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INTRODUÇÃO 

 

Em vista do gerenciamento de riscos ocupacionais (entenda-se por atividades 

laborais desenvolvidas em ambientes insalubres e periculosos) evidenciada em Postos de 

Combustíveis e Serviços, através do Sindicato dos Empregados em Postos de Serviços de 

Combustíveis e Derivados de Petróleo de Ribeirão Preto e Região,  

CNPJ: 64.927.650/0001-60, que solicitou um estudo técnico-científico sobre a temática: a) 

Insalubridade; com a perspectiva de ter subsídios técnicos e legais, afim de instruir a 

trabalhadora Sra. Aline Costa Ribeiro, RG 32.555.276-9 SSP/SP, CPF 212.942.188-16, 

junto ao seu empregador Posto América de Ribeirão Preto Ltda, CNPJ 10.579.724/0001-

95, sobre os riscos ocupacionais para as gestantes e lactantes que possam ocupar cargos 

relacionados à profissiografia de frentistas. 

A palavra insalubre pode significar tudo aquilo que origina doença, já o conceito 

legal de insalubridade é dado pelo Art. 189 da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), 

conforme segue: 

“Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por 
sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os 
empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância 
fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de 
exposição aos seus efeitos”. 

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) regulamentou a matéria na Norma 

Regulamentadora – NR 15 da Portaria n. 3214/78, com base na regulamentação delegada 

ao MTE através do Art. 190 da CLT que informa: 

“Art. 190 - O Ministério do Trabalho aprovará o quadro das atividades e 

operações insalubres e adotará normas sobre os critérios de caracterização 

da insalubridade, os limites de tolerância aos agentes agressivos, meios 

de proteção e o tempo máximo de exposição do empregado a esses 

agentes. Parágrafo único - As normas referidas neste Artigo incluirão 

medidas de proteção do organismo do trabalhador nas operações que 

produzem aerodispersóides tóxicos, irritantes, alérgicos ou incômodos. 

(Redação conforme a Lei nº 6.514, de 22.12.1977)” 
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A NR 15 através dos seus 14 anexos, demonstra os métodos e limites de 

tolerância para determinados agentes de riscos, sendo especificada a concentração ou 

intensidade máxima ou mínima, relacionada com a natureza do agente (ruído, poeira, 

gases, vapores e afins...) e o tempo de exposição aos mesmos, de modo a não causar danos 

à saúde do trabalhador, em uma jornada de trabalho de oito horas ou semanal até 48h. Os 

limites de tolerância são estabelecidos pelos experimentos em animais, humanos e 

industriais e objetivam a proteção da maioria da população trabalhadora. 

E, a periculosidade para o caso de inflamáveis é retratada como as atividades 

enquadradas pela NR-16 do MTE em seu anexo 2 (dois), referente aos inflamáveis, onde 

são consideradas atividades ou operações perigosas, conferindo aos trabalhadores que se 

dedicam a essa atividade ou operações, bem como àqueles que operam na área de risco, 

adicional de 30%. 

Já, a aposentadoria especial é entendida como o beneficio previdenciário devido 

aos trabalhadores que laboram em condições especiais com exposição a agentes físicos, 

químicos ou biológicos prejudiciais à saúde ou integridade física. Embora a causa seja a 

mesma, o direito à aposentadoria especial não é idêntico ao adicional de insalubridade e 

periculosidade que são tratados em normas especificas e em muitas situações são diferentes 

e até conflitam com as normas previdenciárias referentes a esse tipo de aposentadoria.  

Para tanto, apresentar-se-ão, a fim de títulos de esclarecimentos técnico-

científicos e, principalmente, didático-pedagógicos, entendimentos (conceitos, definições e 

análises) sobre Insalubridade inerente aos trabalhadores oriundos dos Postos de 

Combustíveis, especificamente as gestantes que possam ocupar cargos de frentista e 

lubrificador. 

 

1 INSALUBRIDADE 

 

Os limites e métodos estabelecidos pela Portaria n. 3.214 de 8 de junho de 1978, 

com a Norma Regulamentadora – NR 15, em seus anexos 11, 12 e 13, que foram 
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adaptados para a jornada de trabalho estabelecido no Brasil, foram adaptados da American 

conference of governamental industrial hygienists (ACGIH) – uma entidade que congrega 

os higienistas industriais do governo americano e que recomenda os limites de tolerância, 

sendo seguido como referência para todos os países. 

