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RESUMO  

 

 

O Benzeno é um Composto Orgânico Volátil oriundo do petróleo, conhecido por 

sua elevada toxicidade e natureza carcinogênica. Utilizado como matéria prima 

em diversos processos e componente da Gasolina, esta substância faz parte 

do dia-a-dia da população do Brasil e no mundo. Como a exposição ao 

Benzeno é comprovadamente nociva à saúde, nas últimas décadas, muitos 

estudos foram realizados com o objetivo de elucidar as principais formas de 

exposição e danos à população e meio ambiente. Na medida em que esses 

estudos foram surgindo, novas leis e normas foram criadas com o intuito de 

promover medidas que garantissem a saúde dos trabalhadores em seus 

ambientes de trabalho. O presente trabalho trata da exposição ocupacional ao 

Benzeno em Postos Revendedores de Combustíveis, tema do Anexo 2 da 

Norma Regulamentadora 9, onde os itens previstos neste Anexo foram 

analisados criticamente, verificando a adequação das medidas aos riscos do 

Benzeno e impactos econômicos gerados. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Benzeno, exposição ocupacional, Postos Revendedores 

de Combustível, saúde 
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ABSTRACT 

 

 

The Benzene is a Volatile Organic Compound originated from petroleum, known 

for its high toxicity and carcinogenic nature. It is used as feedstock in many 

processes and it is a component of gasoline, this substance is part of the 

everyday life of the population of Brazil and in the world. As benzene exposure 

is proven to be harmful to health, in recent decades, many studies have been 

conducted with the objective of elucidating the main forms of exposure and 

damage to the population and the environment. As these studies have 

emerged, new laws and regulations have been created in order to promote 

measures to ensure the health of workers in their working environments. The 

present work deals with the occupational exposure to benzene in fuel resellers 

stations, the subject of annex 2 to regulatory Norm 9, where this annex items 

have been critically analyzed, verifying the adequacy of the measures to the 

risks of benzene and Economic impacts generated. 

 

 

KEYWORDS: Benzene, occupational exposure, fuel resellers stations, health
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1 INTRODUÇÃO 

 
 Os Compostos Orgânicos Voláteis (COVs) são classificados como 

compostos que evaporam facilmente à temperatura ambiente, devido a 

sua elevada pressão de vapor. Quando em excesso, essas substâncias 

são nocivas ao meio ambiente e aos seres vivos a curto, médio e longo 

prazo, de acordo com a Enviromental Protection Angency. (EPA, 1998a).  

 Os COVs são lançados à atmosfera tanto por fontes naturais, como 

a liberação de isoprenos e terpenos pelas florestas tropicais, quanto por 

fontes oriundas de atividades antropogênicas, como a queima dos 

combustíveis fósseis em automóveis, queima de carvão em usinas 

siderúrgicas, solventes utilizados em processos industriais, produtos de 

limpeza, solventes em tintas, dentre outras atividades.   

 Ao entrar em contato com o ambiente, os COVs podem participar 

de reações fotoquímicas, desequilibrando ciclos naturais. Em contato com 

os seres vivos os COVs podem gerar diversos problemas tais como: 

câncer, efeitos irritantes, mutagênese, teratogênese, etc. Diante de tais 

fatos, muitos estudos estão sendo realizados a respeito dessas espécies 

químicas com o intuito de aprofundar o conhecimento dos seus riscos e 

estimar limites seguros de exposição. 

 O Benzeno destaca-se como um dos COVs de elevada toxicidade 

devido às suas características físico-químicas, apresentando alta 

lipossolubilidade, característica que pode ser descrita como a capacidade 

de se solubilizar em lipídeos e, consequentemente, eleva o grau de 

penetração de uma substância na membrana biológica. Essa 

característica, somada a sua elevada volatilidade, torna a exposição ao
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 Benzeno bastante perigosa seja por via respiratória, dérmica ou oral. 

  Estudos mostram que 50% de uma dose de vapor do Benzeno ao 

entrar em contato com a via respiratória é absorvida ao chegar aos 

pulmões, passando a corrente sanguínea, onde se armazenará nos 

tecidos adiposos, principalmente no fígado. O Benzeno então será 

metabolizado e biotransformado em compostos hidroxilados e a esses 

metabólicos são atribuídos diversos efeitos danosos ao organismo, tais 

como: câncer, leucemias, anemias, etc. (ARCURI, A.S.A et al, 2012, 

p.15). 

 O conjunto de sintomas e complicações decorrentes da exposição 

aguda ou crônica ao Benzeno é denominado na literatura como 

Benzenismo, diagnosticado de acordo com o histórico de exposição 

ocupacional e observando-se sintomas e sinais clínicos e laboratoriais 

descritos anteriormente. (FUNDACENTRO, 2016, p.20). 

  A exposição ocupacional é definida como a exposição ao Benzeno, 

devido às atividades nos ambientes de trabalho, em concentrações no ar 

acima de níveis populacionais, ou seja, acima das concentrações em que 

a população em geral pode estar exposta. Como o histórico é importante 

para identificar o Benzenismo, o trabalhador deve passar por exames 

periódicos clínicos e laboratoriais. 

 Na década de 1980 foram iniciados movimentos sociais contra a 

contaminação do ar pelo Benzeno, o que incentivou os trabalhadores a 

inserir este tema em suas pautas. Em paralelo, várias legislações 

pertinentes ao assunto foram publicadas, possibilitando um acordo com a 

publicação de um regulamento sobre o tema. Em 1982, o Benzeno foi 

reconhecido como substância carcinogênica (Grupo 1) pela International 

Agency for Research on Cancer1, órgão da Organização Mundial da 

                                            

1 A IARC classifica os agentes (substâncias ou compostos), as misturas e as exposições 

(ambientes) em cinco categorias diferentes de acordo com o risco de promoverem 
cancro nos humanos: 
Grupo 1: Cancerígeno para os humanos; 
Grupo 2A: Provavelmente cancerígeno para os humanos; 
Grupo 2B: Possivelmente cancerígeno para os humanos; 
Grupo 3: Classificação impossível considerando a ação cancerígena para os humanos; 
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Saúde, o que desencadeou a instituição de marco regulatório para 

restrição de seu uso e consumo. 

 Na década de 1990, um grupo criado pela Secretaria de Saúde do 

Estado de São Paulo, criou a base para a norma técnica da Previdência 

Social em 1992, a partir da publicação do “Diagnóstico e controle da 

exposição ao Benzeno”. A Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho 

criou, em 1994, um grupo de trabalho sobre o Benzeno a fim de elaborar 

uma proposta onde houvesse consenso entre representantes de 

trabalhadores, empregadores e governo.  

 Após um ano a Comissão Nacional Permanente do Benzeno foi 

criada e deste acordo, foi publicada uma portaria da Secretaria de 

Segurança e Saúde no Trabalho que criou o Anexo 13-A da Norma 

Regulamentadora nº 15, referente aos procedimentos de prevenção da 

exposição ocupacional ao Benzeno.  

 As normas acima citadas foram importantes para promover a 

criação das normas e leis vigentes referentes ao Benzeno em seus 

diversos campos de aplicação. Recentemente, a aprovação do Anexo 2  

(Exposição Ocupacional ao Benzeno em Postos Revendedores de 

Combustíveis – PRC) da Norma Regulamentadora nº 9 - NR 9 (Programa 

de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA) é a mais nova discussão 

quanto à tolerância desta substância no ambiente de trabalho, neste caso 

os postos de combustível. 

 Este Anexo prevê diversas mudanças em infraestrutura e nos 

procedimentos de trabalho dos colaboradores dos postos de combustível, 

o que implica em maiores gastos, para garantir uma menor exposição aos 

vapores de Benzeno. Torna-se essencial a discussão a respeito da 

necessidade de tais medidas, considerando o cenário econômico atual e 

o impacto no orçamento destes estabelecimentos. 

                                                                                                                        

Grupo 4: Provavelmente não cancerígeno para os humanos. 
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1.1 OBJETIVOS  

 

 O Objetivo do presente trabalho é analisar criticamente o novo 

Anexo da NR 9, que aborda a exposição ocupacional ao Benzeno em 

Postos Revendedores de Combustíveis, avaliando principalmente a 

relevância das medidas em relação aos danos à saúde causados pelo 

Benzeno e os impactos econômicos das medidas previstas na norma. 

 

1.2 ESTRUTURAÇÃO DO TEXTO 

 

 O Capítulo 1, que ora se apresenta, trata-se de uma justificativa 

para a realização do trabalho, já que devido ao potencial dano à saúde 

como consequência da exposição ao Benzeno no ambiente de trabalho, 

torna-se importante a discussão do tema em termos de legislação e da 

saúde do trabalhador.  

 No Capítulo 2 a Revisão Bibliográfica aborda com maior 

detalhamento os grandes temas referentes ao Benzeno, como os 

compostos orgânicos voláteis, a produção do Benzeno, o uso do Benzeno 

no Brasil e no mundo, o efeito carcinogênico desta substância, e as 

legislações e normas referentes à saúde dos trabalhadores. 

 O Capítulo 3 se trata da metodologia utilizada para levantamento 

dos dados no estudo de caso abordado no Capítulo 4, onde, para ilustrar 

a contaminação por Benzeno, são apresentadas as exigências do Anexo 

2 da NR 9 em postos de combustível. 

 O Capítulo 5 aborda as análises realizadas nos aspectos de maior 

impacto do estudo de caso. E, por fim, o Capitulo 6 traz as conclusões a 

respeito do uso do Benzeno e as normas vigentes, sugerindo melhorias 

que visam a saúde do trabalhador e melhores condições de infraestrutura 

em Postos de combustível. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

2.1 COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS  

 

 Nas últimas décadas a composição química da atmosfera sofreu 

grandes alterações. Com a Revolução Industrial no século XVIII, as 

emissões de diversos compostos químicos, oriundos de atividades 

antropogênicas, cresceram sobremaneira.  

 Devido à complexidade das reações que ocorrem na atmosfera e 

da grande quantidade de variáveis que necessitam serem levadas em 

consideração, os mecanismos para essas reações ainda não foram 

totalmente elucidados. Nesse sentido, estabelecer a forma como essas 

substâncias interferem na dinâmica atmosférica é muito importante, pois 

orientam o desenvolvimento de novas legislações e de medidas 

mitigadoras.   

 Os Compostos Orgânicos Voláteis podem ser descritos como 

qualquer composto de carbono (excluindo o monóxido de carbono, 

dióxido de carbono, ácido carbônico, carbonetos metálicos ou carbonatos, 

e carbonato de amónio) que apresenta elevada pressão de vapor, ou 

seja, se volatiliza com muita facilidade em temperatura ambiente e 

participa das reações fotoquímicas que ocorrem na atmosfera, segundo a 

Environmental Protection Agency (EPA). Segundo a definição da 

European Sealing Association (ESA), os COVs são substâncias orgânicas 

que possuem pressão de vapor maior que 0,3 kPa a 20°C. (CARVALHO, 

A.; FRANÇA, S., 2015, p.5).
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 Diversos estudos apontam que os COVs presentes na atmosfera, 

mesmo que em pequenas quantidades, podem atuar como reagentes 

e/ou catalisadores de reações fotoquímicas, quando em contato com o O3 

ou OH•. (AQUINO, 2006, p. 10-12; SCHIRMER, W. N.; QUADROS, M. E, 

2010, p. 33).  

 De acordo com levantamentos realizados, estima-se que 

aproximadamente 1,8 bilhões de toneladas de COVs são emitidas para a 

atmosfera anualmente. Dessas emissões, as emissões de fontes 

biogênicas são aproximadamente 7 vezes maiores que as de fontes 

antropogênicas (AQUINO, 2006, p.2). 

