  
Fonte: Dados da pesquisa 
 

Baseando a pesquisa no delineamento de Ballardin (2007), foram 

entrevistados os motoristas que carregam nas três bases secundárias de Santa 

Catarina. Com o intuito de facilitar o estudo, foi utilizado, nesta pesquisa, o método 

não probabilístico por conveniência.  

Para Mc Daniel e Gates (2003, p.364), “população ou população de 

interesse é o grupo total de pessoas do qual necessitamos obter informações”. 

Segundo o mesmo autor, a definição da população pesquisada é um passo 

importante e essencial no processo da pesquisa. Rocha et al., (2005, p.258) 

salientam, ainda, que “uma população é o total de elementos que compartilham 

algum conjunto comum de características”. 

Segundo Kinnear e Taylor (1979, p. 78), a “população da pesquisa é o 

agregado de todos os casos que se enquadram num conjunto de especificações 

previamente estabelecidas”. Para Martins (2001, p. 35), a população trata-se do 

conjunto de indivíduos ou objetos que apresentam em comum determinadas 

características definidas para o estudo.  

 

4.3. Método, técnicas de coleta e questionário estruturado 

 

A realização desta pesquisa abordou primeiramente o método qualitativo 

exploratório para coleta de dados secundários, nas duas etapas seguintes da 

pesquisa, foi utilizado o método descritivo quantitativo com os motoristas das bases 

pesquisadas, o que permitiu investigar a distribuição física dos combustíveis via 

abordagem direta com o questionário sobre as questões ambientais. A metodologia 
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foi estabelecida através de levantamento de dados/survey, procedimento que utiliza 

um grupo específico de interesse (COLLIS  e HUSSEY, 2005).  

Para Malhotra (2006), o levantamento survey é o método de coleta de dados 

que, frequentemente, é utilizado nas pesquisas descritivas. Essa etapa da pesquisa 

foi realizada com os motoristas que fazem o transporte entre as bases e os clientes, 

com o objetivo de verificar quais variáveis de análise têm maior influência nos 

impactos ambientais, além de verificar o grau de envolvimento nos impactos e seu 

nível de instrução. 

Com base nos construtos destacados pelos autores pesquisados, foi 

desenvolvido o quadro 7 a fim de melhorar a análise da dissertação. Os construtos 

pesquisados servem de base para a pesquisa e análise de cada variável 

individualmente; essas variáveis serviram de suporte para elaboração do 

questionário. Para um melhor entendimento da dissertação, o quadro traz o número 

de cada questão e as perguntas elaboradas a partir das variáveis.  
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Construtos e Questionários 

Bloco/ 
Escopo CONSTRUTOS AUTORES (ANO) Variáveis Autores Questões Perguntas 

B
lo

co
 A

 -
 T

re
in

am
en

to
 

 
Nível de 
Treinamento  
 
 

Sanders e McCormick (1993), 
Mattos (2001), Simões (2002) 
Fleury (2003), Fleury e 
Wanke (2003), MCT (2003), 
Cardoso (2004), Campos et 
al.,( 2008), Larsen (2004), 
Souza (2004), Garcia et al., 
(2005), Maligo (2005), Barros 
(2006), IEA (2006), Leal Jr 
(2006), MME (2006), Silva, 
Guimarães e Ballardin 
(2006), Schenini, Neuenfeld e 
Rosa (2006), Ballardin, 
(2007), Pai, Ho e Hsieh 
(2007), Santos (2007), 
Galante (2008), Lieggio 
Júnior (2008), Cunha (2009), 
Souza (2009), CETESB 
(2010) e Leal Jr (2010). 

Acidentes 

Ballardin (2007). 

1 
Nível de treinamento quanto a fatores 
que causam ACIDENTES na 
execução de suas atividades? 

Larsen et al., (2004), Leal Jr. (2006) e 
Lieggio Júnior (2008). 
Simões (2002), Campos et al.,( 2008), 
Silva, Guimarães e Ballardin, (2006). 
Simões (2002), Campos et al.,( 2008), 
Silva, Guimarães e Ballardin (2006). 

Contaminações 

Ballardin (2007). 

2 
Nível de treinamentos para evitar 
CONTAMINAÇÕES decorrentes dos 
derrames? 

Galante (2008). 

Carregamento 
Ballardin (2007). 

3 
Nível de treinamentos recebido nessa 
base para o CARREGAMENTO? Souza (2004) e Maligo (2005), 

Transporte 
Ballardin (2007). 

4 
Nível de treinamentos para o 
TRANSPORTE dos combustíveis? Garcia et al., (2005), Lieggio Júnior 

(2008) e CETESB (2010). 

Descarga nos clientes 

Santos (2006), Ballardin (2007) e  
(2007). 

5 

Nível de treinamentos para a 
DESCARGA NOS CLIENTES? 

Bortoluzzi (2004), Maligo (2005) e 
Barros (2006). 
 

B
lo

co
 B

 –
 B

as
e,

 t
ra

n
sp

o
rt

e 
ro

d
o

vi
ár

io
 e

 c
lie

n
te

s.
 

Influência e 
proporção das 
contaminações 
em cada local 
 

Gil (2000), Dessler (2004), 
Roed-Larsen (2004), Souza 
(2004), Maligo (2005), Barros 
(2006), Leal Jr. (2006), 
Santos (2006), Ballardin 
(2007), (2007), Lu e Wevers 
(2007),  Lieggio Júnior 
(2008), Catunda (2009), 
CETESB (2010) e Hartman 
(2009 e 2010).  
 

Baia Silva (2003), Maligo (2005) e Ballardin 
(2007). 

6 

Qual o nível de INFLUÊNCIA 
(Relação de cada fator nos 
acidentes) e PROPORÇÃO (Volume 
que pode derramar de combustível) 
dos seguintes itens, na incidência de 
acidentes e contaminações nesta 
BASE de CARREGAMENTO? 

top loading Maligo (2005). 7 

Digitação de valores errado Ballardin (2007).  
8 

Transbordo do caminhão Maligo (2005), Silva, Guimarães e 
Ballardin (2006) e Ballardin (2007). 

9 

Motorista Gil (2000), Barros (2006)e Santos 
(2006). 

10 

Relacionamento com operador Gil (2000), Ballardin (2007) e Maligo 
(2005). 

11 

Relacionamento com Setor 
Administrativo. 

Maligo (2005). 12 

Estresse Dessler (2004). 13 

Tempo de experiência na base Gil (2000) e Santos (2006). 14 

Caminhão Tanque – CT Maligo (2005), Ribas (2008) e CETESB 
(2010). 

15 
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Escolaridade Maligo (2005) e Hartman (2009 e 
2010). 

16 

B
lo

co
 B

 –
 B

as
e,

 t
ra

n
sp

o
rt

e 
ro

d
o

vi
ár

io
 e

 c
lie

n
te

s.
 

Influência e 
proporção das 
contaminações 
em cada local 

 

Gil (2000), Dessler (2004), 
Roed-Larsen (2004), Souza 
(2004), Maligo (2005), 
Vicente (2005), Barros 
(2006), Leal Jr. (2006), 
Santos (2006), Ballardin 
(2007), Lu e Wevers (2007),  
Lieggio Júnior (2008), 
Catunda (2009), CETESB 
(2010) e Hartman (2009 e 
2010).  
 

Estradas Santos (2006) e Lu e Wevers (2007). 17 

Qual o nível de INFLUÊNCIA e 
PROPORÇÃO dos seguintes itens, 
na incidência de acidentes e 
contaminações no TRANSPORTE? 
 

Fatores Climáticos Silva (2003), Leal Jr (2006) 18 
Outros motoristas que trafegam na 
estrada 

Leal Jr (2006) e Lu e Wevers (2007). 19 

Sobre carga de trabalho Silva, Guimarães e Ballardin (2006) e 
Ballardin (2007). 20 

Estresse Dessler (2004). 21 
Excesso de velocidade Vicente (2005). 22 
Motorista Leal Jr (2006) e Lu e Wevers (2007). 23 
Tempo de experiência Gil (2000) e Santos (2006). 24 

Caminhão Tanque – CT 
Maligo (2005), Silva, Guimarães e 
Ballardin (2006) e Ballardin (2007). 

25 

Escolaridade Maligo (2005) e Hartman (2009 e 
2010). 

26 

Descarga área Maligo (2005) e Barros (2006). 27 
Qual o nível de INFLUÊNCIA e 
PROPORÇÃO dos seguintes itens, 
na incidência de 
contaminações na ENTREGA dos 
COMBUSTÍVEIS nos clientes? 
 
 

Descarga na gravidade Souza (2004). 28 
Posicionamento dos tanques de 
descarga 

Maligo (2005) e Sança (2006). 29 

Bacias de contenção Maligo (2005) e Barros (2006). 30 
Equipamentos para descarga 
(Mangueiras, baldes, luvas, etc.) Dessler (2004) e CETESB (2010). 31 

Transbordo do tanque do Cliente Souza (2004). 32 
Relacionamento com o Cliente Dias (2008) 33 
Estresse Dessler (2004). 34 

Bases 
Cardoso (2004), Silva e Guimarães 
(2006) e Ballardin (2007). 

35 Nessa base de carregamento  

Transporte até o cliente 
Mattos (2001), Fleury (2003), Souza 
(2004), Santos (2007) e Lieggio Júnior 
(2008). 

36 No transporte até os clientes 

Posto combustível 
Bortoluzzi (2004), Souza (2004), Maligo 
(2005), Barros (2006), Sança (2006) e 
Catunda (2009). 

37 Nos postos combustíveis 

Indústrias Cunha (2009). 38 Nas Indústrias 

Empresas de transportes Barros (2006). 39 Nas empresas de transportes 

Empresas de terraplanagem Barros (2006). 40 Nas empresas de terraplanagem 

Construtoras Santos (2009). 41 Nas construtoras 

Abastecimento náutico Souza (2004). 42 
No abastecimento náutico (barcos, 
marinas etc.). 

Condomínios Souza (2004). 43 
Nos condomínios, risotes e 
shopping. 

Agricultura Barros (2006) e Silva (2007). 44 Agricultura (agricultores, 
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cooperativas, etc.). 

B
lo

co
 C

 –
 P

ro
ce

d
im

en
to

s 

Analisar os 
treinamentos e 
sua eficiência 
para 
carregamento, 
transporte e 
descarga  

Garcia et al.,(2005), Cardoso 
(2004), Souza (2004), Maligo 
(2005), Barros (2006), Santos 
(2006), Ballardin (2007), 
Dores et al., (2007) e Ribas 
(2008). 

Treinamento Santos (2006) e Ballardin (2007). 

45 
 
a 
 

47 

Os treinamentos e cursos para o carregamento 
recebidos nessa base ajudam a evitar 
contaminações e acidentes? 
 
Os treinamentos e cursos para o transporte 
ajudam a evitar acidentes e contaminações? 
 
Os treinamentos e cursos para descarga nos 
clientes contribuem para evitar contaminações? 
 
 

Mensurar o nível 
de treinamento 
dos envolvidos 
para lidar com 
problemas que 
comprometem o 
meio ambiente. 

Larsen (2004), Maligo (2005), 
Leal Jr (2006), Rodrigues 
(2006), Sança (2006), Santos 
(2006), Silva (2006), Ballardin 
(2007) e Maia (2008). 

Cursos, nível de treinamento e meio 
ambiente 

Santos (2006). 
 

48 
 
e 
 

49 

Qual seu grau de assimilação (entendimento) 
do curso de Movimentação de Produtos 
Perigosos – MOPP? 
 
Qual seu nível de treinamento para lidar com 
problemas que comprometem o meio 
ambiente? 
 
 

Avaliação dos 
procedimentos 
aplicados nas 
bases de 
carregamento, 
que visam evitar 
acidentes e 
contaminações 
ambientais. 

Sanders e McCormick (1993), 
Gil (2000), Cardoso (2004), 
Borges Jabbou e Oliveira 
(2005), Maligo (2005), 
Ballardin (2007), Ribas 
(2008).  

 
Base, acidentes e contaminações 

Gil (2000), Maligo (2005) e Ballardin 
(2007). 

50 
 
a 
 

52 

Essa base de carregamento aplica alguma 
prática que o senhor considera ser 
ambientalmente correta? 
 
De um modo geral, as práticas que essa base 
aplica, referente a acidentes e contaminações 
são eficientes? 
 
Para o senhor, essa base declara todas as 
contaminações? 
 

 
Análise do 
gerenciamento e 
desempenho na 
execução das 
funções 

Mattos (2001), Fonseca 
(2003), Cardoso (2004), Silva 
(2004), Borges, Jabbour e 
Oliveira (2005), Maligo 
(2005), Leal Jr (2006), Santos 
(2006), Ballardin (2007) e 
Ribas (2008). 

Tratamento por parte da 
Administração Borges, Jabbour e Oliveira (2005). 53 

No caso de contaminações, o tratamento é 
igual entre os motoristas da base e os terceiros 
por parte da administração da base? 

Erro de digitação e contaminações  Ballardin (2007). 

