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O Que é BENZENO?

Benzeno é uma substância química orgânica,  da 
classe dos hidrocarbonetos aromáticos, com 
fórmula C6H6 e ponto de ebulição de 80,1 ºC. 

É uma substância líquida, volátil, incolor, 
altamente inflamável, explosiva e lipo-solúvel.

Já foi muito utilizado como solvente para tintas, graxas, 
gorduras, etc. Fazia parte de Tiners (até 90%) e já foi muito 
usado em gráficas, onde era conhecido como Benzol ou 
Restaurador de Blanqueta. Hoje está proibido!
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Por que é Aromático?
• Tem um aroma (odor) agradável, e característico. 

• Limiar de odor: 1 a 12 
ppm (não expostos)

• Expostos: 34-119 ppm
(MG=61ppm/detecção e 
97 ppm/reconhecimento)*

• VRT-MPT(8h) = 1 ppm

*Fonte: AIHA, 1989

PERIGO DE MORTE (IPVS-NIOSH) = 500 ppm
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Por que é Volátil? 

Tem uma pressão de vapor relativamente alta e que 
aumenta ainda mais quando a temperatura do ar aumenta.

�Pressão de vapor do benzeno: 75 mmHg a 20 
ºC, 95,2 mm Hg a 25ºC e 100 mmHg a 26,1 ºC.

�A pressão de vapor da água é de 23,8 mm Hg, 
a 25ºC.

Em dias mais quentes a evaporação aumenta, aumentando 
a emissão de vapores para o ambiente.
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1) Contido na gasolina, juntamente com outros produtos 
químicos, como: 

• n-hexano (C6), pentanos(C5), ciclohexano (C6), 
metilciclohexano (C7), heptano (C7), tolueno (C7), 
etilbenzeno (C8), xilenos (C8), 1,2,4-trimetilbenzeno
(C9), etc.

� Estudo analítico: são mais de 250 substâncias.

2) Proveniente das emissões dos escapamentos dos 
veículos à gasolina e à diesel.

Como surge o Benzeno nos PRC?

Análise química de gasolina 
mostrando várias substâncias 

químicas nela contida

Extraído de slides de Dra. Luíza Cardozo-Fundacentro/CTN
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ESPECIFICAÇÃO DA GASOLINA

REGULAMENTO TÉCNICO ANP nº 3/2013 – RESOL. ANP 40, Out./2013

Característica Unidade Comum Premium
Tipo A Tipo C Tipo A Tipo C

Etanol anidro                % vol 1(máx.) 20 a 24*        1(máx.)   20 a 24*
Enxofre, máx.               mg/kg    - 50 - 50
Benzeno, máx**.         % vol - 1,0*** - 1,0***
Aditivos, máx.                 Proibido aditivos à base de ferro e metais pesados
Hidrocarbonetos        % vol

Aromáticos, máx.                      - 35                        - 35 
Olefínicos, máx.                        - 25                        - 25

*Legislação sazonal.

**A Portaria Interministerial 775, de 28/4/2004, estabelece um teor máximo de 
Benzeno de 1% em volume, para os combustíveis derivados de petróleo e 
0,1%, para os demais produtos acabados, desde dezembro/2007.
*** Teores maiores do que 1% eram admitidos anteriormente (Portaria ANP nº
309, de 27/12/2001 e Resolução ANP nº 57, de 20/10/2011).

albertinho.carvalho@fundacentro.gov.br

EXPOSIÇÃO A VAPORES DE 
GASOLINA E A BENZENO

� A gasolina também é volátil e por isso evapora.

� Pressão de vapor da gasolina: 30 a 300 mmHg a 20 ºC 
(592 mmHg, a 38 ºC).

Para cada tanque abastecido com 50 litros de gasolina, a 
perda é de cerca de 100 mL para o ar.

Se a gasolina tiver 1% de benzeno (v/v), 1mL de benzeno 
também irá para o ar.

A gasolina é 3-4 vezes mais pesada do que o ar.

O benzeno é 2,8 vezes mais pesado do que o ar.

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=n9lA3kRwukg; Acesso 07/04/2015.
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Benzeno: efeitos à saúde
� É cancerígeno confirmado para os seres humanos (Grupo 1 da 

IARC e MTE/MS/MPS, e A1 da ACGIH). Também é genotóxico e 
mutagênico. Não existe concentração segura para o benzeno.

� Pode causar depressão da medula óssea, onde o sangue é
produzido, ocorrendo redução da contagem células sangüíneas: 
hemácias, leucócitos e plaquetas. 

� Pode causar leucemia. A mais comum é a leucemia mielóide
aguda.

� Pode causar aplasia de medula (deixa de produzir sangue). 