 

2.2 BENZENO 

 

 O Benzeno é um composto orgânico volátil constituinte do petróleo, 

de massa molecular 78,11 g.mol-1. É composto por 92,3% (m/m) por 

carbono e 7,7% (m/m) por hidrogênio. É perceptível ao olfato em 

concentrações superiores a 12 ppm (ARCURI, A. S. A. et al., 2011, p.5). 

Ao paladar, pode ser sentido em uma concentração entre 0,5-4,5 ppm. 

Suas principais propriedades físico-químicas são encontradas na Tabela 

1.  
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Tabela 1 - Propriedades físico-químicas do Benzeno. 

Nº CAS : 71-43-5 

Fórmula : C6H6 

Nome Comercial : Benzeno, Benzol, ciclohex-1,3,5-trieno. 

Massa Molar : 78,11 g.mol-1 

Ponto de Solidificação : 5,5°C 

Ponto de Ebulição (1atm) : 80,1°C 

Ponto de Fulgor : - 11°C (vaso fechado) 

Densidade (20°C) : 0,8794 g.cm-3 

Estado físico (temperatura 

ambiente) 

: Líquido 

Cor : Incolor á amarelo claro 

Odor : Característico de hidrocarbonetos 

aromáticos 

Viscosidade absoluta (20ºC) : 0,6468 Cp 

Tensão superficial (25°C) : 0,033 g.cm-3 

Calor de Vaporização 

(80,1°C) 

: 8095 kcal . kgmol 

Calor de Combustão a 

pressão constante e a 25°C 

: 9,999 kcal/g 

Limiar olfactivo : 0,875 ppm 

Solubilidade:  

Em água 25°C : Muito pouco solúvel (aproximadamente 

0,180g/100 mL , 1800ppm) 

Em solventes orgânicos : Solúvel em Álcool, Éter, Acetona, 

Tetracloreto de Carbono, 

 Dissulfeto de Carbono e Ácido Acético. 

Pressão de Vapor : 12,7 kPa 

Temperatura de autoignição : 562°C 

Fonte: Elaborado pelos autos com base nos dados presentes em: ASTDR (2017) e 

BRASKEM (2017). 
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 Foi originalmente isolado por Michael Faraday em 1825, e, 

somente em 1865, August Kekulé comprovou sua estrutura molecular 

composta por seis átomos de carbono e seis átomos de hidrogênio, 

devidamente arranjados na forma de um hexágono, ou como um anel. 

Essa estrutura forma a base para a classe dos hidrocarbonetos 

aromáticos.  

 

 

“Eu estava sentado à mesa a escrever o meu compêndio, mas 

o trabalho não rendia, os meus pensamentos estavam noutro 

sítio. Virei à cadeira para a lareira e comecei a dormitar. Outra 

vez começaram os átomos às cambalhotas em frente dos meus 

olhos. Desta vez os grupos menores mantinham-se 

modestamente à distância. A minha visão mental, aguçada por 

repetidas visões desta espécie, podia distinguir agora 

estruturas maiores com variadas conformações; longas filas, 

por vezes alinhadas e muitas juntas; todas se torcendo e 

voltando-se em serpenteantes. Mas olha! O que é aquilo? Uma 

das serpentes tinha filado a própria cauda e a forma que fazia 

rodopiava trocistamente diante dos meus olhos. Como se 

tivesse produzido um relâmpago, acordei; passei o resto da 

noite a verificar a consequência da hipótese. Aprendamos a 

sonhar, senhores, pois então talvez nos apercebamos da 

verdade - Auguste Kekulé, 1865.” (MORISON, 1995 apud 

SOUSA, 2008, p. 35). 

 

 

 

Fonte: (PORTAL LABORATÓRIOS VIRTUAIS DE PROCESSOS QUÍMICOS, 2017). 

Figura 2.1- Representações do Benzeno 
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 Apresentando propriedades de ressonância, o Benzeno possui 

elevada estabilidade quando comparado a outros hidrocarbonetos 

insaturados, embora reaja preferencialmente por reações de substituição, 

e menos frequentemente por reações de adição. (EPA,1998a).  

 O Benzeno é utilizado como solvente em laboratórios químicos 

(analíticos e de sínteses), como matéria prima nas indústrias químicas e 

na fabricação de plásticos, resinas, fibras sintéticas, borrachas, 

lubrificantes, detergentes, pesticidas e medicamentos. Também é 

encontrado em parques petroquímicos, na gasolina e na fumaça do 

cigarro, sendo esse último a maior fonte individual de exposição ao 

Benzeno (DA COSTA, M. A. F; DA COSTA, M. F. B, 2002, p.1). 

 

2.3 FORMAS DE OBTENÇÃO E PRODUÇÃO DO BENZENO 

 

 Inicialmente, todo Benzeno era gerado como um subproduto da 

indústria siderúrgica, no processo de destilação seca do carvão mineral 

para produção do carvão coque. Esse processo origina três frações: a 

fração leve – rica em gases como hidrogênio (H2), seguido do metano 

(CH4), dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO); a fração 

líquida – também chamada de alcatrão de hulha, rica em compostos 

aromáticos, dentre eles Benzeno, tolueno, etilBenzeno e xileno, 

conhecida também como BTEX; e a fração sólida – o coque.    

Com a crescente demanda de Benzeno pelas indústrias dos 

plásticos e com o desenvolvimento da indústria petrolífera no final do 

século XIX e início do século XX, a produção do Benzeno passou a ser 

majoritariamente oriunda das plantas de processamento do petróleo.  

Durante o processamento do petróleo, o Benzeno pode ser obtido 

de cinco formas distintas: Reforma Catalítica, Produção de Etileno, e 

Hidrodealquilação do Tolueno, Destilação de óleo leves do forno de coque 

e Isomerização do Xileno Entretanto, se consideramos os volumes 

produzidos por cada processo, podemos nos ater apenas aos três 

primeiros.  
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Na Reforma Catalítica ocorre a transformação de cicloalcanos 

alifáticos em aromáticos como Tolueno, Xileno e Benzeno, através da 

desidrogenação com o auxílio de um catalisador (ex.: plantinha em 

alumina, zeólitas). Esta reação ocorre entre 490°C a 530°C e 10 a 25 

atmosferas.  

A hidrodealquilação consiste em uma hidrogenação feita em fase 

gasosa na presença de catalisador de óxido de cromo, molibdênio ou 

platina. A reação é conduzida entre 500°C a 600°C, a pressão entre 40 a 

60 atmosferas.  

Como é considerado um processo caro, quando comparado a 

Reforma Catalítica, a produção por este processo depende muito da 

procura global por Benzeno e também da tendência mundial em se 

diminuir a concentração de aromáticos na gasolina. Quando a demanda 

por tolueno é reduzida, se favorece a produção de Benzeno por HDA. Na 

produção de etileno, a gasolina de pirólise que é rica em Benzeno é 

formada no processo de Craqueamento a Vapor. (DA SILVA, 2004, p.31). 

 

2.4 UTILIZAÇÃO DO BENZENO NO MUNDO 

 

Em todo mundo, o Benzeno é matéria prima fundamental para 

diferentes processos, pois seus derivados são amplamente utilizados 

como constituintes de diversos materiais. Na figura 2.2 podemos observar 

a grade quantidade de derivados originados por ele.  
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Fonte: Elaborado pelos autores.  

Figura 2.2 - Compostos derivados do Benzeno. 
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Os derivados vistos acima estão presentes em diversos materiais 

utilizados na vida moderna, como plásticos, nylon, fibras, resinas, 

corantes, entre outros. Na Figura 2.3, é possível visualizar a participação 

do Benzeno na produção de diversos materiais de nosso uso cotidiano.  

 

Fonte: Elaborado pelos autores.  

Figura 2.3 - Diagrama da cadeia do Benzeno. 
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De acordo com a Agency for Toxic Substances and Disease 

Registry, a ATSDR, o Benzeno está entre as 20 (vinte) substâncias mais 

produzidas nos Estados Unidos. Em 2016, a China e os Estados Unidos 

foram os países que mais consumiram Benzeno (IHS Markit, 2017).  

 

 

Fonte: Adaptado de IHS Markit (2017) 

Figura 2.4 - Consumo Global de Benzeno. 

 

 De acordo com estudos realizados pela IHS MARKIT (2017), entre 

os anos de 2011 a 2016, o consumo de Benzeno pela China cresceu a 

uma taxa de 9% ao ano. É previsto que o consumo global de Benzeno 

cresça até 2021 a uma taxa anual entre 2% e 3%.  

 Além da utilização como matéria-prima de diferentes produtos, o 

Benzeno é utilizado como aditivo da gasolina, com o intuito de aumentar 

sua octanagem para que esta se enquadre nas especificações vigentes 

dos veículos. Durante muito tempo, utilizou-se o chumbo para esse fim, 

porém houve sua substituição por Benzeno. (BARATA-SILVA, C. et 
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al.,2014, p.331) 

 Na década de 90, a tendência mundial apontou para a diminuição 

até extinção do uso de chumbo na gasolina. Para isso, diversos países 

adotaram medidas alternativas como: a) Modificar o processo de refino da 

gasolina para elevar o nível de octanas (neste caso alguns países 

precisariam importar este combustível, devido ao pequeno número de 

refinarias, ou por não estar preparado fazer um refino mais eficiente); b) 

Acrescentar outros tipos de aditivos alternativos como Etanol e o Metanol; 

c) Reduzir o índice de Octana que é especificado para os veículos; Alguns 

países optaram pela mistura das duas primeiras opções. (UNEP, 1999). 

 

2.5 UTILIZAÇÃO DO BENZENO NO BRASIL 

 

A indústria química do Brasil está entre as 10 maiores do mundo, 

segundo dados da Associação Brasileira da Indústria Química, ABIQUIM 

(ABIQUIM, 2017b). O faturamento líquido da comercialização de produtos 

químicos em 2016 foi de aproximadamente 113,2 bilhões de dólares, 

onde aproximadamente 54,9 bilhões de dólares corresponderam aos 

produtos químicos de uso industrial. (ABIQUIM, 2017a).  
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Fonte: Adaptado ABIQUIM (2017a). 

Figura 2.5 - Faturamento Líquido da Indústria Química Brasileira por 

segmento em 2016. 

 

Segundo dados apresentados pela Agência Nacional do Petróleo, 

Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, em 2016 o Benzeno representou 

41% dos solventes produzidos pelas refinarias e petroquímicas. Na série 

histórica representada abaixo se observa os grandes volumes produzidos. 

(ANP, 2017) 
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Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados em ANP (2017a).  

Figura 2.6 - Produção de Benzeno no Brasil. 

  

Com elevada importância na balança comercial, representando 

cerca de 70% dos solventes que são exportados pelo Brasil (ANP, 

2017a).   
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Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados da ANP (2017a).  

Figura 2.7 - Distribuição da produção dos solventes produzidos nas 

refinarias e petroquímicas brasileiras. (Volume total produzido em 2016  

igual a 2.431.038 m3) 

 

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados da ANP, 2017.  

Figura 2.8 - Percentual de participação de cada solvente nas exportações 
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em 2016 . (Volume total exportado em 2016  igual a 401.770 m3) 

 

 Atualmente no Brasil, as principais fontes de produção do Benzeno 

encontram-se concentradas nos centros de produção petroquímica e 

refino de petróleo, nos parques de Camaçari/BA, Triunfo/RS, Capuava/SP 

e Cubatão/SP, que são responsáveis por aproximadamente 95% da 

produção nacional. O restante da produção nacional, cerca de 5%, 

provém da destilação fracionada de óleos leves de alcatrão e BTX 

(Benzeno, tolueno, xileno), obtido a partir da destilação seca do carvão 

mineral nas Siderúrgicas. (RENASTONLINE, 2017). 

