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a consciência, tanto do equilíbrio 

emocional e espiritual quanto do 

distanciamento dos nossos desejos mais 
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RESUMO 

 

Os objetivos deste trabalho foram o de analisar o processo de construção de agendas, 

atores e políticas no uso do amianto no Brasil, além de levantar legislação brasileira 

sobre tal uso, com foco nas ações dos diversos atores envolvidos, e descrever debate 

científico relativo ao tema. Para tanto, foi realizada uma investigação de natureza 

qualitativa, do tipo exploratória, a partir de pesquisa documental, compreendida entre 

1970 e 2019, valendo-se dos aportes teóricos dos campos da sociologia e da história, 

com atenção especial voltada para a obra de Kingdon. Ao longo da dissertação, resta 

demonstrada a complexidade das inter-relações entre os atores e o Estado na 

formulação e implantação de políticas públicas. O amianto foi tema na agenda 

decisória por diversas vezes, mas a criação de uma política pública nacional ocorreu 

em poucas ocasiões. Foi decretado o banimento do uso do amianto por meio de 

decisão do Supremo Tribunal Federal, mas os atores envolvidos com o assunto 

continuam duelando para tornar possível sua posição sobre o tema.  

 

Palavras-chave: Políticas Públicas. Amianto. Asbestos. Análise de Políticas Públicas. 

Modelo de Kingdon. Modelo dos Múltiplos Fluxos. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The aims of this work are to analyze the process of creating agendas, subjects and 

policies concerning the production of asbestos in Brazil, as well as to identify and study 

the Brazilian legislation on the use of asbestos, focusing on the actions of the various 

actors involved, and to describe scientific debate on the issue. To this end, an 

exploratory research of a qualitative nature was carried out, using documentary 

research, from 1970 to 2019, drawing on theoretical contributions from the fields of 

sociology and history, with special attention focused on Kingdon's work. Along the 

dissertation, the complexity of the interrelations between actors and the State in the 

formulation and implementation of public policies is demonstrated. Asbestos has been 

on the decision-making agenda several times, but the creation of a national public 

policy has occurred on a few occasions. Ban on the use of asbestos was ruled by the 

Federal Supreme Court, but the actors involved in the matter continue to duel to make 

their position on the subject possible. 

 

Keywords: Public Policies. Silicate materials. Asbestos. Public Policies analysis. 

Kingdon’s Model. Multiple streams model. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação teve como objetivo geral o de analisar o processo de 

construção de agendas, atores e políticas do uso do amianto no Brasil até o ano de 

2019. Para alcançar tal objetivo, como explorado ao longo do texto, a pesquisa foi 

desenvolvida com base no arcabouço teórico do modelo de Múltiplos Fluxos proposto 

por John W. Kingdon (KINGDON, 2003).  

Esta dissertação está organizada em: Introdução, onde é apresentado o tema 

deste estudo; Capítulo 1: Método, Capítulo 2: Referencial teórico de análise; Capítulo 

3: Amianto, debates e trajetória; Capítulo 4: Formação de agenda e políticas públicas 

relacionadas ao amianto, e, por fim a Conclusão. 

No capítulo 1, detalha-se como foi realizada a pesquisa documental, de textos 

e referências bibliográficas, além dos aportes teóricos utilizados nesta dissertação. 

No capítulo 2, apresenta-se o referencial teórico Modelo de Múltiplos Fluxos de 

Kingdon (2003) com o intuito de compreender as relações complexas e diversificadas 

que constroem o processo político para a criação das políticas públicas. 

No capítulo 3, aborda-se o contexto histórico e político do amianto no Brasil e 

no mundo. Para tanto, são detalhadas diversas teses e perspectivas científicas com 

visões contraditórias sobre a utilização do amianto, além do caminho percorrido por 

alguns países que baniram o amianto. 

No capítulo 4, Formação da Agenda e Políticas Públicas, descreve-se os 

principais marcos jurídicos no Brasil sobre o tema amianto. É, também, analisado o 

processo de formulação das políticas públicas sobre o amianto, baseado no modelo 

de Kingdon. É realizada uma discussão sobre os atores, as ideias e os interesses 

envolvidos, o ativismo e sua relação com as instituições não governamentais e 

governamentais, bem como a respeito da abertura das janelas de oportunidade que 

levaram ou não à formação de políticas públicas. 

Minha formação acadêmica é em medicina, com título de especialista em 

medicina do trabalho. Trabalho há mais de 20 anos como médico-coordenador da 

saúde ocupacional de uma mineração de amianto. Dessa forma, sou conhecedor 

profundo desse assunto, o que me apaixona e move-me a estudá-lo. Ao pesquisar a 

respeito do amianto, constatei a deficiência de trabalhos com enfoque na criação das 

políticas públicas relacionadas a esse tema.  
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O interesse pela formação da construção de agendas, atores e políticas 

públicas surgiu a partir das aulas ministradas pelos professores Carlos Henrique 

Assunção Paiva e Luiz Teixeira, durante a disciplina Ciências Sociais em Saúde, no 

curso de Mestrado Profissional da Universidade Estácio de Sá, no primeiro semestre 

de 2018. Nessas aulas, foi oportunizado visualizar como é importante a ação dos 

atores na formação das políticas públicas e na criação de agendas, sendo 

fundamental sua compreensão para o desenvolvimento de ambientes e populações 

saudáveis. Dessa forma, surgiu uma oportunidade ímpar de associar um tema de 

grande interesse sanitário a uma perspectiva pouco estudada. 

O amianto, também chamado de asbesto, é um mineral localizado em mais de 

90% da crosta terrestre e engloba mais de 30 tipos de silicatos fibrosos naturais de 

diferentes composições químicas. O termo amianto vem do latim e significa 

incorruptível, pois esse mineral apresenta alta resistência mecânica também a 

temperaturas elevadas, além de ser resistente à ação de ácidos, álcalis, bactérias e 

fungos, não sendo corroído (IARC, 2012). 

O amianto divide-se, segundo seu tipo, em dois grandes grupos, de acordo com 

a sua composição química e estrutura cristalina: o grupo dos anfibólios e das 

serpentinas (IARC, 2012). Essa diferenciação é importante ao analisar os trabalhos 

científicos e as discussões sobre a utilização e os malefícios do amianto, que serão 

abordados na discussão deste trabalho. 

O grupo dos anfibólios corresponde ao amianto azul, marrom, entre outros, na 

sua composição possui ferro. Devido à composição de suas fibras ser mais dura e 

reta que a da crisotila, ele foi muito utilizado, no Brasil, em tubos de alta pressão, como 

o de distribuição de água nas grandes cidades. No entanto, a sua utilização foi proibida 

no Brasil a partir de 1995 (MENDES, 2007). 

O grupo das serpentinas é formado pelo amianto crisotila, ou amianto branco, 

que, na sua composição, possui magnésio, com fibras curvas e flexíveis. Este tipo é 

o que foi mais utilizado no Brasil e representa 95% do amianto produzido no mundo 

(BAGATIN, 2000). 

Sua utilização é descrita desde o período neolítico, sendo encontradas 

cerâmicas com amianto  (SELIKOFF, 1978). Heródoto (484-425 a.C.) descreveu o uso 

do amianto para os pavios das lamparinas da civilização grega, também, registrou a 
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alta mortalidade por doenças pulmonares entre os escravos encarregados de fiar e 

tecer roupas de amianto (PORTEZAN, 2013). 

A história do amianto está intimamente relacionada à história industrial, com 

isso, a sua utilização foi crescente à medida que ocorreu a Revolução Industrial, sendo 

que, em 1960, a produção mundial anual de amianto era de aproximadamente 2,2 

milhões de toneladas por ano. Em 2014, a quantidade mundial estimada de recursos 

minerais de amianto foi de 200 milhões de toneladas, com produção anual em torno 

de 2 milhões de toneladas, sendo o Brasil o terceiro maior produtor (DNPM, 2019). 

A sua utilização foi aplicada em mais de 3.500 produtos, entre eles: lona de 

freio, caixa d’água, telhas de fibrocimento, revestimento acústico e térmico, 

revestimento de fornos de alta temperatura, tecelagem para roupas especiais, talco, 

filtro de cigarro, revestimento de navios, revestimento de estruturas metálicas em 

grandes prédios e tubos de condução de água.  

Dessa forma, ele pode ser encontrado em diversos produtos, expondo a 

população, que, na maioria das vezes, desconhece a sua presença. Existe uma 

estimativa de que cerca de 500 mil trabalhadores foram expostos ao amianto durante 

a jornada de trabalho, e uma parcela desconhecida de trabalhadores informais e 

usuários de materiais com asbesto (ALGRANTI, 2001; CAPELLA, 2008), sendo de 

suma relevância uma melhor compreensão desse problema de saúde pública. 

O amianto é um mineral encontrado na natureza e a exposição ocupacional e 

ambiental à sua poeira pode acarretar várias doenças, tais como asbestose, câncer 

de pulmão, mesotelioma e doenças pleurais. O aparecimento da doença pode 

manifestar de 10 a 30 anos após a exposição, pois há um período de latência muito 

grande, o que dificulta seu diagnóstico (MENDES, 2007). 

Apesar das descrições das patologias relacionadas ao amianto ocorrerem 

desde Heródoto (484-425 a.C.), somente em 1906 foram produzidos os primeiros 

trabalhos científicos, na Inglaterra, demonstrando que o amianto podia causar 

doenças nos trabalhadores. Na década de 1950, no entanto, surgiram os primeiros 

trabalhos científicos capazes de demonstrar que as doenças relacionadas ao amianto 

atingiam também populações que se expunham eventualmente ou de forma indireta. 

O impacto dessa produção acadêmica em termos de formulação de políticas públicas 

foi praticamente nenhum, uma vez que os governos não se importaram com as 
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doenças e as mortes, pois eram facilmente aceitas por um sistema que as 

consideravam como um inevitável e necessário subproduto da industrialização.  

O primeiro estudo epidemiológico relacionando o amianto e o câncer de pulmão 

foi em 1955, nesse sentido, mostrando um aumento dos casos de câncer de pulmão 

em trabalhadores expostos ao asbesto (DOLL, 1955). 

Selikoff publicou, em 1978, uma avaliação de 17.800 trabalhadores expostos 

ao amianto em estaleiros nos Estados Unidos e no Canadá e encontrou uma 

incidência alta de câncer pulmonar e mesotelioma nessa população. 

Somente por volta de 1970 iniciaram debates mundiais sobre o amianto, sendo 

que, apenas, na década de 1980, alguns países começaram a proibir a sua utilização. 

No Brasil, em 1993, surge o primeiro projeto de lei estabelecendo a substituição 

gradual do amianto (SOBRINHO, 2007).  

O Instituto Nacional de Saúde da França, em sua publicação de 1996, descreve 

alterações à saúde provenientes da exposição ao amianto e considera que 5 a 7% de 

todos os cânceres de pulmão que ocorreram durante o ano de 1995 teriam relação 

com a exposição ao amianto (CHENUT, 2016). 

O Centro Colaborador de Vigilância dos Agravos à Saúde Relacionados ao 

Trabalho da Universidade Federal da Bahia emitiu um boletim epidemiológico, 

Morbimortalidade de Agravos à Saúde Relacionados ao Amianto no Brasil, de 2000 a 

2011, e conclui existir uma assimetria entre os verdadeiros números do drama de 

saúde pública provocado pelo uso do amianto e os registros de morte que dele 

decorrem. Isso se deve ao recorrente sub-registro em razão do longo período de 

latência das doenças relacionadas ao amianto (CHENUT, 2016). 

Assim, de acordo com a Associação Brasileira de Expostos ao Amianto 

(ABREA), existe um passivo de adoecidos pouco conhecido no Brasil devido à 

subnotificação e à existência de poucos serviços preparados para reconhecer os 

possíveis doentes e para fazer o devido acompanhamento (GIANASSI, 2007). 

Conceitua-se que a invisibilidade social das doenças do amianto e o silêncio 

epidemiológico estão ligados ao grande período de latência das doenças relacionadas 

ao amianto, à falta de capacidade médica de diagnóstico, à inexistência de trabalhos 

epidemiológicos de busca ativa de doentes, ao difícil acesso aos serviços médicos 

especializados e à legislação brasileira deficiente no controle dos trabalhadores com 

amianto (ABREA, 2018).  
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A deficiência na política pública relacionada ao amianto contribui para a 

invisibilidade dos problemas relacionados a ele (CASTRO, 2003). Os pilares que 

compõem uma política pública são políticas (desejos e necessidades), conhecimento 

(compreensão científica da realidade e da vivência das necessidades), tecnologia 

(construção de instrumentos e relações) e ações (intervenções programáticas), porém 

as políticas só refletirão as vontades da cidadania se forem formuladas a partir da 

participação dos envolvidos (TAMBELLINI, 2017). 

Segundo o Instituto Brasileiro da Crisotila, os dados utilizados pela ABREA são 

baseados em números inconsistentes, incorretos e superestimados. Não existiriam 

registros de doentes ou de mortes relacionados ao amianto porque, na verdade, não 

haveria epidemia oculta ou subnotificação, mas, sim, ausência de doentes. Tal 

ausência de doentes seria proveniente do tipo de utilização do amianto no Brasil, tipo 

de amianto utilizado e uso controlado deste produto (IBC, 2018). 

A sociedade civil, por meio do controle social, exerce uma influência direta nas 

políticas públicas de saúde, interferindo na sua criação e implementação conforme as 

necessidades em saúde de cada momento histórico, defendendo os interesses da 

população e garantindo mais comprometimento do Estado. Essa mobilização cria 

situações favoráveis às mudanças e é chamada de “janelas de oportunidade”, ocasião 

na qual ocorre a participação do governo e dos atores com interesses específicos, 

negociando e criando políticas públicas. 

Nessa perspectiva, discute-se, nesta dissertação de mestrado, o modelo dos 

múltiplos fluxos de Kingdon na análise de políticas de saúde (KINGDON, 2003). 

Para entender como evoluiu o processo de construção das doenças 

relacionadas ao amianto, o seu processo de conversão de problemática em questão 

de saúde pública e a construção de políticas de saúde pública é importante levantar 

as formações dos atores que irão duelar durante os anos a fim de permanecer ou 

banir o amianto no Brasil. Além disso, as instituições modificaram suas posições no 

decurso dos anos, conforme a mudança dos membros que as compõem. 

Ao analisar a ação dos atores na formação das políticas públicas e na criação 

de agendas, tem-se uma melhor compreensão de como são formadas as agendas 

decisórias e, assim, o desenvolvimento de ambientes e populações saudáveis.  

Com base em uma revisão bibliográfica de artigos pró e contrários a qualquer 

tipo de utilização dos diversos tipos de amianto, no presente estudo, foi 
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contextualizado o debate científico relativo ao tema amianto, dessa forma, mostrando 

divergências e antagonismos e tecendo uma análise crítica sobre os dois lados. 

 Dessa forma, fez-se necessária uma imersão na discussão das políticas 

públicas referentes ao amianto com análise dos atores envolvidos na temática e a 

invisibilidade de milhões de brasileiros expostos. Como já descrito, o amianto é um 

bem mineral utilizado pela humanidade desde o período neolítico, sendo estudados 

os seus efeitos sobre a saúde do ser humano desde o século dezoito, entretanto não 

existe na literatura uma análise desse assunto sob a ótica da formação da construção 

de agendas, atores e políticas públicas em saúde. 

É importante salientar que não há, em relação ao amianto, uma política pública 

completamente definida no Brasil, pelo Estado, mas sim um processo em aberto, no 

qual os atores ainda estão gladiando suas forças de convencimento na agenda 

decisória.  

Nesse sentido, o objetivo geral desta dissertação foi o de analisar o processo 

de construção de agendas, atores e políticas no uso do amianto no Brasil. Também, 

mediante os objetivos específicos, visou-se levantar legislação brasileira sobre o uso 

do amianto, com foco nas ações dos diversos atores envolvidos; descrever debate 

científico relativo ao tema, focalizando as divergências de posições quanto à relação 

amianto/saúde pública e amianto/problema ocupacional; e discutir sobre a formação 

e atuação dos atores envolvidos no tema amianto no Brasil. 
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1 MÉTODO 

 

Esta dissertação de mestrado foi realizada a partir de uma investigação de 

natureza qualitativa, do tipo exploratória, que fez uso de pesquisa documental e valeu-

se dos aportes teóricos dos campos da sociologia e da história, com atenção especial 

voltada para a obra de Kingdon (2003). 

Neste estudo, foram analisados documentos e textos previamente 

selecionados através de palavras-chave – Amianto, Controle Social, Vigilância, Saúde 

do Trabalhador, Políticas Públicas, Políticas de Saúde, Sistema de Saúde e 

Medicalização –, que foram publicados de 1970 a 2019 e indexados nas bases de 

dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), 

CidSaúde (base de dados da literatura acerca da implantação e do desenvolvimento 

do Projeto Cidades Saudáveis em municípios brasileiros, bem como de textos e 

referenciais teóricos publicados em outros países, preferencialmente nos países das 

Américas), Medline (uma base de dados da literatura internacional da área médica e 

biomédica, produzida pela National Library of Medicine, USA), PubMed (recurso 

gratuito desenvolvido e mantido pelo Centro Nacional de Informações sobre 

Biotecnologia na National Library of Medicine), e na biblioteca eletrônica da Scientific 

Electronic Library Online (SciELO). Foram encontrados 9.258 textos que, 

posteriormente, foram filtrados e excluídos conforme relação entre as palavras-chave, 

subtemática escolhida e textos duplicados. Após as exclusões, foram selecionados 82 

artigos cujos resumos foram lidos e, posteriormente, selecionados 27 para leitura 

completa e utilização nesta dissertação. O período inicial de pesquisa foi 1970 devido 

a estudos importantes de coorte produzidos nessa década. 