54 
O senhor já evidenciou alguma contaminação 
devido à digitação errada? 
 

55 
O senhor tem conhecimento de alguma 
contaminação não declarado pela base? 
 

56 O senhor já causou alguma contaminação? 
 

Excesso de velocidade Larsen (2004). 57 
O senhor costuma exceder o limite de 
velocidade? 
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B
lo
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 D

 –
 F

at
o

re
s 

h
u

m
an

o
s 

Fatores humanos 
e sua relação com 
os acidentes, e 
contaminações 

Sanders e McCormick (1993), 
Gil (2000), Ferreira (2003), 
Fonseca (2003), Cardoso 
(2004), CETESB 2004a, 
Dessler (2004), Larsen 
(2004), Barros (2006), Leal 
Jr. (2006), Sança (2006), 
Santos (2006), Ballardin 
(2007, Lieggio Júnior (2008), 
ANP 2009, ANTT 2009, 
CETESB 2010, Petrobrás 
(2011) e TAC (2011). 

Idade e escolaridade Sanders e McCormick (1993), Ferreira 
(2003) e Hartman (2010). 

58 Qual a sua idade? 

59 Qual o seu grau de instrução? 

60 
Em qual base está respondendo a pesquisa? 

 

61 Propriedade do caminhão  
 

Quadro 8-  Construtos e perguntas do roteiro de coleta de dados 
Fonte: Elaboração própria 
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O quadro 7 faz um link entre os construtos, autores, variáveis e perguntas 

que compõem o instrumento de coleta de dados com os motoristas que fazem o 

transporte nas bases pesquisadas. Fica evidente a convergência das variáveis em 

mais de um construto e que foi tratado diferentemente em cada abordagem, sempre 

focando os impactos ambientais. O quadro 7 tem como objetivo demonstrar como foi 

efetuada a pesquisa de campo e a sua divisão, a pesquisa foi dividida em quatro 

blocos (A, B, C e D) e serão descritos a seguir: 

Bloco A – Composto pelo escopo treinamentos, os treinamentos tratado nesse bloco 

são os realizados com os motoristas que transportam os combustíveis, a população-

alvo da pesquisa.  O construto abordado é o nível de treinamento dos motoristas, 

sendo que para o transporte dos combustíveis os motoristas recebem treinamento 

para evitar acidentes e contaminações. Também recebem treinamentos específicos 

para cada tarefa (carregamento, transporte e descarga nos clientes). Para dar 

suporte aos escopos e construtos são apresentados os autores que estudaram 

sobre cada assunto. As variáveis também são apresentadas juntamente com os 

autores que efetuaram estudos sobre cada variável. Por fim os questionários 

numerados e as perguntas, no bloco – A são feitas 5 perguntas de 1 a 5; a pergunta 

1 e 2 refere-se aos acidentes e contaminações respectivamente, as contaminações 

são decorrentes dos acidentes e dos derrames (LEAL JR., 2006; BALLARDIN, 2007; 

LIEGGIO e JÚNIOR, 2008). Nem todo o derrame causa uma contaminação Ballardin 

(2007), pois pode ocorrer em uma área com contenção, para um maior 

entendimento verificar o sub titulo  3.1.4. já os acidentes são mais sujeitos a 

contaminações (LEAL JR., 2006). 

Bloco B – Apresenta o escopo: Base, transporte rodoviário e clientes, 

também o construto influência e proporção das contaminações em cada local. A 

pesquisa esta dividida em três locais distintos.  

Bases: são recebidos os combustíveis armazenados e feito o carregamento 

nos CTs para o transporte, os motoristas recebem treinamentos especifico para 

executar suas tarefas nas bases (Silva 2003 e Maligo 2005). Para verificar a 

influência e proporção de cada variável na base, baseado nos autores apresenta-se 

a seguinte pergunta: Qual o nível de influência (relação de cada fator nos acidentes) 

e PROPORÇÃO (Volume que pode derramar de combustível) dos seguintes itens, 

na incidência de acidentes e contaminações nesta base de carregamento? E a 

questão 6 a 16 referentes às variáveis citadas pelos autores.  
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Transporte rodoviário: é modal utilizado para o transporte dos combustíveis 

entre as bases secundárias e os clientes, para execução do transporte os motoristas 

recebem cursos para produtos perigosos e de direção defensiva (LIEGGIO JÚNIOR, 

2008). A fim de verificar a influência e proporção de cada variável no transporte, 

baseado nos autores elaborou-se a seguinte pergunta: Qual o nível de influência e 

proporção dos seguintes itens, na incidência de acidentes e contaminações no 

transporte? E a questão 17 a 26 são referentes às variáveis estuda pelos autores. 

Clientes: são os consumidores dos combustíveis, também chamados de 

ponto de consumo. Para a descarga nos clientes os motoristas recebem orientações 

e cursos específicos, sendo que nos clientes podem ocorrer acidentes, derrames, 

vazamentos e consequentemente contaminações aos seres humanos e ao meio 

ambiente, toda via é o local onde pode ocorrer acidentes de grande e pequenos 

proporções (SIMÕES, 2002; CAPONERO et al., 2005; SILVA, GUIMARÃES e 

BALLARDIN, 2006 e  MELO, 2008).  Para verificar a influência e proporção de cada 

variável no transporte baseada nos autores elaborou a seguinte pergunta: Qual o 

nível de influência e proporção dos seguintes itens, na incidência de contaminações 

na entrega dos combustíveis nos clientes? E a questão 27 a 34 referentes às 

variáveis. 

Bloco C – Tem como escopo os procedimentos; este bloco tem como 

finalidade, analisar, mensurar e avaliar os cursos e o grau de assimilação dos 

motoristas, aborda os seguintes construtos:  

Analisar os treinamentos e sua eficiência para carregamento, transporte e 

descarga. Esse construto avalia a distribuição nos três níveis (base, transporte e 

clientes), para atender o construto foram elaboradas as questões 45,46 e 47. 

Mensurar o nível de treinamento dos envolvidos para lidar com problemas 

que comprometem o meio ambiente. Nesse construto é verificado a assimilação e o 

nível de treinamento dos motoristas com as questões 48 e 49. 

Avaliação dos procedimentos aplicados nas bases de carregamento, que 

visam evitar acidentes e contaminações ambientais. É abordado no construto 

práticas referente a ações ecologicamente corretas e ao descarte das 

contaminações na base com as questões 51,52 e 53. 

Análise do gerenciamento e desempenho na execução das funções. O 

construto trata das questões gerenciais e dos erros que podem causar 



79 

contaminações, além do envolvimento dos motoristas e gerencia nas possíveis 

contaminações, para esse construto apresenta-se as questões 53 a 57. 

 Bloco D – Fatores humanos; Fatores humanos e sua correlação com os 

acidentes, derrames e contaminações este construto traz como variáveis idade e 

grau de escolaridade e será utilizado para efetuar correlação com as demais 

variáveis apresentadas nos blocos anteriores como exemplo as questões: 56 e 57; 

para esse construto elaborou as questões 58 a 61.  

 

4.4. Tipo de pesquisa 

 

O método utilizado na primeira fase da pesquisa foi do tipo qualitativa 

exploratória; através de dados secundários, foi possível coletar as informações de 

forma mais clara e objetiva. Foram analisados informativos internos, site de internet, 

livros, revistas, etc. Essa fase da pesquisa foi realizada entre os meses de outubro 

de 2010 a maço de 2011, com uma duração maior devido à grande quantidade de 

informações a serem descritas. Para Malhotra (2001, p.155), a pesquisa exploratória 

“é baseada em pequenas amostras, que proporcionam insights e compreensão do 

contexto do problema”. Destaca ainda que o objetivo da pesquisa exploratória é 

pesquisar uma situação que causa problemas, a fim de prover critérios e 

compreensão. Aaker et al., (2001) afirmam que a pesquisa qualitativa exploratória 

possibilita que o investigador obtenha diferentes posicionamentos e indícios sobre o 

tema abordado, disponibilizando ao estudo vários métodos de coleta de dados, 

desempenhando papel fundamental para que o pesquisador interaja com os 

assuntos que abordam os estudos de impacto ambiental e possibilitando seguir para 

a etapa seguinte. 

 

4.4.1. Pré-teste 

 

Antes de iniciar a 2ª fase da pesquisa, foi aplicado um pré-teste com os 

motoristas das bases de combustível, no qual utilizou um questionário com 12 

motoristas das bases, sendo quatro de cada uma das três bases pesquisadas. Foi 

realizado o pré-teste para identificar possíveis melhorias e verificar se as questões 

estavam bem elaboradas, para minimizar erros provenientes de um questionário mal 

estruturado e também poder avaliar o nível de interpretação pelos motoristas 
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pesquisados. O objetivo da realização do pré-teste com motoristas foi evitar 

problemas ou dúvidas no preenchimento. Para Chisnall (1980, p. 177), “o pré-teste é 

útil, por exemplo, em testar a exatidão e a confiabilidade das listagens das quais são 

extraídas as amostras, antes que seu uso se estenda à amostra principal”. 

Logo após a avaliação do pré-teste, iniciou-se o processo de aplicação da 

pesquisa com os motoristas das bases pesquisadas. 

 

4.5. Questionário estruturado 
 

O método utilizado na segunda fase da pesquisa foi o questionário com os 

motoristas que fazem o manuseio dos combustíveis nas bases secundárias e no 

transporte (motorista de caminhões) das empresas, a partir de um questionário 

estruturado.  Segundo Rocha et al., (2005, p.228), “um questionário é um conjunto 

formalizado de perguntas para obter informações do entrevistado”. As perguntas 

estruturadas podem ser de múltipla escolha, de apenas duas escolhas ou de escala. 

A fim de aumentar a liberdade de expressão dos funcionários no que se 

refere ao que realmente pensam a respeito dos processos utilizados para mitigar 

impactos ambientais pelas bases e distribuidoras de combustíveis e o seu 

envolvimento nos impactos, os questionários foram entregues aos entrevistados e a 

devolução foi feita em uma urna, assim garantiu-se o anonimato do entrevistado.  

Esta pesquisa, possibilitou investigar os procedimentos utilizados pelas 

distribuidoras de combustíveis para mitigar possíveis impactos e envolvimento dos 

entrevistados. Segundo Kirk e Miller (1986) apud Mattar (1999, p.77), “a pesquisa 

quantitativa procura medir o grau em que algo está presente, onde os dados são 

obtidos de um grande número de respondentes, usando-se escalas, geralmente 

numéricas, que são submetidas a análises estatísticas formais”. 

 

4.6. Análise de dados 

 

Os resultados dos questionários estruturados são quantificáveis e foram 

tabulados estatisticamente, através de planilhas eletrônicas, utilizando-se técnicas 

de avaliações univariada e bivariada. Segundo Roesch (1999), a análise univariada 

é usada quando não há necessidade de comparação e a bivariada é usada para o 

exame simultâneo, sendo que as respostas de duas questões diferentes podem ser 
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correlacionadas. O significado das questões guia a escolha e a análise estatística 

para verificar seus dados. 

Após tabulação e análise dos dados obtidos neste processo de pesquisa, é 

propostas algumas sugestões para as organizações pesquisadas. Essas sugestões 

podem ser conferidas no capítulo 6.  
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5. ANÁLISE E RESULTADOS DA PESQUISA 

 

No decorrer deste capítulo serão apresentados os resultados estatísticos 

coletados a partir dos questionários realizado com os motoristas. Nos subtítulos a 

seguir são apresentadas a caracterização da população, os resultados das médias, 

as influências, a proporção e a relação entre as mesmas. 

 

5.1 Caracterização da  população 

 

Como a pesquisa trata de um tema voltado à distribuição de combustíveis, 

especificamente à distribuição nas bases secundárias de Santa Catarina, optou-se 

por fazer um levantamento com todos os motoristas que carregam nas três bases 

secundárias em Santa Catarina: Guaramirim, Itajaí e Biguaçu, que totalizam 211 

motoristas; cerca de 10 motoristas carregam esporadicamente nas bases (em média 

uma vez a cada 45 dias) e pelo baixo índice de carregamento não foram incluídos na 

pesquisa. A população foi levantada através de uma entrevista com os gerentes de 

cada base; todos os questionários aplicados aos motoristas foram considerados 

válidos. 
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5.1.1. Base de carregamento 

 

A caracterização da população é composta pelo bloco D fatores humanos, 

que pode ser conferido no gráfico 4.  

 
         Gráfico 4 – Base de carregamento dos motoristas 

    Fonte: Dados da pesquisa (2011) 
 

Percebe-se que a quantidade de motoristas que carregam nas bases é bem 

distribuída, não acusando disparidade entre as bases; Itajaí tem o maior percentual 

com 36% e Guaramirim 31%, sendo o menor percentual.  
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5.1.2. Faixa etária da população  

 

As faixas etárias estabelecidas no questionário aos 201 motoristas que 

compõem a população se distribuem percentualmente como se apresenta no gráfico 

5. 

 
  Gráfico 5 – Faixa etária dos motoristas 
  Fonte: Dados da pesquisa (2011) 

 
Percebe-se que a grande maioria dos motoristas, 60%, estão entre 30 e 39 

anos, seguida da faixa entre 40 e 55 anos, com 21%. A terceira faixa em ordem 

decrescente entre os motoristas é de 20 a 29, já acima de 55 anos, verifica-se 1%, 

que corresponde a 3 motoristas nas bases secundárias de Santa Catarina. 
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5.1.3. Grau de escolaridade dos motoristas 

 

A análise de frequências efetuada para a escolaridade mostra que os 

motoristas de combustíveis possuem um grau de instrução baixo do segundo grau 

completo, conforme pode ser constatado no Gráfico 6. 