 

2.6 UTILIZAÇÃO DO BENZENO NA GASOLINA NO BRASIL 

 

A gasolina é o segundo combustível líquido mais consumido no 

Brasil ficando atrás somente do óleo diesel. Atualmente no Brasil dois 

tipos de gasolina são comercializados no Brasil: Gasolina A (sem etanol), 

vendida pelos produtores e importadores de gasolina; e Gasolina C (com 

adição de etanol anidro combustível), vendida aos postos revendedores e 

em seguida ao consumidor final. (ANP, 2017b) 

 Nos postos de revenda, o consumidor pode escolher entre a 

gasolina comum e a gasolina premium. Essa última é mais cara e, em 

geral, destinada a veículos de alto desempenho, pois possui um maior 

número de octano (ou “octanagem”), permitindo que sejam submetidas a 

maiores taxas de compressão no motor. 

 Segundo a Resolução ANP nº 684/2017, o teor de Benzeno nas 

gasolinas comercializadas deve ser inferior á 1 %(v/v).Na tabela a seguir 

é possível visualizar as principais especificações regulamentadas pela 

ANP para as gasolinas  comercializadas no Brasil.  
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Tabela 2 - Especificações das gasolinas Comum e Premium. 

Tipo A Tipo C Tipo A Tipo C

Cor - -2 -3 -2 -3

Aspecto - -4 -4 -4 -4

10% evaporado, máx. ºC 65 65 65 65

50% evaporado, máx. ºC 120 80 120 80

90% evaporado, máx. ºC 190 190 190 190

PFE, máx. ºC 215 215 215 215

Resíduo, máx. % volume 2 2 2 2

Nº de Octano Motor - MON, 

mín.
- - 82 - -

Goma Atual Lavada, máx. mg/100 mL 5 5 5 5

Período de Indução a 100ºC, 

mín. 
min - 360 - 360

Corrosividade ao Cobre a 

50ºC, 3h, máx.
- 1 1 1 1

Aromáticos, máx. - 35 - 35

Olefínicos, máx. - 25 - 25

Saturados anotar anotar anotar anotar

Hidrocarbonetos: 

% volume

anotar anotar anotar anotar

Teor de Silício mg/kg anotar anotar anotar anotar

Benzeno, máx. % volume - 1 - 1

Teor de Enxofre, máx. mg/kg - 50 - 50

Pressão de Vapor a 37,8ºC kPa 45,0 a 62,0 69,0 (máx.) 45,0 a 62,0 69,0 (máx.)

Índice Antidetonante - IAD, 

mín.
- - 87 - 91

Massa específica a 20ºC kg/m³

Destilação

Teor de Etanol Anidro 

Combustível
% volume -6 -7 -6 -7

CARACTERÍSTICA UNIDADE

LIMITE

Gasolina Comum Gasolina Premium

 

Fonte: ANP,2017b 
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2.7 EFEITOS DO BENZENO NO MEIO AMBIENTE  

 O Benzeno pode ser encontrado no ambiente oriundo de fontes 

naturais, como óleos naturais, emissões gasosas de erupções vulcânicas 

ou incêndios florestais. (EPA, 1998a).  Contudo, devido a atividades 

antropogênicas, vários segmentos ambientais como o ar, a água, e o solo 

são continuamente contaminados gerando exposição a quantidades 

significativas dessa substância.  

 Anualmente estima-se que 15,8 mil toneladas de Benzeno sejam 

emitidas para a atmosfera como vapores em postos de combustíveis, 

gases provenientes da exaustão dos motores veiculares, escapes de 

processos industriais que produzem ou utilizam essa substância. Há ainda 

emissão de vapores (ou gases) de materiais que podem conter Benzeno, 

como detergentes, ceras de móveis, tintas, colas e plásticos. Além do 

fumo, que é uma das principais fontes de exposição.  (ATSDR, 2017) 

 Assim, com a presença desse contaminante na atmosfera a 

inalação de ar contaminado é o principal meio de exposição da população 

em geral2 e a exposição a um contaminante potencialmente tão perigoso 

tem despertado o interesse de diversos pesquisadores em todo mundo e 

diversos registros de sua presença foram feitos em ambientes industriais, 

urbanos e rurais.  

 LAI, H. K. et al. (2007) em seu estudo chama a atenção para a 

concentração de Benzeno em ambientes fechados, pois para adultos em 

idade produtiva cerca de 60% de seu tempo são gastos em ambiente 

fechados. Sendo assim, torna-se muito importante entender as fontes que 

interferem na exposição nesses locais. 

Outros estudos, como Cocheo et al. (2000) ainda mostram que o risco 

em ambientes fechados pode ser ainda maior. Segundo o este autor, em 

ambientes fechados, a concentração de Benzeno chegou a ser 1,5 vezes 

maior que a concentração de Benzeno ao ar livre, o que pode estar 

                                            
2
População em geral: grupo de pessoas que não são expostas ao Benzeno em seus 

postos de trabalho. 
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associado a diferentes fatores como proximidade de rodovias com 

elevado tráfego de veículos (FISCHER et al., 2000), uso de aquecedores  

a gás (HEAVNER et al., 1995), efeitos do clima na dissipação dessas 

substâncias,  uso de cigarro (HEAVNER et al., 1995; HODGSON, A. T. et 

al., 1996; EDWARDS, R. D.; JANTUNEN, M. J. 2001 LEE, S. C.; LI, W.-

M.; AO, C.-H., 2002), dentre outros.  

 Em 1996, Wallace et al. já observavam a presença de Benzeno no 

ar alveolar de pessoas comuns (que não eram expostas a esse tipo de 

substância em seus postos de trabalho) em uma concentração entre 1 - 

12 ng/L.  

 Apesar da contaminação por inalação ser a principal via de 

exposição, a via oral também é exposta com elevada frequência, devido à 

contaminação de solo e água originados de vazamentos de tanques da 

indústria petroquímica e de postos de armazenamento e distribuição de 

combustíveis. Esses vazamentos são potencialmente perigosos graças às 

propriedades físico-químicas do Benzeno inicialmente apresentadas, 

fazendo com que este possa chegar facilmente aos lençóis freáticos, 

contaminando-os. (DIONÍSIO, F. S. DE A.; ROHLFS, D. B., 2012, p.9)  

 Segundo Brito (2005), dos 30.000 postos de combustíveis 

existentes no Brasil, 20-30% possuíam algum tipo de vazamento em 

virtude da má conservação dos tanques de estocagem. Este tipo de 

vazamento expõe a população à contaminação por via oral de forma 

direta, pois não são raras as pessoas que residem próximos a esses 

postos consumirem água de poços artesianos.  

 Além disso, com a contaminação da água, alimentos que são 

irrigados também podem ser contaminados, aumentando ainda mais o 

raio afetado pela contaminação. 

 

2.8 BENZENO E A SAÚDE OCUPACIONAL 

 

 Define-se como exposição ocupacional ao Benzeno, quando um 

trabalhador está exposto à referida substância em concentrações maiores 
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que os níveis populacionais encontrados. Segundo a publicação recente 

do 12º Boletim Epidemiológico do Centro Colaborador em Vigilância aos 

Agravos à Saúde do Trabalhador, cerca de 7 milhões de trabalhadores 

ativos, formais e informais no Brasil estão envolvidos em atividades com 

potencial exposição ocupacional ao Benzeno (IBGE,2010 apud PRADO, 

A. F., 2017).  

 O Boletim aponta características dessa exposição de acordo com a 

atividade que os trabalhadores executam e seu sexo. Quanto ao sexo, 

observou-se que os homens realizam mais atividades onde há presença 

de Benzeno. Aproximadamente 71% dos trabalhadores potencialmente 

exposto são do sexo masculino sendo a maioria Mecânicos e 

Reparadores de veículos à motor (PRADO, A.F.,2017). 

 As indústrias de confecção são as principais fontes de exposição 

ao Benzeno no caso do sexo feminino, já que os óleos básicos utilizados 

no lubrificante das máquinas e motores possui Benzeno em sua 

composição.  

 

2.9 BENZENISMO 

 

 O conjunto de sintomas gerados por uma exposição crônica ou 

aguda ao Benzeno é referida na Literatura como Benzenismo (ARCURI, 

A.S.A. et al., 2012, p.21), e dado o número expressivo de pessoas 

expostas aos efeitos dessa substância, o estudo de seus efeitos à saúde 

torna-se indispensável na prevenção do câncer em trabalhadores 

 A inalação de vapores de Benzeno é a via de intoxicação principal 

e dependendo da dose, a substância é absorvida de 10 a 50% nos 

tecidos de alto teor de lipídios. A inalação é considerada via principal já 

que a respiração de um produto que se encontra no ambiente é mais 

difícil de ser controlada, se comparada ao contato e à ingestão. Outra 

característica importante é que a área de absorção do Benzeno no 

sistema respiratório é extensa.  

 Outras formas de intoxicação importantes são a ingestão e o 
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contato, onde a primeira pode causar efeitos como convulsões, vômitos, 

taquicardia, coma, entre outros, podendo levar a morte dependendo da 

concentração e quantidade ingerida.  

 No contato do corpo com o Benzeno, este é absorvido pela pele, e 

quando há um ferimento, a absorção ocorre com maior rapidez. Cada 

parte do corpo possui uma absorção diferente, onde a área do escroto 

possui alta absorção se comparada aos pé, tornozelos e palmas da mão. 

(HODGSON;LEVI, 1987 apud ARCURI, A.S.A. et al., 2012, p.13). Quando 

misturado à outras substâncias, por exemplo a Gasolina, ou como 

contaminante em solventes a absorção de Benzeno na pele se torna 

ainda mais rápida. (OSHA, 2017) 

 

 

Fonte: ARCURI, A.S.A. et al.(2012) 

Figura 2.9 - Absorção do Benzeno nas áreas do corpo  

 

 Estudos diversos demonstram a relação causal entre o Benzeno e 

leucemia, especialmente a leucemia mieloide aguda e suas variações 
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(RINSKY, Robert A., 1989) e uma das explicações para sua 

carcinogenicidade é a alteração nos cromossomos que a exposição à 

substância promove. 

O Benzenismo não possui cura, pois mesmo que se cesse a 

exposição e que o exame de sangue retorne à normalidade, a lesão na 

medula óssea é permanente. (ARCURI, A.S.A. et al., 2012, p. 26).  

O reconhecimento do efeito cancerígeno da substância se deu em 

1982, pela Agência Internacional de Pesquisas sobre Câncer (IARC), 

parte da Organização Mundial da Saúde (OMS). 

 

2.9.1 CARCINOGENICIDADE 

 

 Segundo pesquisa recente da OMS, aproximadamente 8,8 milhões 

de pessoas morrem a cada ano em decorrência de algum tipo de câncer, 

e a descoberta tardia da doença contribui de forma significativa para essa 

estatística alarmante. (WHO, 2017) 

 Uma estimativa da ocorrência do câncer devido à exposição 

ocupacional por sexo aponta que 10,8% dos casos de câncer em homens 

(excluindo pele não melanoma) e 2,2% dos casos de câncer em mulheres 

são relacionados à exposição no ambiente de trabalho. (MINISTÉRIO DA 

SAUDE, 2012, p.18) 

 De acordo com o Ministério da Saúde, “Carcinogenicidade é a 

capacidade de substâncias químicas ou outro fator ambiental induzir o 

aparecimento de neoplasias malignas.” O Benzeno, objeto de estudo 

deste trabalho, é comprovadamente capaz de induzir essas neoplasias 

tanto em sua forma pura, como em solventes, entre outros produtos. 

 Como o potencial cancerígeno do Benzeno se deve aos produtos 

do metabolismo, ele é classificado com carcinógeno de ação 

indireta/secundário. Seus metabólitos se ligam às macromoléculas como 

as proteínas e interferem em células da medula óssea, levando à um tipo 

de câncer denominado Hematológico (ou seja, presente no sangue). 