Foram utilizados também documentos, folders e notas emitidas pelas 

instituições que são consideradas atores na construção das políticas, entre elas:  

Instituto Brasileiro da Crisotila, Associação Brasileira do Amianto, Associação 

Brasileira dos Expostos ao Amianto, sindicato dos trabalhadores e empresas que 

manipulam amianto, publicados de 1970 a 2019.  

Foi, também, realizado levantamento no site: www.stf.jus.br, do Supremo 

Tribunal Federal (STF), sobre pareceres e decisões dos seus ministros em ações 

relacionadas ao amianto, além de audiência pública realizada em 2012, e conclusões 

de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) publicadas no site do STF. Esta parte 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.nlm.nih.gov/&xid=17259,15700021,15700043,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhjzBAG6QITaQAZJo0zxcfQQm5l0wA
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da pesquisa foi realizada mediante o uso da palavra-chave “amianto”, abrangendo o 

período de 1970 a 2019; e o resultado foi de 20 ocorrências/documentos que tratam 

desde decisões monocráticas de ministros do STF até decisões colegiadas.  

Foram encontradas sete ADIs, uma audiência pública com apresentações de 

diversos especialistas, pró e contra o uso amianto, e a descrição do voto de cada um 

dos ministros que decidiu banir a utilização do amianto no Brasil, em novembro de 

2017. 

A audiência pública foi formada por apresentações com 36 palestrantes, 

representantes do governo, sindicatos, empresas e pesquisadores. As palestras foram 

localizadas no Canal da TV Justiça no YouTube. Ao longo da atividade de pesquisa, 

foram objeto de cuidadosa análise  as controvérsias e diferentes posições das 

instituições com relação ao tema. 

Uma análise cuidadosa da documentação levantada permitiu discutir a 

mudança radical no entendimento do Supremo Tribunal Federal à medida que seus 

ministros foram sendo substituídos devido à aposentadoria, além da manobra jurídica 

utilizada para o banimento, utilizando entendimento até então nunca aplicado por essa 

Corte. 

O amianto é discutido na legislação brasileira e, para esse propósito, foram 

desenvolvidas pesquisas em diversas fontes. Foi realizada pesquisa nos sites do 

Instituto Brasileiro da Crisotila e da Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto, 

que detalham as principais leis federais, as normas infralegais (decretos, portarias e 

normas Conama), legislações estadual e municipal relacionadas ao amianto e 

compreendidas entre 1970 e 2019. Como resultados, foram encontradas 50 

ocorrências, que foram previamente lidas e selecionadas para a discussão.  

Foi realizado levantamento no site www.congressonacional.leg.br, do 

Congresso Nacional brasileiro, sobre requerimento de comissões, portarias, projetos 

de lei, leis aprovadas e audiências pública publicadas nesse site. Essa pesquisa foi 

realizada mediante o uso da palavra-chave “amianto”, abrangendo período de 1970 a 

2019. Seu resultado foi de 624 ocorrências/documentos, que foram, posteriormente, 

analisados pelo seu resumo e selecionados dez para leitura completa. 

A Lei n.o 9.055, de 1 de junho de 1995, é discutida nesta dissertação, pois é a 

principal norma jurídica a tratar do tema amianto. No início de sua formulação, visava 

ao banimento do amianto no Brasil e, após ação de diversos atores, tornou-se a norma 
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jurídica que sustentava e legalizava toda a atividade da cadeia do amianto. Aqui, fica 

claro, com a descrição da confluência dos três fluxos do modelo de Kingdon, como 

uma situação, existente há décadas e reconhecida como problema, recebe atenção 

dos formuladores de políticas, acende a agenda decisória e são criadas políticas 

públicas. Ao compreender bem este modelo, que será bem visualizado na  Lei n.o 

9.055, tem-se a facilidade de compreender as relações complexas e diversificadas 

que constroem o processo político para a criação das políticas públicas em temas 

totalmente distintos. Devido à importância dessa lei, ela faz parte desta dissertação 

(Anexo A). 

Dessa forma, com base na minuciosa análise de documentos, textos, leis e 

trabalhos científicos, foi analisado como são criadas as políticas públicas de saúde, 

em especial, sobre o amianto. 

O recorte temporal do estudo dessa trajetória da formação das políticas 

públicas sobre o amianto foi de 1970 a 2019, sendo a data inicial escolhida por ser o 

período que começam as discussões mundiais sobre o tema, já o ano de 2019 foi 

quando a última empresa que utilizava amianto encerra suas atividades. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

As discussões e os estudos referentes aos cenários sociais, políticos e 

econômicos em que o Estado atua diretamente geram reflexões e conclusões que 

fazem entender melhor a formação de uma agenda política e, consequentemente, a 

criação de políticas públicas. 

Uma política pública é formada a partir da ação de diversos atores que 

vislumbram a possibilidade de concretizar seus projetos políticos e mobilizam-se para 

que ocorra a inserção de suas agendas particulares na agenda decisória, dessa 

forma, criando a política (MATUS,1996). 

As políticas públicas, no entanto, sofrem influência de interesses, ideologias e 

necessidades de atores diversos, sejam eles formais ou informais, governamentais ou 

não governamentais (SILVA, 2012). 

A descrição de análise de políticas públicas foi utilizada, inicialmente, por 

Harold Lasswell, em 1936, entretanto com foco na análise sobre o Estado e suas 

instituições, e não na produção dos governos, nas constituições, nas legislaturas, nos 

grupos de interesse e nas questões clássicas de poder (SOUSA, 2006). 

A análise de políticas públicas como campo disciplinar, a fim de melhorar a 

eficiência das políticas públicas e de condições de vida dos cidadãos, apresentou 

grandes avanços nos Estados Unidos pós-guerra (SOUSA, 2006). Foram elaborados 

modelos diferentes de análise de políticas públicas de acordo com sua visão do 

processo político e do enfoque dado dentro desse processo. 

Assim, modelos teóricos internacionais foram criados com o intuito de 

compreender as relações complexas e diversificadas que constroem o processo 

político para a criação das políticas públicas. 

Entre esses modelos, neste estudo, o foco deu-se no Modelo de Múltiplos 

Fluxos, proposto por John W. Kingdon, em 2003, publicado no livro "Agendas, 

Alternatives, and Public Policies". Essa escolha foi baseada na conclusão de que o 

modelo de Kingdon melhor explica o caso amianto e criação de políticas públicas, pois 

tenta responder a alguns pontos importantes, tais como: por que alguns problemas se 

tornam importantes para um governo? Como determinado assunto insere-se no 

conjunto de preocupações dos formuladores de política em detrimento de outros, 

dessa forma, transformando-se em uma política pública?   
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No capítulo de discussão desta dissertação foi detalhado como o caso amianto 

enquadra-se perfeitamente na análise do modelo de Kingdon e como esse modelo 

ajuda a entender a história das tentativas e alguns acertos na formulação de políticas 

públicas. Assim, examinou-se a agenda amianto com análise das políticas de saúde, 

focalizando a incorporação da ambiguidade nas decisões, a análise das diferentes 

interpretações sobre o amianto pelos tomadores de decisão, a influência da sociedade 

civil na formação da agenda pública e a atuação dos atores nos processos decisórios 

nas arenas políticas. 

Entretanto fez-se necessário, na sequência, o detalhamento de modelo de 

Kingdon para entender as políticas relacionadas ao amianto. 

A teoria dos múltiplos fluxos surgiu a partir de estudos sobre a formação da 

agenda pública elaborada por Kingdon (2003), ao analisar as políticas públicas nas 

áreas de saúde e transportes do governo federal dos Estados Unidos.  Para tanto, ele 

baseou-se em dados empíricos, obtidos, em sua maior parte, por meio de entrevistas 

com altos funcionários públicos.  

Segundo Kingdon (2003), a formulação e implementação de uma agenda são 

dinâmicas, sofrendo influência direta de stakeholders (comunidade, burocratas, 

governo, entre outros). Desse modo, os stakeholders alteram o fluxo de alternativas e 

modificam a formação das próximas agendas. 

Em 2013, Gottems et al. realizaram uma revisão integrativa de publicações com 

o objetivo de identificar produções científicas sobre análise de políticas de saúde, que 

utilizaram o modelo dos múltiplos fluxos de Kingdon e suas contribuições no estudo 

das políticas públicas de saúde. 

Os autores concluíram que o modelo de Kingdon pode ser utilizado no estudo 

de políticas de saúde de diferentes sistemas, em períodos longos de tempo e na 

atuação de diferentes governos. Portanto, esse modelo pode ser utilizado ao analisar 

diversas formações de agendas e políticas públicas, podendo ser replicado para 

temas diversos como amianto, tabagismo, AIDS, entre outros. 

As contribuições do modelo dos múltiplos fluxos de Kingdon na análise para o 

SUS incluem: a incorporação da ambiguidade nas decisões, a importância da 

consistência das ideias contidas nas propostas e avaliação das diferentes 

interpretações sobre problemas complexos da saúde pública pelos tomadores de 

decisão.  
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A agenda governamental é definida como o conjunto de temas sobre os quais 

o governo concentra sua atenção em determinado momento, mediante o interesse e 

a atenção dos formuladores de políticas (KINGDON, 2003). Alguns temas são 

considerados e entram na formação da agenda de decisão, que é um subconjunto da 

agenda governamental, que contempla assuntos prontos para uma decisão ativa dos 

formuladores de políticas e, por conseguinte, esta é transformada em políticas 

públicas. 

Para Kingdon (2003),  é de suma importância conhecer os atores que fazem 

parte do jogo e qual a sua importância na formulação da agenda, nesse sentido, ele 

discute sobre três aspectos: a importância de cada participante, os caminhos que eles 

escolheram e a razão pela qual cada um participou do processo.  

Esses atores podem compor o governo, como administradores, servidores 

públicos e congressistas, ou podem ser atores “outside off government”, como grupos 

de interesses, acadêmicos, mídia, formadores de opiniões, ONGs. 

Para compreender por que um assunto se torna visível à agenda 

governamental, Kingdon em 2003 descreve a presença de três fluxos decisórios 

independentes, dessa forma, permeando toda a organização, sendo que, em 

determinado momento, tais fluxos convergem e geram oportunidades de mudanças 

na agenda, o que pode, consequentemente, criar ou não políticas públicas. 

No modelo de Kingdon (2003), a mudança da agenda é o resultado da 

convergência entre três fluxos: problemas, soluções ou alternativas, e políticas. Nessa 

fase, um problema é visualizado e reconhecido, uma solução está disponível e as 

condições políticas são favoráveis à mudança, assim, permitindo a convergência dos 

três fluxos e possibilitando que questões ascendam à agenda decisória. 

No primeiro fluxo, denominado problemas (problems), o modelo analisa o 

mecanismo pelo qual determinado assunto é reconhecido como problema, então, 

passando a ocupar a agenda governamental, pois existem infinitos assuntos, e as 

pessoas não podem prestar atenção a todos os problemas durante todo o tempo. 

A fim de compreender o processo de seleção de problemas, Kingdon chama 

atenção para uma diferença entre problemas e condições ou situações e exemplifica, 

“se você tem apenas quatro dedos em uma mão isso não é problema e sim uma 

situação” (KINGDON, 2003, p.109).  
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Dessa forma, uma condição, para o autor, é uma situação social percebida, 

mas que não gera uma ação de contrapartida. Essa situação transforma-se em 

problema quando os formuladores de políticas estão bem convencidos de que alguma 

coisa deve ser feita a respeito. 

Existem inúmeras condições e uma incapacidade de tratar todas ao mesmo 

tempo, por isso, os formuladores de política percebem e interpretam algumas 

situações, depois, selecionam qual será tratada como problema. Logo, a definição do 

problema é fundamental, e o sucesso para ser considerado na formação da agenda 

deve-se, principalmente, à relevância dada pelos formuladores de políticas.  

Segundo Kingdon, existem três mecanismos que levam condições a 

transformarem-se em problemas, sendo eles: indicadores; eventos, crises e símbolos; 

e feedback das ações governamentais. O mecanismo indicador é formado por dados 

oriundos de monitoramento de vários indicadores, seja de agências governamentais 

ou não governamentais, como, por exemplo, taxa de mortalidade, incidência de 

doenças, taxa de imunização, consumo de bens pela população, gastos do orçamento 

e taxa de desemprego. Uma mudança em um indicador pode evidenciar que existe 

algum fator que deve ser analisado. 

Os indicadores, por si só, não determinam a existência concreta de um 

problema, ou diretamente modificam um fato, mas são evidências e interpretações 

que auxiliam a demonstração de uma questão, e, assim, auxiliam para que ocorra a 

mudança de condições em problemas, pois mostram dados quantitativos capazes de 

evidenciar a existência de uma situação que necessite de atenção. Entre os 

indicadores mais importantes, para o autor, estão aqueles que interferem diretamente 

no orçamento do governo. 

O segundo mecanismo compreende eventos, crises e símbolos (focusing 

events, crises and symbols). A partir de eventos de grande magnitude, como 

desastres, crises ou símbolos, é possível que esses gerem atenção sobre 

determinada condição, mas, dificilmente, as pessoas serão capazes de, sozinhas, 

elevarem um assunto à agenda. Muitas das vezes, estes eventos atuam mais como 

reforço de uma percepção preexistente de um problema. Seria, então, uma 

complementação de situação que já estaria sendo percebida como um possível 

problema. 
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Os símbolos podem ser impressões nas quais a população acredita, baseada 

em eventos anteriores, que podem ou não corresponder à realidade, mas possuem 

um grande poder de influência, pois são considerados como verdadeiros pelos atores 

envolvidos.  

O terceiro mecanismo consiste no feedback sobre operações e programas em 

desenvolvimento pela Administração Pública. Ele demonstraria condições que 

mereceriam atenção, tais como monitoramento de gastos, cumprimento ou não de 

metas, reclamação da população e novos problemas. Pode, ainda, ser realizado por 

meio de um sistema de monitoramento oficial do governo, mas, também, a partir de 

estudiosos, universidades e terceiro setor. 

No segundo fluxo (policy), há um conjunto de soluções e alternativas disponível 

para os problemas. As comunidades geradoras de alternativas são formadas por 

especialistas, pesquisadores, professores em congresso, acadêmicos, funcionários 

públicos, assessores de parlamentares, analistas pertencentes a grupos de interesse, 

analistas de orçamento, entre outros. 

A criação de alternativas e soluções é explicada, por Kingdon 2003 como um 

modelo de multiple streams, semelhante ao processo biológico de seleção natural, no 

qual as moléculas flutuam como um caldo primordial de políticas (the policy primeval 

soup). Nesse caldo, há ideias que permanecem puras, que se combinam em novas 

ideias, que são fragmentadas e que são descartadas.  

 Geralmente, o processo de escolha é longo, com formações de propostas, 

ideias, contestações e ajustes. Existe um número grande de ideias, mas poucas serão 

escolhidas. As ideias que se mostram mais viáveis do ponto de vista técnico, com 

custos toleráveis, que representam valores compartilhados, que contam com 

aceitação e receptividade pelos formadores de políticas são as que têm mais chances 

de ser escolhidas. As ideias fragmentadas, muitas vezes, produzem alternativas 

fragmentadas, tendo menor chance de serem escolhidas. 

Kingdon descreve que muitas comunidades são extremamente fechadas, já 

outras, fragmentadas, sendo exemplo da primeira a relacionada com a saúde; e da 

segunda, a comunidade de transporte nos Estados Unidos. Ele descreve que a 

comunidade da saúde, apesar de ser formada por diferentes especialistas (médicos, 

enfermeiros, assistentes de laboratório, advogados especialistas em saúde, entre 

outros), tende a apresentar um pensamento de problemas em comum. Por isso, o 
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processo de troca de informações, a visão sobre o problema e o desenvolvimento de 

caminhos comuns são mais facilmente atingidos e geram ideias que se mostraram 

mais viáveis.  

É importante salientar que não significa que os atores de uma comunidade 

fechada compartilhem as mesmas crenças ou uma visão consensual a respeito de 

uma proposta. Existem várias divergências e pensamentos, entretanto ocorre um 

reconhecimento, pela comunidade, de que algumas ideias são relevantes dentro de 

diversas alternativas e podem ser potencialmente executáveis. 

A difusão da ideia nesse segundo fluxo é mediante o meio de persuasão, no 

qual um ator que defende uma ideia a leva a diferentes fóruns a fim de sensibilizar e 

conscientizar outros atores, para que, assim, ocorra um efeito multiplicador e, 

consequentemente, as ideias espalhem-se e adquiram cada vez mais adeptos. 

Dessa forma, quanto mais empreendedores de ideias, maior a chance de 

escolha em uma agenda, através de um processo de amolecimento do público para 

aceitação de uma ideia (soften up). 

  O autor considera a ideia como de suma importância no seu modelo, sendo, 

muitas vezes, mais relevante na escolha de uma alternativa do que a pressão exercida 

por grupos específicos.  