 
Gráfico 6 – Escolaridade dos motoristas 
Fonte: Dados da pesquisa (2011) 
 

Percebe-se que dois terços dos respondentes, 66%, fazem parte da 

população que possui até 2º grau (Ensino médio) incompleto, sendo que desses 

53% tem até o 1° grau, 25% possuem o 2º grau (Ensino Médio) completo. Deve-se 

salientar que 3% estão cursando o ensino superior e 6%, que corresponde a 12 

motoristas, são graduados no 3º grau (Ensino Superior) completo.  

 

5.1.4. Propriedade dos caminhões 

 

No levantamento para verificar a propriedade do caminhão, foi questionado 

se o caminhão é próprio das companhias (empresas) ou outros. Com 18%, da 

propriedade estão os outros que inclui empresas que geralmente são comboios, 

conforme é apresentado no gráfico 7. 
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Gráfico 7 – Propriedade do caminhão tanque – TC 
¹ Transpetro. 
² Distribuidoras ou TRRs.  
³ Motoristas autônomos e prestadores de serviços para as distribuidoras. 

   Fonte: Dados da pesquisa (2011) 
 

Segundo o gráfico 7,  a grande maioria dos caminhões, 73%, é de 

propriedade das  companhias, ou seja, são das distribuidoras de combustíveis ou 

Transportador Revendedor e Retalhistas TRR; os TRR fazem vendas no varejo e as 

distribuidoras no atacado. Os próprios, que representam 9%, são os motoristas 

autônomos que fazem frete para as companhias. 

 

5.2. Análise do construto “nível de treinamento”  

 

Para fins de análise do construto “nível de treinamento” que compõe o 

escopo do bloco A, treinamento, foi elaborado as questões 1 a 5,  com base nos 

autores: Simões (2002), Campos et al.,( 2008), Bortoluzzi (2004), Souza (2004), 

Larsen et al., (2004), Garcia et. a. (2005), Maligo (2005), Barros (2006), Leal Jr. 

(2006) ), Silva, Guimarães e Ballardin, (2006), Ballardin (2007), Galante (2008), 

Lieggio Júnior (2008) e  CETESB (2010), sendo as questões 1 e 2 focadas nos 

treinamentos para evitar acidentes e contaminações; a questão 3 visou o 

treinamento para o carregamento; a questão 4 o transporte e a 5 a entrega nos 

clientes (ponto de consumo); foi seguida essa ordem (carregamento, transporte e 

entrega) para facilitar o desenvolvimento da análise, além de ser a sequência das 
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tarefas executadas pelos motoristas pesquisados.  A análise terá a mesma 

sequência, salvo quando houver correlação entre as questões (variáveis). O bloco – 

A, nível de treinamento, obteve os seguintes resultados, conforme quadro 11. 

 

Quest 

 
Pergunta Variável Média 

 

 
Desvio 
padrão 

 

 
Coeficiente 
de variação 

 

Qual nível de treinamento 
para as funções 

 1 2 3 4 5 6 

Q5 

Nível de 
treinamentos 
para a 
descarga nos 
clientes? 

Descarga nos 
clientes 5,39 0,93 17% 3% 3% 13% 27% 45% 9% 

Q4 

Nível de 
treinamentos 
para o 
transporte dos 
combustíveis? 

Transporte 5,25 0,95 18% 1% 1% 3% 13% 45% 36% 

Q2 

Nível de 
treinamentos 
para evitar 
contaminações 
decorrentes 
dos derrames? 

Contaminações 5,06 0,99 20% 3% 1% 13% 13% 37% 31% 

Q3 

Nível de 
treinamento 
recebido nesta 
base para o 
carregamento? 

Carregamento 4,75 1,24 26% 0% 3% 1% 13% 31% 51% 

Q1 

Nível de 
treinamento 
quanto a 
fatores que 
causam 
acidentes na 
execução de 
suas 
atividades? 

Acidentes 4,34 1,10 25% 0% 3% 1% 9% 27% 60% 

Quadro 9 – Análise do construto “nível de treinamento” 
Fonte: Dados da pesquisa (2011) 
 

No quadro 8, que apresenta os resultados do bloco A, pode ser verificado 

que em todos os treinamentos aplicados foram obtidas médias altas, ficando entre 

(4,34) e (5,39). O nível de treinamento para a descarga nos clientes tem a maior 

média, com (5,39) e desvio padrão de (0,93), para Simões (2002), são nas entregas 

que acontecem as pequenas contaminações e  são as maiores fontes de impactos 

ambientais. Para Larsen et al., (2004), Barros (2006), Campos et al.,( 2008) e 

Galante (2008), as contaminações ocorrem principalmente pelo motivo de não haver 

controle e monitoramento dessas contaminações. A direita do quadro é apresentada 

o percentual que cada nota recebeu em uma escala de 1 a 6; esse modelo de 



88 

quadro e tabela foi utilizado para análise dos questionários. A questão 5 efetua a 

correlação com outras questões dos demais blocos com questões afins, conforme 

tabela 11, sendo que a questão que será relacionada com as demais serão 

apresentadas em negrito, as relacionadas serão ordenadas em ordem decrescente 

tendo como base a média, esse modelo foi adotado para análise de todas as 

questões da dissertação.  

 

Tabela 11 - Análise questão 5 

Quest Bloco Qual nível de acidentes e contaminação em 
cada local? (bloco B) Média Desvio padrão 

Q5 A Nível de treinamentos para a DESCARGA NOS 
CLIENTES? 

          
5,39            0,93  

Q47 C Os treinamentos e cursos para descarga nos 
clientes contribuem para evitar derrames? 

          
4,40  

          1,26  

Onde apresenta maior índice de contaminações (testados no Bloco B) 

Q42 B Abastecimento náutico (barcos, marinas etc.)           
2,81            1,60  

Q40 B Empresas de terraplanagem 
          

2,76            1,43  

Q41 B Construtoras           
2,67            1,45  

Q44 B Agricultura (agricultores, cooperativas, etc.) 
          

2,51            1,18  

Q43 B Condomínios, resorts  e shoppings           
2,46            1,34  

Q38 B Indústrias 
          

2,42            1,15  

Q39 B Empresas de transportes           
2,40            1,23  

Fonte: Dados da pesquisa (2011) 

 

Percebe-se, na questão 47 (Os treinamentos e cursos para descarga nos 

clientes contribuem para evitar derrames?), que, mesmo com o alto nível de 

treinamento dos motoristas, os derrames acontecem com média (4,40) e desvio 

padrão de (1,26), não acompanhando a média dos treinamentos, confirmando os 

resultados obtidos nas pesquisas de Maligo (2005), Barros (2006) e Silva (2007). Ao 

relacionar as questões 38 a 44 do bloco – B (Locais que apresentam maior índice de 

contaminações) com o nível de treinamento do bloco - A, o local que apresenta 

maior índice de derrames é no abastecimento náutico, contaminações no setor 

náutico também são citado por Souza (2004). Esses derrames são preocupantes, 

pois, no caso de uma contaminação, vai atingir rapidamente os rios e mares.  Para 

Bortoluzzi (2004), Leal Jr (2006), Sança (2006) e Ballardin (2007), a maioria das 

contaminações acontece durante a operação de descarregamento pelo transbordo 
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ou pelo derramamento do combustível ainda presente na tubulação de descarga do 

caminhão tanque - CT, ao final da operação.   

Esses autores concentraram suas pesquisas nos postos de combustíveis, 

transporte e bases de carregamento, sendo que as bases e os postos estão sobre 

uma área de contenção e, no caso de um derrame, não haverá, necessariamente, 

uma contaminação, sendo que o combustível é derramado e será canalizado para 

uma caixa separadora, ao passo que, nos demais locais de abastecimento (náutico, 

construtoras, agricultura, condomínios, indústrias e empresas de transporte) não há 

todo essa infraestrutura. A CETESB, (2004 e 2010) demonstra que são frequentes 

os derrames na entrega dos combustíveis, ao conectar e desconectar as 

mangueiras nas bocas de descargas e no manuseio das mangueiras, baldes, luvas, 

ou seja, todo  equipamento que tenha contato com o combustível na descarga.  

Seguindo análise do bloco – A, o nível de treinamentos para o transporte dos 

combustíveis (Q4) obteve nota (5,25) com desvio padrão de (0,95); na tabela 12 é 

feita a correlação com as questões dos outros blocos afins.  

Tabela 12 – Análise da questão 4   

Quest Bloco Qual nível de acidentes e contaminação em cada 
local? Média Desvio 

padrão 

 Q4  A  Nível de treinamentos para o transporte dos 
combustíveis?  

          
5,25        0,95  

Q46 C Os treinamentos e cursos para o transporte ajudam a 
evitar acidentes e contaminações? 

          
4,55        1,25  

Q36 B Nível de contaminações no transporte até o cliente 
          

2,28        1,23  

Fatores que influenciam nos acidentes e contaminações no transporte, testados no Bloco B 

Q21 B Estresse 
          

3,82        1,61  

Q19 B Tráfego           
3,79        1,34  

Q20 B Carga de trabalho 
          

3,78        1,59  

Q22 B Excesso de velocidade           
3,63        1,55  

Q17 B Estradas 
          

3,55        1,57  

Q25 B Caminhão Tanque – CT           
3,49        1,39  

Q24 B Tempo de experiência 
          

3,39        1,48  

Q23 B Motorista           
3,33        1,48  

Q18 B Fatores climáticos  
          

3,04        1,19  

Q26 B Escolaridade 2,97        1,28  
Fonte: Dados da pesquisa (2011) 
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Ao comparar a questão 4 com a questão 36  (nível de contaminações no 

transporte até o cliente) pode-se notar que o nível de contaminação é baixo e a 

questão 46 (Os treinamentos e cursos para o transporte ajudam a evitar acidentes e 

contaminações?) fica evidente que os treinamentos e cursos ajudam a evitar 

contaminações, situação que vai ao encontro da pesquisa de Santos (2006) e 

Ballardin (2007). Para Silva (2003), Dessler (2004), Maligo (2005), Santos (2006), 

Lieggio Júnior (2008), no transporte dos combustíveis está a maioria dos riscos de 

contaminações, dados que se confirmam com a pesquisa aplicada aos motoristas. 

Percebe-se que as contaminações podem ser evitadas e que os fatores que mais 

influenciam nas contaminações são o estresse (3,82) com desvio padrão de (1,61), 

tráfego, com (3,79), carga de trabalho (3,78), o excesso de velocidade, com (3,63), 

apesar de o  transporte de cargas perigosas ser 9% e representar 18 motoristas da 

população que afirmam exceder o limite de velocidade; estradas (3,55), caminhão 

tanque – CT (3,49), tempo de experiência (3,39), os próprios motoristas (3,33), 

fatores climáticos (3,04) e, por último, a escolaridade, com (2,97). Esses resultados 

vêm confirmar que os motoristas recebem um alto nível de treinamento para o 

transporte de combustíveis. 

O próximo nível no bloco - A é o nível de treinamentos para evitar as 

contaminações decorrentes dos derrames, com (5,06) e desvio padrão de (0,99). 

Segundo Galante (2008), para evitar as contaminações, as empresas devem adotar 

as certificações como a ISO 14000. O nível de treinamentos recebido na base de 

carregamento para o carregamento recebeu (4,75) com desvio padrão de (1,24). Por 

fim, vem o nível de treinamento quanto a fatores que causam acidentes na execução 

de suas atividades (4,34), com desvio padrão de (1,10); os fatores da questão 1 

receberão uma análise mais detalhada no bloco – 4. 

O alto nível de treinamento dos motoristas obtido no bloco – A pode ser 

justificado pelo fato de receberem treinamentos periódicos para carregamento, 

transporte, descarga, acidentes e contaminações. Outro fato são as frequentes 

fiscalizações, além de as bases pesquisadas possuírem certificações ISO e sistemas 

de gestão ambiental – SGA. Com esse levantamento, foi possível atingir o objetivo 

específico, analisar o nível de treinamento dos motoristas.  
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5.3. Análise do bloco B (base de carregamento, transporte rodoviário e entrega ou 

ponto de consumo). 

 

Para fins de análise do bloco – B apresenta-se o construto influência e 

proporção das contaminações em cada local, tendo como escopo: base, transporte 

rodoviário e clientes. Para análise do construto, a pesquisa foi dividida em três locais 

distintos, que serão abordados individualmente e posteriormente será apresentada 

uma relação com os três níveis pesquisados. 

 

5.3.1. Base de carregamento  

 

Bases onde são recebidos os combustíveis armazenados e feito o 

carregamento nos CTs para o transporte; para análise do nível de influência e 

proporção das contaminações, apresenta-se a tabela 13. 