Os agentes causadores de doenças ocupacionais, no caso os produtos químicos 

compostos por hidrocarbonetos, são agentes ambientais causadores em potencial de 

doenças profissionais, devido à sua ação química sobre o organismo. Podem ocorrer no 

estado líquido, sólido e vapores. 

Importante ressaltar as pesquisas do Phd. Pradyot Patnaik, atual diretor do 

laboratório de química ambiental da comissão sanitária interestedual de Stanten Island, 

Nova York, e pesquisador do Centro para a Ciência Ambiental da Cidade Universitária de 

Nova York no College de Staten Islan, conforme descrito adiante: 

“A estudos que comprovam a relação do Benzeno com a causa de 

sonolências, náusea, vômito e cefaleia, causa de irritações, 

considerando o mesmo como tóxico crônico, sendo que a exposição 

ocupacional pode causar depressão da medula espinhal e anemia, 

além do que é carcinogênico para seres humanos (A 

Comprehensive Guide to the Hazardous Properties of Chemical 

Substances, 2003)”. 

O benzeno, após ser absorvido através das vias de contato dermal ou respiratória, 

cai na corrente sanguínea e maior parte se liga às hemácias e é distribuído para os tecidos 

lipídicos. O fenol é o principal produto no organismo para a degradação do benzeno 

(briotransforamação), o qual se conjuga com o ácido glicurônico e sulfato orgânico. Desta 

conjunção, podem também originar outros produtos biotransformados, tais como o ácido 

mucônico e o fenilmercaptúrico. Os tecidos adiposos servem de reservatório de benzeno 

absorvido, o qual é destas células liberado de forma lenta. 

Segundo Antonio Buono Neto, Médico Especialista em Medicina Ocupacional, o 

benzeno se destaca dentre os chamados venenos industriais, conforme explicação adiante: 

Por exercer efeitos nocivos sobre a medula óssea e esta lesão pode 

ser de efeito retardado à exposição crônica mesmo após alguns 
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anos de cessar a exposição ao benzeno. Habitualmente, nos 

estágios iniciais da exposição não encontramos sintomas e os 

presentes tendem a ser vagos e inespecíficos o que não significa 

que a ausência destes defina o grau de gravidade da lesão no nível 

da medula óssea. Os sintomas iniciais são de cansaço, perturbações 

gastrintestinais discretas e tonturas. Em seguida, aparecem as 

hemorragias de membranas mucosas e desenvolvimento de 

erupções cutâneas (Pericias Judiciais na Medicina do Trabalho. 3º 

ed. Pag. 145, Ltr, São Paulo, 2008).   

 

Os estudos também identificam o fato relevante sobre os riscos ocupacionais para a 

exposição de Gestantes a hidrocarbonetos aromáticos, conforme publicação disposta no 

site http://vivavoz.ufcspa.edu.br/pdfs/solventes_inalantes.pdf, consultado no dia 18 de abril 

de 2012, conforme segue: 

Como os hidrocarbonetos aromáticos são lipofílicos, passam 

facilmente a placenta ocasionando: aumento do risco de aborto 

espontâneo, malformações fetais. Recém-nascidos com baixo peso 

e anormalidades craniofaciais semelhantes às produzidas pela 

síndrome fetal causada pelo álcool (Figlie et al., 2004; Kurtzman et 

al., 2001). 

Já no Brasil é importante e, imprescindível destacar, nos postos de combustíveis, a 

atividade desenvolvida pelo frentista, onde estes trabalhadores estão e ficam expostos aos 

riscos provocados pelo contato com Hidrocarbonetos através dos combustíveis e óleos 

lubrificantes comercializados nos estabelecimentos de Postos de Combustíveis e Serviços.  

Nesses ambientes é possível identificar o contato do trabalhador com os produtos 

químicos durante atividades de abastecimento de veículos, medição de tanques, 

lubrificação, manuseio de partes contaminadas das bombas de combustível, no motor dos 

veículos para conferir níveis de óleo e água, lavagem de veículos e contato com panos e 

estopas contaminadas, conferencia de caminhões tanques, reservatórios de óleo, canaletas 

da pista de abastecimento. Destacamos também a vestimenta do trabalhador (uniforme), 



 

 

 
6 

 

também contaminadas por resíduos compostos de hidrocarbonetos, principalmente quando 

não higienizadas correta e periodicamente. 