 O câncer Hematológico pode ser subdividido em Leucemia, 
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Mieloma múltiplo e Linfomas não Hodgkin. A Leucemia é uma doença 

maligna dos glóbulos brancos (leucócitos), onde um dos tipos a Leucemia 

linfoide é caracterizada pelo aumento dos linfócitos e a Leucemia 

mieloide, pelo aumento dos granulócitos. A doença ocorre de forma 

aguda ou crônica.  

 No caso do mieloma múltiplo, este se inicia nas células brancas 

que produzem anticorpos, denominadas células plasmáticas, que se 

encontram na medula óssea. A proliferação de plasmócitos infiltra a 

medula liberando substâncias que promovem a reabsorção óssea, o que 

danifica os ossos, pois promove lesões, fraturas e a osteoporose. Essa 

proliferação também dificulta que todos os elementos do sangue sejam 

produzidos normalmente  

 Por fim, o Linfoma não Hodgkin se origina nos linfonodos 

(gânglios), e compromete o sistema imunológico. O risco aumenta com a 

idade e é duas vezes maior para os homens. A frequência deste tipo de 

linfoma é maior em pessoas com imunodeficiências congênitas ou 

adquiridas como HIV/AIDS, doença celíaca, entre outras; em pessoas que 

receberam transplantes de órgãos e em pacientes com doenças 

autoimunes.  

 

2.10 PREVENÇÃO DE DOENÇAS OCUPACIONAIS 

 

 Devido aos fatos acima expostos, quando um funcionário realiza 

atividades onde é constatada a exposição ao Benzeno, a forma prevista 

por lei para prevenir o câncer é a realização de hemogramas completos 

periodicamente para apontar alterações sanguíneas decorrentes de 

efeitos na medula óssea. Além do hemograma, são realizados outros 

exames laboratoriais e clínicos, de forma periódica, para que seja possível 

a comparação pelo histórico do trabalhador. 

 A Organização Mundial da Saúde recomenda, assim com as 

Normas Regulamentadoras específicas brasileiras, que sejam realizados 

monitoramentos ambientais em ambientes de trabalho com exposição ao 
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Benzeno, além das medidas de proteção que serão abordadas com 

ênfase no Estudo de Caso do presente trabalho.  

 Infelizmente, os monitoramentos ocupacionais realizados 

atualmente, são precários em sua maioria, sendo realizados numa 

amostragem pequena e limitadas a alguns ramos/grupos ocupacionais. 

Uma razão para isso é o custo dos monitoramentos para as empresas, 

seja realizando os monitoramentos por conta própria ou contratando uma 

empresa de consultoria para tal atividade. 

 No caso de trabalhadores em Postos Revendedores de 

Combustíveis, por exemplo, o Anexo 2 na Norma Regulamentadora 9 

estabelece que estes devem realizar hemograma completo com contagem 

de plaquetas e reticulócitos, com frequência mínima semestral, 

independentemente dos outros exames previstos no Programa de 

Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO). 

 

2.11  O BENZENO E A LEGISLAÇÃO 

 

 Devido ao risco à saúde amplamente discutido no item anterior, 

foram impulsionados diversos debates a respeito do Benzeno e a saúde 

do trabalhador, levando a diversos marcos normativos, onde os principais 

serão expostos a seguir. 

 Um destaque na história das normas a respeito do Benzeno se deu 

em 1994, quando a Secretaria de Saúde e Segurança do Trabalho em 

Brasília publicou a Portaria nº 3, onde há a classificação oficial do 

Benzeno como substância cancerígena. Essa portaria, no entanto, retirou 

o limite de tolerância a esta substância, o que causa muita discussão 

ainda nos dias de hoje. 

 No Brasil, os limites de tolerância são definidos, em sua maioria, 

com base na Escola de Higiene Americana, a ACGIH – American 

Conference of Governmental Industrial Hygienists, associação de 

higienistas que promovem a proteção no ambiente de trabalho já que 

disponibilizam informação científica de referência aos profissionais da 



27 

área. 

 A ACGIH estabelece limites de exposição (os chamados “TLV”s – 

The thresholdlimit value) para agentes químicos, físicos e também para 

exposição biológica. Uma nova edição com os limites de exposição das 

substâncias químicas é publicada a cada ano, e hoje ela já possui mais 

de 600 substâncias químicas, agentes físicos e limites biológicos 

registrados.  

 Na tabela abaixo se encontram os valores de limites de tolerância 

estabelecidos pela NR-15 Portaria 3214/MTb e pela ACGIH (American 

Conference of Governmental Industrial Hygienists) para os agentes 

químicos monitorados. Estes parâmetros podem ser definidos como 

segue: 

 LT - Limite de Tolerância definido pela NR-15 “como a 

concentração ou intensidade máxima ou mínima, relacionada com a 

natureza e o tempo de exposição ao agente, que não causará dano à 

saúde do trabalhador, durante a sua vida laboral”; 

 

 VM - Definido pela NR-15 como “o valor máximo de concentração 

que não poderá ser ultrapassado em momento algum da jornada de 

trabalho sob a pena de ser considerada como situação de risco grave e 

iminente”; 

 

 TLV-TWA (Threshold Limit Value - Time Weighted Average) - 

Definido pela ACGIH como o “limite médio de concentração que acredita-

se que a maioria dos trabalhadores pode permanecer exposto durante o 

período laboral sem causar danos à saúde”; 

 

 TLV-STEL (Threshold Limit Value - Short-term Exposure Limit) - 

Representa um máximo valor de concentração que os trabalhadores 

podem ficar expostos por um curto período de tempo (15 minutos). 

 
 Os valores da ACGIH foram extraídos do Livreto Limites de 

Exposição para Substâncias Químicas e Agentes Físicos e Índices 

Biológicos de Exposição (BEIs). 
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Tabela 3 - Limites de Exposição Ocupacional 

AGENTE 

QUÍMICO 

LT (NR-15) VM (NR-15) 
TLV-TWA 

(ACGIH) 

TLV-STEL 

(ACGIH) 

ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 

Benzeno 
1,0 

VRT* 
3,19 - - 

0,44 

A1** 
1,6 2,5 8 

Gasolina - - - - 264 783 440 1302 

Tolueno 78 290 - - 20 - - - 

Xilenos 78 340 - - 100 - 150 - 

Diesel - - - - - 100 - - 

* VRT - Valor de Referência Tecnológico, de acordo com a NR-15 Anexo no 13-A; 
**A1 - A1 – Substância carcinogênica para o ser humano, de acordo com estudos 
epidemiológicos. 

 

 Devido à Portaria nº 3 e sua polêmica em relação às condições de 

trabalho e a falta de um limite de exposição, um grupo foi estabelecido 

para chegar a um acordo entre empresários e trabalhadores quanto à 

exposição ao Benzeno. Este grupo elaborou, assim, o Anexo 13-A da 

Norma Regulamentadora nº 15 - Atividades E Operações Insalubres, 

extremamente detalhados, e o Acordo. 

 O Acordo e a legislação constam no livro “Acordo e legislação 

sobre Benzeno”, que prevê penalidades, ações e atribuições para garantir 

que a exposição ocupacional ao Benzeno seja adequada à saúde do 

trabalhador, sendo aplicados às empresas que “produzem, transportam, 

armazenam, manipulam ou utilizam o Benzeno e suas misturas líquidas 

contendo 1% ou mais de volume”. 

 Segundo Danilo Costa (FUNDACENTRO, 2016, p. 139), “os 

principais instrumentos criados no Acordo foram: a Comissão Nacional 

Permanente, o Grupo de Representação dos Trabalhadores, o Certificado 

de Utilização Controlada, as Penalidades e a Multa e Suspensão do 

Cadastramento. Além disso, no Anexo 13-A foi criado o Cadastramento 
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Obrigatório, o Programa de Prevenção da Exposição Ocupacional ao 

Benzeno, que é o PPEOB e o VRT, Valor de Referência Tecnológica, que 

veio substituir o limite de tolerância e a limitação do uso do Benzeno” 

 A Suspensão do cadastramento é uma penalidade importante, já 

que as empresas que não o possuem não podem comprar nem 

comercializar o Benzeno, pois o que está fora do cadastramento é ilegal. 

No caso das multas, estas são aplicadas pelo Ministério do Trabalho. 

 Um melhor panorama quanto ao Benzeno e seus marcos 

normativos é apresentado no quadro a seguir: 
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Tabela 4 - Marco normativo sobre Benzeno no Brasil de 1978 a 2016 

Item Normas Data Objeto Designação 

1 
Portaria nº 

3.214 
08/06/1978 

Aprova as NR, 

Publica o Anexo 13 

- Atividades e 

operações 

insalubres. 

TEM 

2 Portaria nº 03 28/04/1982 

Proíbe a fabricação 

de produtos que 

contenham 

“Benzeno”. Admite 

a presença de 1% 

em volume. 

MTE 

3 Decreto nº 157 02/07/1991 

Promulga a 

Convenção nº 139 

da OIT. Prevenção 

e controle de riscos 

causados por 

agentes 

cancerígenos. 

Presidência 

da 

República 

4 Portaria nº 3 10/03/1994 

Propõe incluir o 

Benzeno enquanto 

substância 

cancerígena no 

Anexo 13 da NR 

15. 

MTE 

5 Portaria nº 10 08/09/1994 

Institui o Grupo de 

Trabalho Tripartite 

sobre Benzeno 

MTE 

6 
Decreto nº 

1.253 
27/04/1994 

Promulga a 

Convenção nº 136 

da OIT. Proteção 

contra riscos de 

intoxicação 

provocados por 

Benzeno. 

Presidência 

da 

República 
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7 Decreto nº 67 04/05/1995 

Aprova o texto da 

Convenção nº 170 

da OIT, sobre 

segurança na 

utilização de 

produtos químicos. 

Presidência 

da 

República 

8 

Acordo 

Nacional do 

Benzeno 

28/09/1995 

Acorda 

compromissos de 

restrição da 

exposição e uso do 

Benzeno. Constitui 

a CNPBz e GTBs. 

MTE 

MS 

MPAS 

9 Portaria nº 14 20/12/1995 

Altera o item 

“Substâncias” para 

“Substâncias 

Cancerígenas” do 

Anexo 13 da NR 15 

MTE 

10 

Instrução 

Normativa Nº 

01 

20/12/1995 

Aprova avaliação 

das concentrações 

de Benzeno em 

ambientes de 

trabalho 

MTE 

11 

Instrução 

Normativa 

Intersetorial nº 

02 

20/12/1995 

Aprova a vigilância 

da saúde dos 

trabalhadores na 

prevenção da 

exposição 

ocupacional ao 

Benzeno 

MTE 

12 Portaria nº 1 18/03/1996 
Instala a CNPBz na 

Fundacentro/SP. 
MTE 

13 Portaria nº 27 08/05/1998 

Estabelece os 

prazos para 

substituição do 

Benzeno na 

produção de álcool 

anidro. 

MTE 
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14 
Decreto nº 

2.657 
03/07/1998 

Promulga a 

Convenção nº 170 

da OIT, relativa à 

Segurança na 

utilização de 

produtos químicos 

no trabalho. 

Presidência 

da 

República 

15 
Ordem de 

Serviço nº 607 
05/08/1998 

Aprova Norma 

Técnica sobre 

Intoxicação 

Ocupacional/ 

Benzeno. 

Caracteriza 

benzenismo. 

MPS 

16 Portaria nº 29 09/02/1999 

Regulamenta 

atividade de 

distribuição de 

combustíveis 

líquidos e outros 

combustíveis 

ANP 

17 Portaria nº 63 08/04/1999 

Condiciona 

anuência prévia da 

ANP ao 

fornecimento de 

solventes no 

mercado 

ANP 

18 
Portaria nº 

1.339 
18/11/1999 

Institui a Lista de 

Doenças 

relacionadas ao 

Trabalho, no SUS. 