As ideias são parte integrante do processo decisório e não são 

necessariamente relacionadas à percepção de problemas específicos, dessa forma, 

as questões existentes em uma agenda governamental não são geradas aos pares, 

com problemas e soluções (CAPELLA, 2008). A presença de ideias alternativas não 

é condição suficiente para que elas entrem em uma agenda decisória, mas a chance 

aumenta muito se existe um problema atrelado a soluções exequíveis (KINGDON, 

2003). 

Existem atores que são considerados incentivadores e empreendedores de 

ideias, eles não necessariamente estão inclusos em uma determinada comunidade 

política, podem estar dentro ou fora do governo, serem políticos eleitos ou 

pertencentes a grupos específicos de interesse. Esses atores podem investir dinheiro, 

tempo e energia para que se promova uma ideia e torne-se possível de executá-la. 

Essas pessoas não necessariamente esperam um retorno futuro através de emprego, 

promoção ou financeiro, muitas participam pela satisfação de participar, de serem 

solidárias ou de fazerem parte do jogo (KINGDON, 2003). 
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O terceiro fluxo é composto pela dimensão da política, através de coalizões 

formadas em um processo de trocas, barganhas e negociação. Independentemente 

do reconhecimento de um problema ou das soluções disponíveis, esse fluxo segue 

suas próprias dinâmicas e regras, sofrendo apenas influência do “humor nacional”, 

grupos de pressão e de mudanças dentro do próprio governo.  

 Segundo Kingdon, o humor nacional também pode receber outros nomes, 

como clima nacional, mudança de opiniões públicas ou crescimento de ideias de 

movimentos sociais, mas a sua gênese está na caracterização de uma situação na 

qual diversas pessoas compartilham as mesmas questões em um determinado 

período. A percepção de um humor favorável pelos responsáveis do processo 

decisório cria incentivos para que essa situação seja promovida a uma agenda e, em 

contrapartida, em casos de humor desfavorável, ocorra um desestímulo de ideias. 

Os grupos de pressão são formados por forças políticas organizadas e 

influenciam diretamente esse terceiro fluxo. Os formuladores de políticas avaliam se 

o ambiente é propício ou não para uma proposta, bem como observam se existe 

conflito ou consenso em relação a esse tema. Se grupos de interesses e grupos de 

pressão estão em consenso em relação a uma matéria, mais facilmente ela entrará 

em uma agenda. 

 A falta de apoio ou o conflito de uma proposta não inviabiliza sua existência, 

mas fará com que se gaste muita energia durante o seu processo.  Quando existem 

grupos de interesses antagônicos duelando pela atenção dos políticos, pode dar-se 

uma dificuldade na evolução desse terceiro fluxo, principalmente, se existir um grau 

de importância semelhante entre os grupos que discutem suas ideias. 

Um dos maiores conflitos ocorre, segundo o autor, quando existem projetos que 

visam extinguir algum programa existente, pois há clientes e organizações que são 

beneficiados por esse programa e irão pressionar para que não ocorram mudanças, 

torcendo pela inércia do governo. 

As mudanças dentro do próprio governo interferem diretamente nas agendas 

e, segundo Kingdon (2003), o início de um novo governo é o momento mais propício 

para mudanças na agenda. Segundo seus estudos, no primeiro ano de uma nova 

administração, ocorre a maior parte das mudanças das políticas. Essas mudanças 

podem viabilizar-se por dois caminhos diferentes. A autoridade governamental 

empossada pode dar prioridade a algumas agendas em andamento e fazer com que 
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elas entrem na arena decisória ou podem trazer novas prioridades e retirar agendas 

anteriores em andamento. 

Entre os atores do governo são considerados os políticos eleitos, como 

presidente, governadores, deputados e senadores, mas também pessoas em 

posições estratégicas no interior da estrutura governamental, como ministros, 

secretários, chefes de órgãos e empresas públicas. 

 Entretanto a importância desses atores no que tange a influenciar as agendas 

não é semelhante. Os atores da alta administração possuem um poder maior para 

inserir novas ideias na agenda e focalizar uma questão já existente, sendo o 

presidente o ator mais forte na definição da agenda. Porém, apesar de influenciar e 

determinar as questões presentes na agenda, eles não controlam as alternativas 

possíveis, e, dessa forma, não determinam sozinhos o resultado final de uma política. 

Outro tipo de mudança dentro do governo, com influência sobre a agenda, é a 

mudança de competência a respeito de um determinado assunto. Existem matérias 

que possuem interface com diferentes estruturas governamentais e podem ocorrer 

disputas pela competência de sua discussão, levando a uma situação de imobilidade 

governamental ou à inclusão de questões na agenda. No caso do amianto, conforme 

se apresenta na discussão, como a interface de atuação nos ministérios do governo 

foi capaz de impedir que políticas públicas fossem criadas em determinados 

momentos.  

Os grupos de interesse são considerados como atores importantes na 

formação da agenda governamental, podendo afetar de forma positiva, desse modo, 

influenciando nas mudanças das ações governamentais, ou de forma negativa, então, 

restringindo as ações. 

 Kingdon (2003) considera as mudanças no clima nacional e as mudanças no 

governo como os principais fatores de formação de uma agenda governamental no 

fluxo político. 

A confluência dos três fluxos (problemas, soluções e política) gera uma 

oportunidade de mudança na agenda, fazendo com que questões ascendam à agenda 

decisória e abram-se janelas de política, também chamadas de janelas de 

oportunidade. Nesta fase, um problema é identificado, uma solução está disponível e 

o ambiente político torna o momento propício para a formação de novas políticas. 
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Para a abertura da janela de oportunidade faz-se necessária a confluência dos 

três fluxos, mas, para Kingdon, o fluxo de problemas e o fluxo político são os que mais 

influenciam nessa convergência. O fluxo de soluções não exerce influência direta 

sobre a agenda, mas estará presente quando problemas forem percebidos e 

demandas políticas necessitem de ideias e soluções, ou seja, é fundamental para que 

uma questão já presente em uma agenda tenha acesso à agenda decisional. 

As janelas de oportunidade podem ocorrer de uma forma previsível ou não e 

possuem uma característica de caráter transitório. Eventos que acontecem de forma 

periódica e previsível, como mudança de governo por eleições, podem ocasionar 

janelas de oportunidade previsíveis. É importante salientar que a presença da janela 

não significa que serão criadas políticas públicas, mas que existe oportunidade para 

que ocorram. 

Devido ao seu caráter transitório, as janelas podem fechar-se sem que sejam 

criadas políticas, sendo mais comum ocorrer este fato quando: a atenção dos 

formuladores de políticas direcione-se para outros assuntos, ou conflitos importantes 

de atores envolvidos, ou quando alternativas do fluxo de soluções não surtam efeitos, 

ou, ainda, quando a oportunidade de mudança na agenda cesse devido a um dos 

fluxos desarticular-se com relação aos demais. 

Os atores empreendedores e incentivadores de ideias que constam no fluxo de 

soluções são de suma importância para a junção dos três fluxos, unindo soluções, 

problemas e momentos políticos, fazendo com que sejam aproveitadas as janelas de 

oportunidade. 

Para Kingdon, a mídia não teria influência direta na formação das agendas e 

janelas de oportunidade, pois ela destaca alguns pontos de agenda já estabelecidos 

e não durante o processo pré-decisional. Entretanto os meios de comunicação e as 

publicações especializadas que circulam entre os atores do segundo fluxo podem 

auxiliar na canalização da atenção de diversos atores em relação a um problema. 

Além disso, a mídia pode influenciar a opinião pública, alterando o humor 

nacional sobre determinado assunto, exercendo uma influência indireta sobre os 

participantes do processo decisório (KINGDON, 2003).  

Todavia, nos dias de hoje, com a criação de novos meios de comunicação e a 

convergência tecnológica dos meios de comunicação e informação, ampliou-se a 

capacidade de intervenção da mídia nas atividades humanas (PENTEADO, 2015). 
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 Dessa forma, os meios de comunicação mantêm um importante papel nas 

dinâmicas sociais. A mídia, a partir de comunicação de massa com TV ou rádio, e 

mais recentemente, por meio das novas tecnologias de informação e comunicação, 

exerce influência sobre as políticas públicas (PENTEADO, 2015). 

À luz dessas orientações teóricas, o caso do amianto no Brasil foi examinado 

nesta pesquisa. Uma condição existente há décadas, mas que, em determinado 

momento, torna-se situação social percebida pelos formuladores de políticas. Assim, 

ocorrem ações de contrapartida, ambiguidade de decisões, diferentes interpretações 

pelos tomadores de decisão e ação de atores diversos, que culminam com a entrada 

desse assunto na agenda decisional do governo, não necessariamente resultando em 

formação de políticas públicas.  
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3 AMIANTO, DEBATES E TRAJETÓRIA  

 

3.1 DEBATES SOBRE O AMIANTO 

 

O amianto, também chamado de asbestos, é formado por dois grupos 

heterogêneos de minerais com fibras e suas composições químicas e cristalográficas 

são muito diversas entre si, sendo classificadas em crisotila e anfibólio (SCLIAR, 

1998). 

A crisotila, também chamada de asbesto branco, é formada por um silicato 

hidratado de magnésio. As suas fibras são flexíveis, finas, sedosas, resistentes ao 

fogo e facilmente tecidas. Um quilograma de fibra pode produzir até 20 mil metros de 

fio. Devido a essas características, a crisotila foi muito utilizada na confecção de 

roupas, cordas e utensílios que necessitavam ter resistência ao fogo. Por ser flexível 

e ter características químicas que facilitam a sua união ao cimento, foi muito utilizada, 

no Brasil, também, na fabricação de telhas e caixas d’água (SCLIAR, 1998).   

O grupo dos anfibólios é formado principalmente pela crocidolita (asbesto azul), 

amosita (asbesto marrom), tremolita e antofilita, na sua composição química 

apresenta ferro, sendo, então, um silicato hidratado de ferro e magnésio. As suas 

fibras são retas, longas, de baixa fusibilidade, alta resistência aos ácidos, têm 

excelente resistência térmica e mecânica. Devido às suas características químicas, 

foi muito utilizado na Europa e nos Estados Unidos, principalmente, como 

revestimento de paredes e tetos de prédios, para isolamento térmico e acústico, 

pulverizado nas estruturas metálicas na construção de prédios, para reforço estrutural, 

nos estaleiros, como isolante térmico de navios, em revestimento de caldeiras, em 

tubulações de líquidos em alta temperatura e em tubos submetidos à grande pressão. 

No Brasil, foi muito utilizado, até o início da década de 1990, na construção de tubos 

de distribuição de água, em materiais de fricção e em caldeiras (SCLIAR,1998). Seu 

uso no Brasil foi banido pela Lei n.o 9055, em 1995, que permitiu apenas a utilização 

da crisotila. 

 É importante entender essas diferenças entre a composição química do 

asbesto, pois toda a discussão dos grupos, a favor ou contra a utilização do amianto, 

está embasada na composição do amianto e na sua forma de utilização.  
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O asbesto pode ocasionar, no ser humano, diversas patologias, sendo elas 

fibrose pulmonar (também chamada de asbestose), placa pleural, câncer de pulmão 

e mesotelioma (MENDES, 2007). A possibilidade da ocorrência da doença ocorre 

devido à inalação do amianto, estando muito relacionada com o tipo de asbesto e a 

quantidade de fibras respiradas.  

Castro, em 2003, analisou dados do Instituto de Pesquisas Geológicas 

Americano, que descrevia a produção mundial de amianto durante os anos. Em 1900, 

o consumo foi de aproximadamente 20 mil toneladas, e, gradativamente foi 

aumentando. Na década de 1950, após a Segunda Guerra Mundial, foram 

consumidas, em média, 1.290.000 toneladas por ano, continuando o seu aumento 

gradual, com valores por volta de 4 milhões de toneladas consumidas em 1976. Após 

campanhas de seu banimento no mundo, a utilização começa a declinar na década 

de 1990, mas, em 2001, ainda se consumiam 2 milhões de toneladas de amianto por 

ano (CASTRO, 2003).  

O Brasil, até 2017, quando foi banido por decisão do Supremo Tribunal Federal 

(STF), posicionava-se como o terceiro maior produtor mundial de amianto, e o quarto 

maior consumidor, sendo sua produção exclusiva do tipo crisotila. O auge da sua 

produção foi na década de 2010, com mais de 300 mil toneladas por ano (DNPM, 

2019). Apesar da decisão do STF, em novembro de 2017, a mineração e a utilização 

ocorreram até fevereiro de 2019, devido a uma liminar concedida pelo próprio STF, 

com produção e comercialização anual de 100 mil toneladas/ano. 

Esses dados são importantes para ter uma avaliação da exposição ao amianto 

e dos riscos a que a população em geral foi submetida. O amianto pode ocasionar 

diversas doenças, que estão compreendidas no grupo das pneumoconioses. Em 

1997, o Ministério da Saúde, através da Fundação Nacional de Saúde, publicou o 

Manual de Normas para o controle das principais pneumoconioses no Brasil, mas que 

não abrange as doenças relacionadas ao amianto, pois, nessa época, o amianto não 

era considerado um dos principais vilões. Porém, como abordado mais adiante, o 

Ministério da Saúde, durante os anos, mudou de posição, passando a ser um dos 

atores que promovem discussões para o banimento do amianto no Brasil. 

 Furuya, em 2018, publicou um artigo que descreve o amianto como causador 

de um número estimado de 255 mil mortes anuais em todo o mundo, sendo que, 

dessas, 22 mil foram de pessoas expostas ambientalmente, sem relação com o 
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trabalho. O autor descreve, ainda, que os custos diretos de doença, por aposentadoria 

antecipada e morte, nos países da União Europeia, equivalem a 0,70% do Produto 

Interno Bruto. Ele conclui, nesse estudo, que cada 20 toneladas de amianto 

produzidas e consumidas mataram uma pessoa em algum lugar do mundo.  

Se projetar este estudo para a realidade brasileira, na década de 2010, o 

consumo local de asbestos era de 300 mil toneladas (DNPM, 2019), e, se cada 20 

toneladas de amianto consumido mata uma pessoa, pode-se estimar 15 mil mortes 

por ano. 

 Entretanto, ao analisar os dados do Sistema Nacional de Óbitos no Brasil, com 

relação à CID, sobre o amianto, não se encontra a constatação dessas ocorrências. 

E isso gera uma discussão entre as duas correntes, pró ou contra, sobre a utilização 

do asbesto crisotila. 

 Os ativistas pró-utilização argumentam que o asbesto crisotila apresenta, 

devido à sua composição química, uma rápida eliminação do organismo, não 

ocasionando doenças quando o trabalhador é exposto ao uso controlado da inalação 

da fibra, por isso, não é verificada a ocorrência de doenças asbesto/crisotila 

relacionadas (IBC, 2018).  

Nessa mesma linha, McDonald, em 1997, ao comparar fibras de amianto, 

conclui que a crisotila é eliminada rapidamente do pulmão, ao contrário das fibras de 

anfibólio. 

Hodgson (2000) analisa relatórios de mortalidade de coortes expostas aos 

diferentes tipos de amianto e conclui que o risco específico de exposição ao 

mesotelioma difere em 500 vezes, se comparado ao da crisotila e ao da crocidolita 

(anfibólio). 

Já Bernstein (2003) demonstra que a cinética de depuração da crisotila é 

completamente diferente da apresentada pelos anfibólios. A crisotila é rapidamente 

eliminada do pulmão, em um tempo médio de 1,3 dia, enquanto os anfibólios não são 

eliminados do organismo. Isso ocorre devido à composição química das fibras, sendo 

que a crisotila, por possuir apenas magnésio, dissolve-se e é quebrada em pedaços 

menores, sendo eliminada pelo sistema de defesa do organismo. Os anfibólios, por 

possuírem ferro na sua composição, não seriam depurados. Assim, no Brasil, por 

utilizar, desde a década de 1990, apenas, crisotila, não há a ocorrência de epidemia 

de doenças relacionadas ao asbesto (BERNSTEIN, 2013). 
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Em 2004, Berman demonstrou, também, diferenças entre a depuração do 

amianto crisotila e o anfibólio, revelando uma diferença grande entre o período de 

eliminação no organismo. 

Existe, ainda, a tese de que a carcinogenicidade do asbesto crisotila ocorre 

devido à contaminação da crisotila por fibras de anfibólios, dessa forma, ao trabalhar 

com a crisotila pura, em níveis baixos de exposição, não existiria potencial para 

desenvolver câncer de pulmão, mesotelioma e fibroses (MCDONALD, 1997). 

Em contrapartida, há diversos trabalhos científicos que contestam a utilização 

segura de qualquer tipo de asbesto. Nesse sentido, Sanden (1992) revisa casuísticas 

de mesotelioma no Canadá e identifica oito casos desse tumor associados à 

exposição à poeira de crisotila, ocorrida no ambiente domiciliar. 

Em 1995, Nicholson realizou uma revisão de 13 estudos sobre mortalidade por 

tumor maligno, relacionando-a ao tipo predominante de fibra de amianto presente na 

exposição ocupacional, e conclui pela existência da relação entre a crisotila e os 

tumores. 

Um comunicado emitido pela National Institute for Occupational Safet and 

Health (NIOSH), Agência Federal dos Estados Unidos responsável pelo 

acompanhamento da saúde dos trabalhadores, em 1996, é enfático ao afirmar que 

estudos toxicológicos e epidemiológicos fornecem evidências de que a crisotila está 

associada a um risco aumentado de câncer de pulmão e mesotelioma. 