Dessa forma, faz-se necessário ressaltar a importância da prática sobre as ações de 

controle da insalubridade nos Postos de Combustíveis e Serviços, através da antecipação, 

reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais 

existentes e/ou que venham a existir no meio ambiente de trabalho, tendo em consideração 

a proteção do meio ambiente do trabalho (leia-se: saúde, segurança e higiene) e recursos 

naturais para a prática do trabalho seguro com sustentabilidade. 

A American Conference of Governanmental Industrial Hygienists (ACGIH) tem 

estado alerta para o aumento do interesse público por substâncias químicas ou processos 

industriais que possam causar aumento do risco de câncer em trabalhadores ou contribuir 

para esse aumento. Métodos mais sofisticados de bioensaio, bem como o uso de modelos 

matemáticos sofisticados, que extrapolam os níveis de riscos entre os trabalhadores, têm 

levado a diferentes interpretações das quais substâncias químicas ou processos deveriam 

ser classificados como carcinogênicos humanos e de qual deveria ser a exposição máxima.  

Para o caso em questão (produtos químicos compostos de Benzeno e 

Hidrocarbonetos), os estudos confirmam a causa de leucemia causada pelo contato da pele 

dos trabalhadores, sendo considerado pela ACGIH como tipo A1- Carcinogênico Humano 

Confirmado, dessa forma o Agente é relacionado como carcinogênico para o ser humano, 

com base em evidência de estudos epidemiológicos, e com isso desencadeando sérios 

riscos a saúde do trabalhador. 

Outro fator importante são os disruptores endócrinos que agem por mecanismos 

fisiológicos pelos quais substituem os hormônios do nosso corpo, ou bloqueiam a sua ação 

natural, ou ainda, aumentando ou diminuindo a quantidade original de hormônios, 

alterando as funções endócrinas (SANTAMARTA, 2001). 

Durante milênios nosso organismo sofreu a ação e adaptou-se a disruptores 

endócrinos naturais, encontrados em vegetais, cereais, plantas, temperos e frutas, tais como 

maçãs, cerejas, ameixas, batatas, cenouras, ervilhas, soja, feijão, salsa, alho, trigo, aveia, 

centeio e cevada. Contudo, estes disruptores não conseguem se acumular no nosso corpo e 

são excretados de forma natural. Mas isto não ocorre em produtos químicos 
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(hidrocarbonetos aromáticos) que mimetizam os hormônios do nosso corpo, pois tais 

produtos se acumulam em tecidos gordurosos, não são eliminados e passam a agir como se 

fossem os hormônios segregados pelas glândulas, “tomando” o seu lugar e alterando o 

funcionamento do corpo humano (COLBORN, 2002). 

Muitas das substâncias químicas disruptoras endócrinas são transplacentárias, ou 

seja, conseguem ultrapassar a barreira protetora da placenta durante a gestação e atingir o 

feto (BOWLER & CONE, 2001). 

Até o final dos anos 50, os médicos acreditavam que a barreira placentária só 

podia ser afetada por radiações, mas não se acreditava que medicamentos e agentes 

químicos pudessem passar pela placenta, atingir o útero e o feto, causando reações 

indesejáveis. A tragédia da talidomida, que veio a público em 1962, conforme figura1 

demonstrada adiante, seguida da tragédia do DES, dez anos depois, fez com que a opinião 

mudasse. Médicos passaram a perceber algo assustador: um medicamento que não afetava 

a mãe poderia trazer conseqüências trágicas ao feto (COLBORN et al, 2002). 

 

 

 

Figura 1: deformações causadas pela talidomida.                                 

Fonte: http://tamujuntusempre.blogspot.com.br/ consultado em 18/04/2012 
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Também são encontradas substâncias químicas disruptoras endócrinas que se fixam 

no leite materno e são passadas ao bebê por ingestão, ou seja, justamente o alimento 

natural considerado como ideal, tanto do ponto de vista alimentar, quanto imunológico. Tal 

efeito se dá principalmente pela afinidade destas substâncias com a gordura encontrada no 

leite e pelo efeito da biomagnificação (MATUO, 1990).  