MS 

19 Portaria nº 72 26/04/2000 

Regulamenta 

procedimentos ao 

distribuidor de 

combustíveis e 

outros, para 

aquisição de 

gasolina. 

ANP 
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20 Portaria nº 248 31/10/2000 

Regulamenta 

controle da 

qualidade do 

combustível 

automotivo líquido. 

ANP 

21 Decreto nº 246 28/06/2001 

Ratifica a 

Convenção 174 da 

OIT sobre 

acidentes 

ampliados. 

Poder 

Legislativo 

22 
Portaria nº 

1969 
25/10/2001 

Torna obrigatório 

no SUS informar o 

agente causador 

de acidentes e 

doenças do 

trabalho. 

MS 

23 Portaria nº 33 20/10/2001 

Consulta pública 

para reduzir o teor 

máximo de 

Benzeno em 

produtos acabados 

de 1% em volume 

para 0,1% (v/v), e 

de obrigatoriedade 

da rotulagem 

padronizada. 

MTE 

24 Portaria nº 34 20/10/2001 

Protocolo que 

determina 

utilização de 

indicador biológico 

de exposição 

ocupacional ao 

Benzeno. 

MTE 
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25 Portaria nº 309 27/12/2001 

Regula 

especificações das 

gasolinas, teor do 

Benzeno e 

obrigações do 

controle da 

qualidade. Integra 

Regulamento 

Técnico nº 5/2001. 

ANP 

26 Portaria nº 310 27/12/2001 

Especifica 

comercialização de 

óleo diesel e define 

controle de 

qualidade do 

produto. 

ANP 

27 
Decreto nº 

4.085 
15/01/2002 

Promulga a 

Convenção nº 174 

da OIT e a 

Recomendação  nº 

181 sobre a 

Prevenção de 

Acidentes 

Industriais Maiores. 

Presidência 

da 

República 

28 Portaria nº 5 21/03/2002 

Prorroga prazo 

para reduzir o teor 

de Benzeno em 

produtos acabados 

de 1% (v/v) para 

0,1% (v/v) 

MTE 
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29 

Norma 

Técnica 

 nº 07 

12/09/2002 

Abrangência do 

campo de 

aplicação do 

acordo e legislação 

do Benzeno. 

MTE 

30 
Resolução nº 

252 
16/09/2003 

Proíbe produtos 

que contenham o 

Benzeno em sua 

composição, 

admitida a 

presença de 0,1% 

(v/v). 

Agencia 

Nacional de 

Vigilância 

Sanitária 

(Anvisa)/MS 

31 

Portaria 

Interministerial  

nº 775 

28/04/2004 

Estabelece prazos 

para redução da 

concentração de 

0,8% a 0,1% (v/v) 

de Benzeno em 

produtos acabados. 

Para combustíveis 

admite 1% (v/v). 

MS/MTE 

32 Portaria nº 776 28/04/2004 

Regulamenta 

procedimentos 

relativos à 

vigilância da saúde 

dos trabalhadores 

expostos ao 

Benzeno 

MS 
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33 Portaria nº 777 28/04/2004 

Dispõe sobre 

procedimentos 

para notificação 

compulsória de 

agravos à saúde do 

trabalhador no 

SUS. Inclui 

exposição ao 

Benzeno. 

MS 

34 

Norma 

Técnica 

 nº 30 

23/11/2004 

Revisa o capítulo V 

do Acordo Nacional 

do Benzeno – Da 

participação dos 

Trabalhadores 

MTE 

35 
Instrução 

Normativa nº 1 
07/03/2005 

Define 

competências da 

União, estados, 

municípios na área 

de vigilância em 

saúde ambiental 

para prevenção e 

controle de fatores 

de risco. Inclui 

exposição ao 

Benzeno 

MS/SVS 

36 Portaria nº 207 11/03/2011 

Procedimentos de 

cadastramento das 

empresas usuárias 

de Benzeno 

MTE 
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37 Portaria nº 252 04/08/2011 

Constitui a 

Subcomissão de 

Postos 

Revendedores de 

Combustíveis 

MTE 

38 Portaria nº 57 20/10/2011 

Regula 

especificações das 

gasolinas e teor de 

Benzeno. Revoga a 

Resolução 309 

(2011) 

ANP 

39 Portaria nº 291 08/12/2011 

Altera o Anexo 13-

A (Benzeno) da NR 

15 - Atividades e 

Operações 

Insalubres (NR 7 e 

NR 9). 

MTE 

40 Portaria nº 308 29/02/2012 

NR 20 – Segurança 

e saúde no 

Trabalho com 

inflamáveis e 

combustíveis. 

Secretaria 

de  Inspeção 

do  Trabalho 

(SIT)/MTE 

41 
Resolução nº 

40 
25/10/2013 

Regula 

especificações das 

gasolinas e teor de 

Benzeno. Revoga a 

Resolução 57 

(2011) 

ANP 
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42 
Resolução nº 

41 
05/11/2013 

Atualiza arcabouço 

legal dos PRC. 

Institui as 

Instalações de 

Abastecimento de 

Combustíveis como 

campo de 

aplicação de saúde 

e segurança. 

ANP 

43 
Resolução nº 

57 
17/10/2014 

Atualiza arcabouço 

legal dos PRC. 

Altera a Resolução 

41 (2013). 

ANP 

44 
Portaria nº 

1.109 
21/09/2016 

Aprova o Anexo 2 – 

Exposição 

Ocupacional ao 

Benzeno em 

Postos 

Revendedores de 

Combustíveis 

(PRC), da NR 9 – 

Programa de 

Prevenção de 

Riscos Ambientais 

(PPRA) 

MTE 

Fonte: MENDES, M. et al. (2017). 

 

O Anexo 2 da NR 9, que será discutido amplamente a seguir, foi 

um dos marcos normativos mais significativos para os Postos 

Revendedores de Combustíveis e guiará o presente trabalho em um 

estudo de caso referente à sua aplicação e importância.
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3 METODOLOGIA 

 

 A metodologia do presente trabalho consistiu em constante revisão 

da Literatura a respeito do Benzeno, com foco principal nos postos de 

Gasolina. Os principais recursos utilizados foram: 

 

 Artigos Científicos Nacionais e Internacionais disponíveis no Portal 

de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES); 

 

 Livros, em grande parte aqueles disponibilizados na internet; 

 

 Normas regulamentadoras, Portarias, Decretos, entre outros 

componentes da Legislação específicos para o Benzeno ou em 

conjunto com outras substâncias cancerígenas;  

 

 Sites nacionais e internacionais de grandes organizações como a 

OMS - Organização Mundial da Saúde e portais para acesso à 

artigos e revistas científicas. 

 

 Utilizando as ferramentas acima expostas foi possível elaborar a 

Revisão Bibliográfica e assim, abordar os principais temas referentes à 

exposição ocupacional ao Benzeno. 

 O Estudo de caso a seguir tem como referências principais o 

Anexo 2 da Norma Regulamentadora nº 9 (Programa De Prevenção De
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 Riscos Ambientais), denominado Exposição Ocupacional ao Benzeno 

em Postos Revendedores de Combustíveis e a Portaria nº 1.109 que 

aprova o Anexo e estabelece os prazos de cumprimento dos itens da 

norma. 

 O Estudo consiste na exposição do Anexo, destacando os pontos 

principais e mais discutidos atualmente.
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4 ESTUDO DE CASO 

 

 O Benzeno, além de amplamente utilizado na indústria, é alvo de 

debate quanto à sua presença nos combustíveis principalmente quanto 

aos seus riscos à Saúde, como o Benzenismo. Assim, dentre os muitos 

marcos regulatórios, um Anexo à Norma Regulamentadora 9 foi criado 

exclusivamente para estabelecer novos critérios nos Postos de Gasolina, 

juntamente à Portaria que estabelece prazos para tais mudanças. 

 É importante salientar que os requisitos presentes na Norma são 

complementares à legislação de Segurança e Saúde no Trabalho que 

estão em vigor e também devem ser cumpridas. 

 O Anexo 2 da NR 9, criado em 2016, é intitulado “Exposição 

Ocupacional ao Benzeno em Postos Revendedores de Combustíveis” 

onde constam os tópicos abaixo (MINISTÉRIO DO TRABALHO, 2016): 

 

1. Objetivo e Campo de Aplicação 

2. Responsabilidades 

3. Dos Direitos dos Trabalhadores 

4. Da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA 

5. Da Capacitação dos Trabalhadores 

6. Do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - 

PCMSO 

7. Da Avaliação Ambiental 

8. Procedimentos Operacionais
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9. Atividades Operacionais 

10. Ambientes de Trabalho Anexos 

11. Uniformes 

12. Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 

13. Sinalização referente ao Benzeno 

14. Controle Coletivo de Exposição durante o abastecimento 

 

 No Item 1, define-se Posto Revendedor de Combustível (PRC) 

como: “estabelecimento localizado em terra firme que revende, a varejo, 

combustíveis automotivos e abastece tanque de consumo dos veículos 

automotores terrestres ou em embalagens certificadas pelo INMETRO.” 

 O item 2 aponta as responsabilidades tanto do empregador quanto 

do empregado. O empregador deve garantir que o Anexo seja cumprido, 

obedecendo os itens e garantindo que os empregados e empresas 

contratadas sigam o que foi estabelecido pela norma.  

 No caso das empresas contratadas, deve haver no contrato uma 

cláusula sobre a obrigatoriedade em serem cumpridas as medidas de 

Saúde e Segurança do Trabalho presentes no Anexo 2. Quanto aos 

contratos vigentes, é necessário adequá-los à norma. 

 As empresas contratadas devem ser informadas dos riscos 

potenciais e medidas preventivas em relação ao Benzeno na área de 

suas atividades. 

 As atividades com risco grave e iminente à segurança ou saúde 

dos trabalhadores deverão ser interrompidas e, quando qualquer 

atividade relacionada ao Benzeno que possa afetar a saúde e segurança 

dos trabalhadores, estes devem receber informações a respeito dos riscos 

potenciais e medidas preventivas a serem tomadas. 

 Para que os trabalhadores estejam cientes dos produtos utilizados, 

as Fichas de Segurança de Produto Químico – FISPQs devem estar 

disponíveis, podendo ser consultadas sempre que necessário. O 

trabalhador também deve ter conhecimento dos procedimentos 

operacionais existentes para ciência dos riscos ao Benzeno na atividade e 

as medidas de prevenção adequadas. 
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 A norma também aponta que, na presença dos órgãos 

fiscalizadores competentes, devem ser disponibilizadas todas as 

informações necessárias pelo empregador. 

 Dentre as responsabilidades dos trabalhadores, está a de zelar 

pela sua segurança e saúde e frisa-se a que o trabalhador também deve 

zelar pela segurança e saúde de terceiros que podem ser afetados pela 

exposição ao Benzeno, como os clientes do PRC. Para o zelo de sua 

saúde e segurança, a norma afirma que os EPIs devem ser utilizados 

apenas para a finalidade estabelecida, devem ser guardados e 

conservados pelo trabalhador e utilizados do modo determinado pelo 

empregador. Qualquer alteração no EPI, em que o equipamento se tornar 

impróprio para o uso, deve ser comunicada ao empregador 

 O trabalhador, ao ver uma situação de risco grave e iminente para 

si ou para terceiros deve comunicar seu superior hierárquico 

imediatamente. Outra recomendação importante é que no caso de 

respingos e extravasamentos não deve ser utilizada flanela, estopa ou 

tecidos similares para contê-los.  