 
Tabela 13 – Fatores de contaminações nas bases de carregamento  

Quest Nível de Influência e proporção de contaminações 
nas bases de carregamento (fatores) 

Média de 
Influência 

Média de 
Proporção 

 Q16   Escolaridade           3,70         3,70  

 Q14   Tempo de experiência na base           3,67         3,58  

 Q15   Caminhão Tanque – CT           3,60         3,69  

 Q13   Estresse           3,33         3,58  

 Q11   Operador           2,66         2,63  

 Q12   Relacionamento com setor administrativo           2,63         2,99  

 Q10   Motorista           2,49         2,49  

 Q8   Digitação errada de valores pelo Operador de Base           2,28         2,54  

 Q6   Baia ou plataforma de carregamento           2,18         2,30  

 Q9   Transbordo do caminhão           2,13         2,42  

 Q7   Carregamento top           1,93         2,40  
Fonte: Dados da pesquisa (2011) 

 

Analisando a tabela 13, referente ao carregamento nas bases, pode-se 

verificar que a escolaridade é o que tem o maior índice de influência (3,70) com 

proporção de contaminação igual com (3,70), esses resultados confirmam os índices 

apresentado por Maligo (2005), Ballardin (2007) e Hartman (2009 e 2010) ao 

descrerem que os motoristas têm dificuldade nos carregamentos devido a sua 

escolaridade. Tempo de experiência ocupa a segunda posição com (3,67) de 

influência com proporção (3,58); essa posição pode ser explicada pelo fato de que 
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quanto menor a experiência, mais suscetível a acontecer contaminações, 

confirmando o que foi destacado por (MALIGO, 2005, SANTOS, 2006 e 

BALLARDIN, 2007). Seguindo a análise, o caminhão tanque – CT apresenta (3,60) 

de  influência e proporção de (3,69), pois está relacionada toda a operação que 

envolve o CT; podemos ver que o transbordo não acompanha o CT e fica com (1,93) 

e (2,40) de influência e proporção respectivamente, assim, pode-se concluir que o 

carregamento top é seguro e, confirmando a pesquisa de Maligo (2005) e Silva, 

Guimarães e Ballardin (2006), cabe ressaltar que o carregamento top é considerado 

seguro, mas o carregamento bottom loading é   mais rápido e tem uma maior 

segurança (MALIGO, 2005 e BALLARDIN, 2007). 

Estresse tem uma média alta (3,33) de influência com proporção de (3,58); 

confirmando que o estresse é um aspecto que tem grande influência nas 

contaminações; esse aspecto justifica-se pelos fatores: operador, relacionamento 

com setor administrativo e os próprios motoristas que vêm logo em seguida, já que 

esses fatores se relacionam diretamente. Digitação errada de valores pelo operador 

de base aparece com (2,28) de influência com proporção de (2,54), sendo 

considerado baixo, esse fator diverge dos resultados de Silva, Guimarães e Ballardin 

(2006) e Ballardin (2007), podendo ser justificado pelo avanço tecnológico nas bases 

de carregamento, através de sensores nos CT e nas próprias bases. Sendo que, 

segundo a pesquisa de Ballardin (2007), muitas operações eram feitas 

manualmente, diferente dos dias atuais. Por fim, aparecem os fatores baia ou 

plataforma de carregamento, transbordo do caminhão e carregamento top, 

confirmando as pesquisas  de (MALIGO, 2005, SILVA, GUIMARÃES E BALLARDIN 

(2006) E BALLARDIN, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

 

5.3.2. Transporte rodoviário 

 

Transporte rodoviário e modal utilizado para o transporte dos combustíveis 

entre as bases secundárias e os clientes. Para análise do nível de influência e 

proporção das contaminações no transporte, segue tabela 14. 

 

Tabela 14 – Fatores de contaminações e acidentes no transporte  

Quest Nível de Influência e proporção de contaminações e 
acidentes no transporte dos combustíveis (fatores)  

Média 
Influência 

Média 
proporção 

Q21 Estresse         3,82        3,70  

Q19 Tráfego         3,79        3,63  

Q20 Carga de trabalho         3,78        3,78  

Q22 Excesso de velocidade         3,63        3,67  

Q17 Estradas         3,55        3,57  

Q25 Caminhão Tanque – CT         3,49        3,45  

Q24 Tempo de experiência         3,39        3,45  

Q23 Motorista         3,33        3,51  

Q18 Fatores climáticos          3,04        3,22  

Q26 Escolaridade         2,97        2,99  
Fonte: Dados da pesquisa (2011) 

 

A tabela 14 apresenta o estresse como principal motivo de contaminação e 

acidente com (3,82) de influência e (3,70). O estresse foi destacado  por Vicente 

(2005) como fator predominante nos acidentes. O tráfego fica em segundo lugar 

(3,79) com proporção de (3,63) e carga de trabalho com (3,78) na influência e 

proporção; pode-se concluir que o tráfego e a carga de trabalho são os principais 

motivos de estresse no transporte dos combustíveis, confirmando os estudos de 

Silva, Guimarães e Ballardin (2006), Ballardin (2007), Lieggio Júnior (2008) e 

Hartman (2009), segundo os quais esses fatores têm grande influência nos 

acidentes. O excesso de velocidade com média de (3,63) e (3,67) de proporção 

segue, logo após, como fator de contaminação, sendo que 9% dos motoristas 

confirmaram exceder o limite de velocidade, conforme questão 57, Vicente (2005) 

em sua pesquisa destaca o excesso de velocidade nos acidentes e contaminações. 

As estradas e caminhões tanques - CTs que estão diretamente relacionados às 

condições e manutenção dos mesmos aparecem em seguida. Tempo de experiência 
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tem influência de (3,39) e proporção (3,53) e os motoristas vêm em seguida, 

justificando-se que a experiência é fator determinante para o aperfeiçoamento dos 

motoristas, confirmando a pesquisa de (SILVA, 2003, MALIGO, 2005, SANTOS, 

2006, HARTMAN, 2009 e 2010).  

Fatores climáticos com (3,04) de influência e proporção de (2,99) e, por fim, 

a escolaridade no transporte, que teve os índices mais baixos com (2,97) e (2,99) de 

influência e proporção respectivamente; esse fator ficou totalmente inverso se 

relacionado à base de carregamento que apresenta o principal fator de 

contaminação. Na visão dos motoristas, a escolaridade é necessário no 

carregamento, devido à operação e às regras impostas nas bases, fato destacado 

também nas pesquisas de Maligo (2005) e Silva, Guimarães e Ballardin (2006), já 

para o transporte, entendem que a sua experiência é suficiente para evitar acidentes 

e contaminações. A seguir será analisada a entrega nos clientes. 

 

5.3.3. Clientes (consumidores de combustíveis) 

 

Clientes são os consumidores dos combustíveis, também chamados de 

ponto de consumo, onde é feita a entrega dos combustíveis; os estudos encontrados 

para esse nível se limitam aos postos de combustíveis. Para análise do nível de 

influência e proporção das contaminações no transporte, segue tabela 15. 

 

Tabela 15 – Fatores causadores de contaminações na entrega nos clientes 

Quest 
Nível de influência e proporção dos seguintes fatores, nos 

acidentes e contaminações na entrega dos combustíveis nos 
clientes (fatores) 

Média 
Influência 

Média 
proporção 

Q34 Estresse          3,51         3,55  

Q33 Relacionamento com o cliente          3,45         3,48  

Q31 Equipamentos para descarga (mangueiras, baldes, luvas, etc.)            3,30         3,60  

Q30 Bacias de contenção           2,79         2,94  

Q27 Descarga área           2,76         3,09  

Q29 Posicionamento dos tanques de descarga          2,70         2,87  

Q32 Transbordo do tanque do cliente          2,70         3,15  

Q28 Descarga na gravidade           2,31         2,64  
Fonte: Dados da pesquisa (2011) 

 

Na tabela 15 são apresentados os resultados referentes à entrega; estresse 

ocupa o primeiro lugar a exemplo do transporte, com (3,51) de influência e (3,55) de 
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proporção; relacionamento com o cliente vem em seguida com (3,45) e (3,48) de 

influência e proporção respectivamente; esses dois fatores se justificam pelo fato de 

os motoristas receberem uma pressão muito grande na entrega por parte dos 

clientes, principalmente nos postos onde são obrigados a agilizar para não 

atrasarem a entrega; em alguns casos, são forçados a não fazer o isolamento 

necessário da área de descarga para ganhar tempo na entrega. Os resultados 

apresentados, no quadro 15 reforçam as pesquisas dos autores Desseler (2004), 

Souza (2004), Maligo (2005), Barros (2006), Sança (2006),  e Dias (2008) que 

descrevem resultados semelhantes. 

Para Bortoluzzi (2004), Sança (2006) e Catunda (2009), a descarga nos 

postos de combustíveis é o local onde acontecem as principais contaminações e de 

maiores impactos. Bacias de contenção, posicionamento dos tanques de descarga, 

transbordo do tanque do cliente e descarga na gravidade são fatores que 

influenciam as entregas nos consumidores finais, como indústrias, transportadoras, 

terraplenagens, construtoras, abastecimentos náuticos, condomínios, resorts, 

shoppings e agricultura. É necessário levar em consideração que muitos postos  são 

construídos sobre uma área de contenção e, no caso de um eventual derrame, o 

combustível será canalizado para a caixa de separação, diminuindo uma possível 

contaminação; no caso dos consumidores finais, muitas vezes, não há toda essa 

infraestrutura (podendo ser citado o abastecimento náutico, terraplanagens e 

agrícola, onde o abastecimento é feito diretamente no tanque das máquinas), 

levando-nos a concluir, então, que as contaminações são muito maiores neste último 

caso, não podendo haver um real controle sobre essas contaminações, conforme 

destacado nas pesquisas anteriores de (SOUZA, 2004, BARROS, 2006, DIAS, 2008, 

CETESB, 2010),  

 Para a descarga nos clientes, os motoristas recebem orientações e cursos 

específicos, sendo que nos clientes podem ocorrer acidentes, derrames, 

vazamentos e, consequentemente, contaminações aos seres humanos e ao meio 

ambiente, portanto é o local onde podem ocorrer acidentes de grandes ou pequenas 

proporções (SIMÕES, 2002; CAPONERO et al., 2005; SILVA, GUIMARÃES e 

BALLARDIN, 2006 e  MELO, 2008).  Para verificar a influência e proporção de cada 

variável no transporte, baseada nos autores  elaborou-se a seguinte pergunta: Qual 

o nível de influência e proporção dos seguintes itens na incidência de 
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contaminações na entrega dos combustíveis nos clientes? E as questões 27 a 34, 

referentes às variáveis estudadas pelos autores. 

 

5.3.4. Análise nos três níveis (base, transporte e entrega) 

 

Ao analisar os resultados da influência das variáveis nos três níveis (base, 

transporte e entrega), observa-se que as variáveis não tiveram resultados iguais, 

apresentando discrepância nas variáveis pelas quais o motorista disse estar 

influenciado. Para análise desses resultados, segue abaixo tabela 16 que traz um 

comparativo entre as variáveis que apresentaram maiores médias para influência. 

 

Tabela 16 – Análise dos três níveis: base carregamento, transporte e entrega. 

Variáveis (Fatores) 
Influência 

Base Transporte Entrega 

Estresse 3,33 3,82 3,51 

Escolaridade 3,70 2,97 
 

Tempo de experiência na base 3,67 3,39  
Caminhão Tanque – CT 3,60 3,49  

Motorista 2,49 3,33 
 

Carga de trabalho  3,78  
Tráfego  3,79  

Excesso de velocidade  3,63  
Estradas  3,55  

Fatores climáticos  3,04  
Fonte: Dados da pesquisa (2011) 

 

A partir do comparativo da tabela, observa-se que as variáveis não têm o 

mesmo nível de influência em diferentes atividades, mas que confirmam as 

pesquisas estudadas por (BORTOLUZZI, 2004; MALIGO, 2005; GUIMARÃES e 

BALLARDIN, 2006; SANÇA, 2006; BALLARDIN, 2007; MELO, 2008; CATUNDA, 

2009 e HARTMAN, 2009 e 2010). A partir dos resultados, pode-se concluir que as 

variáveis: estresse, escolaridade, tempo de experiência na base, excesso de 

velocidade e o próprio motorista, que estão relacionadas aos fatores humanos, têm 

mais influência nos acidentes e contaminações; a carga de trabalho é uma variável 

que ainda influencia, mesmo com a fiscalização e leis impostas pelo Ministério do 
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Trabalho. Para Silva (2003), Leal Jr (2006), Santos (2006) e Lu e Wevers (2007), as 

estradas e fatores climáticos apresentam grande influência nos acidentes, o que  

pode ser confirmado com os resultados.  

 

5.3.5. Contaminações em cada local 

Seguindo a análise do bloco B para identificar os causadores de impactos 

ambientais, são analisadas as questões 35 a 44, conforme tabela 17.  

 

Tabela 17 – Influência das contaminações e acidentes em cada local 

Quest Local onde ocorre o maior índice de contaminação Média Desvio 
padrão 

Q42 Abastecimento náutico (barcos, marinas etc.) 2,81 1,60 

Q40 Empresas de terraplanagem   2,76 1,43 

Q41 Construtoras    2,67 1,45 

Q44 Agricultura (agricultores, cooperativas, etc.)  2,51 1,18 

Q37 Postos de combustíveis   2,48 1,19 

Q43 Condomínios, resorts  e shoppings  2,46 1,34 

Q38 Indústrias    2,42 1,15 

Q39 Empresas de transportes 
  

2,40 1,23 

Q36 Transporte até o cliente   2,28 1,23 

Q35 Base de carregamento   2,06 0,99 
Fonte: Dados da pesquisa (2011) 

 

A tabela 17 demonstra os resultados obtidos nos principais locais de entrega 

de combustíveis, com médias que variam de (2,06) a (2,81), o desvio padrão fica 

entre (0,99) e (1,60), o alto desvio padrão se justifica pelo fato de os motoristas 

levarem em consideração sua experiência nas contaminações causadas ou 

presenciadas. O abastecimento náutico, que é feito em marinas, trapiches, por 

pescadores e até mesmo diretamente nos barcos, navios, rebocadores, entre outros, 

tem média (2,81) com desvio padrão de (1,60), esse resultado é preocupante, 

principalmente pelo fato que, caso venha a acontecer uma contaminação, o impacto 

vai ser de grande proporção, pois atingirá diretamente as águas e se espalhará 

rapidamente, resultados semelhantes são apresentados nas pesquisas (MATTOS, 

2001, FLEURY, 2003, SOUZA, 2004, BARROS, 2006,  SANTOS, 2007, LIEGGIO 

JÚNIOR, 2008 e SANTOS, 2009). 

