
TRABALHADORES RESISTEM E MANTÉM AÇÕES
 EM TORNO DO COMBATE A EXPOSIÇÃO AO BENZENO

Apesar das extinções das Comissões Nacional e Estaduais do 
Benzeno - CNPBz/CEBz, por meio de Portaria editada em 2019 pelo 

governo Bolsonaro, as organizações sindicais utilizam o dia 5 de 
OUTUBRO para unicar a luta contra a exposição desta substância 

cancerígena - o Benzeno.

Em agosto de 2019, o 

governo federal publicou a 

Portaria nº 972, que acabou 

com todas as comissões triparti-

tes do Ministério do Trabalho – 

que também foi dissolvido por 

mais de dois anos, retomando o 

status ministerial apenas em 

julho deste ano. Dentre elas a 

Comissão Nacional Perma-

nente do Benzeno (CNPBz) e as 

Comissões Estaduais do Ben-

zeno (CEBz), que reuniam 

representantes do governo, dos 

empregadores e dos trabalha-

dores para acompanhar as 

questões relativas à esta subs-

tância química extraída da 

Nafta Petroquímica, mas pre-

sente em toda a cadeia do Hi-

drocarboneto (HCs), o Benze-

no, altamente tóxica e cancerí-

gena para os seres humanos. 

A CNPBz e CEBz se reunia 

no mínimo quatro vezes por 

ano para discutir as medidas 

cotidianas adotadas em cada 

uma das unidades de produção 

que utilizam do Benzeno, in-

cluindo as indústrias petroquí-

micas, renarias, siderúrgicas, 

unidades de tratamento de 

euentes e, mais recentemente, 

os postos de gasolina. Além 

disso, os participantes sempre 

realizavam uma visita técnica 

de caráter orientativo em um 

destes locais. 

Apesar da extinção formal 

da Comissão, a Bancada dos 

Trabalhadores da CNPBz e nas 

CEBz resistem em manter ações 

de conscientização e alerta 

sobre os riscos  desta matéria-

prima nos cursos das CIPAs e 

Informativos às Categorias. 

O Dia Nacional de Luta 

Contra a Exposição ao Ben-

zeno -  - tem 05 de OUTUBRO

serv ido para unicar  as 

iniciativas por parte dos traba-

lhadores, mantendo acesa a 

chama da luta contra a exposi-

ção ao Benzeno. Há três anos, 

desde 2019, os trabalhadores 

se reúnem para produzir 

boletins informativos e, neste 

ano, também foi colocado no 

ar  novamente  o  s i te  da 

Bancada dos Trabalhadores 

(https://www.cnpbz.com.br)

. Essa Data foi criada como 

homenagem à memória do 

técnico de operações da Re-

naria Presidente Bernardes/SP 

(RPBC), Roberto Kapra, que 

faleceu no dia 5 de outubro de 

2004, vítima de leucemia mie-

lóide, por exposição aguda ao 

Benzeno.

A retomada do site da 

CNPBz/Bancada dos Traba-

lhadores, que divulga especi-

camente as iniciativas sobre 

o tema, faz parte desse esfor-

ço dos trabalhadores e mem-

bros dos Grupos de Trabalho 

do Benzeno (GTB) nas CIPAs. 

Estes representam, no míni-

mo, 30% dos integrantes 

eleitos para a Comissão In-

t e r n a  d e  P r e v e n ç ã o  d e 

Acidentes (CIPA) de cada uma 

das unidades que utilizam o 

Benzeno. Essas ações repre-

sentam a persistência dos 

trabalhadores em manter o 

tema em pauta , sempre 

informando as bases sobre as 

medidas de segurança neces-

sárias. Além disso, demons-

tra que os trabalhadores e 

seus sindicatos não desisti-

ram des ta s impor tan te s 

ferramenta de proteção à 

saúde e à vida e demonstram 

que as Comissões CNPBz e 

CEBz, terão de ser retomadas 

como políticas de governo à 

saúde dos trabalhadores.
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O QUE É LEUCEMIA AGUDA?
Em casos de leucemia aguda, é possível que as 

alterações ocorram em menos de 30 dias caso as 
exposições ao Benzeno forem agudas (caso do traba-
lhador Kapra), por isso o diagnóstico precoce é extre-
mamente importante e devem ocorrer de forma de-
digna nos exames periódicos, pois está em jogo a vida 
do trabalhador. 

Nestes casos, assim que as alterações hematológi-
cas das células do sangue passam a ter importantes 
modicações, o paciente apresenta os sintomas da 
leucemia, como as manchas arroxeadas na pele, 
chamadas de petéquias e equimoses, palidez, cansaço 
progressivo, febre e sangramentos.

Também ocorrem as leucemias crônicas. Os sinto-
mas podem aparecer até um ano após ou, no caso do 
Benzeno, no decorre da vida laboral do trabalhador. O 
motivo é que, justamente, por serem doenças crônicas, 
a evolução é mais lenta. Dessa forma, leva mais tempo 
para causar alterações signicativas e, consequente-
mente, demora mais para surgirem os sintomas físicos.