 Após definir a responsabilidade dos trabalhadores, o item 3 

estabelece os direitos dos trabalhadores. Como dito anteriormente, os 

trabalhadores devem ser informados pelo empregador dos riscos 

potenciais de exposição ao Benzeno que possam afetar sua segurança e 

saúde, assim como devem ser informadas as medidas preventivas 

adequadas. 

 A norma afirma que o trabalhador tem o direito de suspender uma 

tarefa quando julgar, com convicção, que essa atividade possui risco 

grave e iminente à sua saúde e segurança (ou de terceiros), informando 

imediatamente a situação a seu superior hierárquico. O superior deve 

avaliar a situação de forma a tomar as medidas corretivas, se 

necessárias, e manter a suspensão da tarefa até que a situação seja 

normalizada. 

 A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, presente na 

Norma Regulamentadora 5 (Comissão Interna de Prevenção de 
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Acidentes), é o foco do item 4 do Anexo. Neste item destaca-se que o 

treinamento dado aos membros da CIPA nos PRCs, por operarem com 

combustíveis contendo Benzeno, deve enfatizar os riscos da exposição 

ocupacional à substância, bem como as medidas preventivas ideais. 

Segundo a NR 5: 

O treinamento para a CIPA deverá contemplar, no mínimo, os 

seguintes itens: 

 

a) estudo do ambiente, das condições de trabalho, bem como 

dos riscos originados do processo produtivo;  

b) metodologia de investigação e análise de acidentes e 

doenças do trabalho;  

c) noções sobre acidentes e doenças do trabalho decorrentes 

de exposição aos riscos existentes na empresa;  

d) noções sobre a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – 

AIDS, e medidas de prevenção;  

e) noções sobre as legislações trabalhista e previdenciária 

relativas à segurança e saúde no trabalho; 

f) princípios gerais de higiene do trabalho e de medidas de 

controle dos riscos;  

g) organização da CIPA e outros assuntos necessários ao 

exercício das atribuições da Comissão.  

 

 O item 5 trata da capacitação dos trabalhadores, onde o subitem 

5.1 foi inserido Portaria MTE nº 1.109/2016 em 22/09/2016, e só entrará 

em vigor após 24 meses . Este Subitem estabelece que deve ser 

fornecida uma capacitação de pelo menos 4 horas para os trabalhadores 

que executem suas atividades com risco de exposição ocupacional ao 

Benzeno, renovada a cada 2 anos, com a possibilidade de ser realizada à 

distância, caso estabelecido em acordo ou convenção coletiva. 

 Os itens da capacitação devem abranger os riscos e vias de 

absorção do Benzeno; conceitos de seu monitoramento ambiental, 

biológico e na saúde; sinais e sintomas de intoxicação ocupacional; 

prevenção; procedimentos no caso de emergências; dispositivos legais; 

bem como as atividades de risco, características das instalações e pontos 

http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/Orgaos/MTE/Portaria/P1109_16.html
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onde há possível emissão de Benzeno. 

 Essa capacitação deve priorizar a identificação de situações de 

risco nas atividades críticas, bem como as medidas preventivas. Quanto 

às atividades críticas, a norma aponta: 

 

a) conferência do produto no caminhão-tanque no ato do 

descarregamento; 

b) coleta de amostras no caminhão-tanque com amostrador 

específico;  

c) medição volumétrica de tanque subterrâneo com régua;  

d) estacionamento do caminhão, aterramento e conexão via 

mangotes aos tanques subterrâneos;  

e) descarregamento de combustíveis para os tanques 

subterrâneos;  

f) desconexão dos mangotes e retirada do conteúdo residual;  

g) abastecimento de combustível para veículos;  

h) abastecimento de combustíveis em recipientes certificados;  

i) análises físico-químicas para o controle de qualidade dos 

produtos comercializados;  

j) limpeza de válvulas, bombas e seus compartimentos de 

contenção de vazamentos 

k) esgotamento e limpeza de caixas separadoras;  

l) limpeza de caixas de passagem e canaletas;  

m) aferição de bombas de abastecimento;  

n) manutenção operacional de bombas;  

o) manutenção e reforma do sistema de abastecimento 

subterrâneo de combustível (SASC);  

p) outras operações e atividades passíveis de exposição ao 

Benzeno.  

 

 A norma abrange o PCMSO – Programa de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional, afirmando que, para trabalhadores do PRC expostos 

ao Benzeno, o hemograma completo com contagem de plaquetas e 

reticulócitos deve ser no mínimo semestral. É importante salientar de que 

esse exame não exclui os demais exames previstos no PCMSO. 

 Caso um colaborador seja dispensando do exame semestral acima 
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citado, esta dispensa deve ser justificada no PPRA - Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais e PCMSO do Posto.  

 Quanto ao resultado desses exames, serão organizados em séries 

históricas para melhor acompanhamento no caso de alterações e devem 

ficar em poder do médico que coordena o PCMSO, que irá repassá-lo ao 

próximo coordenador caso saia da função. Os trabalhadores devem 

receber semestralmente o resultado destes hemogramas junto à série 

histórica atualizada, mediante recibo, após no máximo 30 dias do 

resultado. O colaborador, ao encerrar seu contrato de trabalho, deve 

receber sua série histórica.  

 Segundo o Anexo, “Aplicam-se aos trabalhadores dos PRC as 

disposições da Portaria n.° 776, de 28/04/2004, do Ministério da Saúde, e 

suas eventuais atualizações, especialmente, no que tange aos critérios de 

interpretação da série histórica dos hemogramas.” 

 Outro documento importante para a unidade, o PPRA, é abordado 

no item 7 do Anexo. Este item afirma que o PPRA deve possuir o 

reconhecimento dos setores, operações, áreas, equipamentos e 

procedimentos onde há possibilidade de exposição pelo Benzeno no 

combustível líquido, seja pela pele ou em via respiratória. Essas 

informações não devem abranger somente os procedimentos em sua 

operação normal, mas também aqueles em situações de emergência e 

manutenções. 

 A respeito dos procedimentos operacionais existentes no PRC, o 

item 8, trata de formalizar os principais procedimentos que devem estar à 

disposição dos funcionários com suas medidas preventivas. Devem-se 

manter esses procedimentos por escrito, no PRC para possíveis 

fiscalizações e consulta dos funcionários. Estes também poderão ser 

incluídos no documento que possui os procedimentos operacionais da 

NR-20 (Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis) 

no item 20.7.1. 

 A seguir, são descritos os procedimentos destacados pela norma: 
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a) abastecimento de veículos com combustíveis líquidos 

contendo Benzeno; 

b) limpeza e manutenção operacional de: 

 - reservatório de contenção para tanques (sump de tanque);  

- reservatório de contenção para bombas (sump de bombas);  

- canaletas de drenagem;  

- tanques e tubulações;  

- caixa separadora de água-óleo (SAO);  

- caixas de passagem para sistemas eletroeletrônicos;  

- aferição de bombas.  

c) de emergência em casos de extravasamento de 

combustíveis líquidos contendo Benzeno, atingindo pisos, 

vestimentas dos trabalhadores e o corpo dos trabalhadores, 

especialmente os olhos;  

d) medição de tanques com régua e aferição de bombas de 

combustível líquido contendo Benzeno;  

e) recebimento de combustíveis líquidos contendo Benzeno, 

contemplando minimamente:  

- identificação e qualificação do profissional responsável pela 

operação;  

- isolamento da área e aterramento;  

- cuidados durante a abertura do tanque;  

- equipamentos de proteção coletiva e individual; - coleta, 

análise e armazenamento de amostras;  

- descarregamento. 

f) manuseio, acondicionamento e descarte de líquidos e 

resíduos sólidos contaminados com derivados de petróleo 

contendo Benzeno.  

 

 Algumas atividades, quando realizadas por empresas contratadas, 

necessitam da apresentação do procedimento operacional a ser realizado 

juntamente dos riscos e medidas preventivas no que se refere ao 

Benzeno. Estas atividades são: 
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Troca de tanques e linhas;  

manutenção preventiva e corretiva de equipamentos;  

sistema de captação e recuperação de vapores;  

teste de estanqueidade;  

investigação para análise de risco de contaminação de solo;  

remediações de solo.  

 
 A medição do estoque, realizada normalmente por régua, é alvo do 

Anexo, que afirma que os Postos cuja operação for iniciada após a 

vigência deste item (9), devem utilizar o sistema eletrônico de medição. A 

Portaria MTb n.º 1.109, de 21 de setembro de 2016 estabelece o prazo 

para a mudança nos postos já em operação. 

 Para que seja viável a instalação do sistema eletrônico de medição 

é necessário que o tanque possua boca de visita, logo no caso dos postos 

não adequados a este sistema, deve ser realizada a troca dos tanques. 

 Para aferir um sistema eletrônico ou no caso de pane temporária 

do mesmo, é permitido medição com régua, além do caso de avaliação de 

possível drenagem ou para fins de estanqueidade. O item 12 do Anexo 

prevê os EPIS obrigatórios no caso de medição com régua. 

 O item 9 também estabelece que os bicos deverão ser automáticos 

no abastecimento de combustíveis com Benzeno em sua composição. E 

proíbe diversas atividades com os combustíveis contendo Benzeno, a 

seguir: 

 

 

a) transferência de combustível líquido contendo Benzeno de 

veículo a veículo automotor ou de quaisquer recipientes para 

veículo automotor com uso de mangueira por sucção oral;  

b) transferência de combustível líquido contendo Benzeno 

entre tanques de armazenamento por qualquer meio, salvo em 

situações de emergência após a adoção das medidas de 

prevenção necessárias e com equipamentos intrinsecamente 

seguros e apropriados para áreas classificadas;  

c) armazenamento de amostras coletadas de combustíveis 

líquidos contendo Benzeno em áreas ou recintos fechados 
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onde haja a presença regular de trabalhadores em quaisquer 

atividades;  

d) enchimento de tanques veiculares após o desarme do 

sistema automático, referido no item 9.4, exceto quando ocorrer 

o desligamento precoce do bico, em função de características 

do tanque do veículo;  

e) comercialização de combustíveis líquidos contendo Benzeno 

em recipientes que não sejam certificados para o seu 

armazenamento;  

f) qualquer tipo de acesso pessoal ao interior de tanques do 

caminhão ou de tubulações por onde tenham circulado 

combustíveis líquidos contendo Benzeno;  

g) abastecimento com a utilização de bicos que não disponham 

de sistema de desarme automático. 

 

 

 Como exposto anteriormente, o Anexo proíbe o uso de flanela, 

estopa e tecidos similares, especificando no item 9 que no caso do 

extravasamento de combustíveis contendo Benzeno, ou do respingo 

destes, deverá ser utilizado material próprio para esta utilidade. O material 

previsto se trata de toalha de papel absorvente, que deve ser utilizada 

junto às luvas impermeáveis próprias para limpeza de tal substância.  

 Também é destacado que esse papel absorvente só pode ser 

usado uma vez, descartado em local apropriado próximo à operação.  

 Por fim, quanto às análises em combustíveis contendo Benzeno, a 

ventilação é um item primordial, além da distância do local de análise dos 

demais setores de trabalho como os de refeição e vestiário. Caso o local 

de análise não seja ventilado de forma adequada, será necessária a 

instalação de um exaustor ou capela com exaustão. 

 Os ambientes de trabalho Anexos, como locais de refeições, 

vestiário, lojas de conveniência entre outros, compõe o item 10, que 

afirma que o PRC deve possuir um local para armazenar amostras de 

combustíveis que possuem Benzeno em local afastado desses ambientes 

Anexos. Os ambientes internos Anexos às áreas de abastecimento, 

descarregamento e de respiros de tanques foram as destacadas no 
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Anexo. 