 Para Barros (2006), as empresas (refinarias, distribuidoras, transportadores, 

TRR e postos) que exploram a venda de combustíveis são solidárias no caso de 
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contaminações. Porém, vários locais como: empresas de terraplanagem, 

condomínios, resorts e, principalmente, agricultores e cooperativas, não apresentam 

infraestrutura como nas bases e nos postos. Na agricultura, muitos abastecimentos 

são feitos em tanques de plásticos, tambores, galões, baldes e nos tanques das 

máquinas, ou seja, diretamente na lavoura e com grandes possibilidades de 

contaminações. Ferreira (2003) e Dessler (2004) destacam que as empresas devem 

aumentar o controle dos impactos ambientais e uma forma de diminuir esses 

impactos é o controle das entregas (descargas). Este bloco teve como finalidade 

Identificar os causadores de impactos ambientais e sua proporção para atender ao 

segundo objetivo específico, em seguida será iniciada a análise do bloco C. 
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5.4. Procedimentos 

 

No bloco C foi analisado o escopo “procedimentos”, bem como os 

construtos: analisar os treinamentos e sua eficiência para carregamento, transporte 

e descarga, mensurar o nível de treinamento dos envolvidos para lidar com 

problemas que comprometem o meio ambiente, avaliar os procedimentos aplicados 

nas bases de carregamento, que visam evitar acidentes e contaminações 

ambientais, e analisar o gerenciamento e desempenho na execução das funções. 

Cada construto é abordado individualmente. 

 

5.4.1. Análise dos treinamentos e sua eficiência  

 

Para análise do construto treinamentos e sua eficiência para carregamento, 

transporte e descarga foram elaboradas as perguntas 45, 46 e 47, com base nos 

autores (SANTOS, 2006 e BALLARDIN, 2007).  A questão 45 analisa se os 

treinamentos recebidos nas bases ajudam a evitar acidentes, já a 46, analisa se os 

cursos ajudam no transporte e a 47, na entrega. Para um melhor entendimento, 

apresenta-se a tabela 18. 

 

Tabela 18 – Análise dos treinamentos e sua eficiência 

Quest Avaliação e eficiência Média Desvio 
padrão 

Avaliação dos treinamentos 

Pouco  
eficiente  Eficiente  Muito 

eficiente 
1 2       3      4 5 6 

Q45 

Os treinamentos e cursos 
para o carregamento 
recebidos nessa base 
ajudam evitar derrames e 
acidentes? 

4,64 1,31 1% 13%  31% 12% 39% 

Q46 

Os treinamentos e cursos 
para o transporte ajudam a 
evitar acidentes e 
contaminações? 

4,55 1,25 0% 10% 34% 22%        28% 

Q47 

Os treinamentos e cursos 
para descarga nos clientes 
contribuem para evitar 
derrames e 
contaminações? 

4,40 1,26 0% 25%  21% 27%      24% 

Fonte: Dados da pesquisa (2011) 
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Com o levantamento dos dados, verifica-se que os cursos e treinamentos 

são mais eficientes para o carregamento nas bases, com média (4,64) e desvio 

padrão de (1,31), sendo que 51% da população responderam que os cursos e 

treinamentos são muito eficientes; pode-se ainda ressaltar o índice de eficiência pelo 

fato de só 4% terem declarado que os cursos e treinamentos são pouco eficientes. 

Um fato determinante para as bases terem a melhor eficiência são as certificações 

ISO e o sistema de gerenciamento ambiental – SGA, bem como várias 

transportadoras que carregam nas bases também apresentarem as certificações e 

manterem sistema de gerenciamento ambiental. Pode ser melhor analisado o 

resultado da questão 45 com a tabela 19. 

 

Tabela 19 – Análise da questão 45 

Quest Pergunta Média Desvio 
padrão 

Avaliação dos treinamentos  

Pouco  
eficiente  Eficiente Muito 

eficiente 

1 2 3 4 5 6 

Q45 

Os treinamentos e cursos 
para o carregamento 
recebidos nessa base ajudam 
evitar derrames e acidentes? 

4,64 1,31 3% 1% 13% 31% 12% 39% 

Q3 
Nível de treinamentos recebido 
nessa base para o 
carregamento? 

4,75 1,24 3% 1% 13% 13% 37% 31% 

Q16 Escolaridade 3,70 1,26 28% 43% 16% 7% 3% 
 

1% 
 

Q14 Tempo de experiência na base 3,67 1,45 46% 27% 19% 4% 1% 1% 

Q35 
Qual nível de acidente e 
contaminação nessa base de 
carregamento? 

2,06 0,99 21% 37% 18% 18% 6% 0% 

Fonte: Dados da pesquisa (2011) 
 

A relação da questão 45 com a questão 3, deixando perceptível que a média 

é praticamente a mesma, assim, tanto o treinamento para o carregamento, quanto a 

eficiência são proporcionais, resultados também destacado por Souza (2004) e 

Maligo (2005). Ao comparar com a questão 16, fica claro que na base há 

necessidade de um maior grau de instrução para executar as tarefas, sendo que o 

nível de experiência (Q14) também é fundamental, podendo-se afirmar que os 

resultados são semelhantes aos de (CARDOS, 2004, SOUZA, 2004 e BALLARDIN, 
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2007). A questão 35 demonstra o índice reduzido para acidentes e contaminações 

(2,06).  

Em seguida, estão os cursos e treinamentos para o transporte (Q46) com 

média (4,55) e desvio padrão de (1,25) de uma forma geral, os transportes também 

estão com uma boa média e apresentam uma porcentagem mais uniforme entre 

eficiente e muito eficiente. A média pode ser comparada com a questão 4, conforme 

tabela 20. 

 

Tabela 20 – Análise da questão 46 

Quest Pergunta Média Desvio 
padrão 

Avaliação dos treinamentos 
Pouco  

eficiente 
Eficiente Muito 

eficiente 

1 2 3 4 5 6 

Q46 

Os treinamentos e 
cursos para o 
transporte ajudam a 
evitar acidentes e 
contaminações? 

4,55 1,25 4% 0% 10% 34% 22% 28% 

Q4 
Nível de treinamentos 
para o transporte dos 
combustíveis 

5,25 0,95 0% 3% 1% 13% 31% 51% 

Fonte: Dados da pesquisa (2011) 
 

A questão 4, com média de (5,25) e desvio de (0,95), contribui para a 

avaliação da questão 46 e dá credibilidade para a análise da eficiência dos 

treinamentos para os transportes de combustíveis. Vale ressaltar que a intenção é 

verificar se o meio de analisar atingiu os objetivos, não está sendo avaliado o 

transporte dos combustíveis. Garcia et al., (2005),  e Lieggio Júnior (2008) 

destacam, em sua pesquisa, que devem ser elaborados meios de avaliar o 

transporte dos combustíveis e o real impacto ambiental causado.   

Para finalizar o construto é analisada a questão 47: os treinamentos e cursos 

para descarga nos clientes contribuem para evitar derrames e contaminações? 

Apresenta média (4,40) e desvio padrão de (1,26) com 51% da população atribuindo 

muito eficiente; para analisar os treinamentos e sua eficiência essa questão é 

relacionada com outras questões, (Q5), (Q33) e (Q34), conforme tabela 21. 
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Tabela 21 – Análise da questão 47 

Quest Pergunta Média Desvio 
padrão 

Avaliação dos treinamentos 

Pouco  
eficiente Eficiente Muito 

eficiente 

1 2 3 4 5 6 

Q47 

Os treinamentos e cursos 
para descarga nos 
clientes contribuem para 
evitar derrames? 

4,40 1,26 3% 0% 25% 21% 27% 24% 

Q5 
Nível de treinamentos para 
descarga nos clientes 5,38 0,92 0% 3% 1% 9% 27% 60% 

Q33 Relacionamento com o 
cliente 3,44 1,35 30% 30% 21% 18% 1% 0% 

Q34 Estresse 3,55 1,65 27% 24% 19% 22% 3% 4% 

Fonte: Dados da pesquisa (2011) 
 

A tabela 21 demonstra que o nível de treinamento é alto com (5,38) e com 

desvio padrão de (0,92), onde 87% dos respondentes consideram muito eficientes 

os treinamentos. Ao relacionar com a questão 33, que trata do relacionamento com 

o cliente, percebe-se que a média cai; o estresse também tem uma média, podendo-

se deduzir que a questão 47 não acompanha a média da (Q5) devido à influência 

das últimas duas variáveis. Esses resultados reforçam os resultados nas pesquisas 

de (BORTOLUZZI, 2004, MALIGO, 2005, SANTOS, 2006 e BALLARDIN, 2007). A 

seguir, será analisado o construto “mensurar o nível de treinamento dos envolvidos” 

para lidar com problemas que comprometem o meio ambiente. 

 

5.4.2. Análise do  construto “mensurar o nível de treinamento dos motoristas” 

 

Para análise do construto “mensurar o nível de treinamento dos envolvidos” 

para lidar com problemas que comprometem o meio ambiente, foram elaboradas as 

questões 48 e 49, com base na pesquisa de (SANTOS, 2006). O autor traça um 

perfil sobre o transporte de combustíveis no modo rodoviário, sendo assim, serão 

mensurados os treinamentos dos envolvidos, bem como o curso do MOPP, o curso 

do MOPP e o  principal e também obrigatório para  transporte de  combustíveis. 

Assim, a questão (48) aborda o nível de assimilação e a questão (49) está focada 

nos problemas que podem comprometer o meio ambiente, conforme tabela 22. 
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Tabela 22 – Análise das questões 48 e 49 

Quest Questão Média Desvio 
padrão 

Avaliação dos treinamentos 

Pouco  
eficiente Eficiente Muito 

eficiente 

1 2 3 4 5 6 

Q48 

Qual seu grau de assimilação 
(entendimento) do curso de 
movimentação de produtos 
perigosos – MOPP? 

5,12 0,87 0% 1% 3% 15% 43% 37% 

Q49 

Qual seu nível de treinamento 
para lidar com problemas que 
comprometem o meio 
ambiente? 

4,46 1,19 3% 0% 18% 28% 28% 22% 

Fonte: Dados da pesquisa (2011) 
 

Analisando a tabela 22, podemos verificar que os motoristas entendem ter 

uma grande assimilação para o curso do MOPP, com média de (5,12) com desvio 

padrão de (0,87), sendo que 80% consideram muito eficientes sua assimilação, 18% 

acham eficiente e somente 3% consideram pouco eficiente.  

 

Silva, Guimarães e Ballardin (2006), Ballardin (2007) e Hartman (2009 e 

2010) apontam o nível de escolaridade como um dos fatores causadores de 

contaminações. Então, segue tabela 23 para uma melhor análise. 

Tabela 23 – Grau de assimilação para o curso do MOPP 

Quest Pergunta Média Desvio 
padrão 

Avaliação dos treinamentos 

Pouco  
eficiente 

Eficiente Muito 
eficiente 

1 2 3 4 5 6 

Q48 

Qual seu grau de 
assimilação 
(entendimento) do 
curso de movimentação 
de produtos perigosos – 
MOPP? 

5,12 0,87 0% 1% 3% 15% 43% 37% 

Q4 
Nível de treinamentos 
para o transporte dos 
combustíveis? 

5,25 0,95 0% 3% 1% 13% 31% 51% 

Q26 Escolaridade 2,99 1,28 16% 12% 43% 19% 3% 6% 

Q46 

Os treinamentos e cursos 
para o transporte ajudam 
a evitar acidentes e 
contaminações? 

4,55 1,25 4% 0% 10% 34% 22% 28% 

Fonte: Dados da pesquisa (2011) 
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Ao relacionar a questão 48 com as demais questões afins, percebe-se que 

os motoristas declaram ter um alto nível de assimilação e o nível de treinamento fica 

com (5,25) de média com desvio padrão de (0,95), deixando claro que os motoristas 

recebem cursos que realmente impactam no transporte, porém, ao analisar a 

questão 26, pode-se perceber que os motoristas entendem que a escolaridade não é 

fator predominante para o transporte, diferentemente de quando se trata das bases, 

conforme tabela 19; a questão 46 tem uma queda na média (4,55), mas pode-se 

concluir que ainda há margem para melhorar os cursos e treinamentos. A seguir 

será feita a análise da questão (49).  

Após analisar o grau de assimilação do curso do MOPP, pode-se fazer uma 

comparação se os treinamentos para lidar com problemas que comprometem o meio 

ambiente são adequados; para isso apresenta-se a tabela 24, que estabelece 

relação com outras questões.  

 
Tabela 24 – Análise da questão 49 

Quest Pergunta Média Desvio 
padrão 

Avaliação dos treinamentos 

Pouco  
eficiente Eficiente Muito 

eficiente 

1 2 3 4 5 6 

Q49 

Qual seu nível de 
treinamento para lidar com 
problemas que 
comprometem o meio 
ambiente? 