� Em uma exposição aguda o benzeno tem ação irritante e é tóxico
para o no sistema nervoso central, podendo provocar: narcose, 
excitação seguida de sonolência, vertigem, cefaléia, náuseas, 
taquicardia, dificuldades respiratórias, tremores, convulsões, 
perda de consciência e morte. 

Fonte: Carvalho et al., 1995. Benzeno. FUNDACENTRO, 1995, 86p. 
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Gasolina: efeitos à saúde

� É possível cancerígeno humano e confirmado em animais
(leucemia e câncer de rins) (Grupo 2B da IARC e MTE/MS/MPS, 
e A3 da ACGIH).

� Irritante para o nariz, a  garganta e a pele. 

� Afeta o sistema nervoso central (dor de cabeça, náuseas, 
tonturas, sonolência e confusão). A exposição severa pode 
causar inconsciência.

Fontes: NIOSH Pocket Guide, 2015 & ACGIH, TLVs® e BEIs®, 2012 

O hexano(1) e o tolueno(2) contidos na gasolina podem causar:

(1) Irritação dos olhos e nariz; náuseas, dor de cabeça; neuropatia periférica 
(extremidades dormentes, músculo fraco); dermatite.

(2) Danos nos rins, fígado e sistema reprodutivo feminino; aborto; irritação dos 
olhos e nariz; lassitude (fraqueza, exaustão), confusão, tonturas, dor de 
cabeça; pupilas dilatadas, lacrimejamento; ansiedade, fadiga muscular, 
insônia; parestesia; dermatite. 
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PULMÕES (principal)

PELE

VIA DIGESTIVA

O esforço físico/carga de 
trabalho aumenta 
consideravelmente a 
quantidade de Ag. Química 
inalada – dose absorvida

VIAS DE INGRESSOVIAS DE INGRESSO
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ExposiExposiçção a Vapores de Gasolina contendo  ão a Vapores de Gasolina contendo  
Benzeno, Hexano, Tolueno, etc.Benzeno, Hexano, Tolueno, etc.

Fonte: Jacobina, A. Principais fatores de riscos ocupacionais e ambientais em...– PRCV (slides).
- CESAT/DIVAST/SUVISA/SESAB
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ExposiExposiçção a Vapores de Gasolina contendo  ão a Vapores de Gasolina contendo  
Benzeno, Hexano, Tolueno, etc.Benzeno, Hexano, Tolueno, etc.
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- CESAT/DIVAST/SUVISA/SESAB

albertinho.carvalho@fundacentro.gov.br

DevoluDevoluçção da gasolina ão da gasolina 
para o tanquepara o tanque

Suspiros sem vSuspiros sem váálvula de lvula de 
contencontençção de vaporesão de vapores

ExposiExposiçção a Vapores de Gasolina contendo  ão a Vapores de Gasolina contendo  
Benzeno, Hexano, Tolueno, etc.Benzeno, Hexano, Tolueno, etc.

Fonte: Jacobina, A. Principais fatores de riscos ocupacionais e ambientais em...– PRCV (slides).
- CESAT/DIVAST/SUVISA/SESAB
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““Não devemos mascarar o problema.Não devemos mascarar o problema.””
(Lazaro, diretor sindical do (Lazaro, diretor sindical do SinposbaSinposba, 2008) , 2008) 

Fonte: Jacobina, A. Principais fatores de riscos ocupacionais e ambientais em...– PRCV (slides).
- CESAT/DIVAST/SUVISA/SESAB
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No Brasil:No Brasil:

Etapa  0:Etapa  0: Eliminação de vazamentos nos tanques (Resolução CONAMA) e 
sistemas de transferência (válvulas, flanges, tanques).

Abastecimento só até o automático (reivindicação dos 
trabalhadores – em andamento)

Cumprimento da NR 20 – apenas começando

Na Europa: Na Europa: implementaimplementaçção em etapas (estão em etapas (estáágios). gios). 

EstEstáágio 1gio 1:: Recuperação de vapores durante carga e descarga de tanques e 
veículos transportadores – desde os anos 1980.

EstEstáágio 2gio 2:: Recuperação de vapores durante o abastecimento nos postos 
revendedores – desde início dos anos 1990.

Reduzir a exposiReduzir a exposiçção aos vapores da gasolina.ão aos vapores da gasolina.

O que pode ser feito? Por onde comeO que pode ser feito? Por onde começçar?ar?

Adaptado de: ANP, 2008, Jacobina, 2008
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Capturar e recuperar os vapores no carregamentoCapturar e recuperar os vapores no carregamento
O que precisa e pode ser feito?O que precisa e pode ser feito?