É importante salientar que, enquanto amamentam, as mães passam no leite não 

apenas gordura e nutrientes, mas também agentes químicos tóxicos que acumularam em 

seu organismo por muitos anos, mas que são passados ao bebê em curtos meses. Se 

compararmos o tamanho do bebê ao tamanho da mãe, veremos que a proporção de agentes 

químicos neles acumulada é assustadoramente alta. Os níveis de dioxinas e PCBs no leite 

materno são preocupantes. Em apenas seis meses de amamentação, um bebê recebe toda a 

carga de dioxina aceitável para um adulto nos Estados Unidos e Europa (COLBORN et al, 

2002). 

Pesquisas também revelam que as crianças e animais jovens são as espécies que 

apresentam os maiores riscos quando expostos aos desreguladores endócrinos, pois, 

durante este estágio crítico de desenvolvimento, desequilíbrios hormonais podem acarretar 

problemas que podem ser pronunciados mais tarde. Como o desenvolvimento dos sistemas 

reprodutivo feminino e masculino ocorre na fase fetal, as anomalias podem estar 

relacionadas ao aumento da exposição de substâncias estrogênicas in útero. O feto durante 

o seu desenvolvimento, torna-se vulnerável a flutuações hormonais, sendo que a exposição 

a baixas concentrações de hormônicos endócrinos pode resultar em mudanças fisiológicas 

permanentes, que não são observadas em adultos quando expostos aos mesmos níveis.  

Ressalta-se que a exposição a essas substâncias durante o desenvolvimento embrionário 

pode induzir tanto efeitos catastróficos (mortalidade e câncer) quanto efeitos sutis 

(mudança nas funções das enzimas), que são capazes de desorganizar a diferenciação das 

células e órgãos. Estudos sobre substância com efeitos endócrinos revelam que alguns 

efeitos relatados dessas substâncias podem afetar não só os indivíduos expostos, como 

também a população ou (sub) população a que pertencem, pelos efeitos propagados na sua 

descendência. 
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1.1 Monitoramento Biológico 

 

Os determinantes biológicos, afirmados pela ACGIH, são o Ácido S-

Fenilmercaptúrico na urina, Ácido t-t-mucônico da urina, coletado no final da jornada de 

trabalho, além do que o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), através da Norma 

Regulamentadora NR 07 determina, que é o monitoramento biológico por meio dos 

exames: Hemograma completo e plaquetas. 

É importante que seja determinado através do Programa de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional (PCMSO), o período para realização dos exames médicos clínicos e 

laboratoriais. Importante ressaltar que é previsto na NR 07 do MTE, que o hemograma 

deve ser realizado de modo semestral, dessa forma, é importante realizar também o 

monitoramento sobre os determinantes biológicos apontados pela ACGIH através da NR 

09 do MTE, seja o Ácido S-Fenilmercaptúrico na urina e o Ácido t-t-mucônico da urina. 

Na Legislação trabalhista brasileira, é evidente a regulamentação no Brasil de 

acordo com o subitem 9.2.5.1, alínea c, da Norma Regulamentadora NR. 09 do MTE, 

quanto ao uso dos métodos de analise de riscos previstos pela ACGIH – American 

Conference of Governmental Industrial Higyenists. 

Outro fator importante esta previsto na recente e atual NR 32 do MTE quando 

relacionado aos efeitos da exposição a hidrocarbonetos seja na forma gasosa ou liquida, 

onde pode-se observar através do subitem 32.3.9.3.4  que toda trabalhadora gestante só 

será liberada para o trabalho em áreas com possibilidade de exposição a produtos químicos 

(gases ou vapores anestésicos) após autorização por escrito do médico responsável pelo 

PCMSO, considerando as informações contidas no PPRA.  

 

1.2 Proteção do Trabalhador e Tecnologia de Controle 

 

A título de aculturamento e disseminação do gerenciamento de riscos, informa-se a 

primordial, imprescindível e efetiva importância do uso de Equipamentos de Proteção 
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Individual (EPI’s), a fim de controlar o Agente de Risco Químico proveniente das vias de 

contato em que o trabalhador fica exposto durante as atividades profissiográficas nos 

Postos de Combustíveis e Serviços. 

Há no mercado de EPI’s, o creme de proteção contra produtos químicos, Grupo 2, 

sendo que esse creme pode ser utilizado pelos frentistas, lubrificadores, gerentes, lavadores 

e afins, durante o contato com compostos de hidrocarbonetos, de forma a prevenir o 

contato direto com tais produtos químicos, visto que, o creme funciona como uma luva de 

proteção ao trabalhador, evitando dessa forma, que o produto químico possa reagir junto a 

pele do trabalhador. 