4,46 1,19 3% 0% 18% 28% 28% 22% 

Q1 

Nível de treinamento quanto 
a fatores que causam 
acidentes na execução de 
suas atividades? 

4,34 1,10 3% 3% 13% 27% 45% 9% 

Q2 
Nível de treinamentos para 
evitar contaminações 
decorrentes dos derrames? 

5,06 0,99 1% 1% 3% 13% 45% 36% 

Fonte: Dados da pesquisa (2011) 

 

A questão 49 tem como finalidade fazer um apanhado geral referente aos 

treinamentos e mensurar o nível de treinamento, no caso de uma contaminação. Ou 

seja, os treinamentos tendem a ter uma média eficiente, pois a questão 49 vem 

confrontar o que foi questionado nas questões 1 e 2, confirmando os estudos de 



105 

Santos (2006) de que ainda existe necessidade de melhorar os treinamentos e os 

meios de quantificá-los. Santos (2006) descreve que 1,8% possuíam  curso do 

MOPP e em 2,5% não foi identificado; essa situação não se repete nas bases 

pesquisadas, sendo que todos os motoristas possuem o treinamento referido, o que 

se deve à cobrança efetuada pela administração de cada base. Santos (2006), 

Ballardin (2007) e Hartman (2009 e 2010) concordam que fatores humanos, como 

escolaridade e faixa etária são fatores que contribuem para as contaminações; 

esses fatores terão uma abordagem mais ampla no bloco “D”. Segue abaixo análise 

do próximo construto.  

 

5.4.3. Procedimentos e práticas aplicadas nas bases de carregamento 

 

Para avaliação do construto “procedimentos aplicados nas bases de 

carregamento”, que visam evitar acidentes e contaminações ambientais, são 

apresentadas as questões 50, 51 e 52, conforme tabela 25 e gráfico 8. Esse 

construto tem como finalidade avaliar as práticas aplicadas e se realmente são 

eficientes, além de verificar se as contaminações são declaradas, na visão dos 

motoristas.  

 

Tabela 25 – Análise das questões 50 e 51 

Quest Perguntas Média Desvio 
padrão 

Avaliação dos treinamentos 

Pouco  
eficiente Eficiente Muito 

eficiente 

1 2 3 4 5 6 

Q50 

Essa base de carregamento 
aplica alguma prática que o 
senhor considera ser 
ambientalmente correta? 

4,70 1,11 1% 1% 13% 16% 43% 24% 

Q51 

De um modo geral, as práticas 
que essa base aplica, 
referente a acidentes e 
contaminações, são 
eficientes? 

4,42 1,24 1% 7% 12% 27% 31% 21% 

  Fonte: Dados da pesquisa (2011) 

 

Partindo do princípio que nas bases são feitos os principais treinamentos e 

cursos, espera-se que as mesmas sejam o exemplo para os demais níveis 

(transporte e descarga nos clientes). Analisando a questão 50, obtemos a média 
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(4,70), com desvio padrão de (1,11), sendo que 67% dos motoristas consideram 

muito eficientes as práticas para ações ambientalmente corretas. Analisando a 

questão 51, nota-se que a base tem ações ambientalmente corretas, mas não tem a 

mesma média quando se analisa a eficiência, confirmando o que Ballardin (2207) 

descreve: que as práticas encontram um limite que coloca sua eficiência em dúvida. 

Então, conforme Ballardin (2007), todas as atividades possuem risco de causar 

contaminações; as práticas devem levar em conta o risco para uma melhor 

eficiência.  

A questão 52 finaliza a avaliação dos procedimentos para o construto, na 

qual foi perguntado aos motoristas se essa base declara todas as contaminações a 

fim de verificar e comparar com as questões 50 e 51 se realmente as práticas se 

confirmam, uma vez que a base possui certificações com padrão ISO e Sistema de 

Gestão Ambiental – SGA. Essa questão teve como base os estudos de Ballardin 

(2007) que pesquisou o terminal da Petrobrás Distribuidora do Município de Canoas, 

região metropolitana de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul. Denomina-se 

TENOAS, abreviatura para identificar a base que é a maior do sul do Brasil. A 

Petrobrás administra as bases secundárias de Santa Catarina, foco da pesquisa. Os 

resultados são apresentados no gráfico 8. 

 
Gráfico 8 – A base declara todas as contaminações? 
Fonte: Dados da pesquisa (2011) 
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Com o gráfico 8, pode-se deduzir que no caso das bases de combustível 

analisou-se que não são declaradas todas as contaminações; essa análise pode ser 

verificada no próximo construto (questões 53 a 57), principalmente nas questões 54 

e 55. Ballardin (2007) salienta, em sua pesquisa, que somente os vazamentos 

superiores a 400 litros são registrados, “pois a empresa acredita que estes são os 

que realmente impactam em prejuízos financeiros “. 

 

5.4.4. Análise do construto “gerenciamento e desempenho na execução das 

funções” 

 

Para análise do construto “gerenciamento e desempenho na execução das 

funções” foram elaboradas as perguntas 53 a 57, com base nos autores (LARSEN, 

2004, e BALLARDIN, 2007).  Para uma análise dos resultados, apresenta-se o 

gráfico 9.  

 

 
Gráfico 9 – Gerenciamento e análise das funções 
Fonte: Dados da pesquisa (2011) 

 

O gráfico 9 traz todas as questões discriminadas e o resultado de cada uma; 

para uma análise mais detalhada, será abordada cada questão e relacionada com 

as demais questões afins da pesquisa. 
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A questão 53 tem por finalidade analisar se quando ocorre um derrame, o 

tratamento é igual por parte da gerência. Para essa análise, a questão foi 

relacionada com a questão 61, que identifica a propriedade do caminhão, a fim de 

obter opiniões dos três grupos pesquisados (próprio, companhia e outros) da 

população, conforme tabela 26. 

 

Tabela 26 – Análise da questão 53 

Propriedade População 
Quantidade de 

motorista Percentual de motorista 

Sim Não Sim Não 

1 = Próprio¹ 18 9 9 4% 4% 

2 = CIA² 147 99 48 49% 24% 

3 = Outros³ 36 21 15 10% 7% 

TOTAL 201 129 72 64% 36% 

Fonte: Dados da pesquisa (2011) 

 

Ao analisar a tabela 26, percebe-se que 99 motoristas da CIA declaram que 

o tratamento é igual, o que representa 49% da população; já 48 motoristas declaram 

haver diferença no tratamento, com percentual de 24%. Os motoristas com 

caminhão próprio e outros, 14% responderam haver diferença no tratamento e para 

7% o tratamento é igual, então, conclui-se que há diferença no tratamento, sendo  

isso declarado pelos próprios motoristas da CIA. 

A questão 54 verifica se o motorista já evidenciou alguma contaminação 

devido à digitação errada, apresentando o seguinte resultado, conforme gráfico 10. 

 
   Gráfico 10 -  Contaminações devido à digitação errada nos carregamentos 

Fonte: Dados da pesquisa (2011) 
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Percebe-se que a contaminação devido à digitação errada no painel de 

carregamento causa derrames devido aos transbordos dos combustíveis ao digitar 

um valor superior a capacidade do CT. Os percentuais são semelhantes, sendo 49% 

para “não” e uma pequena vantagem para “sim”, com 51%. Com estes restados 

pode se confirmar o que é descrito por (BALLARDIN, 2007). A fim de verificar se 

todas as bases têm o mesmo percentual de contaminação, a questão 54 é 

relacionada com a questão 60, que se refere ao local onde foi respondida a 

pesquisa, sendo Guaramirim (BAJOI), Itajaí (BAJAÍ) e Biguaçu (BAFLO), conforme 

tabela 27.  

     Tabela 27 – Análise da questão 54 
Local da base 

População Percentual 
População 

Quantidade de Percentual de 

(cidade) motorista motorista 

 Sim Não Sim Não 

1 = Guaramirim - BAJOI 63 31% 30 33 15% 16% 

2 = Itajaí - BAJAÍ 72 36% 24 48 12% 24% 

3 = Biguaçu - BAFLO 66 33% 48 18 24% 9% 

Total 201 100% 102 99 51% 49% 
      Fonte: Dados da pesquisa (2011) 

A tabela 27 demonstra que a base que tem o maior índice de derrames ou 

contaminações devido a erro de digitação é a base Biguaçu – BAFLO, com 24% da 

população; se considerar só Biguaçu, 48 motoristas de 66  representam média de 

72% que confirmam já terem presenciado um derrame ou contaminação devido a 

erro de digitação. Para Guaramirim e Itajaí os resultados aparecem bem uniformes, 

sem uma grande variação; praticamente 50% nas duas bases declaram ter 

presenciado uma contaminação ou derrame. 

A análise da questão 55: O senhor tem conhecimento de alguma 

contaminação não declarada pela base? Podem ser verificada na tabela 28, abaixo. 

 

Tabela 28 -  Análise da questão 55  
Local da base População Percentual Quantidade de Percentual de 

(cidade)  da motorista motorista 

  População Sim Não Sim Não 

1 = Guaramirim - BAJÓI 63 31% 12 51 6% 25% 

2 = Itajaí - BAJAÍ 72 36% 18 54 9% 27% 

3 = Biguaçu - BAFLO 66 33% 12 54 6% 27% 

Total 201 100% 42 159 21% 79% 
Fonte: Dados da pesquisa (2011) 
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Para essa questão, 18 motoristas da base de Itajaí – BAJAÍ, que representam 

9% da população, responderam que tiveram conhecimento de derrames não 

declarado pela base. Esse tipo de derrame se caracteriza como pequenos derrames, 

ou seja, sem grandes proporções; esses derrames são relatados nos estudos de 

vários autores; (SIMÕES, 2002; CAPONERO et al., 2005; SILVA, GUIMARÃES e 

BALLARDIN, 2006 e MELO, 2008).  

 

Nas questões 56 e 57 são abordados questionamentos referentes a 

contaminações e ao excesso de velocidade, circunstâncias ligadas diretamente à 

função dos motoristas, conforme tabela 29. 

 

Tabela 29 – Contaminações e excesso de velocidade 

Quest Pergunta 

População Percentual Quantidade de Percentual de 

 da motorista motorista 

 População Sim Não Sim Não 

Q56 
Já causou algum 

derrame ou 
contaminação? 

201 100% 27 174 13% 87% 

Q57 
Costuma exceder o 

limite de 
velocidade? 

201 100% 18 183 9% 91% 

Fonte: Dados da pesquisa (2011) 
 

Ao analisar a tabela 29, pode-se verificar que 13% dos motoristas confirmam 

já terem causado algum derrame ou contaminação, sendo que 9% reconhecem que 

costumam exceder o limite de velocidade. Pode-se concluir com esses resultados 

que as contaminações acontecem nas bases de carregamento e que diversas 

variáveis têm influência nos resultados, bem como os motoristas são agentes ativos 

no processo, confirmando as pesquisas de Maligo (2005), Santos (2006) e Ballardin 

(2007). 

  Com esses resultados, finaliza-se análise do bloco C; a seguir, será feita a 

análise geral dos dados. 
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5.5. Discussão dos Resultados 

 

Finalizando esta dissertação, vale relembrar e fazer as observações do 

atendimento aos objetivos específicos propostos, que foram os condutores para 

alcançar o objetivo geral desta pesquisa. A presente dissertação visou analisar o 

nível de treinamento dos motoristas, os fatores causadores dos impactos 

ambientais, a eficiência dos procedimentos e relacionamento da influência dos 

entrevistados sobre os impactos ambientais nas bases secundárias de Santa 

Catarina, que são administradas pela Transpetro, subsidiária da Petrobrás.  

Como mencionado no primeiro capítulo, existem várias pesquisas 

focalizadas na cadeia integrada de distribuição de petróleo e seus derivados, porém 

não foram encontradas pesquisas nos periódicos brasileiros que analisem os níveis 

de treinamento e a sua eficiência. Diante desse cenário, elaborou-se o estudo, 

baseando-se em pesquisa nos níveis da distribuição de combustíveis, através do 

método survey, que possibilitou analisar as variáveis e fatores do ambiente, bem 

como seu nível de influência e sua proporção nos impactos ambientais. Algumas 

variáveis foram consideradas influenciadoras, outras não, sendo que, para cada 

variável atribuíram-se notas. 

Para efetuar a pesquisa, optou-se por fazer um levantamento com todos os 

motoristas que carregam nas três bases secundárias em Santa Catarina. A 

caracterização da população é composta pelo bloco D, totalizando 211 motoristas, 

população esta que foi conhecida através de uma entrevista com os gerentes de 

cada base e está distribuída da seguinte forma: 36% são da base de Itajaí, 33% de 

Biguaçu e 31% de Guaramirim.   

As faixas etárias estão distribuídas da seguinte forma 60% entre 30 e 39 

anos, 21% entre 40 e 55 anos, 18% entre 20 e 29 anos, 1% acima de 55 anos e 

abaixo de 20 anos não há motorista na população. A faixa etária mais propensa a 

acidentes e contaminações fica entre 20 e 29 anos, em seguida vem a faixa entre 30 

e 39 anos e a mais segura é entre 40 e 55 anos (HARTMAN, 2010).  