Smith, em 1996, após analisar 25 estudos epidemiológicos de coorte nos 

Estados Unidos e no Canadá, infere que crisotila é um potente causador de 

mesotelioma, que a imensa maioria dos mesoteliomas é atribuída à exposição aos 

asbestos e que as fibras de crisotila, por serem as predominantemente utilizadas, são 

as principais causadoras dessa patologia. 

Nos Estados Unidos, foram realizadas análises de mortalidade de 

trabalhadores de isolantes térmicos que ficavam expostos unicamente à crisotila, 

antes de 1937, e concluiu-se que a crisotila tem potencial para produzir mesotelioma 

similar ao da amosita (NICHOLSON, 2000). 

Mendes, ao realizar uma revisão de literatura nacional e internacional sobre o 

asbesto, assevera que: 

 

[...] com tantas evidências idôneas de natureza experimental, 
anatomopatológica e, principalmente, de natureza epidemiológica 
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demonstradas ao longo de tanto tempo e em tantos lugares diferentes, e por 
tantos diferentes pesquisadores e estudiosos não sobrevivem os argumentos 
em defesa da inocuidade do asbesto crisotila. Pelo contrário, esta fibra 
mineral pura ou contaminada (canadense, russa, chinesa, italiana ou 
brasileira) tal como seus anfibólios irmãos causa igualmente asbestose, 
câncer de pulmão, mesotelioma de pleura ou de peritônio, afora outras tantas 
doenças. (MENDES, 2001, p. 16) 

 

No terreno dos organismos multilaterais, em 2006, a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) pediu a eliminação da utilização do amianto no mundo. Em uma revisão, 

em 2014, o mesmo organismo publicou, em resposta à contínua disseminação da 

produção e do uso da crisotila, uma nova declaração enfatizando que todas as formas 

de amianto, incluindo a crisotila, estavam causalmente associadas a um risco 

aumentado de câncer de pulmão, laringe e ovário (TAKAHASHI, 2016). 

A Agência Internacional para Pesquisa sobre o Câncer, agência vinculada à 

OMS, em 2014, emitiu, igualmente, diretrizes para a convocação de campanhas 

globais para eliminar o asbesto (TAKAHASHI, 2016). 

A Organização das Nações Unidas (ONU), a Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Comitê de 

Revisão de Produtos Químicos da Convenção de Roterdã têm, repetidamente, 

recomendando que o amianto crisotila precisa ser banido e colocado na lista de 

substâncias perigosas (TAKAHASHI, 2016). 

 

3.2 O USO DO AMIANTO PELO MUNDO 

 

Para entender melhor a evolução do amianto e sua trajetória, no Brasil, é 

importante ter ciência do que ocorreu em outros países, os seus exemplos e como 

esses fatos foram impactantes na formulação das políticas públicas brasileira e 

mundial relacionadas ao amianto. 

Atualmente, a utilização mundial do amianto ocorre mais em países 

subdesenvolvidos e em desenvolvimento, pois existe neles uma carência maior de 

produtos com preços mais baixos (LE, 2010). Ao analisar o uso de amianto per capita 

(quilogramas per capita por ano), no período de 1920 a 2003, e comparar com o 

Produto Interno Bruto (PIB) dos 135 países que já utilizaram o amianto, detecta-se 

com clareza tal afirmação (LE, 2010). Para a análise do PIB é utilizada a unidade 

internacional Geary-Khamis 1990 dollares (GKD), que converte moedas diferentes em 
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uma unidade comum, assim, permitindo comparações entre países ao longo do 

tempo. O padrão histórico global do uso do amianto nacional em relação ao PIB per 

capita é consistente com a chamada curva ambiental de Kuznets (EKC) (LE, 2010). 

As trajetórias dos países de alta renda são muito semelhantes, sendo que um 

teto comum, ou ponto de inflexão no uso de amianto, é observado em um nível de 

renda de aproximadamente 10.000 a 15.000 GKD, em consonância com a teoria EKC. 

A teoria EKC postula uma relação invertida em U entre níveis de poluentes ambientais 

(ex. chumbo, esgoto) e crescimento econômico. Nenhum país com nível de renda 

superior a 20.000 GKD utiliza o amianto (LE, 2010). Sendo assim, mediante a análise 

da teoria EKC, pode-se evidenciar a íntima relação de países com PIB baixo e 

problemas relacionados a poluentes ambientais (LE, 2010).  

Devido às evidências científicas mostrando a relação do amianto com doenças, 

os países começaram a proibir parcialmente a utilização do amianto nos anos de 1970. 

Em meados de 1980, vários países, individualmente, começaram a instituir proibições 

completas e, em 2005, a União Europeia baniu completamente o uso de amianto por 

todos os seus países-membros (ALLEN, 2016).  

O primeiro país a banir completamente o amianto foi a Islândia, em 1983, desde 

então, mais de 50 países implementaram proibições semelhantes (ALLEN, 2016).  

Todavia um dado importante a salientar é que todos os países que baniram o 

amianto não possuíam minas ativas na época do banimento. África do Sul, Itália, 

França, Estados Unidos, Austrália e Canadá são exemplos. Assim, refletindo sobre o 

lobby do amianto nesses países, pois, enquanto eram produtores do material, os 

legisladores não produziram políticas públicas de banimento. 

A exceção é o Brasil, mas o banimento aqui não ocorreu por meio de legislação 

ou de formação de políticas públicas, e sim a partir de uma decisão do Supremo 

Tribunal Federal, em novembro de 2017.  

No Brasil, os legisladores não chegaram ao consenso do banimento nacional, 

bem como não foram criadas leis federais para proibir a utilização do amianto, além 

disso, ele continuava sendo utilizado nos locais que não existiam leis regionais de 

proibição do seu uso, na mineração e na exportação.  

O STF, ao julgar uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIs) de uma lei 

estadual do Rio de Janeiro que proibia a utilização do amianto somente no Rio de 

Janeiro, declarou inconstitucional incidentalmente um artigo da lei federal que permitia 
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a utilização do amianto no Brasil, com efeito erga omnes (para todos) (STF,2019). 

Com essa decisão, ficou proibida a extração, comercialização e exportação do 

amianto no Brasil. Esse assunto é melhor abordado no capítulo sobre formação da 

agenda e das políticas públicas relacionadas ao amianto no Brasil, o que leva a refletir 

como esta peculiaridade dificulta a análise da formação das políticas.  

O Canadá é um país que, em dezembro de 2016, anunciou o banimento do 

amianto, em 2018, e a trajetória desse banimento é considerada um exemplo da ação 

da sociedade para a formação de políticas públicas (RUFF, 2017). 

Em 2006, o governo canadense desempenhou papel principal ao opor-se à 

listagem da crisotila como uma substância perigosa sob a Convenção de Roterdã. Os 

produtos que são classificados por essa convenção necessitam de liberação 

internacional para seu transporte, ocasionando logística muito complicada e cara, o 

que inviabilizaria o comércio internacional do produto (RUFF, 2017). 

Em 2007, o Canadá oscilava entre o segundo e o terceiro maior exportador de 

amianto do mundo. A indústria do amianto contava com o apoio de todos os partidos 

políticos do Canadá. O Instituto do Crisotila do Canadá e a Associação Internacional 

de Crisotila, que associavam todos os produtores mundiais de amianto, estavam 

localizados em Quebec, na mesma região das duas minas de asbestos do Canadá. 

Nenhum grupo que invocasse as vítimas de amianto, ou as campanhas contra o 

asbesto, conseguia êxito (RUFF, 2017). 

Em menos de 10 anos, o Canadá passou de um dos maiores exportadores de 

amianto para o seu banimento devido à ação de poucos pesquisadores que iniciaram 

suas publicações demonstrando os malefícios do amianto crisotila pura. Esses 

pesquisadores, através de suas publicações, começaram a influenciar associações 

médicas, sindicatos e público em geral, o que levou essa situação já antiga a tornar-

se um problema (RUFF, 2017). 

As associações médicas canadenses, juntamente com ONGs internacionais, 

iniciaram campanhas direcionadas ao público em geral, demonstrando doenças 

decorrentes do amianto na população do Canadá e nos países compradores de 

asbesto. Essas campanhas surtiram efeito e a população começou a apoiar as ações 

de restrição ao amianto, bem como começou a pressionar o governo e os partidos 

políticos. Dessa forma, em 2012, apenas um partido apoiava a causa da crisotila. O 

governo encerrou o financiamento do Instituto Crisotila e, sem apoio do governo, o 
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instituto fechou. A pressão da sociedade sobre o governo fez com que ele cancelasse 

um empréstimo de milhões para as mineradoras do amianto do Canadá, o que 

inviabilizou seu funcionamento, levando ao fechamento (RUFF, 2017). 

  Em 2016, com a posse de um novo governo, já fechadas as minas de amianto 

e os institutos que promoviam grande lobby, opinião pública e empreendedores de 

ideias favoráveis à temática, ocorre a abertura da janela de oportunidade descrita por 

Kingdon e são produzidas políticas públicas levando ao banimento do amianto.    

Em Taiwan, a implementação da política nacional que leva à proibição total do 

amianto iniciou apenas em janeiro de 2018, mas é um exemplo de como a formulação 

das políticas públicas sofre influências diversas das ações de atores que dificultam a 

sua implementação, principalmente, das indústrias, e que, após mudança de posição 

desses atores, a política evolui (WU, 2017). 

A aplicação industrial do amianto em Taiwan iniciou em 1945 e apresentou um 

pico de utilização em 1986. Na década de 1980, os esforços de especialistas em 

saúde pública estimularam a conscientização dos trabalhadores sobre os riscos do 

amianto e foram editadas políticas públicas com regulamentação do seu uso. 

Entretanto a sua utilização ainda era frequente e amplamente difundida na construção 

de casas. Com a pressão dos trabalhadores e da opinião pública, as empresas 

sentiram-se obrigadas a substituírem o amianto por outros produtos asbestos free. 

Essa mudança mercadológica ocasionou o declínio nas indústrias relacionadas ao 

amianto, com isso, acelerando a eficácia da política total de proibição do amianto em 

Taiwan (WU, 2017). 

 A Austrália é um país que tem uma das maiores taxas de incidência de 

mesotelioma. Na década de 1950, era um dos maiores produtores e consumidores de 

amianto anfibólio no mundo (SOEBERG, 2018). Na década de 1990, o movimento 

sindical incentivou as agências do Estado a criarem políticas públicas para restrição 

da utilização do amianto. Na mesma época, agências governamentais começaram a 

investigar a relação da exposição ao amianto e doenças, o que simultaneamente 

proporcionou a organizações não governamentais reunir evidências sobre o amianto 

crisotila em vários setores de emprego. As leis de banimento foram publicadas em 

2003 (SOEBERG, 2018). Na Austrália, pode-se entender o exemplo da ação dos 

sindicatos como um ator provocador do Estado, que leva à criação de políticas 

públicas. 
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Na Itália, a exposição ao amianto ocorreu devido à mineração (encerrada em 

1985), à utilização de revestimento em casas, na produção de produtos com cimento 

amianto, estaleiros e indústria têxtil. Em 1980, foi criado, no âmbito do governo 

italiano, um grupo de pesquisa multidisciplinar para realizar estudos epidemiológicos, 

ambientais e de saúde relacionados ao amianto, além de treinar profissionais de 

saúde e autoridades ambientais regionais que operavam nas áreas do país com uma 

presença importante de atividades industriais de amianto. Esse grupo procurou apoio 

dos sindicatos e da opinião pública e, após quatro anos de discussão no Parlamento 

italiano, foi aprovada a proibição do amianto, em 1992 (MARSILI, 2017). 

Para a implementação de políticas de banimento do amianto na Itália foram 

necessários alguns passos importantes, como políticas públicas para promoção de 

mudança de amianto para material asbesto free, apoio da sociedade civil e dos 

sindicatos, sistema nacional de vigilância de doenças relacionadas com o asbesto, 

vigilância de saúde para indivíduos expostos ao amianto e trabalhadores expostos ao 

amianto, fomentação de pesquisas epidemiológicas sobre o amianto e cooperação 

internacional na perspectiva da saúde pública global (MARSILI, 2017). 

Assim, a base sólida que permitiu à Itália banir o amianto foi o envolvimento 

das autoridades locais e centrais, evitando atrasos entre os decisores locais e 

nacionais e a fragmentação dos regulamentos, formação de profissionais e 

administradores nas comunidades afetadas, criação e implementação de sistemas 

nacionais de saúde e epidemiológicos da doença do amianto, políticas para o 

gerenciamento de sites contaminados com o amianto e cooperação científica 

internacional (MARSILI,2017).  

A cooperação científica internacional é um dos caminhos que a Organização 

Internacional do Trabalho preconiza para o enfrentamento das doenças relacionadas 

com o asbesto, pois permite a transferência de know-how das melhores práticas. Essa 

cooperação permite formar processos de tomada de decisão em saúde pública com 

base na disseminação de informações científicas corretas, no mapeamento de 

exposição, na disseminação de atitudes que foram importantes no processo da 

construção de políticas em diversos países e, assim, evitar que se perca energia e 

tempo em procedimentos que já se mostraram errados em outros locais (MARSILI, 

2014).  
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Como se pôde verificar com os exemplos de alguns países supramencionados, 

decisões políticas para proibir o uso do amianto em âmbito nacional devem levar em 

conta as implicações multissetoriais, pois existe uma influência mútua entre as 

políticas ocupacionais, industriais, ambientais e de saúde. Uma abordagem eficaz de 

saúde pública exige um quadro político favorável, que ocorra juntamente com uma 

sustentabilidade da produção industrial e do consumo de produtos alternativos, oferta 

de novos empregos para os trabalhadores do amianto, controle ambiental dos 

expostos eventuais, diagnóstico precoce de doentes, mobilização dos sindicatos, 

interesse de especialistas e um humor favorável da população (DOUGLAS, 2019). 

A exposição ao amianto deve receber a atenção política que foi dedicada a 

outras ameaças de saúde pública igualmente importantes. É necessário que os 

formuladores de políticas conscientizem a população sobre o amianto usando 

medidas do tipo das adotadas para tabagismo, exposição ao sol e sexo inseguro 

(DOUGLAS, 2019).  

A opinião pública favorável, com o crescimento de ideias em movimentos 

sociais, cria incentivos para que uma situação seja promovida a uma agenda, e 

influencie o terceiro fluxo do Modelo de Kingdon (KINGDON, 2003). 

 

3.3 HISTÓRICO DO USO DO AMIANTO NO BRASIL 

 

A utilização do amianto, no Brasil, ocorreu em diversos produtos, como telhas, 

caixas d’água, pastilhas e lonas de freios automotivos, tubos, tecelagem para roupas 

especiais, membrana na indústria de cloro soda, revestimento de altos fornos e pisos. 

Diferentemente dos Estados Unidos e da Europa, o amianto na indústria brasileira 

nunca foi utilizado na forma de jateamento em estruturas metálicas ou como isolante 

acústico e térmico (IBC, 2018). 

Essa diferenciação é de suma importância, pois, ao realizar o jateamento ou 

utilizar como isolante, o asbesto encontra-se menos agregado ao produto final, dessa 

forma, é liberado ao meio ambiente e entra em contato mais facilmente com a 

população (IBC, 2018).  

 No Brasil, o primeiro registro de utilização de amianto foi em Juiz de Fora, 

Minas Gerais, em 1907 (MS, 2019). A sua extração iniciou em 1923 em Itaberaba, 

Bahia, mas numa escala muito pequena, de forma totalmente amadora, e intermitente, 
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com poucos anos de duração, sendo que até o final da década de 1930 todo o amianto 

utilizado no Brasil era importado (DUARTE, 2010). 

Os produtos de cimento amianto eram importados desde o início do século 

passado, contudo a sua utilização e produção em escala industrial ocorrem no final 

dos anos de 1930, com a chegada ao Brasil de dois grupos multinacionais (Eternit e 

Brasilit), que dominavam a produção mundial e que se tornariam, na década de 1990, 

detentores de mais de 51% da produção brasileira (SCLIAR,1998). 

Em 1940, o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) publicou um 

boletim com o título "Minerais Estratégicos", onde considerou o amianto estratégico 

para o país (SCLIAR,1998). No mesmo ano, teve início a produção em escala 

industrial em Poções, na Bahia, que persistiu até 1964, quando a mina se tornou 

inviável economicamente e o mesmo grupo de empresas iniciou suas atividades em 

Minaçu, Goiás, tornando a história da mineração de amianto no Brasil a história da 

Mina Canabrava de Goiás (SCLIAR, 1998). 

Na década de 1950, começaram, pelo governo brasileiro, aplicações de 

políticas de protecionismo ao mineral brasileiro, mediante o aumento de taxas 

aduaneiras em 28% para produtos importados com amianto (SCLIAR,1998). 

Dá-se, nesse período, uma popularização de fibrocimento, a importação de 

amianto cresce de 3 mil toneladas/ano para 12 mil toneladas/ano (SCLIAR,1998). 

Para exemplificação de como nas anteriores décadas a produção brasileira aumentou 

de uma forma exponencial, a produção mensal da Mina da Canabrava, em 2013, foi 

de 25 mil toneladas.  