Durante o procedimento de descarregamento e medição de combustíveis no Sistema 

de Armazenamento Subterrâneo de Combustível - SASC e caminhão tanque, é importante 

o uso de Proteção Respiratória, tal como máscara de proteção respiratória semi facial e 

filtro mecânico combinado quando for o caso conforme dimensionamento proposta através 

da avaliação de risco em conformidade aos preceitos previsto pela IN Mtb 01/94 Programa 

de Proteção Respiratória, executado durante o dimensionamento de EPI disposto em Laudo 

Técnico. O uso de equipamentos de monitoramento ambiental através de analisadores 

portáteis com uso de sensores e/ou amostradores tipo cassete, poderá auxiliar a medição e 

determinação da concentração dos agentes de riscos químicos. 

Antes que seja definido o dimensionamento da proteção, é importante que a 

empresa esteja respaldada com cálculos sobre os níveis de concentração dos 

Hidrocarbonetos, e que a empresa tenha e/ou contrate um profissional especializado capaz 

de demonstrar os níveis de concentração no meio ambiente de trabalho através do PPRA, 

LTCAT, PPP, APR e Laudo de Insalubridade e Periculosidade. Os estudos técnicos podem 

auxiliar os empresários e trabalhadores quanto a tomada de decisão sobre a eficiência das 

barreiras de proteção coletiva e individual. Para esse estudo de caso, sobre a avaliação de 

risco diante a profissiografia de uma frentista gestante, observamos que o EPI não é 

suficiente para a proteção do trabalhador durante o período de gestação e amamentação 

pela insuficiência de trabalhos científicos que comprovem a eficácia dos mesmos em 

gestantes e lactantes, ou seja, que esteja hemodinamicamente e fisiologicamente alterado a 

níveis de absorção, metabolização e excreção do produto. 
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Para tanto, também é imprescindível, a prática de treinamentos sobre o método de 

uso e controles que fazem parte dos procedimentos e registros de entrega dos 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) que o Posto de Combustível devem adotar 

como rotina diária para o gerenciamento de riscos ambientais e consequente controle. É 

importante ressaltar a necessidade de higienização das vestimentas (uniformes) uma vez 

que as mesmas também poderão ser os meios de contaminação dos trabalhadores, e caso os 

mesmos venham a transportar para as suas residências, os resíduos gerados podem 

contaminar as vestimentas pessoais e da sua família. Dessa forma é importante observar a 

importância de orientar e educar os trabalhadores e empresários sobre os cuidados 

necessários para evitar a intoxicação dos trabalhadores através das vestimentas 

contaminadas com resíduos de hidrocarbonetos. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante aos aspectos observados acima, sobre a avaliação da profissiografia da 

atividade de frentista, executada por trabalhadora gestante, nesse fato exposta ao contato 

dermal e possível inalação aos agentes químicos compostos da gasolina, diesel, etanol e 

óleos lubrificantes que possuem em sua composição os Hidrocarbonetos aromáticos que 

podem passar facilmente a placenta ocasionando: aumento do risco de aborto espontâneo, 

malformações fetais, e recém-nascidos com baixo peso e anormalidades craniofaciais 

semelhantes às produzidas pela síndrome fetal causada pelo álcool, identificou-se 

tecnicamente que é necessária e se faz imprescindível uma atuação conjunta, onde envolva 

os empregadores e empregados, para que os mesmos atuem de forma sistematizada, na 

perspectiva de se trabalhar de forma eficaz através de um efetivo gerenciamento dos riscos 

ocupacionais a qual, ambos, direta e indiretamente estão expostos. 

Para isso, se faz imprescindível atuar, por meio da antecipação, reconhecimento, 

avaliação e consequente controle da ocorrência dos riscos ambientais existentes, onde os 

mesmos (empregadores e empregados) se comprometam a determinar e cumprir as análises 

de riscos necessárias através de documentações exigidas pela CLT e INSS como o PPRA, 

PCMSO, LTCAT, PCMAT, PGR e PPP, assim como realizarem o monitoramento 

biológico sobre a saúde do trabalhador, além de determinar a proteção coletiva e/ou 

individual do trabalhador, a fim de eliminar, controlar ou neutralizar a insalubridade.  
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