Os exames de sangue - hemograma - e o acompa-
nhamento da série histórica é um grande utensílio para 
o diagnóstico inicial das leucemias. Por isso, a função 
do hematologista é tão importante para quem trabalha 
com risco de exposição ao Benzeno, pois pode fazer o 
diagnóstico precocemente. Embora, para que se possa 
estabelecer o Nexo Causal relacionado ao Benzeno, a 
gestão de saúde da empresa deverá proceder ao que 
diz o Acordo Nacional do Benzeno no uxograma da 
sua Portaria 776. Infelizmente com a extinção da 
CNPBz e das CEBz a responsabilidade ca maior sobre 
as CIPAS/GTBs nas empresas REFAP/Petrobrás, 
Transpetro, Vibras (antiga BR Distribuidora), Braskem-
Q2, Innova e CORSAN/Sitel entre outras, bem como as 
CIPAS/GTBs das empresas prestadoras de serviço para 
estas, que terão que estarem mais vigilantes ao agravo 
à saúde pelo Benzeno no seus ambientes de trabalho.

COMO É O COMPORTAMENTO DO Bz NA ÁGUA?
O Benzeno apresenta nível de risco muito alto para 

sistemas aquáticos/corpos hídricos. A SITEL, 
Superintendência de Tratamento de Euentes Líquidos, 
vinculada a empresa pública de saneamento - 
CORSAN tem como compromisso o gerenciamento 
ambiental dos euentes líquidos do Polo Petroquímico 
do Sul. Este trabalho realizado 24h por dia, desde 
1982 (39 anos) pelos trabalhadores da CORSAN/Sitel 
do Polo, protege a saúde de uma população entorno 
de 4 milhões de habitantes da Região Metropolitana de 
Porto Alegre, que usam as águas do Lago Guaíba para 
abastecer as cidades, tem este tratamento e vigilância 
para que os rejeitos (euentes) não gerem problemas 
de saúde. Esta é uma barreira ambiental pública.

A preocupação das organizações sindicais com o 
desmonte/privatização da CORSAN e os impactos que 
poderão gerar à saúde da população e ao meio ambien-
te, visto o papel estratégico do SITEL no Polo Petroquímico. 
Lembrar dos dois recentes acidentes ampliados gravíssi-
mos que geraram morte e danos ao meio ambiente, 
Mariana e Brumadinho, onde não houve corretamente a 
vigilância pública, e que virou só lamentação.

IMPORTANTE SABER QUE...

NÃO HÁ LIMITE SEGURO PARA A 
EXPOSIÇÃO AO BENZENO 
Na intoxicação pelo 
Benzeno não há denição 
estabelecida quanto à 
dose-dependência para sua 
ação cancerígena. Não há 
dose mínima para que 
haja a ação canceríge-
na, não possuindo, portan-
to, limite seguro de exposição, mesmo em baixas 
concentrações. Esta armação pode ser encontra-
da na legislação brasileira, na legislação da União 
Europeia, em documento do Instituto Nacional de 
Segurança e Saúde Ocupacional (NIOSH, sigla 
em inglês) e no texto da Agency for Toxic 
Substances and Disease Registry (ATSDR), que é a 
agência federal dos Estados Unidos para o regis-
tro de substâncias tóxicas e doenças. 

A EXPOSIÇÃO AO BENZENO 
PREJUDICA A SUA AUDIÇÃO

 No sistema auditivo, o 
Benzeno assim como ocorre 
com outros solventes orgâni-
cos, podem aparecer altera-
ções tanto periféricas como 
centrais e podem ser observa-
das: perdas auditivas neuros-

sensoriais (diminuição gradual da audição), 
zumbidos, vertigens e diculdades na interpretação 
do que se ouve. Isso justica a necessidade dos 
exames de audiometria periodicamente.

 

EXPOSIÇÃO AO BENZENO CAUSA 
ABORTO ESPONTÂNEO E PROBLEMAS 
MENSTRUAIS
Existem estudos indicando 
aumento de abortos espontâne-
os e problemas menstruais em 
mulheres expostas. O Anexo 
13A da NR-15 prevê que as 
empresas elaborem procedimen-
tos especícos de proteção à 
saúde e segurança das mulheres 
grávidas, puérperas (que deu à 
luz há pouco tempo) e as que 
estão em período de amamentação, evitando 
assim o contato e exposição aos locais que 
contenham Benzeno e suas misturas. Em 1934 
surgiu a primeira legislação Brasileira proibindo o 
trabalho da mulher com Benzeno, pois tratava-se 
de atividades consideradas perigosas e insalubres. 
Ainda permanece na atual Constituição Federal 
(1988), em seu Artigo 387, a garantia que as 
mulheres grávidas e puérperas devem estar com 
suas saúde preservadas por ser uma medida de 
saúde pública. 

Sindicatos que faziam parte da CEBz antes de ser extinguida pelo atual governo federal:
Sindiágua/RS, Sindipetro/RS, Sindiconstrupolo/RS, Sindipolo/RS, 

Sinumar/RS, Sindilíquida/RS, Sintrapostos/RS, Sitramico/RS
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