Ao analisar os Anuários Estatísticos do Brasil, no período 1940 a 1972, e os 

Anuários e Sumários Minerais, de 1972 a 1996, ambos emitidos pelo DNPM 

(DNPM,2019), pode-se constatar os saltos do consumo das décadas de 1950 (quatro 

vezes maior que na década anterior) e de 1970 (4,7 vezes maior que na década 

anterior). Esse aumento do consumo sucedeu nos períodos-chave do 

desenvolvimento do capitalismo industrial brasileiro. 

Na década de 1950, a indústria automobilística iniciou suas atividades no Brasil, 

estimulando a demanda de materiais para fricção fabricados com amianto. No mesmo 

período, ocorreu aumento da migração do campo para as cidades, impulsionando o 

mercado de materiais para a construção civil e o consumo de produtos de 

fibrocimento. Nos anos de 1970, a política econômica de milagre econômico imposta 
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pelo governo militar levou a indústria automobilística e a construção civil a baterem 

recordes econômicos, e, consequentemente, recordes de consumo das fibras de 

amianto. Essa tendência de aumento do consumo sugeria que o amianto, no Brasil, 

era um companheiro de estrada do desenvolvimento capitalista (SCLIAR,1998).    

Em 1985, com a produção da Mina de Canabrava, o Brasil atingiu 

autossuficiência na produção de amianto, tornando-se exportador da fibra 

(SCLIAR,1998). Até fevereiro desse ano, a mineração brasileira de amianto era 

realizada exclusivamente no município de Minaçu, em Goiás, sendo que sua produção 

foi interrompida por determinação do STF. Essa mina é considerada a maior mina de 

crisotila da América Latina, terceira maior do mundo, com reserva de 14 milhões de 

toneladas de fibras, que seriam suficientes para mais de 60 anos de produção 

(CARVALHO, 2009).  

Para se ter uma ideia do peso do setor do amianto, durante as décadas de sua 

utilização, no que refere ao recolhimento de impostos, em 1985, 86% do ICMS 

referente à extração e à comercialização de minérios do estado de Goiás foram 

provenientes da produção de amianto (SCLIAR, 2005). 

Em 2003, somente o setor de fibrocimento movimentou no mercado interno 

negócios da ordem de 2 bilhões de reais, arrecadando 100 milhões com ICMS, 204 

milhões com imposto de renda, 55 milhões com PIS-COFINS e 3 milhões através da 

CFEM (CARVALHO, 2009).  

Em 2006, a extração de amianto no Brasil foi de 227 mil toneladas, sendo que 

60% dessa produção foram destinados à exportação, gerando divisas da ordem de 50 

milhões de dólares por ano (SACRAMENTO FILHO, 2007). 

No período entre 2000 e 2008, ocorreu um aumento das exportações brasileiras 

em 177,7%, com faturamento maior que 62 milhões de dólares (DNPM, 2019). Em 

2008, havia 54 empresas atuando com amianto no Brasil (DUARTE, 2010).  

Em 2013, o consumo anual de telhas com amianto foi de 2,4 milhões de 

toneladas, sendo que 50% da produção nacional foi de telha de fibrocimento ondulada 

de 4mm, tradicionalmente, devido ao baixo preço, destinada à população de baixa 

renda, e 99% da produção brasileira de amianto foi para produtos fibrocimento. Nesse 

ano, existiam 16 fábricas em todo o Brasil que produziam esse produto, com uma 

cadeia produtiva do amianto gerando 170 mil empregos no Brasil. Estima-se que, 
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nesse período, 50% dos telhados brasileiros e 80% das caixas d’água brasileiras eram 

de produtos com amianto (IBC, 2018).  

Em 2014, foi criado, em âmbito nacional, pelo Ministério Público do Trabalho, o 

Programa Nacional de Banimento do Amianto, com o objetivo de desestimular a 

utilização do amianto no Brasil (ABREA, 2018). Esse ator é de suma importância na 

história do amianto no Brasil, e sua ação foi discutida durante a apresentação dos 

atores que exerceram disputas para a influência na formulação das políticas públicas 

relacionadas ao amianto.  

Com a ação de fiscalização desse grupo do Ministério Público nas fábricas que 

utilizavam o amianto no Brasil, estas passaram a ser objeto de multas e interdições 

por problemas diversos. Após negociações entre os procuradores e as empresas, foi 

assinado um Termo de Ajuste de Conduta (TAC), com diminuição importante dos 

valores das multas e liberação da produção, mas com exigência de prazos para a 

parada de produção de produtos com amianto. Em consequência dessas ações, no 

final de 2017, só restavam duas empresas de fibrocimento amianto e a mineradora. 

Em 2018 foi anunciada a saída do amianto das últimas empresas de fibrocimento, 

ficando a produção da mineração exclusiva para a exportação (IBC, 2018). 
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4 FORMAÇÃO DA AGENDA E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

4.1 FORMAÇÃO DOS ATORES 

 

Os atores foram formados desde o início da utilização do amianto no Brasil, 

sendo os primeiros representados pelos empresários, na década de 1930, com a 

instalação das empresas Brasilit (grupo francês) e Eternit (grupo belga), que vieram 

para o Brasil e instalaram fábricas de materiais de fibrocimento (FERNANDES,1982). 

Em 1936, a Brasilit constitui a S.A. Mineração de Amianto (SAMA) para o 

desenvolvimento e a lavra de jazidas de amianto, formando aqui o primeiro ator de 

produção da fibra de amianto (FERNANDES,1982). 

Esses atores empresariais são de grande relevância na formação das políticas, 

pois começaram a influenciar tomadas de decisão do governo desde a década de 

1940. Nesse período, sob o lobby das empresas do amianto, o DNPM emite um 

boletim considerando o amianto estratégico para o Brasil (SCLIAR,1998).  

Com a influência direta dos atores empresariais, em 1950, ocorreu a sobretaxa 

aduaneira de 28% no amianto importado, fazendo com que o asbesto produzido no 

Brasil alcançasse competitividade no mercado nacional. Dessa forma, com a 

ampliação do consumo e as políticas de protecionismo ao minério brasileiro, a Eternit 

e a Brasilit iniciaram grandes investimentos em programas de pesquisa geológica 

visando à procura de depósitos de amianto (SCLIAR,1998). 

Como consequência a essa pesquisa deu-se a descoberta da Mina Canabrava, 

em Minaçu, Goiás, que, em 1967, iniciou sua produção. O controle acionário passou 

a ser repartido entre a Brasilit e a Eternit, sob o nome da empresa SAMA, que irá ditar 

a história da mineração de amianto no Brasil (SCLIAR,1998). 

A empresa SAMA e as fábricas que utilizam o amianto aumentaram muito a 

sua produção nas décadas de 1960 e 1970, ao mesmo tempo, ocorrendo o aumento 

da sua importância como influenciadora nas políticas públicas. Percebe-se isso ao 

verificar que, em 1978, sob influência direta dos empresários, foi publicada a Portaria 

n.o 3.214, pelo Ministério do Trabalho, estipulando o Limite de Tolerância de quatro 

fibras por centímetro cúbico para a poeira de amianto no ambiente de trabalho 

(SCLIAR,1998). 
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Essa portaria foi a primeira diretriz que, aparentemente, limitava a utilização do 

amianto, mas os valores em questão já eram praticados pelas empresas, ou seja, os 

valores de limite foram os que os atores empresariais determinaram (SCLIAR, 1998). 

Para efeito de comparação desse valor de limite, o limite praticado nas fábricas de 

amianto e na mineração, em 2000, era de 0,1 fibra (IBC, 2018).  

Até o início da década de 1980, a presença dos atores na criação de políticas 

relacionadas ao amianto era apenas de grupos favoráveis, empresários e 

trabalhadores da cadeia do amianto, que interagiam com o governo e conseguiam 

decretos favoráveis à produção e utilização do amianto. 

Na década de 1980, iniciou um movimento propondo o banimento do amianto 

na Europa e nos Estados Unidos, incorporando sindicatos de trabalhadores, 

organizações não governamentais, partidos verdes e segmentos empresariais. 

Em resposta a esses movimentos mundiais, contrários ao amianto, em 1984, 

foi criada, pelos empresários, a Associação Brasileira do Amianto (ABRA), que se 

tornou um importante ator favorável ao uso do amianto através da disseminação das 

posições de uso controlado no Brasil, assessoria das empresas do setor, ações 

conjuntas com órgãos do governo e sindicatos dos trabalhadores do fibrocimento 

(SCLIAR, 1998). 

Com a formação da ABRA, as ações de defesas do amianto no Brasil ficaram 

mais centralizadas, o que facilitava a ação de influenciar decisões do governo. A 

entidade possuía um setor jurídico, assessoria de imprensa, engenheiros, médicos, e 

diversos profissionais oriundos das empresas de amianto. 

 Em resposta às ações internacionais, e sobre orientação da ABRA, em 1987, 

foi criado, no Ministério do Trabalho, o Grupo Interinstitucional do Amianto (GIA), 

formado por representantes dos empresários, trabalhadores e governo. Esse grupo 

realizou levantamento da exposição ao amianto nas indústrias de fibrocimento do 

estado de São Paulo (SCLIAR, 1998). 

Como resultado da atuação tripartite do GIA, em 1989, foi assinado o primeiro 

Acordo Nacional sobre o Uso Controlado do Amianto (UCA), entre o empresariado e 

os trabalhadores. Foi criada uma Comissão de Controle no local de trabalho, eleita 

pelos próprios trabalhadores e com estabilidade garantida, com função de controle 

dos locais de trabalho. Formava-se, aqui, uma das bandeiras mais importantes da 

defesa da utilização do amianto, a participação direta do trabalhador no controle do 



 
 

46 

 

ambiente de trabalho, ou seja, seria possível trabalhar com amianto desde que fosse 

seguido o Uso Controlado (SCLIAR, 1998). 

A ação desse novo ator, empresários associados a funcionários e ao governo, 

passou a influenciar, nas décadas seguintes, a utilização do amianto no Brasil e as 

políticas públicas. O governo federal representado nesse acordo era formado pelo 

DNPM, mais os governos do estado de Goiás e de Minaçu, que passam a defender a 

utilização do amianto. Essas posições restam evidentes ao analisar as palestras 

ministradas na audiência pública realizada pelo Supremo Tribunal Federal, em 2012.  

Os movimentos dos trabalhadores, em relação ao uso do amianto no Brasil, 

podem ser divididos em dois períodos. O primeiro, descrito até aqui, cobre até a 

década de 1980, quando as ações tripartites dos sindicatos do setor fibrocimento, dos 

empresários do amianto e de técnicos do governo deram a tônica das atividades 

realizadas (SCLIAR,1998).  

Em 1988, foi criada a Comissão Nacional do Amianto (CNA), que, 

posteriormente, recebe o nome de Comissão Nacional dos Trabalhadores do Amianto 

(CNTA), que tinha como propósito defender o uso controlado e responsável do 

amianto no Brasil. A CNA é representada por 24 entidades sindicais e tem o apoio de 

15 federações de trabalhadores da construção civil, totalizando 85% dos sindicatos 

do setor (CNTA, 2015). 

Em 1989, foi criado o primeiro acordo nacional do Uso Seguro do Amianto 

(USA), e, em 1991, o primeiro acordo englobando a mineração de amianto (CNTA, 

2015).   

O acordo nacional do USA é considerado algo inovador no Brasil, referente à 

relação trabalhador e empresa, pois institui a Comissão de Controle, composta por 

trabalhadores especialmente treinados em riscos e medidas de controle (Figura 1). 

Essa Comissão é formada por trabalhadores eleitos pelos trabalhadores que integram 

as seções produtivas das fábricas e possui poder de paralisação da indústria, em caso 

de ocorrer qualquer anormalidade que possa expor os trabalhadores a riscos com o 

amianto. Sendo que, em maio de 1995, no editorial desse acordo, descreve-se: “a 

importância, do acordo inicial, bem como de suas renovações foram sempre 

referenciadas pelos Ministros do Trabalho em exercício, por considerá-los exemplos 

de relação e conduta entre trabalhadores e empregadores de um setor” (ABRA, 1995, 

p.4).  
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Figura 1 – Acordo Nacional de Progresso Sobre o Uso Seguro do Amianto 

 
Fonte: ABRA (1995) 

 

Nesse acordo, a ABRA realizou intermediação das negociações entre os 

representantes dos trabalhadores e os representantes dos empregadores, tendo 

como testemunha deste acordo o Ministro de Estado do Trabalho Paulo Paiva 

(ABRA,1995). Assim, mostrando a influência importante da ABRA como ator na 

formulação de políticas públicas desse período. 

No segundo período, nos anos de 1990, surgiu uma divisão entre os 

trabalhadores. Os trabalhadores metalúrgicos que utilizavam amianto na fabricação 

de lonas e pastilhas de freios mobilizaram-se na luta por melhorias no ambiente de 

trabalho e pressionaram o empresariado a trocar o amianto por outros produtos. É 

constituído aqui um ator contrário à utilização do amianto, formado pelos 

trabalhadores metalúrgicos filiados à Central Única dos Trabalhadores (CUT), Central 

Geral dos Trabalhadores (CGT e Força Sindical (FS). Portanto, nessa conjuntura, vê-

se uma disputa complexa, pois os trabalhadores do setor mineral do amianto 

defendiam a sua utilização, mas eram filiados à CUT, que se posicionava criticamente 

ao banimento (SCLIAR, 1998). 

Também, nesse segundo período, pode-se inferir que nasce o primeiro ator 

contrário proveniente dos trabalhadores, que, timidamente, inicia um contraponto à 

indústria do amianto, mas que consegue um grande feito, que é o início da divisão dos 

empresários. Com a ação dos sindicatos dos trabalhadores metalúrgicos, vários 

empresários de produtos de freio e lona abandonam a indústria do amianto, então, 

começando aí a diminuir a força da ABRA.  

Os representantes dos fabricantes de autopeças (o SINDIPEÇAS – Sindicato 

Nacional das Indústrias de Autopeças), apoiados pela indústria automotiva, os 

dirigentes da CUT, da Força Sindical e do Ministério do Trabalho, assinam, em 1994, 
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um Protocolo de Intenções prevendo o fim da fabricação de componentes automotivos 

com amianto para dezembro de 1997 (GIANNASI, 1995). 

A Brasilit e a Eternit, em 1992, constituíram a Eterbrás, unificando as ações das 

suas fábricas, e, juntas, detendo, então a maior parte do mercado brasileiro de 

fibrocimento, constando como um dos atores mais atuantes no Brasil (SCLIAR, 1998). 

Essas empresas foram as grandes financiadoras da ABRA e, consequentemente, das 

suas ações. 

Mundialmente, o tema amianto era muito discutido e, em março de 1994, foi 

criada a rede Ban Asbesto no Brasil, constituída por cidadãos que disponibilizavam 

voluntariamente uma parcela de seu tempo em prol da defesa de um mundo sem 

amianto, com participações importantes da FUNDACENTRO e centrais sindicais 

(Central Única dos Trabalhadores e Força Sindical) (ABREA, 2018). 

Essa rede disponibilizou subsídios para que, em 1995, fosse criada a 

Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto, ABREA, uma organização não 

governamental, sem fins lucrativos, com objetivos de aglutinar pessoas expostas ao 

amianto, informar a população sobre os riscos do asbesto, cadastrar os doentes 

devido ao amianto, propor ações judiciais contra a indústria do amianto, integrar ONGs 

e movimentos sociais pró-banimento e lutar pelo banimento do asbesto no Brasil 

(Figura 2) (ABREA, 2018). 

 

Figura 2 - Bastamianto 

 
Fonte: ABREA (2018)  

 

Dessa forma, nos anos de 1994 e 1995, foi criado um ator que irá contrapor a 

indústria do amianto no Brasil. Em 1995, funcionários e ex-funcionários de empresas 

que utilizavam amianto na fábrica têxtil e na produção de materiais de vedação e 

isolamento térmico iniciaram reuniões e formaram associações para combater o 

amianto (MOURA, 2019), essa luta foi abraçada pelos sindicatos; e as empresas 

foram alvos de fiscalização e multas. Com a ação desses grupos, os empresários que 
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utilizavam amianto na fábrica têxtil começaram a trocar o amianto por substitutos, e, 

com isso, diminui a força da ABRA (MOURA, 2019). 

Em 1993, no Congresso Nacional, deu entrada um projeto de lei, proposto pelo 

Deputado Federal Eduardo Jorge, para o banimento do amianto, com a ação direta 

da ABRA esse projeto inicial de lei de banimento tornou-se, em 1995, a lei que regeu 

a utilização do amianto nos ulteriores 22 anos. 

A Lei n.o 9055/95 disciplinava a extração, a industrialização, a utilização, a 

comercialização e o transporte do amianto. Com essa lei, proibia-se a utilização do 

amianto anfibólio no Brasil, mas permitia-se a utilização do amianto crisotila (tipo 

produzido pela Mina Canabrava), restringindo a sua utilização em spray (utilização 

que nunca ocorreu no Brasil), definiu-se, então, limite de tolerância de duas fibras, 

necessidade dos acordos com comissões de trabalhadores (que já eram feitas), e 

disciplinou-se acompanhamento médico e necessidades de higiene ocupacional. Ao 

discutir o fluxo de Kingdon, pode-se tecer mais comentários sobre essa lei. Tal lei, por 

ser a mais importante relacionada ao amianto, consta, na íntegra, no Anexo A deste 

estudo. 