Fonte: Wolf H Koch, Petroleum Equipment & Technology, July 1998, apud DECC, 2009, Austrália.
Disponível em: http://www.environment.nsw.gov.au/resources/air/BROstatement.pdf. Acesso em: 01/04/2015. 

EstEstáágio 1 gio 1 –– Revendedor e distribuidorRevendedor e distribuidor

Custo estimado: US$ 2,000 a US$6,000 / tanque de armazenamento
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O que precisa e pode ser feito?O que precisa e pode ser feito?
Capturar e recuperar vapores no abastecimentoCapturar e recuperar vapores no abastecimento

Fonte: Wolf H Koch, Petroleum Equipment & Technology, July 1998, apud DECC, 2009, Austrália.
Disponível em: http://www.environment.nsw.gov.au/resources/air/BROstatement.pdf. Acesso em: 01/04/2015. 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=n9lA3kRwukg; Acesso 07/04/2015.

EstEstáágio 2 gio 2 –– RevendedorRevendedor

Custo estimado: US$ 20,000 (reforma) até US$ 450,000 por PRC
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Qual a situaQual a situaçção em outros paão em outros paííses?ses?
Em que prazo têm sido implantadas?Em que prazo têm sido implantadas?

Fonte: Department of Environment, Climate Change and Water - DECC, Austrália, 2009.
Disponível em: http://www.environment.nsw.gov.au/resources/air/BROstatement.pdf. Acesso em: 01/04/2015. 
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Equipamentos de captaEquipamentos de captaçção de vapores para ão de vapores para 
recuperarecuperaççãoão

Fonte: Jacobina, A. Principais fatores de riscos ocupacionais e ambientais em...– PRCV (slides).
- CESAT/DIVAST/SUVISA/SESAB

Válvulas de respiros
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OUTRAS MEDIDAS NECESSOUTRAS MEDIDAS NECESSÁÁRIASRIAS

�Tornar obrigatório a medição eletrônica de tanques de 
combustíveis (Veeder-Root) e proibir as medições com 
réguas.

�Tornar obrigatório que as análises físico-químicas dos 
produtos sejam realizadas em capelas de exaustão.

�Tornar obrigatório o armazenamento das amostras em 
local apropriado, afastado de outras áreas de trabalho, 
vestiários ou de alimentação.

�Utilizar Equipamento de Proteção Respiratória apropriado 
durante as atividades críticas de curta duração (coleta de 
amostras, aberturas de tanques, serviços de manutenção e 
limpeza de equipamentos, sumps, caixas, etc).

�Proibir o uso do “paninho” (flanela).
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OUTRAS MEDIDAS NECESSOUTRAS MEDIDAS NECESSÁÁRIASRIAS

�Proibir a transferência de combustível para tanques ou 
recipientes, com auxílio de sucção oral.

�Proibir o abastecimento após o desarme automático do 
bico.

�Proibir o uso de bicos de bombas que não possuam 
desarme automático.

�Proibir a comercialização e consumo de alimentos e 
bebidas nas áreas operacionais.
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POSTO DO FUTURO/RJ

Segurança
Os bicos de abastecimento contam com orifícios que sugam os vapores de 

combustível para evitar acúmulo de vapores inflamáveis no ar, o que, além do 

incomodo do cheiro forte (apesar de ter gente que gosta), oferece risco de 
incêndio ou explosão. 

http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2011/12/petrobras-inaugura-posto-
do-futuro-no-rio-de-janeiro.html. Acesso em 07/04/2015.

E A EXPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES, 
O RISCO DE CÂNCER E OUTROS DANOS 
À SAÚDE HUMANA, NÃO CONTAM?

MESMO QUE A SOCIEDADE HUMANA “PRIORIZE 
OS CARROS”, NÃO PODE ESQUECER QUE ELES 

SÓ SERVEM, EXCLUSIVAMENTE, AOS SEUS 
PROPÓSITOS!! 
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A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul
:
:
Art. 1º Os postos de combustíveis de Mato Grosso do Sul devem preencher o 
tanque de combustível dos veículos até que ocorra o travamento automático 
de segurança da bomba de abastecimento.
:
Art. 3º Os postos de combustíveis de Mato Grosso do Sul deverão afixar cartazes
para alertar os consumidores com os seguintes dizeres:

"Para preservar o veículo e o meio-ambiente, o tanque de combustível dos 
veículos deve ser preenchido até que ocorra o travamento automático de 
segurança da bomba de abastecimento. Lei Estadual n. "

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Campo Grande, 24 de setembro de 2014.
:

Lei Nº 4574 DE 24/09/2014 – Condição de 
abastecimento dos veículos automotores.

Publicado no DOE em 25/09/2014
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