 O ambiente Anexo deve ter sua qualidade do ar garantida, onde os 

sistemas de climatização devem ser instalados de tal forma, que os 

vapores dos combustíveis líquidos contendo Benzeno não contaminem o 

ambiente interno. 

 O uniforme possui destaque na norma, pois além das disposições 

previstas na NR 24 (Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de 

Trabalho), como a separação do uniforme das vestimentas comuns, o 

Anexo prevê que cabe ao empregador fornecer de forma gratuita o 

uniforme e calçados adequado aos riscos ocupacionais ao Benzeno. 

 A limpeza dos uniformes, responsabilidade do empregador, deve 

ser realizada mínimo de forma semanal. Além disso, um conjunto extra de 

uniforme, para pelo menos 1 terço dos funcionários expostos ao Benzeno, 

deve estar disponível no PRC no caso de contaminação do uniforme 

principal.  

 Além das disposições da NR 6 (Equipamentos de Proteção 

Individual), alguns adicionais quanto aos EPIs de funcionários expostos 

direta e indiretamente ao Benzeno são adicionados pela norma, como o 

uso de respirador facial de face inteira com filtros para vapores orgânicos 

e equipamentos para proteger a pele no caso das seguintes atividades 

críticas: 

 

 

 a) conferência do produto no caminhão-tanque no ato do 

descarregamento; 

b) coleta de amostras no caminhão-tanque com amostrador 

específico; 

c) medição volumétrica de tanque subterrâneo com régua; 

d) estacionamento do caminhão, aterramento e conexão via 

mangotes aos tanques subterrâneos; 

e) descarregamento de combustíveis para os tanques 

subterrâneos; 

f) desconexão dos mangotes e retirada do conteúdo residual; 

g) abastecimento de combustível para veículos; 
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h) abastecimento de combustíveis em recipientes certificados; 

i) análises físico-químicas para o controle de qualidade dos 

produtos comercializados; 

j) limpeza de válvulas, bombas e seus compartimentos de 

contenção de vazamentos; 

k) esgotamento e limpeza de caixas separadoras; 

l) limpeza de caixas de passagem e canaletas; 

m) aferição de bombas de abastecimento; 

n) manutenção operacional de bombas; 

o) manutenção e reforma do sistema de abastecimento 

subterrâneo de combustível (SASC); 

p) outras operações e atividades passíveis de exposição ao 

benzeno.  

 

(...) 

 

12.1.1 Os trabalhadores que realizem, direta ou indiretamente, 

as atividades críticas listadas no subitem 5.1.1.1, exceto as 

alíneas "d", "g" e "h", e, inclusive, no caso de atividade de 

descarga selada, alínea "e", devem utilizar equipamento de 

proteção respiratória de face inteira, com filtro para vapores 

orgânicos, assim como, equipamentos de proteção para a pele. 

(Alterado pela Portaria MTb n.º 871, de 06 de julho de 2017) 

 

 

 Os filtros devem ser substituídos obrigatoriamente de forma 

periódica, de acordo com as instruções do fabricante IN n.º 01/94 do MTE. 

 As atividades críticas que não foram citadas ficam dispensadas do 

uso de respirador. Além das atividades descritas acima, o equipamento 

respiratório só poderá ser utilizado, provisoriamente, quando o exaustor 

previsto anteriormente para a sala de análises estiver em manutenção.  

 Outro protetor respiratório pode ser utilizado quando a mudança 

impactar em maior proteção ao colaborador. 

 Passa a ser obrigatória, em local visível, a sinalização com os 

dizeres: “A GASOLINA CONTÉM BENZENO, SUBSTÂNCIA 

CANCERÍGENA. RISCO À SAÚDE”, na altura das bombas de 
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abastecimento combustível contendo Benzeno. A dimensão deverá ser de 

20 x 14 cm. 

 Mediante os prazos da Portaria, deverá ser instalado no PRC o 

sistema de recuperação de vapores. A definição deste sistema segundo a 

norma é de:   

 

 

Sistema de captação de vapores, instalado nos bicos de 

abastecimento das bombas de combustíveis líquidos contendo 

Benzeno, que direcione esses vapores para o tanque de 

combustível do próprio PRC ou para um equipamento de 

tratamento de vapores. 

 

 No caso dos PRC novos, aprovados e construídos 3 anos após a 

norma ser publicada, estes já devem conter o sistema de recuperação de 

vapores.
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5 RESULTADOS E DICUSSÃO 

 

 De acordo com o Estudo de caso, o Anexo referente aos postos de 

combustíveis possui diversos itens com objetivo principal de garantir um 

melhor ambiente de trabalho no Postos, tanto para o empregador, como 

para os empregados e consumidores.  

 O capítulo que ora se apresenta, tem como objetivo discutir e 

avaliar os itens da norma de maior relevância do ponto de vista da 

engenharia, segurança e economia.  

 Analisando a norma, quanto às responsabilidades citadas no item 

2, nota-se avanço na política de segurança do trabalho nos postos, já que 

passa a ser exigido um maior esclarecimento para os trabalhadores 

quanto às atividades que executam e riscos relacionados, visando o 

conhecimento das medidas preventivas e assegurando, que no caso de 

atividades de potencial risco o trabalhador deve estar à vontade para 

interrompê-las caso julgue necessário. 

 Além disso, pensando em toda a cadeia produtiva, as 

responsabilidades das empresas contratadas foram enfatizadas, já que o 

ambiente de trabalho é o mesmo.  

 Ao citar os EPIs, é enfatizado que seu uso deve estar de acordo 

com a função que empregador determinou, logo é importante que sejam 

realizados periodicamente treinamentos referentes ao uso dos EPIs, já 

que estudos comprovam que muitos dos acidentes que ocorrem no 

trabalho são por uso inadequado dos EPIs e não só pela ausência deles. 

(ARCURI, A.S.A. et al., 2012, p.12)
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 O hábito de limpar respingos e extravasamentos de combustível 

com flanela, para após isso, colocá-la em bolsos ou próximo ao corpo, 

promove o contato do combustível com a pele e tecidos de uso diário, 

promovendo uma exposição inadequada.  Assim, o uso de materiais 

descartáveis, substituindo a estopa, flanela e similares, previsto na norma, 

requer a reeducação de empregados na adequação da norma, por ser 

importante para uma menor exposição e contato com o Benzeno. 

 Quanto às obrigações da CIPA de Postos de Combustíveis, a 

norma cita a importância de se enfatizar no treinamento dessa comissão, 

os riscos relativos ao Benzeno. Apesar de um treinamento já ser previsto 

na norma específica da CIPA, a ênfase no Benzeno é importante pra os 

membros da comissão que atuam em postos, já que seus membros tem 

papel importante na cultura organizacional da empresa, sendo referência 

para os empregados quanto à procedimentos e medidas a serem 

executadas. 

 A capacitação prevista no item 5, apesar da carga horário baixa (4 

horas), surge como uma iniciativa importante, visto que atualmente não há 

obrigatoriedade em se falar sobre o Benzeno e seus riscos em tantos 

aspectos com os funcionários dos PRCs.  

 Este curso deve ser ministrado preferencialmente por profissionais 

da Engenharia de Segurança e Médicos do Trabalho. O curso não se 

trata de um item muito custoso pois ele pode ser ministrado para alguns 

funcionários, que em seguida replicam as informações para os demais. 

Isso evita os custos já que nem sempre todos podem assistir num mesmo 

horário e cada colaborador novo deverá receber a capacitação, e dessa 

forma, o replicador da empresa pode repassá-lo sem custos adicionais.  

 O ensino a distância é discutível, pois nem sempre é realizado com 

a mesma seriedade, porém aumenta a abrangência da informação. 

 Quanto ao PPRA, não houve grande mudança já que a 

identificação dos riscos deve ocorrer neste documento. Vemos que o 

Anexo apenas formaliza a obrigatoriedade em se informar os riscos para o 
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Benzeno, já que se trata de um risco importante no caso dos postos e 

deve estar presente no PPRA. 

 O item 8 sobre procedimentos operacionais, deixa claro que estes 

devem estar à disposição dos empregados, garantindo que sejam 

executados da forma mais adequada e com as medidas preventivas e 

corretivas sempre disponíveis. Este item também versa sobre 

procedimentos emergenciais, porém não se refere a simulados, que 

podem ser primordiais para que em um momento de crise as medidas 

sejam tomadas de maneira automática, com menor tempo de reação.  

 Os ambientes de trabalho Anexos recebem destaque na norma, 

sendo regulamentado que a qualidade do ar deve ser garantida, não 

havendo contaminação pelo ambiente externo onde estão presentes os 

vapores de combustível. Este item surge como mais um investimento para 

os donos de postos, com a compra de ar condicionados, cortinas de ar e 

dispositivos suficientes para garantir que a exposição seja contida dentro 

deste ambiente Anexo. 

  Contudo, a garantia da não exposição pode ser questionada, já 

que mesmo sendo mais eficaz que a ventilação natural (janelas), ao abrir 

a porta de um ambiente com ar condicionado, o deslocamento de ar pode 

promover a contaminação. Logo não se trata apenas da instalação de tais 

sistemas, mas de outras questões como a distância das bombas e 

reservatórios destes locais. 

 A sinalização, em local visível: “A GASOLINA CONTÉM 

BENZENO, SUBSTÂNCIA CANCERÍGENA. RISCO À SAÚDE” também é 

importante, visto que os riscos a que os colaboradores e clientes do posto 

estão expostos devem ser devidamente informados para que a precaução 

seja constante. 

 Quanto à questão dos uniformes, surge como um ganho para os 

colaboradores que a limpeza dos uniformes passe a ser responsabilidade 

do empregador, já que para uma limpeza adequada de um tecido que 

sofre exposição ao Benzeno, é necessária uma limpeza adequada e com 

frequência mínima semanal.  
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 Por não citar como a limpeza deve ser realizada, as opções 

poderiam ser contratando o serviço, contratando funcionários para 

lavagem de uniforme ou até mesmo construindo um espaço com 

lavadoras para tal função na estrutura do posto. (CTS SEGURANÇA DO 

TRABALHO, 2017) 

 Outro ponto é que, dessa forma, com o empregador sendo o 

responsável pela higienização de uniformes, este garante que seus 

empregados estejam utilizando o uniforme em condições adequadas. 

 Fazendo um link com a NR 24, ao citar que os uniformes devem 

ser separados das roupas de uso comum, apesar de não citar 

explicitamente, a norma implica no uso de armários para cada funcionário, 

com separação para cada tipo de roupa, mais um item de mudança na 

infraestrutura do posto.  

 A disponibilidade de uniformes em caso de emergência também é 

importante, para que não haja a possibilidade do colaborarador continuar 

utilizando o uniforme contaminado por falta de opção.  

 Os itens anteriormente mencionados se tratam de mudanças 

importantes para a maior segurança nos Postos Revendedores de 

Combustível, com baixo custo e poucas mudanças estruturais. Em 

contrapartida, julgaram-se os seguintes itens como os de maior impacto: 

Medição de Nível por Régua e Eletrônica, Sistema de Recuperação de 

Vapores (SRV), Hemogramas Semestrais e Máscara de Face Inteira. 

 

5.1 MEDIÇÃO DE NÍVEL POR RÉGUA E ELETRÔNICA 

 

 Uma medida com impacto econômico se trata da mudança da 

medição diária de nível nos tanques da forma manual para a forma 

eletrônica. A medição com régua ocorre abrindo-se o bocal do tanque, 

introduzindo a régua e retirando-a para verificação do valor medido. 

Durante esse processo diário o colaborador está exposto aos vapores de 

Benzeno. Outra desvantagem é que a medida por régua é imprecisa, com 

erros que impossibilitam uma garantia adequada de controle do estoque. 
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  A medição eletrônica permite, além da verificação do nível, que 

sejam identificados vazamentos, estoques acima do permitido, identificar 

quando materiais como as bombas estão descalibrados, evaporação, 

água presente nos tanques, problema no fluxo, entre outros.  