O grau de escolaridade também foi levantado para comparar com as 

pesquisas de Maligo (2005) e Ballardin (2007) e está dividido da seguinte forma: 

dois terços dos respondentes (66%) possuem  2º grau (Ensino Médio) incompleto, 

25% possuem o 2º grau (Ensino Médio) completo, 3% estão cursando o Ensino 

Superior e 6% são graduados com 3º grau (Ensino Superior) completo. Para finalizar 
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a caracterização da população, foi solicitada a propriedade do CT; 73% são de 

propriedade das companhias, 18% outros e 9% são dos próprios motoristas.  

 

Após a caracterização, são apresentadas as conclusões a partir das análises 

dos dados e discussão dos resultados obtidos, partindo-se, primeiramente, de cada 

um dos objetivos específicos. Para o primeiro objetivo, que propõe analisar o nível 

de treinamento dos motoristas, utilizou-se como escopo os três níveis de atuação 

dos motoristas, bases de carregamento, transporte rodoviário, entrega nos clientes, 

bem como o nível de treinamento para evitar acidentes e contaminações no decorrer 

do escopo, possibilitando visualizar graficamente a análise de dados; além das 

definições e a situação dos treinamentos, os dados foram levantados no bloco A. 

O estudo evidenciou que, de uma forma geral, os treinamentos apresentam 

média alta, com destaque aos treinamentos para entrega nos clientes. Simões 

(2002) descreve que é nas entregas que acontecem a maioria das pequenas 

contaminações; vale ressaltar que os estudos encontrados para entrega nos pontos 

de consumo focam os postos, já para os demais locais não foi encontrado estudo a 

respeito. Ao relacionar o bloco A, com os demais blocos, percebe-se que, mesmo 

obtendo uma média nos treinamentos, as contaminações acontecem, confirmando 

os estudos da CETESB, (2004 e 2010), no qual destaca-se que são frequentes os 

derrames na entrega dos combustíveis, ao conectar e desconectar as mangueiras 

nas bocas de descargas e no manuseio dos equipamentos.  

O segundo objetivo específico visa identificar os causadores dos impactos 

ambientais e qual sua proporção; para alcançar o objetivo desenvolveu-se o bloco B.  

Nas bases de carregamento, a variável que apresentou maior influência e 

proporção foi a escolaridade e tempo de experiência, o que confirma os dados de 

Ballardin (2007) ao citar que os motoristas têm dificuldade nos carregamentos. O 

transbordo, que é a variável que pode causar um maior impacto ambiental devido ao 

volume de combustível, apresentou um baixo índice, confirmando o que Maligo 

(2005) descreve ao afirmar que o carregamento dos caminhões é seguro, tanto pelo 

modo top loading,  como  pelo bottom loading; a diferença fica somente na eficiência 

do carregamento. Digitação errada de valores pelo operador de base obteve uma 

baixa média, única variável que diverge dos resultados de Ballardin (2007). A base 

apresenta uma média baixa, mas, ao se questionar os motoristas se a base declara 

todas as contaminações, 58% declararam que sim e 42% que não; esse 
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levantamento vai de encontro com Ballardin (2007, p. 121) ao salientar, em sua 

pesquisa, que somente os vazamentos superiores a 400 litros são registrados, “pois 

a empresa acredita que estes são os que realmente impactam em prejuízos 

financeiros”, sendo que 21% da população afirmaram ter conhecimento de derrames 

não declarados pela base. 

 

Transporte rodoviário, estresse e carga de trabalho são apontados como os 

principais motivos de acidentes e contaminações, confirmando os estudos de 

Lieggio Júnior (2008) e Hartman (2009). Tempo de experiência tem influência de 

(3,39), assim pode-se dizer que a experiência é o principal fator para evitar 

acidentes e contaminações, confirmando a pesquisa de (HARTMAN, 2009 e 

HARTMAN e PIRES, 2010). A escolaridade no transporte teve os índices mais 

baixos, com influência de (2,97) e proporção de (2,99); esse fator ficou totalmente  

inverso quando relacionado à base de carregamento, que apresenta o principal fator 

de contaminação. Na visão dos motoristas, a escolaridade é necessária no 

carregamento, devido à operação e regras impostas nas bases, já para o transporte, 

entendem que a sua experiência é suficiente. 

Quanto aos clientes, a exemplo do transporte, o estresse ocupa o primeiro 

lugar e o relacionamento com o cliente vem em seguida; essa avaliação se deve à 

pressão recebida pelos clientes. Ficou evidente que as contaminações ocorrem, 

principalmente, na descarga, o que já tinha sido mencionado nas pesquisas de 

Bortoluzzi (2004), Sança (2006), e Catunda (2009). Com os dados obtidos, fica claro 

que ocorrem contaminações nos consumidores finais, é um dos resultados mais 

preocupantes da pesquisa, já que várias contaminações ocorrem em locais onde 

não têm a infraestrutura adequada para conter o vazamento, podendo ser citados o 

abastecimento náutico, terraplanagens e a grícultura, sendo que nas bases e postos 

existe uma área de contenção para tratar possíveis derrames ou vazamentos. Esse 

levantamento confirma as pesquisas de Ribeiro e Lisboa (2000) e Bertoli e Ribeiro 

(2006) ao afirmarem que as contaminações ocorrem frequentemente.  

Para atender ao segundo objetivo específico, foi feito um levantamento para 

verificar onde ocorre a maioria das contaminações. Os resultados obtidos 

demonstram que o abastecimento náutico é onde ocorrem as principais 

contaminações; esse resultado é preocupante, principalmente pelo fato de que, caso 
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vinha a acontecer uma contaminação, o impacto será de grande proporção, pois 

atingiria diretamente as águas e se espalharia rapidamente.  

Para Barros (2006), as empresas (refinarias, distribuidoras, transportadores, 

TRR e postos) que exploram a venda de combustíveis são solidárias no caso em 

seguida estão: empresas de terraplanagem, construtoras, agricultura,  posto 

combustível, condomínios, resorts  e shoppings, indústrias, empresas de 

transportes, transporte até o cliente e, por último, as bases de carregamento. 

Ferreira (2003) e Dessler (2004) destacam que as empresas devem aumentar o 

controle dos impactos ambientais. A base de carregamento tem o menor índice de 

contaminações; a respeito das bases, temos várias pesquisas, com destaque para 

Maligo (2005) e Ballardin (2007), concluindo-se, então, que devem ser intensificados 

o controle dos impactos e a fiscalização por parte dos órgãos competentes, 

principalmente nos consumidores finais. Leal Jr (2010) descreve que a maioria dos 

indicadores sobre impactos ambientais referem-se  a São Paulo; esses indicadores 

são feitos pela CETESB e, segundo o autor, os dados podem ser aplicados nas 

demais regiões.  

 

No bloco C, foi analisado o escopo “procedimentos”, bem como os 

construtos: analisar os treinamentos e sua eficiência para carregamento, transporte 

e descarga, mensurar o nível de treinamento dos envolvidos para lidar com 

problemas que comprometem o meio ambiente, avaliar os procedimentos aplicados 

nas bases de carregamento, que visam evitar acidentes e contaminações ambientais 

e analisar o gerenciamento e desempenho na execução das funções. Cada 

construto é abordado individualmente. 

Para atender ao terceiro e ao quarto objetivo específico desenvolveu-se o 

bloco C no qual diversas questões e variáveis foram relacionadas com os demais 

blocos. Com o levantamento dos dados, verifica-se que os cursos e treinamentos 

são mais eficientes para o carregamento nas bases. Um fato determinante para as 

bases terem a melhor eficiência se justifica devido às certificações ISO e o Sistema 

de Gerenciamento Ambiental – SGA. Os resultados são semelhantes aos de 

(BALLARDIN, 2007). 

Em seguida estão os cursos e treinamentos para o transporte; de uma forma 

geral, os transportes também estão com uma boa média e apresentam uma 

porcentagem mais uniforme entre eficiente e muito eficiente. Lieggio Júnior (2008) 
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destaca que devem ser elaborados meios de avaliar o transporte dos combustíveis e 

o real impacto ambiental causado.  Sendo assim, é feita análise do nível de 

treinamento dos motoristas para evitar acidentes e contaminações. Os motoristas 

entendem ter uma grande assimilação para os cursos e treinamentos e a 

escolaridade não é um fator predominante para evitar acidente. O posicionamento 

dos motoristas vai contra Silva, Guimarães e Ballardin (2006) e Ballardin (2007) que 

afirmam que a escolaridade é um fator que causa contaminações.  

Também é analisada a eficiência dos cursos para entrega dos combustíveis 

nos clientes; no bloco  A o nível de treinamento recebeu a maior média (5,39), 

havendo a necessidade de verificar a sua eficiência. E percebe-se que não mantém 

o mesmo rendimento, sendo que a média cai para (4,40), no bloco B, ao fazer o 

levantamento (questões 27 a 34) para atender ao segundo objetivo específico 

(identificar os causadores de impactos ambientais e sua proporção); a média 

também teve uma queda acentuada com média geral de (2,94) de influência para 

todas as variáveis, concluindo-se que as variáveis do bloco B não permitem manter 

a eficiência dos cursos e treinamentos para a descarga.   

Em conformidade ao último objetivo específico,  relacionado à influência dos 

entrevistados sobre os impactos ambientais,  analisa se o entrevistado causou ou 

tem atitudes que podem causar contaminações; 13% dos motoristas confirmam já 

terem causado algum derrame ou contaminação. Pode-se concluir com esses 

resultados que as contaminações acontecem e que os motoristas estão expostos a 

diversas variáveis que podem causar acidentes e contaminações.  

A partir do alcance de todos os objetivos específicos, o que permitiu atender 

ao objetivo geral deste estudo e analisar a distribuição física dos combustíveis nas 

bases secundárias de Santa Catarina, pode-se responder a algumas perguntas, que 

os treinamentos apresentam nível elevado, mas que pode ser melhorado, mesmo 

porque algumas questões podem não estar sendo declaradas corretamente, em 

muitos casos, até mesmo, sendo omitidas.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo são apresentadas as conclusões a partir dos resultados 

obtidos e da sua discussão feita no capítulo anterior, partindo-se de cada um dos 

objetivos específicos da pesquisa. Por fim, apresentam-se as contribuições e 

sugestões para pesquisas futuras. 

O estudo teve como objetivo geral compreender a distribuição física dos 

combustíveis nas bases secundárias de Santa Catarina sob o enfoque da gestão 

ambiental. Como os objetivos específicos foram analisados o nível de treinamento 

dos motoristas, identificar os principais causadores de impactos ambientais e a sua 

proporção, analisar a eficiência dos treinamentos e relacionar a influência dos 

entrevistados nas contaminações. Visando esta compreensão realizou-se uma 

investigação quantitativa através questionários, aplicados aos motoristas, que 

revelaram muito sobre a distribuição física dos combustíveis, que ocorre em um 

contexto organizacional, vale ressaltar que a pesquisa foi aplicada a população 

dando credibilidade os dados levantados. A multiplicidade do enfoque sobre o tema 

pesquisado, Maligo (2005), Ballardin (2007), Hartman (2009) e Leal Jr (2010) 

apresentam muitos desafios, porém encoraja a novas pesquisas destas áreas de 

estudo.  

 

6.1. Contribuições e sugestões para futuros trabalhos 

 

Algumas contribuições podem ser destacadas. Análise do a distribuição 

física dos combustíveis nas bases secundárias de Santa Catarina, sendo que foi 

analisado o processo nos três níveis, carregamento, transporte e entrega. 

Disponibilizando através de seus construtos os entendimentos necessários para que 

novos estudos envolvendo a distribuição de combustíveis possam ser realizado, 

principalmente no que se diz respeito as contaminações envolvendo consumidores 

finais. Maligo (20055), Sança (2006), Ballardin (2007) e Catunda (2009) verificam 

que o tema merece destaque entre os pesquisadores e profissionais de gestão 

ambiental, evidenciando a contribuição deste estudo também quanto a continuidade 

desta linha de pesquisa que se encontra em expansão. Com base nos autores, 

Souza (2004),  Maligo (20055), Leal Jr (2006), Santos (2006), Sança (2006), 

Ballardin (2007), Rodrigues (2007), Lieggio Júnior (2008), Ribas (2008), Hartman 
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(2009) e Leal Jr (2010), entende-se que este projeto atende às questões de 

continuidade de pesquisa verificadas pelos autores, atende principalmente ao 

colocado por Maligo (200) e Ballardin (2007) Lieggio Júnior (2008) e Catunda (2009) 

quanto a disponibilização dos construtos para continuidade da medição dos níveis 

referente a contaminações ambientais causada pela a distribuição física dos 

combustíveis.  

Este estudo contribui também pelo fato de que no Brasil, os estudos 

identificados estão focados em estudar os níveis de forma individual. Com poucos 

estudos sobre o processo logístico Ribas (2008), o aprofundamento neste estudo 

permitiu evidenciar que a entrega dos combustíveis é onde ocorre a maioria das 

contaminações, sendo que não foram encontrados estudos que verificam essas 

contaminações e o seu nível, com os dados levantados justifica essa afirmação. 