Em 1999, a Brasilit segue orientação mundial de sua matriz francesa Saint 

Gobain e retira-se do ramo do amianto, vendendo sua parte na mineradora para a 

empresa Eternit, dividindo as fábricas que possuíam em conjunto com a Eternit, e sai 

da composição da ABRA.  

Em 30 de junho de 1999, Jean Claude Breffort, responsável geral da empresa 

Brasilit, dá uma entrevista para o jornal Estado de São Paulo, e declara:  

 

[...] a decisão política de proibir a utilização do amianto depende do governo 
brasileiro, mas as empresas devem adotar uma postura responsável. Se o 
Brasil adotar uma posição similar à da Europa a empresa não vai contestar. 
Daremos todo o apoio. (REALI, 1999, p. A13)  

 

Nesse mesmo artigo, Antônio Luiz Aulicino, presidente da Eternit, declara:  

 

[...] o amianto do tipo crisotila que é extraído em Minaçu não é contaminado 
pelo anfibólio, e não agride o organismo”, “como sempre os europeus estão 
castigando os países em desenvolvimento, pois os ataques ao amianto 
brasileiro fazem parte de uma verdadeira guerra comercial. (REALI,1999, p. 
A13) 
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Como consta nesse artigo de jornal, os atores empresariais representados 

pelos seus CEO, antes parceiros, agora, iniciam caminhos antagônicos. 

Durante a I Conferência Internacional sobre amianto foi emitida uma carta-

aberta com o título “FUNDACENTRO usada para legitimar pesquisa inocentando o 

amianto crisotila brasileiro”, assinada, entre outros, pelo Sindicato de Metalúrgicos de 

São Jose dos Campos, de Campinas, pela CUT e pela ABREA. Nessa carta, os 

autores discorrem sobre a influência política e o lobby, dentro da FUNDACENTRO, a 

favor do amianto, principalmente, da ABRA.  

Nesse evento, os trabalhos apresentados sugeriram a possibilidade da 

utilização do amianto de forma controlada, e esses resultados foram questionados 

pelos atores contrários. 

Em 2000, a Brasilit iniciou a produção de produtos de fibrocimento sem 

amianto, então, atuando como ator empresarial contrário ao amianto no Brasil. São 

lançadas campanhas publicitárias contrárias aos produtos com amianto. Com a saída 

da Brasilit e com o fechamento de diversas empresas que utilizavam o amianto, a 

ABRA encerrou suas atividades em 2001. 

Assim, pode-se observar uma empresa que foi um dos atores mais ativos e 

importantes na formação das políticas públicas e das associações que defendiam o 

amianto mudando de lado no jogo. Portanto, é possível demonstrar que os atores 

podem mudar de lado ao passar dos anos e atuar tanto a favor quanto contra 

determinadas políticas públicas. A Brasilit, ao abandonar o amianto, iniciou sua 

produção de produtos de fibrocimento sem amianto e começou com campanhas 

publicitárias exaltando os produtos sem amianto, além de patrocinar associações 

contrárias. 

A Brasilit realizou campanha de reposicionamento da marca, com o tema 

Facilite, peça Brasilit, a campanha divulgava e enfatizava que as telhas de 

fibrocimento e caixas d’água eram sem amianto (Figura 3). A campanha incluía ações 

de merchandising, do apresentador Luciano Huck, no quadro “Um por todos, todos 

por um”, do programa Caldeirão do Huck, na rede Globo, anúncios para mídia 

impressa, spots de rádio, pontos de venda e outdoors. Sempre, salientando e 

reforçando que os produtos são sem amianto (BRASILIT, 2019).  
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Figura 3 - Campanha de reposicionamento da marca 

     
Fonte: BRASILIT (2019)  

 

A Associação Brasileira das Indústrias e Distribuidores de Produtos de 

Fibrocimento (Abifibro) foi criada em 1996, sendo formada por todas as empresas de 

fibrocimento. Funcionava como um ator empresarial pró-amianto. A partir da saída da 

Brasilit do amianto, a Abifibro tornou-se um ator empresarial totalmente contrário à 

utilização do amianto no Brasil, implementando campanhas para o seu banimento. 

Entre seus sócios, apenas, a Brasilit permanecia como empresa de fibrocimento. O 

presidente dessa associação era o antigo presidente da ABRA, que agora faz lobby 

contrário ao amianto (INFOMONEY, 2019). 

 “Em 27 de agosto de 2010, João Carlos Duarte Paes, Presidente da Abifibro, 

concede entrevista à Infomoney e declara: defender o amianto é tentar defender o 

indefensável”, e acrescenta: “A Abrifibro dá todo o apoio para o governo, sugerindo 

que se crie alternativas [...]” (INFOMONEY, 2019, p.1). Fica clara, aqui, a ação do 

lobby, no governo, a fim de se substituir o uso do amianto pelos produtos alternativos.  

Nessa fase, vislumbram-se atores empresariais digladiando-se, o mesmo 

acontecendo com trabalhadores. Essas ações de atores contrários são discutidas sob 

a visão do método de Kingdon, no próximo capítulo desta dissertação, pois, como o 

autor descreve nos seus fluxos, ao existir grande discussão entre os atores, há mais 

dificuldade para determinados temas entrarem na agenda decisória do governo. 

Em 2001, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Extração de Minerais 

Não Metálicos de Minaçu distribui um livreto com o Acordo Coletivo de Trabalho 

(Figura 4), no qual tem um tópico com o título “Um grito de alerta e preocupação dos 

trabalhadores do amianto”. Neste documento, descreve-se que é: “irresponsável 

propor a saída de um produto questionando a indústria que o produz, sem perceber 
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que as indústrias que fabricam os substitutos são as mesmas que estão prontas para 

impingir outros materiais”, e conclui-se que:  

 

[...] está claro para nós que o interesse em banir o amianto no Brasil não está 
em sintonia com os interesses dos trabalhadores ou da população em geral, 
constituindo, na verdade, mais um capítulo para o domínio do mercado de 
fibras pelas empresas multinacionais detentoras das patentes dos materiais 
substitutivos. (STIEMMMGO, 2001, p.52)  

 

Figura 4 - Acordo Coletivo de Trabalho 2001 

 
Fonte: STIEMMMGO (2001)  

 

Com o fim da ABRA e com ação contrária de empresários liderados pela 

Abifibro, o seguimento pró-amianto empresarial vislumbrou a necessidade da criação 

de um ator empresarial que defendesse os interesses desse grupo, então, foi criado 

o Instituto Brasileiro do Crisotila (IBC). Uma instituição sem fins lucrativos, tripartite, 

formada por representantes do governo, empresários e trabalhadores, criada em 

outubro de 2002, que, em maio de 2003, recebeu a qualificação da Secretaria 

Nacional de Justiça como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (IBC, 

2018).  Inicia-se a atuação de um novo ator a favor do amianto. 

O IBC ocupa o espaço deixado pela ABRA, mas agora com apenas empresas 

do fibrocimento amianto, e da mineradora, mas com grande poder de ação e influência 

nas tentativas de criação de políticas públicas relacionadas ao amianto. 

No Brasil, na década de 2000, fora, criadas diversas leis municipais e estaduais 

banindo a utilização do amianto, e o IBC exerce um papel importante questionando 

essas leis e patrocinando discussões sobre o uso seguro do amianto. 
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Em 2000, foi aprovada Lei n.o 90/2000, em Osasco, São Paulo (cidade que 

abrigou a primeira grande fábrica de fibrocimento amianto no período das décadas de 

1940 a 1990), proibindo a utilização do amianto nessa cidade. Anualmente, ocorre 

uma campanha, durante uma semana, de conscientização sobre os riscos do amianto, 

como ações dessa campanha, há distribuição de materiais educativos, palestras e 

seminários. Os panfletos são sobre os riscos do amianto e possuem títulos como: 

“Fibra assassina, Fibra do diabo” (MOURA, 2019.p.57). 

Ao analisar a cidade de Osasco, vê-se como a mudança de posição ocorre 

também nas cidades, com o passar dos anos. A instalação da fábrica, em 1940, foi 

em um bairro de São Paulo, mas com ação decisiva da empresa junto ao governo 

ocorreu a emancipação da cidade de Osasco, em 1962, os representantes das 

associações de moradores utilizavam prédios cedidos pela empresa, e seus dirigentes 

eram ex-funcionários (HAGOP, 2019). 

A associação comercial foi fundada também pela empresa (HAGOP, 2019). 

Nesse período, a empresa era cortejada pela população e pelos políticos locais 

(HAGOP, 2019); após seu fechamento, na década de 1990, a associação dos ex. 

trabalhadores começou a organizar-se, assim, nascendo a ABREA, com sede em 

Osasco (ABREA, 2018).  

A partir daí as ações contrárias ao amianto, patrocinadas pelas organizações 

não governamentais, estabeleceram sua sede em Osasco. Em 2000 e 2018, foram 

realizados, respectivamente, o I Seminário Internacional do Amianto no Brasil e o II 

Seminário Internacional do Amianto no Brasil, ambos na cidade de Osasco (ABREA, 

2018).   

Em 2003, foi criada a Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente de 

Trabalho com o objetivo de conjugar esforço para harmonizar as ações desenvolvidas 

pelo Ministério Público do Trabalho, formando um ator contrário à utilização do 

amianto, que inicia seus questionamentos através de ações judiciais contra empresas 

que utilizavam o amianto.  

Em 2004, ocorre a Convenção de Roterdã. O Brasil assinou a Convenção em 

1998 e aprovou seu texto por meio do Decreto Legislativo n.o 197, de maio de 2004.  

Essa convenção tratava sobre o comércio internacional de produtos perigosos, 

baseado no princípio do consentimento prévio do país importador e dos países por 

onde o produto passasse. Os produtos que estivessem listados nessa convenção 
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necessitariam de documentos muito complexos para o comércio exterior, o que 

inviabilizaria o seu comércio internacional. Para que o produto fosse incluso na lista, 

era preciso haver unanimidade entre os países-membros da convenção. Surge aí uma 

oportunidade de banimento informal do amianto no Brasil, pois, se o amianto entrasse 

na lista, ficaria inviável sua exportação, e a exportação representava grande 

faturamento para a Mina de Cana Brava. 

Os atores pró e contra iniciam suas ações, e é formada uma comissão brasileira 

com representantes do IBAMA, do Ministério do Meio Ambiente (ambos a favor da 

inclusão do amianto na lista) e do Ministério das Relações Exteriores (favorável a não 

inclusão).  

Na comissão brasileira não existia consenso, cada grupo defendia o seu ponto 

de vista e, dessa forma, o parecer do Brasil foi o de se abster na votação referente ao 

amianto crisotila. Canadá e Rússia, países produtores e exportadores de amianto, 

votaram contra a inclusão do amianto crisotila, assim, ele não foi incluso na lista de 

produtos perigosos que necessitariam de documentação especial.  

No livreto “Uso Controlado do Amianto 2004”, que apresenta o acordo entre os 

empresários e os trabalhadores, pode-se ver uma fotografia que mostra a ação dos 

atores pró-amianto (Figura 5). O acordo é entregue, em mãos, ao Ministro do Trabalho 

e Emprego, Ricardo Berzoin, para fins de arquivamento nesse Ministério, por uma 

comissão formada por representantes do Sindicato, membros dos trabalhadores que 

constituem a Comissão do Uso Controlado do Amianto da empresa SAMA, Diretor-

Geral da empresa SAMA, presidente do IBC e deputados federias do estado de Goiás. 

Uma das coisas importantes a assinalar é que esses deputados eram de partidos 

contrários na arena política, oriundos do PT e do PSDB, mas estavam juntos na defesa 

dos interesses do segmento amianto em Goiás.  

 

 

 

 

 

Figura 5 - Acordo Uso Controlado Amianto 2004 
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Fonte: STIEMMMGO (2004, p. 1)  

 

Em 2008, a disputa pelo mercado de fibrocimento ficou mais agressiva, com 

propagandas da Brasilit exaltando produtos sem amianto. O IBC iniciou uma 

campanha nacional a fim de valorizar o amianto e todos os produtos que utilizassem 

essa matéria-prima. A campanha ocorreu por anúncio nos principais jornais e revistas 

nacionais, outdoors em todas as capitais e principais cidades do país, banners em 

pontos de venda, spots para rádios mais ouvidas no Brasil e dois filmes com duração 

de 30 segundos divulgados nas principais emissoras de televisão, nos seus horários 

mais nobres de propaganda (Figura 6). Também, foram enviados folders para 

formadores de opinião no Brasil. O tema da campanha era “Respeitando a vida, 

fazendo o Brasil crescer”.  

 

Figura 6 - Campanha nacional de valorização do amianto 

 
Fonte: Instituto Brasileiro do Crisotila (2008)  

 

Em resposta à propaganda do IBC, a Confederação Nacional dos 

Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil e da CUT emitiram um folder 

denominado: “A maquiagem verde dos produtores de amianto no Brasil e a situação 

das vítimas das doenças profissionais”, neste são detalhadas as ações contrárias ao 

amianto, com a declaração de que o amianto não deve ser certificado, mas, sim, 
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banido, por fim, consta que “amianto pode ser bom negócios para tartarugas, mas 

mata seres humanos” (ABREA,2008) Esta frase faz alusão ao projeto de conservação 

ambiental com tartarugas que a empresa SAMA realizava (Figura 7). 

 

Figura 7  - A maquiagem verde dos produtores de amianto no Brasil 

 
Fonte: ABREA (2008)  

 

A empresa SAMA investiu, então muitos recursos financeiros na sociedade 

local, por meio de doações de mais de 67 toneladas de alimentos para instituições 

filantrópicas, de assistência e cooperativas de Minaçu, com um investimento em 

doações e patrocínios, em 2009, de R$1,3 milhão (SAMA, 2010). Esse investimento 

no social na cidade de Minaçu fez com que ela figurasse como um ator 

constantemente engajado na defesa da atividade do amianto. 

Durante o ano de 2008, a Central Geral dos Trabalhadores de Brasil (CGTB) 

publicou um livreto (Figura 8) com tema “A quem interessa o banimento do amianto?”, 

neste documento, a CGTB declara que, por trás da campanha pelo banimento do 

amianto, estão os interesses das corporações transnacionais, fabricantes de fibras 

sintéticas, ávidas por tomar o mercado de fibrocimento no Brasil. 
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Figura 8 - A quem interessa o banimento do amianto? 

 
Fonte: Central Geral dos Trabalhadores de Brasil (2008)  

 

Em 2012, o Ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, convocou 

uma audiência pública com o objetivo de analisar a possibilidade do uso seguro do 

amianto. Foram realizadas 36 apresentações em dois dias, sendo que 18 delas eram 

favoráveis à utilização do amianto e 18 contrárias. Nessa audiência foi possível 

visualizar a ação dos atores pró e contrários, com seus argumentos conflitantes, 

mesmo dentro do governo. As 36 apresentações foram assistidas através do Youtube, 

publicadas pela TV Justiça, sob responsabilidade do STF, e foram também lidas a 

partir de transcrições no arquivo digital do STF (STF, 2018). 

Na ocasião, a União foi representada pela Secretaria de Vigilância de Saúde, 

pela Secretaria do Meio Ambiente, pelo Ministério da Previdência, pelo Ministério de 

Minas e Energia e pelo Ministério do Desenvolvimento e Indústria. Os três primeiros 

apresentaram dados sugerindo o banimento do amianto, já os outros dois, a 

possibilidade de utilização com segurança do amianto. 

Os demais atores pró-banimento foram representados pela ABREA, 

Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, Abifibro, Organização 
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Internacional do Trabalho, FUNDACENTRO, Associação Nacional de Medicina do 

Trabalho. Nas palestras pró-banimento ministradas por essas entidades, foi 

manifestado pelos palestrantes que: “todas as formas de fibra são perigosas”; “existe 

um silêncio epidemiológico sobre o amianto no país”; “deter a utilização do amianto é 

a forma mais eficiente de eliminar doenças”; “todas as fibras de amianto são 

cancerígenas”; “existe subnotificação de doentes”; “o amianto deve ser banido porque 

é um cancerígeno conhecido”; “o Brasil promove um racismo ambiental ao 

comercializar o produto para países que não dispõem de mecanismos adequados de 

controle”; “não há uso seguro do amianto”; “banir o amianto é saudável e desejável”; 

“efeitos nocivos do amianto atingem não só trabalhadores, mas toda a população”; 

“sociedade paga por malefícios causados pelo amianto” (STF, 2018).  