 Essas melhorias impactam em maior segurança para o 

colaborador, menor poluição, melhor controle de estoque e adequação à 

norma, evitando multas. Podem ser acoplados sondas e sensores de 

acordo com a necessidade do dono do PRC. 

 Existem vários sistemas de medição eletrônica, no caso dos 

sistemas onde se pode controlar o volume pelo peso específico do líquido 

(Densidade), assim a dilatação não altera o resultado, não havendo 

influência da temperatura do sistema. 

 As figuras abaixo ilustram um exemplo de tela com as variáveis 

medidas por um sistema de medição de volume e os equipamentos 

envolvidos. (EXCELbr, 2017) 

 

 

Fonte: (EXCELbr, 2017) 

Figura 5.1 - Exemplo de tela de medição eletrônica 
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Fonte: (EXCELbr, 2017) 

Figura 5.2 - Sistema de medição eletrônico 

 

 Além do custo do sistema, algumas mudanças são necessárias 

para que o tanque seja medido de forma eletrônica. Os tanques devem 

possuir boca de visita, para garantir o fechamento e manutenção da 

pressão no tanque. Assim, para os postos em operação antes da lei, será 

necessária a adequação dos tanques ou até mesmo a mudança destes. 

Esta medida tem o prazo de 84 meses a contar da publicação da portaria 

(21/09/2016), tempo hábil para tal operação, porém envolve a redução de 

atividades e prejuízo para o estabelecimento. 

 Além dos tanques, a norma prevê que sejam utilizadas bombas 

com bicos automáticos com sistema de desarme automático, com prazo 

de 12 meses. Essa medida reduz significativamente os vazamentos e o 

enchimento de tanques após o desarme do sistema. 

 

5.2 SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE VAPORES (SRV) 

 

 No item 14, do Anexo 2 à NR 9 (Portaria MTb n° 1.109 de 21 de 

setembro de 2016) também instituiu a inclusão de Sistemas de 

Recuperação de Vapores às bombas de postos combustíveis 
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estabelecendo prazos de acordo com a data de fabricação da bomba, 

conforme a Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Prazos aplicáveis para instalação do sistema de recuperação 

de vapores nas bombas de combustível.  

Ano de fabricação da bomba de 

combustível 

Prazo de instalação do sistema de 

recuperação de vapor 

Até 2019 180 meses após a publicação da 

Portaria* 

Anterior a 2016 144 meses após a publicação da 

Portaria* 

Anterior a 2014 132 meses após a publicação da 

Portaria* 

Anterior a 2011 120 meses após a publicação da 

Portaria* 

Anterior a 2007 96 meses após a publicação da 

Portaria* 

Anterior a 2004 72 meses após a publicação da 

Portaria* 

*Portaria MTb n° 1.109 de 21 de setembro de 2016 

 

 Esta medida se revela importante, pois apesar de não sofrerem até 

então qualquer tipo de regulação ou controle, o processo de carga de 

caminhões-tanque nas distribuidoras e posteriores transferências desse 

combustível para o reservatório dos postos são importantes emissores de 

COVs. (SAMPAIO, L. C.; ALMEIDA, A. C.; RIBEIRO, I.; 2016, p.2)  

 Segundo SZWARC, A. et al. (2014, p.2): 
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“Essa emissão, bastante significativa, é da ordem de 1,0g/litro 

para a gasolina e 0,4g/litro para o etanol. Tomando como 

exemplo um veículo atual que apresenta uma autonomia de 10 

km com um litro de gasolina, tem um tanque de 60 litros e não 

dispõe de controle de emissão de vapor para operações de 

abastecimento, o simples reabastecimento desse tanque 

resulta na emissão de aproximadamente 60 gramas de COV, o 

equivalente a 0,1 g/km.” 

 

 O limite da emissão de hidrocarbonetos pelo escapamento de um 

veículo leve, especificado pela ANP, é de 0,05 g/km, comparando-se com 

o valor encontrado por SZWARC, verifica-se que a emissão de COVs 

durante o abastecimento é bastante significativa. 

 Os SRV são internacionalmente classificados de acordo com o 

momento em que a recuperação ocorre. Nos SRV de Estágio 1 a 

recuperação se dá no momento em que os tanques dos postos são 

abastecidos pelos tanques dos caminhões, evitando assim que o vapor 

escape para a atmosfera. Nesse sistema, o vapor gerado dentro do 

tanque é bombeado novamente para o próprio tanque. Esse sistema é 

capaz de reduzir a emissão de COVs para atmosfera em 95%.  
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Fonte: (NEUKAMP, 2017) 

Figura 5.3 - Diagrama do Sistema de Recuperação de Vapores de Estágio 

1. 

 

 Já os sistemas de recuperação de vapores do Estágio 2 são 

instalados nas bombas de combustível. Os vapores que seriam emitidos 

para a atmosfera durante o abastecimento do carro são bombeados para 

o tanque. Esse processo reduz a emissão de vapores em 75%.  
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Fonte: (NEUKAMP, 2017) 

Figura 5.4 - Diagrama do Sistema de Recuperação de Vapores de Estágio 

2. 

 

 A adoção dos SRV apresenta, portanto, diversas vantagens das 

quais podemos citar: menor exposição dos trabalhadores e dos 

consumidores aos COVs tornando o ambiente de trabalho mais salubre e 

evita perdas do combustível adquirido pelo o consumidor.  

 

5.3 HEMOGRAMAS SEMESTRAIS 

 

 Além dos sistemas citados, a norma aborda os exames a serem 

realizados pelos funcionários. A frequência semestral exigida, tem como 

objetivo gerar uma série histórica adequada o suficiente para que 

alterações no hemograma possam ser notadas antes que a condição seja 

grave.  

 Porém, apenas essa medida não garante que o monitoramento 

seja eficaz quanto ao Benzenismo, já que se trata de um exame 

inespecífico de documentação de processo inflamatório, infeccioso ou 
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neoplásico. Ou seja, uma inflamação, por exemplo, poderia provocar 

alterações no exame, e não apenas alterações provenientes do 

Benzenismo. 

 O Indicador Biológico de Exposição (IBE) ou Biomarcador é 

definido pela FUNDACENTRO (ARCURI, A.S.A. et al., 2012, p.29) como 

“toda substância ou seu produto de biotransformação, assim como 

qualquer alteração bioquímica precoce cuja determinação nos fluidos 

biológicos (sangue, urina), tecidos ou ar exalado, avalie a intensidade da 

exposição e o risco à saúde.” 

 No caso do Benzeno, o biomarcador reconhecido pelo Ministério do 

Trabalho é o ácido trans, trans mucônico na urina (AttM-U), porém 

existem outros, onde o mais utilizado é o ácido fenil mercaptúrico. 

 Segundo a FUNDACENTRO (ARCURI, A.S.A. et al., 2012, p.30), 

esses índices podem ser utilizados para: 

 

1. Correlação com os resultados de avaliações da exposição 

ocupacional na zona respiratória do trabalhador, obtidas pela 

higiene ocupacional;  

2. Dedução, a partir dos resultados obtidos, da parcela de 

benzeno absorvida após exposição do trabalhador; 

 3. Verificação de mudanças qualitativas do perfil de exposição 

do grupo homogêneo estudado (mudanças de processo, de 

procedimentos ou de equipamentos); 

 4. Verificação de outras vias de penetração do benzeno no 

organismo, que não a inalatória, por exemplo, pela pele ou por 

ingestão; e 

5. Verificação indireta da eficácia dos dispositivos de proteção 

usados. 

 

 

 No caso dos 3 primeiros objetivos, é necessário para uma 

avaliação eficaz um grupo de no mínimo 20 trabalhadores, ou todos os 

trabalhadores, caso o número total seja menor que 20. Essa avaliação 

deve ser paralela às avaliações da exposição ocupacional na zona 
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respiratória. No caso dos 2 últimos objetivos é necessário avaliar os 

trabalhadores que tiverem exposição aguda ao Benzeno. 

 Os resultados devem ser avaliados pelo grupo e não 

individualmente, assim valores muito discrepantes do geral são 

descartados, porém investigados quanto as ações corretivas a serem 

feitas na execução do procedimento que foi monitorado. 

 Estes índices não possuem limites, mas seu resultado possui 

correlação com a exposição. No caso do ácido trans, trans mucônico na 

urina, este é relacionado às concentrações de benzeno no ar. A 

correlação pode ser vista na figura a seguir: 

 

Tabela 6 - Correlação das concentrações de AttM-U com benzeno no ar. 

 

Fonte: ARCURI, A.S.A. et al.(2012, p. 32) 

 

 Este método possui entre suas vantagens a sensibilidade, porém 

se trata de um procedimento que envolve também as avaliações 

ambientais e análise por cromatografia, assim possui maior custo se 

comparado ao hemograma. Uma possível melhoria para a norma seria 

estabelecer uma frequência de avaliação com biomarcadores para os 

colaboradores do PRC com maior exposição aos vapores de Benzeno. 

 

5.4 MÁSCARA DE FACE INTEIRA 

 

 Visando a segurança dos empregados nas atividades apontadas 

como críticas pela norma, a exigência do uso de máscaras de face total 

com filtro para vapores orgânicos se trata da proteção máxima para o 
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colaborador.  

 Entretanto, o uso de máscara de face inteira implica em algumas 

recomendações importantes: 

• Não é possível o uso de outros EPIs com esse tipo de máscara 

como capacetes, óculos, entre outros; 

• A máscara deve ser adequada ao empregador, já que o tamanho 

depende do formato do rosto; 

• Deve ser comprado o tipo de filtro adequado às substâncias da 

exposição; 

• Devem ser realizados treinamentos específicos para o uso deste 

tipo de máscara além de exames específicos para os colaboradores que a 

utilizam; 

• Devem ser realizados testes de vedação anualmente, item 

obrigatório do Programa de Proteção respiratória (Esse teste de vedação 

não pode ser realizado com funcionários que possuam barbas ou 

cicatrizes profundas na face, logo esses funcionários não poderão realizar 

atividades com a máscara). 

• Deve ser atestado que quem utiliza a máscara não possua 

doenças pulmonares, doenças cardiovasculares, doenças neurológicas, 

alterações psíquicas. 

 



66 

6 CONCLUSÃO 

 

 A norma formaliza muitos comportamentos que não se adequam 

aos procedimentos ideais para uma exposição segura ao Benzeno e 

outros componentes dos combustíveis. 

 Conclui-se que para os trabalhadores dos Postos Revendedores de 

Combustível, o Anexo 2 surge como um avanço importante para a 

garantia de sua saúde e principalmente, maior conhecimento a respeito 

de riscos que estão submetidos todos os dias.  

 Assim como a norma prevê que os trabalhadores estejam cientes 

da exposição, a constante preocupação em informar as medidas 

preventivas, promove maior segurança na realização das tarefas diárias. 

 Para o empregador é notável que algumas mudanças acarretarão 

em grande investimento econômico, porém a saúde de todas as pessoas 

que frequentam o posto, seja funcionários, clientes ou empregadores, 

será influenciada positivamente por essas medidas a longo e à curto 

prazo. 

 Foi observado que alguns ajustes na norma já foram realizados, e 

outros ainda poderão ser realizados para garantir que a exposição seja 

adequada, sempre assegurando o bem-estar dos funcionários e clientes 

do posto. 

 Outros ambientes de trabalho, além dos Postos Revendedores de 

Combustível, possuem trabalhadores expostos diariamente ao Benzeno. 

Será necessário para o governo avaliar a criação de novas normas e a 

fiscalização adequada das já existentes para que no risco do câncer por 
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Benzeno esteja cada vez mais distante dos trabalhadores. 
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