 

 Como recomendação para estudos futuros, sugere-se: 

 

Levantamento das contaminações nos consumidores finais, principalmente, 

empresas de terraplenagem, agricultura e abastecimento náutico, pesquisas que 

permitam quantificar o total de produtos perigosos transportados por modo no Brasil, 

levantamento dos acidentes ambientais para região Sul, pesquisas sobre os 

impactos ambientais causados pelos caminhões tanques devido a pequenos 

derrames, comparar os órgãos ambientais no tange a publicação nos meios de 

comunicação, estudos focando os transportadores, revendedor e retalhistas – TRRs, 

entregas de combustíveis no varejo, principalmente nos agricultores (popularmente 

chamado de venda no picado), aplicações das certificações como ISO e SGA nas 

distribuidoras de combustíveis, emissão de gases nas distribuidoras e nos postos de 

combustíveis, estudos focando as distribuídoras emergentes (pequenas), as bases 

terciarias e descarte das contaminações. 
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Anexo 1 – Autorização das empresas pesquisadas 

 

 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO – PPGA 
MESTRANDO: CELIO DE ASSIS TIBES/ ORIENTADOR: PROF. DRA. SEDNEI 
VIEIRA MARINHO 
 

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PESQUISA/TERMO DE AUTORIZAÇÃO  

Título da pesquisa: Avaliação do processo logístico nas bases secundária de Santa 
Carina sob o enfoque da gestão Ambiental. 
 

Objetivo geral da pesquisa: Analisar o transporte efetuado pelos motoristas entre 
as bases e os clientes. 

A execução da pesquisa em campo: Levantar causadores e as suas influências 
nos impactos ambientais na distribuição física dos combustíveis.  

Execução e período da pesquisa/coleta de dados: junho de 2011. 

Procedimentos de pesquisa: Abordagem direta via questionário aos envolvido na 
distribuição física dos combustíveis.  

À administração: Sabedor dos interesses desta indústria quanto ao relacionamento 
com seus parceiros, bem como quanto à imagem que procura passar quanto a ética 
e retorno a sociedade quanto aos cuidados ambientais, coloco-me à disposição para 
maiores esclarecimentos em relação aos procedimentos da pesquisa, bem como fico 
para acatar as condições impostas em seus estabelecimentos. Desta forma, 
apresentamos o Termo de autorização a seguir: 

Termo de Autorização: Com base nas informações acima, e entendendo o uso das 
informações para desenvolvimento nacional da pesquisa a distribuição física dos 
combustíveis, autorizamos a pesquisa, e a publicação dos resultados em eventos 
ligados à área, bem como a citação do nome de nossa empresa e dos entrevistados, 
devidamente citados e referenciados, sempre que necessário. Nestas condições, 
firmo aceite: 

Empresa:________________________________Cargo: ______________________ 

 

Nome:____________________________Assinatura:_________________________  

Nestes termos, agradeço as informações a contribuição à nossa pesquisa. 
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Anexo 2 – Questionário Estruturado 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS  
 

Esta é uma pesquisa acadêmica, do curso de Mestrado da Universidade do Vale do 
Itajaí (UNIVALI), com o objetivo de avaliar a distribuição física dos combustíveis nas 
bases secundárias de Santa Catarina (BAJÓI, BAJAÍ e BAFLO) e o transporte até os 
clientes sob o enfoque da gestão ambiental. Seus resultados serão utilizados na 
dissertação de Célio de Assis Tibes e não haverá referência não autorizada á 
empresa pesquisada. Como sua opinião é muito importante para que se possa 
aperfeiçoar a cadeia de distribuição e os métodos utilizados para mensurar e mitigar os 
impactos ambientais; solicitamos sua colaboração para responder às questões a 
seguir.. 
 
BLOCO A – Nível de treinamento 
 
Expresse o nível de treinamento às perguntas do Bloco B, atribuindo nota de 1 a 6, 
sendo que 1 equivale a “Baixo nível de conhecimento” e 6 para “Alto nível de 
conhecimento”: 

 

Ques

t Nível de Treinamento Baixo nível Alto nível 

Q1 

Nível de treinamento quanto a fatores que 

causam ACIDENTES na execução de suas 

atividades? 

1 2 3 4 5 6 

Q2 

Nível de treinamentos para evitar 

CONTAMINAÇÕES decorrentes dos derrames? 
1 2 3 4 5 6 

Q3 

Nível de treinamentos recebido nessa base para 

o CARREGAMENTO? 
1 2 3 4 5 6 

Q4 

Nível de treinamentos para o TRANSPORTE 

dos combustíveis? 
1 2 3 4 5 6 

Q5 

Nível de treinamentos para a DESCARGA NOS 

CLIENTES? 
1 2 3 4 5 6 
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BLOCO B – Fatores causadores de impactos ambientais e sua proporção nas 
bases de carregamento, transporte e entrega. 
 
No Bloco B expresse a sua opinião em relação aos fatores que mais causam e 
proporcionam acidentes e impactos ambientais. Na escala a esquerda o seu nível de 
proporção, considerando que o número 1 corresponde a “baixa influência ou 
proporção” e o 6 a “alta influência ou proporção”.  

 
Qual o nível de INFLUÊNCIA (Relação de cada fator nos acidentes) e PROPORÇÃO 
(Volume que pode derramar de combustível) dos seguintes fatores, na incidência de 
acidente e contaminações nesta BASE de CARREGAMENTO? – 1 corresponde a 
“baixa influência ou proporção” e o 6 a “alta influência ou proporção”. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nível de INFLUÊNCIA 

nos ACIDENTES e 

CONTAMINAÇÕES Fatores 

Nível de PROPORÇÃO 

nos ACIDENTES e 

CONTAMINAÇÕES 

Quest Pouco Muito Pouco Muito 

Q6 1 2 3 4 5 6 Baia 1 2 3 4 5 6 

Q7 1 2 3 4 5 6 Carregamento top 1 2 3 4 5 6 

Q8 1 2 3 4 5 6 Digitação de valores errado 1 2 3 4 5 6 

Q9 1 2 3 4 5 6 Transbordo do Caminhão 1 2 3 4 5 6 

Q10 1 2 3 4 5 6 Motorista 1 2 3 4 5 6 

Q11 1 2 3 4 5 6 Operador 1 2 3 4 5 6 

Q12 1 2 3 4 5 6 
Relacionamento com setor 

Administrativo 
1 2 3 4 5 6 

Q13 1 2 3 4 5 6 Estresse 1 2 3 4 5 6 

Q14 1 2 3 4 5 6 
Tempo de experiência na 

base 
1 2 3 4 5 6 

Q15 1 2 3 4 5 6 Caminhão Tanque – CT 1 2 3 4 5 6 

Q16 1 2 3 4 5 6 Escolaridade 1 2 3 4 5 6 
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Qual o nível de INFLUÊNCIA e PROPORÇÃO dos seguintes fatores, na incidência de 
acidentes e contaminações no TRANSPORTE? 

 
 Nível de INFLUÊNCIA 

nos ACIDENTES e 

CONTAMINAÇÕES Fatores 

Nível de PROPORÇÃO 

nos ACIDENTES e 

CONTAMINAÇÕES 

Quest Baixo Alto Baixo Alto 

Q17 1 2 3 4 5 6 Estradas 1 2 3 4 5 6 

Q18 1 2 3 4 5 6 Fatores Climáticos 1 2 3 4 5 6 

Q19 1 2 3 4 5 6 Trafego 1 2 3 4 5 6 

Q20 1 2 3 4 5 6 Carga de trabalho 1 2 3 4 5 6 

Q21 1 2 3 4 5 6 Estresse 1 2 3 4 5 6 

Q22 1 2 3 4 5 6 Excesso de velocidade 1 2 3 4 5 6 

Q23 1 2 3 4 5 6 Motorista 1 2 3 4 5 6 

Q24 1 2 3 4 5 6 Tempo de experiência 1 2 3 4 5 6 

Q25 1 2 3 4 5 6 Caminhão Tanque – CT 1 2 3 4 5 6 

Q26 1 2 3 4 5 6 Escolaridade 1 2 3 4 5 6 
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Qual o nível de INFLUÊNCIA e PROPORÇÃO dos seguintes fatores, nos acidentes 
e contaminações na ENTREGA dos COMBUSTÍVEIS (nos clientes)? 

 
Nível de INFLUÊNCIA         

nos ACIDENTES e 

CONTAMINAÇÕES 

 

 

Fatores 

Nível de PROPORÇÃO        

nos ACIDENTES e 

CONTAMINAÇÕES 

Quest Pouco Muito Pouco Muito 

Q27 1 2 3 4 5 6 Descarga área 1 2 3 4 5 6 

Q28 1 2 3 4 5 6 Descarga na gravidade 1 2 3 4 5 6 

Q29 1 2 3 4 5 6 
Posicionamento dos 

tanques de descarga 
1 2 3 4 5 6 

Q30 1 2 3 4 5 6 Bacias de contenção 1 2 3 4 5 6 

Q31 1 2 3 4 5 6 

Equipamentos para 

descarga (Mangueiras, 

baldes, luvas, etc.) 

1 2 3 4 5 6 

Q32 1 2 3 4 5 6 
Transbordo do tanque do 

Cliente 
1 2 3 4 5 6 

Q33 1 2 3 4 5 6 
Relacionamento com o 

Cliente 
1 2 3 4 5 6 

Q34 1 2 3 4 5 6 Estresse 1 2 3 4 5 6 
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Assinale o nível de acidentes e contaminações, atribuindo nota de 1 a 6, sendo que 
1 equivale a “baixo” e 6 para “alto”: 

 

Quest. 

Qual nível de acidentes e contaminação em 

cada local? 

 

Baixo nível 

 

Alto Nível 

Q35 Nessa base de carregamento  1 2 3 4 5 6 

Q36 No transporte até os clientes 1 2 3 4 5 6 

Q37 Nos postos combustíveis 1 2 3 4 5 6 

Q38 Nas Indústrias 1 2 3 4 5 6 

Q39 Nas empresas de transportes 1 2 3 4 5 6 

Q40 Nas empresas de terraplanagem 1 2 3 4 5 6 

Q41 Nas construtoras 1 2 3 4 5 6 

Q42 

No abastecimento náutico (barcos, marinas 

etc.) 
1 2 3 4 5 6 

Q43 Nos condomínios, risotes e shopping 1 2 3 4 5 6 

Q44 Agricultura (agricultores, cooperativas, etc.) 1 2 3 4 5 6 
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BLOCO C – Eficiência dos procedimentos e treinamentos 
 
Assinale o grau de eficiência às perguntas do Bloco C, atribuindo nota de 1 a 6, sendo 
que 1 equivale a “pouco” e 6 para “muito”: 
 

Quest 

 

Avaliação dos treinamentos Pouco Muito 

Q45 

Os treinamentos e cursos para o carregamento 

recebido nessa base ajudam evitar 

contaminações e acidentes? 

1 2 3 4 5 6 

Q46 

Os treinamentos e cursos para o transporte 

ajudam a evitar acidentes e contaminações? 
1 2 3 4 5 6 

Q47 

Os treinamentos e cursos para descarga nos 

clientes contribuem para evitar contaminações? 
1 2 3 4 5 6 

Q48 

Qual seu grau de assimilação (entendimento) do 

curso de movimentação de produtos perigosos – 

MOPP? 

1 2 3 4 5 6 

Q49 

Qual seu nível de treinamento para lidar com 

problemas que comprometem o meio ambiente? 
1 2 3 4 5 6 

Q50 

Essa base de carregamento aplica alguma prática 

que o senhor considera ser ambientalmente 

correta? 

1 2 3 4 5 6 

Q51 

De um modo geral as práticas que essa base 

aplica, referente a acidentes, e contaminações 

são eficientes? 

1 2 3 4 5 6 

 

Quest  Sim Não 

Q52 Para o senhor essa base declara todas as contaminações?   
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BLOCO D – Fatores Humanos 
 
Assinalem no Bloco D as alternativas que caracterizam os motivos das  contaminações e o 
perfil dos entrevistadas. 

 

Questão 58 

Qual o seu grau de instrução? 

(     ) Sem escolaridade 

(     ) 1º grau (Ensino Fundamental) incompleto 

(     ) 1º grau (Ensino fundamental) Completo 

(     ) 2º Grau (Ensino médio) Incompleto 

(     ) 2º Grau (Ensino Médio) completo 

(     ) 3º Grau (Ensino Superior) incompleto 

(     ) 3º Grau (Ensino Superior) Completo 

(     ) Pós-graduação / Mestrado Incompleto 

Questão 59 
Qual a sua idade?  
(     ) Até 20 anos 

(     ) De 20 a 29 anos 

(     ) De 30 a 39 anos 

(     ) De 40 a 55 anos 

(     ) Acima de 55 anos 

Questão 60 Questão 61 
Propriedade do caminhão  
 

Quest Gerenciamento e desempenho  Sim Não 

Q53 Para o senhor essa base declara todas as contaminações?   

Q53 

No caso de contaminações, o tratamento é igual entre os 

motoristas da base e os terceiros por parte da administração da 

base?   

  

Q54 

O senhor já evidenciou alguma contaminação devido a digitação 

errada? 

  

Q55 

O senhor tem conhecimento de alguma contaminação não 

declarado pela base? 

  

Q56 O senhor já causou alguma contaminação?   

Q57 O senhor costuma exceder o limite de velocidade?    
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Em qual base está respondendo a pesquisa? 

(     ) Guaramirim - BAJÓI 

(     ) Itajaí - BAJÁI 

(     ) Biguaçu - BAFLO 

(     ) Próprio:____________________ 
 
(     ) CIA. Informar qual:___________ 
 
(     ) Outros Qual:________________ 
 

 