Os outros atores favoráveis à utilização do amianto foram a Confederação 

Nacional dos Trabalhadores da Indústria, o Instituto Brasileiro da Crisotila, a 

Associação Brasileira de Indústrias e Distribuidores de Produtos de Fibrocimento. Nas 

palestras, foi colocado pelos palestrantes que: “é possível extrair amianto de forma 

segura”; “não há substitutos seguros para o crisotila”; “nível baixo de exposição à 

crisotila é viável”; “uso controlado do amianto não causa câncer”; “substituir o amianto 

vai aumentar o preço da telha e causar desabastecimento, com os mais pobres 

sofrendo as piores consequências”; “é possível trabalhar com amianto de forma 

segura”; “nós trabalhadores não somos suicidas”; “a luta pela permanência de nossa 

atividade jamais pode deixar de levar em consideração a saúde dos trabalhadores”; 

“há interesses econômicos muito fortes em torno da questão do amianto e da defesa 

pelo seu banimento, pois é um mercado que manipula valores muito grandes”; “74% 

dos países utilizam crisotila em seus produtos”; “vários estudos científicos provam que 

materiais de fibrocimento com amianto não representam risco para a população, 

inclusive a Organização Mundial da Saúde emitiu um documento em 2000 com estas 

informações”; “o suposto crescimento de doenças associadas ao amianto propalado 

por entidades que lutam para banir o amianto no país são baseados em dados 

imprecisos, pouco consistentes, e superestimados”; “a produção de amianto no Brasil 

começou a mais de 70 anos, tomando-se em média que o tempo de latência para a 

instalação do mesotelioma é de 35 anos, temos que nos questionar cadê a epidemia 

dos anos 70 75, 2000 e 2010?”; “em 2011, a agência norte-americana que cuida dos 

riscos de substâncias perigosas ranqueou a crisotila em 119 lugar, porque nossas 
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autoridades pouco se preocupam com substâncias que efetivamente são de maior 

risco como o arsênio, o chumbo e o mercúrio” (STF, 2018).  

Os grupos favoráveis e contrários à utilização do amianto apresentaram 

trabalhos científicos e pesquisas embasando os seus pontos de vista, inclusive, cada 

lado trouxe um pesquisador internacional, que defendeu sua respectiva posição. 

Foi uma arena de confronto, 18 de cada lado, com posições totalmente 

antagônicas, o lobby pró e contra mostrando suas armas e argumentos. Se um 

palestrante apontava que seria possível trabalhar de forma segura com níveis baixos 

de exposição, conforme pesquisa científica; o palestrante do outro lado alegava que 

não existia nível seguro; se banir o amianto tem déficit de moradia, desabastecimento 

e diminuição do PIB; por sua vez, o outro lado mostra dados econômicos 

demonstrando aumento discreto no preço das telhas sem alteração em indicadores 

econômicos (STF, 2018). 

Nas divergências, o que mais chamou atenção diz respeito à população que 

poderia desenvolver doenças relacionadas ao amianto, sendo que o grupo contrário 

falou sobre epidemia com subnotificação; já o grupo do lado pró descreveu décadas 

de uso com mais de 50% da população brasileira utilizando cobertura com telha de 

amianto sem que haja, até hoje, epidemia propagada, assim, o que existira, então, 

seria um terrorismo infundado em dados inconsistentes (STF, 2018). 

O Ministro Marco Aurélio, após a audiência pública, emitiu seu voto na ADI 

3937, que visava proibir o amianto em São Paulo, e aduz que: “o perigo resultante do 

manuseio inadequado de determinado produto não pode consubstanciar premissa 

jurídica para retira-lo do mercado, sob pena de inviabilizar a vida em sociedade”, e 

referencia, ainda, que: 

 

[...] se o amianto deve ser proibido em virtude dos riscos que gera a 
coletividade ante o uso indevido, talvez tenhamos que vedar, com maior 
razão, as facas afiadas, as armas de fogo, os veículos automotores, afim, 
tudo que, fora do uso normal, é capaz de trazer danos às pessoas. (STF, 
2018, p. 10). 

 

Na mesma ADI 3937, o Ministro Dias Toffoli declara que:  

 

Hoje, o que se observa é um consenso em torno da natureza altamente 
cancerígena do mineral e da inviabilidade de seu uso de forma efetivamente 
segura, sendo esse o entendimento oficial dos órgãos nacionais e 
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internacionais que detêm autoridade no tema da saúde em geral, e da saúde 
do trabalhador. (STF, 2018, p 15)  

 

O julgamento foi suspenso com pedido de vistas pelo Ministro Dias Toffoli, 

retornando a julgamento em agosto de 2017, quando o plenário do Supremo concluiu 

que os estados brasileiros têm competência legislativa sobre utilização de produtos 

em seu território (STF, 2018).   

Em 2014, o Ministério Público do Trabalho criou o projeto de Banimento do 

Amianto no Brasil. Esse projeto tinha como objetivo desestimular a utilização do 

amianto no Brasil, nesse sentido, ele inicia uma ofensiva contra as empresas que 

utilizavam o amianto nos seus produtos (ABREA,2018). Dessa forma, gradativamente, 

elas foram assinando o TAC com o Ministério Público, foram substituindo o amianto 

e, consequentemente, saindo do Instituto Brasileiro do Crisotila. Assim, o maior ator 

pró–amianto, então, em atividade foi perdendo seus sócios e, com isso, diminuindo 

seu poder econômico.  

Em abril de 2015, a CNTA, com apoio do IBC, publica um livreto com título 

“CNTA 30 anos, garantindo a saúde do trabalhador”. Neste, é apresentado um 

retrospecto histórico da luta e organização dos trabalhadores para garantir a conquista 

do uso seguro e responsável do amianto, o livreto conclui, ainda, que o rigoroso 

cumprimento do acordo UCA garante milhares de empregos com ambientes 

saudáveis de trabalho. Além de mostrar que o UCA é o único acordo, no Brasil, pelo 

qual se promove ao trabalhador o poder de fiscalizar e interditar o local de trabalho e 

que disponibiliza exames para ex-trabalhadores até 30 anos a partir do momento que 

deixam de trabalhar nas empresas (CNTA, 2015). 

As características desse acordo, segundo a CNTA, deveriam servir de modelo 

para a relação trabalhador e empresas, bem como ser referência para o 

desenvolvimento das relações de trabalho nas diversas atividades que podem ser 

insalubres no Brasil. Ou seja, ter-se-ia de não banir a atividade e suas conquistas, 

mas, sim, replicá-la em atividades laborais diversas. Essa bandeira é a mesma que 

toda a cadeia produtiva pró-amianto defende. 

O Presidente da SAMA, Rubens Rela, publicou no relatório de sustentabilidade 

da empresa SAMA, em 2016, que: 

 

Temos um produto que pode ocasionar doenças se manipulado de forma 
incorreta. Sabemos como controlar os riscos, e não existem doentes que 
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iniciaram seus trabalhos após a década de 80, quando o ambiente de trabalho 
foi 100% controlado. (SAMA, 2016, p.1)  

 

Com a ação coordenada do projeto Banimento no Brasil, pelo Ministério Público 

do Trabalho, o IBC perdeu os membros que destinavam dinheiro para suas atividades, 

então, essas novas empresas que deixam a utilização do amianto mudam de lado e 

são empresas pró-banimento, pois produzem produtos asbesto free, que são 

concorrentes do amianto.  

Provenientes do TAC, eram recolhidas multas, sendo estas com valores 

destinados à doação para entidades pró-banimento do amianto. Simultaneamente, o 

grupo a favor do amianto perdia poder, prestígio, empresas participantes e renda, 

enquanto os contrários encontravam novos parceiros em empresas que estavam 

ofertando produtos asbesto free, bem como novas fontes de renda para realizar 

propagandas, financiar eventos e pagar bancas especializadas de advogados.  

Na seção de anexos desta dissertação (Anexo B), consta cópia de um TAC 

assinado entre o Ministério Público do Trabalho e a empresa Isdralit, em 2017, que 

possibilita o leitor ser inserido nos tópicos dos referidos TAC. 

Durante o II Seminário Internacional Brasil sem Amianto, realizado em maio de 

2018, o pesquisador da Fiocruz Hermano Castro afirma que: “Foi essencial à 

participação do Ministério Público do Trabalho para o banimento do amianto. Sempre 

éramos barrados pelo poder econômico. Agora temos que construir um caminho de 

reparação ambiental e à saúde”. (II SEMINÁRIO INTERNACIONAL BRASIL SEM 

AMIANTO, 2019, p.1). 

 

4.2 FORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE O AMIANTO SOB A 

ÓTICA DO MODELO DE KINGDON  

 

Kingdon (2003) descreve que um assunto se torna visível à agenda 

governamental quando ocorre a convergência de três fluxos decisórios independentes 

(problemas, soluções ou alternativas e políticas), que geram uma oportunidade de 

mudanças na agenda, que podem consequentemente criar ou não políticas públicas 

pelo governo. 

Tem-se a primeira confluência desses fluxos referentes ao amianto e a criação 

de política pública, na década de 1950, quando se observa a criação de políticas de 
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protecionismo ao mineral brasileiro por meio do aumento de taxas aduaneiras para 

produtos importados com amianto (SCLIAR,1998). Nesse período, apenas atores pró-

amianto, que eram representados pelas empresas, exerciam influência sobre o 

governo, além de existir um humor nacional favorável à proteção das riquezas 

nacionais, fatores tais que favoreceram a formação da agenda decisória sobre o 

amianto.   

A ação dos atores relacionados ao amianto é verificada novamente no final da 

década de 1970. Devido a ações em outros países, defendendo a restrição ao uso do 

amianto, os atores empresariais mobilizaram-se para que ocorresse a inserção de 

suas agendas particulares na agenda decisória, para tanto, influenciando o governo a 

editar, em 1978, o limite de tolerância para poeira de amianto no ambiente de trabalho, 

dentro dos padrões que a indústria atuava (SCLIAR, 1998). 

Segundo Kingdon (2003), quando não existem conflitos entre os atores 

envolvidos, há mais chances de que o assunto entre em uma agenda decisória, e isso 

ocorria até o início da década de 1990, quando os atores empresariais não possuíam 

contraponto por meio de seu representante ABRA e, dessa forma, podiam influenciar 

a formação das políticas conforme sua necessidade. 

O ator ABRA e o ator dos trabalhadores mostravam ao governo que existia uma 

situação que deveria ser vista como problema, pois o amianto estava sendo combatido 

em diversos países, assim, formando o primeiro fluxo. Por meio do Grupo 

Interinstitucional do Amianto, criado em 1987, foram geradas alternativas, por 

especialistas, formando, então, o segundo fluxo. As forças políticas organizadas do 

estado de Goiás influenciaram no terceiro fluxo político, abrindo-se, assim, uma janela 

de oportunidade, que é publicada a Portaria n.o 1, de 28/5/1991, emitida pelo Ministério 

do Trabalho e Emprego, que veio em resposta à Convenção n.o 162, da Organização 

Internacional do Trabalho, que dissertava sobre a utilização do asbesto em condições 

de segurança. 

Em 1993, o Deputado Federal Eduardo Jorge elaborou um projeto de lei (PL) 

que propunha a substituição progressiva da produção e comercialização de produtos 

que contivessem asbesto (DUARTE, 2010).  

Esse projeto de lei provocou grande reação no grupo de empresários e 

trabalhadores pró-amianto, e uma ação do lobby no Congresso Nacional a fim de 

abortar a proposta do Deputado Eduardo Jorge. Existia, assim, uma oportunidade de 
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transformar uma proposta negativa para os negócios do amianto em uma 

regulamentação para o amianto crisotila, algo que seria de grande utilidade (DUARTE, 

2010). 

Para análise do PL, foi criada uma comissão especial, sendo o seu relator o 

Deputado Antônio Faleiros (PSDB-GO), que mudou o rumo do projeto original de 

banimento para uso controlado do amianto, sendo aprovado em junho de 1994 esse 

novo texto e foi encaminhado para o Senado. No mesmo ano, o PL voltou aprovado 

pelo Senado, com uma emenda, e, para apreciar tal modificação, foi criada uma nova 

comissão especial, que teve como presidente a Deputada Lídia Quinan (PSDB-GO) e 

como relator o Deputado Vilmar Rocha (PFL-GO). A emenda foi aprovada pela 

comissão em abril de 1995, pelo Plenário da Câmara em maio e foi, enfim, sancionada 

pelo presidente da república em junho de 1995 (DUARTE, 2010). 

Os fluxos de Kingdon (2003) permitem compreender as relações complexas 

que construíram o processo político na criação dessa política pública que teve sua 

formação iniciada em 1993 e finalizada em 1995. 

O Deputado Eduardo Jorge vislumbrou uma condição existente há décadas 

como um problema, por meio de indicadores como taxa de mortalidade e incidência 

de doenças relacionadas ao amianto, formando-se, assim, o primeiro fluxo. 

Na comissão especial, apareceram alternativas e soluções, atores pró-amianto 

defendendo uma ideia diferente da inicial, e começaram, por meio de persuasão, um 

efeito multiplicador, adquirindo cada vez mais adeptos, ainda, mediante um processo 

de amolecimento para aceitação do público dessa nova ideia.  

Kingdon em 2003 descreve que a formação das agendas é dinâmica e sofre 

influência direta de stakeholders, modificando o fluxo de alternativas. O PL, 

inicialmente, para o banimento, sofreu ação direta dos stakeholders pró-amianto, e o 

fluxo de alternativa que surgiu foi a regulamentação da atividade, totalmente contrária 

à proposta inicial. 

Para Kingdon (2003), existem atores que são considerados incentivadores de 

ideias, podendo ser políticos eleitos ou pertencentes a grupos específicos de 

interesse. Neste caso, pode-se verificar que os relatores do PL nas comissões e a 

presidente da comissão eram representantes do estado de Goiás, local da mina de 

amianto no Brasil. Sendo assim, este grupo investiu tempo e energia para que fosse 

promovida uma nova ideia e que ela fosse possivelmente executável. 
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No terceiro fluxo, ocorrem coalizões, barganhas e negociações políticas. Se 

grupos de pressão e de interesses estão em consenso em relação a uma matéria, 

mais facilmente ela entrará em uma agenda. No período de tramitação da PL, 

praticamente, não existiam grupos contrários ao amianto, no Brasil, a rede Ban 

Asbesto no Brasil tinha sido recentemente criada, em março de 1994, e a ABREA, 

apenas em 1995, dessa forma, o ambiente era propício para o desenvolvimento desse 

fluxo, pois existia pouca resistência dos grupos de pressão contrários. 

Segundo Kingdon (2003), o início de um novo governo é o momento mais 

propício para mudanças na agenda, fato que ocorria quando o PL foi apresentado, em 

1993. Dessa forma, ocorreu a confluência dos três fluxos, foi aberta a janela de 

oportunidade, foi criada uma política pública nacional sobre o amianto, a Lei n.o 

9.055/95. 

A Lei n.o 9.055/95 foi a única política pública criada pelo Congresso Nacional 

em relação ao amianto, sancionada pela Presidência da República do Brasil e vigente 

até os dias de hoje.  

Após essa lei, ocorreram diversas tentativas de formulação de políticas, mas 

não se formaram outras janelas de oportunidade, e o tema amianto não foi levado à 

agenda decisória. 

Em 1996, os Deputados Eduardo Jorge e Fernando Gabeira propuseram um 

novo PL para o banimento do amianto e, nos ulteriores 10 anos, foram propostos mais 

dez PLs, por deputados diversos, sempre, com foco no banimento do amianto, mas 

todos esses projetos de leis não foram concluídos (DUARTE, 2010). Isso ocorreu 

porque, apesar de ser formado o primeiro fluxo (problemas) e estarem disponíveis as 

soluções (segundo fluxo), o terceiro fluxo político não se alinhou aos demais, pois 

existiu grande conflito dentro deste terceiro fluxo. 

Como exemplo dessas discussões, pode-se citar o governador de Goiás, 

Marconi Perillo, do PSDB, que, em abril de 2001, defendendo o amianto na Câmara 

dos Deputados, na Comissão Especial, que analisa o caso amianto crisotila, ataca 

posição dos lobistas contrários à sua utilização e declara “o ônus da prova é de quem 

acusa [...] estamos tendo uma oportunidade de discutir isso serenamente, de forma 

ética” (CARLOS, 2001, p.2). 

Na mesma comissão, o Deputado Federal por Goiás Aldo Arantes, do PCdoB, 

declarou: “passou o tempo em que tínhamos de aceitar tudo que vinha de fora. 
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Precisamos pensar as coisas por aqui”. Ele se referia ao esforço dos lobistas que 

querem banir o amianto, para, assim, o Brasil assimilar um produto importado, ou seja, 

as fibras alternativas ao amianto. O deputado Vilmar Rocha, do Partido da Frente 

Liberal por Goiás, declarou que: “para o amianto já existe uma lei que trata a sua 

utilização, e que discutir novamente este assunto, é chover no molhado” (CARLOS, 

2001, p.2). 

Como verifica-se, independente da ideologia e da sigla do partido político, os 

políticos goianos defendiam a utilização do amianto nas Comissões dos Deputados, 

e, dessa forma, conforme descreve Kingdon (2003), quando existem grupos de 

interesse antagônicos duelando no terceiro fluxo, ter-se-á uma grande dificuldade na 

sua formação. 

Em 2004, o governo federal criou a Comissão Interministerial do Amianto, com 

a participação de representantes de vários ministérios e entidades ligadas à questão 

do amianto. Com prazo máximo de 180 dias para seu funcionamento, a comissão teve 

como finalidade a elaboração de uma política nacional sobre as questões relativas ao 

amianto. Posteriormente, foi prorrogado o seu prazo de funcionamento por mais 180 

dias. Tem-se, aqui, a formação do primeiro fluxo descrito por Kingdon (2003). Essa 

comissão realizou: 

a)  Consulta pública com empresas, trabalhadores, Prefeitura Municipal de 

Minaçu (DUARTE, 2010). 

b) Reuniões técnicas com o Ministério da Justiça, Ministério Público Federal, 

Ministério Público do Trabalho, Instituto de Defesa do Consumidor, 

Associações Médicas, pesquisadores nacionais e internacionais.  

