
A data de 5 de outubro - DIA NACIONAL DE LUTA CONTRA A 
EXPOSIÇÃO AO BENZENO - foi aprovada em reunião plenária 
na Comissão Nacional Permanente do Benzeno, ocorrida dia 
24/3/2012, em  Salvador, da qual participam as bancadas dos 
trabalhadores e do governo. O objetivo da instituição da data 

é lembrar os trabalhadores que adoecem e morrem pela 
exposição ao cancerígeno benzeno. 

«Os efeitos podem surgir 
rapidamente, em geral 
quando há exposição a 

altas concentrações 
(efeitos agudos) ou mais 

lentamente (efeitos 
crônicos)"

5 DE OUTUBRO
DIA NACIONAL DE LUTA CONTRA A EXPOSIÇÃO AO BENZENO

BANCADA DOS
TRABALHADORES NA

CNPBz

O Acordo do Benzeno, 
p r o d u z i d o  d e  m a n e i r a 
tripartite, teve sua redação 
nal em 28 de setembro de 
1995, tendo já atingido sua 
maioridade. Apesar de seus 19 
anos de existência, algumas 
empresas ainda se dão o 
direito de fazer interpretação 
do  documento  que  e l a s 

próprias assinaram, da maneira que lhes é mais conveniente. 
É preciso lembrar que o Acordo do Benzeno não foi uma 

benesse para os trabalhadores. Foi resultado de uma longa luta 
sindical e de alguns segmentos do governo, desencadeada no 
início da década de 80, a partir da comprovação do adoecimento 
de trabalhadores que estiveram expostos ao cancerígeno. Mas é 
preciso considerar que centenas ou milhares de trabalhadores 
não chegaram a ter o nexo causal de seus adoecimentos 
reconhecido. 

Esta caminhada fez o governo, em 1994, publicar uma 
Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, retirando o 
Benzeno do anexo 11 da NR 15 (insalubridade) passando o 
mesmo para o Anexo 13 desta mesma Norma, onde constam os 
produtos comprovadamente cancerígenos. 

UM INIMIGO SILENCIOSO
O benzeno é um cancerígeno que, por exposições crônicas 

ou agudas, tende a desencadear adoecimentos muito graves. É 
um veneno que pode invadir  
s i l e n c i o s a m e n t e  n o s s o 
organismo, comprometendo 
nossa saúde no presente ou no 
futuro. Pode entrar no nosso 
corpo principalmente através 
da respiração e da pele,  
causando  deb i l i dade  no 

sistema imunológico, alterações neuropsicológicas e 
neurológicas, provocar  diversos tipos de câncer em órgãos 
vitais e mais comumente, na medula óssea, causando leucemia.  
No caso das mulheres, alguns estudos relacionam a exposição 
ao benzeno ao câncer de mama e ovário, podendo ainda 
provocar aborto espontâneo e problemas menstruais. 

NÃO EXISTE LIMITE SEGURO
Já em 1948, surgiram estu-

dos que armavam não existir 
exposição segura ao benzeno.  
No entanto, no Brasil, até o 
Acordo do Benzeno, em 1995, 
era permitida a exposição a até 
o absurdo valor de 8 ppm (LT) 
por jornada de trabalho. A 
partir do Acordo, foi suprimido o 
Limite de Tolerância (LT), passando a vigorar um Valor de 
Referência Tecnológica (VRT) de 1 ppm para o setor de petróleo e 
petroquímico e de 2,5 ppm para a siderurgia.  Este valor 
acordado, deve ser considerado como referência para os 
programas de melhoria contínua das condições dos ambientes 
de trabalho. O cumprimento do VRT é obrigatório e não excluí 
risco à saúde. Portanto, existe uma enorme diferença entre 
Limite de Tolerância e Valor de Referência Tecnológico.  

«De acordo com a OMS, 
se um grupo de mil 

trabalhadores estiver 
exposto ao benzeno a 1 

ppm, durante sua vida de 
trabalho, TRÊS 
desenvolverão 

LEUCEMIA". 

«A introdução do VRT 
mostrou que não existe 

exposição segura ao 
benzeno nos ambientes 
de trabalho e superou o 
conceito de Limites de 

Tolerância". 



UM DIA PARA REFLEXÃO
 5 de outubro de 2014

EXPOSTOS A PRÓPRIA SORTE
Os trabalhadores de postos revendedores de combustíveis, que ainda não 

estão abrigados no Acordo do Benzeno, estão conti-
nuamente expostos ao cancerígeno sem qualquer 
equipamentos de proteção, seja ele  coletivo ou individual. 
Inclui-se no descaso o não monitoramento de sua saúde 
compatível com a exposição que sofrem. Recentemente, a 
bancada patronal, que discutiu de maneira tripartite, 

durante dois anos, o tema de exposição em postos de combustíveis, aceitou o 
Acordo no Grupo de Discussão e no momento de validar o documento recuou de 
forma vergonhosa, deixando centenas de milhares de trabalhadores expostos a 
própria sorte. 

O dia 5 de outubro é, portanto, um importante 
momento de reexão para todos os trabalhadores(as) 
que atuam em áreas onde o cancerígeno está presente.

A data remete ao dia em que faleceu o trabalhador 
técnico de operação da Renaria Presidente Bernardes, em 
Cubatão, por exposição ao benzeno. Roberto Viegas Kappra 
tinha somente 36 anos e foi vítima de leucemia mielóide 
aguda que, entre o diagnóstico e o óbito teve somente 22 
dias.  Na época, a Petrobrás se recusou a reconhecer o nexo 
causal, só emitindo a CAT tempos depois. 

A data diz respeito a todas as vítimas do 
Benzeno, em todos os segmentos onde ele está 

presente. Passou a ser um dia  para reetir sobre os 
nossos meio ambientes de trabalho e como os diversos 
setores empresariais vem tratando o Acordo do qual se 
dizem signatários. 

Os trabalhadores precisam ter presente que o 
Acordo vigente, se cumprido na sua inte-
gralidade, permite que diminuam sensivelmente 
as exposições, os adoecimentos e as mortes. 

O que foi assinado, tem que ser cum-
prido por todas as partes. Não podemos 
admitir que os aspectos econômicos preponderem 
sobre a saúde, a segurança e as nossas vidas. 

CAPÍTULO V DO ACORDO
A PARTICIPAÇÃO DOS 

TRABALHADORES
Para tratar da exposição ocupacional ao Benzeno 

nas empresas contratantes e contratadas, foi cons-
tituído o Grupo de Representação dos Trabalhadores do 
Benzeno (GTB). O grupo é composto por 30% de 
trabalhadores eleitos para a CIPA, com no mínimo dois 
representantes, e sua composição é feita entre os 
eleitos titulares e suplentes. TRABALHADOR INDICA-
DO PELA EMPRESA NÃO PODE COMPOR O GTB.

"Não podemos ser 
expectadores do 

descaso das empresas, 
que interpretam o 

Acordo conforme suas 
conveniências". 

Este Informativo é de responsabilidade da Bancada dos Trabalhadores
na Comissão Nacional Permanente do Benzeno - Distribuição Nacional - Outubro/2014

Ajude a reduzir a exposição dos trabalhadores de postos revendedores de combustíveis 
ao benzeno presente na gasolina. COMPLETE O TANQUE SÓ ATÉ O AUTOMÁTICO! 