(DUARTE, 2010). 

Nessa comissão, sempre, eram convidadas autoridades do meio acadêmico 

favorável e contrárias à proibição do amianto. O segundo fluxo de Kingdon (2003) 

descreve que a difusão da ideia nesse fluxo ocorre por meio de persuasão, em que 

um ator que defende uma ideia, leva-a a diferentes fóruns a fim de sensibilizar outros 

atores, o que ocorria nessas reuniões técnicas. 

O terceiro fluxo composto pela dimensão política foi formado, mas sofreu 

influência direta de grupos de pressão. Ao fim de seus trabalhos, a comissão emitiu 

um relatório final em que sintetiza as posições dos diversos segmentos ouvidos: 
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a) Empregadores: há uma clara divisão entre as empresas. A SAMA, 

proprietária da única mina em atividade no país, e a empresa Eternit 

defendem o uso controlado do amianto. A empresa Brasilit, que utiliza fibra 

alternativa ao amianto no processo de produção de materiais de 

fibrocimento, defende o banimento (DUARTE, 2010). 

b) Trabalhadores: também há divisão. Os trabalhadores representados pela 

CNTI e Social Democracia Social (SDS) posicionam-se pelo uso controlado. 

As centrais sindicais CUT, CGT e FS posicionam-se pelo banimento 

(DUARTE, 2010). 

c)  Órgão Público: também com posições antagônicas. A Prefeitura Municipal 

de Minaçu, o Ministério de Minas e Energia e do Desenvolvimento e o de 

Indústria e Comercio Exterior foram favoráveis ao uso controlado. O 

Ministério da Saúde, do Trabalho e Emprego, do Meio Ambiente, da Justiça, 

e da Previdência Social, além do Ministério Público Federal e do Trabalho, 

posicionaram-se pelo banimento (DUARTE, 2010). 

Nesse relatório existia proposta de política pública para o amianto, mas com 

uma introdução única, seguida de dois cenários, com as suas respectivas conclusões 

e propostas.  

O cenário um defende que o Brasil deva manter a atual política de uso 

controlado da crisotila. O cenário dois defende a substituição progressiva do amianto. 

Ou seja, após um ano de trabalhos da comissão, existiam duas propostas totalmente 

antagônicas. Pode-se verificar aqui como a influência, no terceiro fluxo, de forças 

políticas organizadas agindo diretamente nos formuladores de políticas. O relatório 

final com os dois cenários possíveis foi encaminhado para o Ministério da Casa Civil, 

em 2005, e permanece até hoje sem o posicionamento do governo.    

Ao aplicar a teoria de Kingdon (2003) neste episódio, consegue-se 

compreender a dinâmica dos fatos, e, assim, o exemplo do amianto pode ser replicado 

para diversos assuntos que não entram nas agendas decisórias. 

Com a comissão, criada em 2004, surgiu a janela de oportunidade descrita por 

Kingdon, mas, como o autor também lecionou, a presença da janela não significa que 

serão criadas políticas públicas.  
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A confluência dos três fluxos, para Kingdon, faz com que ocorra a abertura de 

oportunidade, mas o fluxo político tem um grande poder de influência, o que pode 

ocasionar ou não a criação de políticas públicas. 

No seu trabalho, Kingdon (2003) chama atenção para o fato de que 

determinadas matérias que possuem interface com diferentes estruturas 

governamentais podem ser levadas a uma situação de imobilidade governamental. 

No caso da comissão, isso ficou muito claro. O amianto, ao ser analisado por diversas 

áreas do governo, sem a delimitação de quem seria o responsável pela matéria, 

contribuiu para que não fossem criadas políticas públicas. 

As janelas de oportunidade descritas por Kingdon (2003) são transitórias, elas 

se abrem e fecham-se não necessariamente ocorrendo a formulação de políticas 

públicas. Na comissão Interministerial do Amianto de  2004 foi aberta a janela, mas 

ela se fechou sem que fossem produzidas políticas públicas. 

Em 2010, a Câmara dos Deputados, por meio da Comissão do Meio Ambiente 

e Desenvolvimento Sustentável, criou um Grupo de Trabalho intitulado: “Dossiê 

Amianto Brasil”. Este grupo ouviu especialistas, estudiosos do assunto, técnicos do 

governo, empresários, ONGs envolvidas com a questão, empregados, ex-

trabalhadores, audiências públicas e seminários. Após reunir dados relacionados ao 

tema, foi emitido um relatório final sugerindo o banimento do amianto (DUARTE, 

2010). Esse relatório foi emitido pela comissão, mas não foi votado pelo plenário da 

Câmera, assim, fechando-se a janela de oportunidade. Novamente, verifica-se, assim, 

a formação dos três fluxos descritos por Kingdon (2003), mas a conclusão é a mesma, 

ou seja, ausência de formulação de políticas públicas.  

O modelo de Kingdon como referencial teórico é muito importante ao analisar 

esses acontecimentos, pois torna possível entender por que, apesar de existir um 

problema detectado, com soluções e alternativas e ação política, não se tem a 

formação de políticas.   

Os atores envolvidos, como descreve o autor, são de suma importância no 

processo das agendas decisórias, fazendo com que o conflito entre eles dificulte a 

formulação das políticas. Como Kingdon (2003) chama atenção, quando existem 

grupos de interesse antagônicos duelando pela atenção dos políticos e ou entre os 

políticos, pode-se ter dificuldade na evolução do terceiro fluxo, principalmente, se 

existir um grau de importância semelhante entre esses grupos. Isso explicaria, então, 
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porque o caso amianto e diversas outras temáticas, apesar de serem reconhecidos 

como problemas e terem soluções possíveis, não alcançam formulações de políticas 

públicas nacionais. 

A formulação da política em âmbito nacional sempre foi influenciada pela 

bancada de deputados ou senadores goianos, que, independentemente de partidos, 

comumente, defendia a utilização do amianto e a sua extração 

Entretanto na esfera municipal e estadual, fora do estado de Goiás, foram 

formuladas legislações que proibiam a utilização do amianto, sendo as primeiras leis 

estaduais datadas de 2001; e as municipais, de 1997 (CARVALHO, 2009). 

Em 2003, o STF decidiu pela revogação das leis estaduais, em resposta às 

ADIs interpostas pela CNTI (MOURA, 2019). Com a mudança na composição dos 

ministros do STF, o entendimento sobre a inconstitucionalidade das leis que proibiam 

o amianto se modificou e, em 2017, o plenário do STF declarou constitucional as leis 

estaduais e municipais, além da inconstitucionalidade da lei de 1995 que regia a 

utilização do amianto no Brasil (MOURA, 2019). 

Dessa forma, o amianto teve sua utilização banida no Brasil por meio de uma 

decisão no STF, em novembro de 2017. Ao julgar duas Ações Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI), n.os 3406 e 3470, o Plenário do STF declarou a 

inconstitucionalidade da Lei Federal n.o 9.055/1955, que permitia a extração, 

industrialização, comercialização e distribuição do amianto na variedade crisotila no 

país. Além da inconstitucionalidade desta lei, o plenário do STF, pela primeira vez na 

história do Tribunal, utilizou um argumento jurídico denominado efeito vinculante erga 

omnes à decisão, ou seja, a decisão de inconstitucionalidade da lei serve para todos 

os estados brasileiros, mesmo naqueles que não possuem legislação própria, e, dessa 

forma, decreta o banimento do amianto no Brasil (STF, 2018). 

Todavia uma liminar emitida pelo próprio Supremo, em dezembro de 2017, 

permitiu a permanência da utilização até fevereiro de 2019, quando a liminar perdeu 

sua validade (STF, 2019).  

Os trabalhadores da mineração, juntamente com o grupo Eternit, solicitam nova 

liminar ao Supremo, em fevereiro de 2019, visando à permanência da extração do 

amianto apenas para a exportação, até que fossem analisados os embargos 

declaratórios da decisão de 2017 pelo Supremo (STF, 2019). A Ministra Rosa Weber, 

relatora das ADIs n.os 3406 e 3470, recebeu essa solicitação, mas não emite 
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rapidamente uma resposta. Com o não posicionamento da liminar, a mineradora de 

amianto para suas atividades por um processo de “hibernação” e demite todos os seus 

funcionários, no final de maio de 2019. Porém os atores continuam exercendo suas 

atividades e, ainda no mês de maio de 2019, o presidente do Senado brasileiro e 

outros senadores visitaram a mina de extração de amianto em Goiás e criaram uma 

comissão a fim de permitir a utilização do amianto para a exportação.  

Nos meses de junho e julho de 2019, a Câmera dos Deputados do estado de 

Goiás criou uma lei permitindo a extração do amianto para fins de exportação (ALEG, 

2019).   

Em julho de 2019, o governador do estado de Goiás sancionou a Lei n.o 20.514 

autorizando, para fins exclusivos de exportação, a extração e o beneficiamento do 

amianto da variedade crisotila no estado de Goiás (DOEG, 2019).   

No mesmo mês, a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho 

protocolou, no Supremo Tribunal Federal, uma Ação Direta de Inconstitucionalidade 

solicitando suspensão da lei sancionada pelo governador de Goiás (STF, 2018).  

Com essa decisão do STF, poder-se-ia ter a impressão de que a proibição do 

amianto no Brasil fora algo definitivo, em novembro de 2017, mas, como descreve 

Kingdon 2003 os atores constantemente estão agindo no intuito de que sejam abertas 

possibilidades de suas demandas entrarem na agenda decisória. Sendo assim, foi 

concedida uma liminar para a produção até fevereiro de 2019, foi criada uma comissão 

no Senado Federal para análise do amianto, em 2019, e foi criada uma lei estadual 

em Goiás, em julho de 2019, que autoriza a extração do amianto para fins de 

exportação. 

O caso amianto, então, encontra-se em aberto, com a disputa entre os atores 

pró e contrários a fim de formulação de uma nova política pública nacional.  
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CONCLUSÃO 

 

Como se pôde verificar nesta dissertação, o amianto é um tema que leva a 

grandes debates, seja no meio acadêmico, como empresarial, entre trabalhadores, 

organizações não governamentais, políticos ou governo. 

Existem argumentos e trabalhos científicos tanto a favor quanto contra a 

utilização do amianto, além de atores visíveis e aparentemente ocultos que trabalham 

para que suas demandas adentrem na agenda decisória do governo. 

Com a utilização do Modelo de Múltiplos Fluxos, descrito por Kingdon (2003), 

foi possível identificar como ocorreram os fluxos presentes na formação da agenda do 

governo, bem como esses foram formados durantes os anos na tentativa de criação 

de uma política pública nacional do amianto. 

A identificação dos atores envolvidos e a compreensão que eles mudam de 

opinião e posição no passar dos anos são fatores de suma importância para que se 

compreenda a dinâmica da criação das políticas. 

Como apresentado neste estudo, a mudança de um ator ou de sua posição 

pode fazer com que novas oportunidades de criação de agendas sejam formadas. A 

mudança de posição da empresa Brasilit, quando era líder do mercado de 

fibrocimento, fez com que o grupo de atores contrários à utilização do amianto, que 

até então tinha pouco poder de barganha, ganhasse um novo membro, com grande 

poder econômico e influência política. A ação desse novo ator contrário ajudou a 

mudar o humor nacional por meio de campanhas publicitárias e patrocínio a eventos 

contrários ao amianto.  

A ação coordenada do projeto Banimento no Brasil, pelo Ministério Público do 

Trabalho, ajudou a diminuir a força do grupo pró-amianto, pois fez com que os 

empresários saíssem da indústria do amianto. Com a saída de um empresário, houve 

diminuição da força do IBC por perder um membro, aumento da força das ONGs 

contrárias ao amianto, por receberem dinheiro proveniente de acordos do TAC. Além 

disso, os empresários estavam em diferentes estados do território nacional e exerciam 

influência nos políticos regionais, que representavam seu estado no Congresso 

Nacional, assim, ao deixar o amianto, a pressão para defesa desses políticos deixou 

de existir.   
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 A ação da ABREA foi fundamental para a mudança da percepção em relação 

ao amianto pela população em geral, bem como pelo processo de amolecimento 

(soften up) quanto à aceitação pelo público de uma ideia e por comunidades 

acadêmicas e científicas. 

Instituições como a ABRA, o IBC e a CNTA exerceram influências 

determinantes, seja na formação de políticas públicas como na tentativa da retirada 

do amianto na agenda decisória. Assim, foi de grande importância o detalhamento, 

nesta dissertação, dos atores e de suas ações para a compreensão da formação das 

agendas decisórias. 

O grande problema que ocorre na compreensão de uma política é que, muitas 

vezes, não se tem essa visão de um todo, de todos os atores envolvidos e, ao ficar 

apenas focalizado em um ponto, não é possível entender como ocorreu a formação 

da política.  

Ao estudar a política do amianto à luz do modelo de Kingdon (2003), pôde-se 

entender que existe uma lógica na formação da política, até mesmo quando ela não 

se concretiza. É necessário que se entenda que um ator isolado não é capaz de formar 

uma política pública; para que um assunto seja lançado em uma agenda decisória, 

vários fatores diferentes necessitam convergir, e que a oportunidade da concretização 

da política é transitória. 

Salienta-se, sobretudo, que, ao compor esta dissertação, tornou-se claro como 

a indústria do amianto foi progredindo nos seus controles durante os anos. Os acordos 

entre os empresários e os trabalhadores realizados desde a década de 1990 deveriam 

servir de exemplo para outras atividades insalubres exercidas pelos trabalhadores no 

Brasil, o mesmo pode ser dito no tocante à Lei n.o 9.055/95, que contemplava a 

obrigatoriedade de exames após a demissão do trabalhador, custeados pela empresa. 

A formação de uma política nacional definitiva do amianto ainda não está 

concretizada, os atores incluem o STF nas suas discussões e tentam, por meio de 

persuasão, defender sua ideia em diferentes fóruns.  



 
 

72 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABRA. Acordo Nacional de Progresso Sobre o Uso Seguro do Amianto. São 
Paulo: ABRA, 1995.  

ALGRANTI, E. Epidemiologia das doenças ocupacionais respiratórias no Brasil. 
Epidemiol Doenças Respir, São Paulo, v.1, n.3, p. 119-43, 2001. 

ALLEN, L.K. Chronology of National Asbestos Bans. Internacional Ban Asbestos 
Secretariat, London, UK, 2016.  Disponível em: 
<http://www.ibasecretaria.org/chron_ban_list. php>. Acesso em: 20 mar. 2019. 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS. Disponível em: <http://www. 
https://portal.al.go.leg.br/>. Acesso em: 16 jul. 2019 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS EXPOSTOS AO AMIANTO. História do 
Amianto. Disponível em: < http://www.abrea.org.br/o-amianto/hist%C3%B3ria-do-
amianto.html>. Acesso em: 15 jul. 2018.   

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS EXPOSTOS AO AMIANTO. Inviabilidade Social 
das doenças do amianto. Disponível em: < http://www.abrea.org.br/o-
amianto/inviabilidade-social-das-doen%C3%A7as-do-amianto.html>. Acesso em: 15 
jul. 2018. 

ATOS do Poder Executivo. Diário Oficial Estado de Goiás, Ano 182, n. 
23.095,2019. 

BAGATIN, E. Morbidade e mortalidade entre trabalhadores expostos ao asbesto 
na atividade de mineração –1940-1996. Relatório Final do Projeto Temático 
Asbesto-Mineração–FAPESP. Campinas: UNICAMP, 2000. 

BERMAN, D. W.; CRUMP, K.S. Technical support document for a protocol to 
assess asbestos related risk. Washington: Office of solid waste and emergency 
response, U.S. Enviromental Protection Agency, 2004. 

BERNSTEIN, D. et al. Comparison off Calidria chrysotile asbestos to pure tremolite: 
inhalation biopersistence and histopathology following short term exposure. Inhal 
Toxicol, Suíça, v. 15, n. 14, p. 1387-419, 2003. 

BERNSTEIN, D. et al. Riscos à saúde decorrentes da Crisotila. Critical Reviews in 
Toxicology, Suíça, v. 43, n. 2, p. 154-183, 2013.  

BERNSTEIN, D. et al. The biopersistence off Canadian chrysotile asbestos following 
inhalation. Inhal Toxicol, Suíça, v. 15, n. 13, p. 1247-74, 2003. 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Amianto no Brasil. Disponível em: 
<http://www.saude.gov.br/vigilancia-em-
saude/vigilanciaambiental/vigipeq/contaminantes-quimicos/amianto/amianto-no-
brasil>. Acesso em: 11 jun.  2019. 

https://portal.al.go.leg.br/
http://www.saude.gov.br/vigilancia-em-saude/vigilancia-ambiental/vigipeq/contaminantes-quimicos/amianto/amianto-no-brasil
http://www.saude.gov.br/vigilancia-em-saude/vigilancia-ambiental/vigipeq/contaminantes-quimicos/amianto/amianto-no-brasil
http://www.saude.gov.br/vigilancia-em-saude/vigilancia-ambiental/vigipeq/contaminantes-quimicos/amianto/amianto-no-brasil


 
 

73 

 

BRASILIT Reposicionamento marca. Disponível em: 
<www.brasilit.com.br/sites/brasilit.com.br/files/2018-
06/Brasilit%20realiza%20campanha%20de%20reposicionamento%20da%20marca.p
df>. Acesso em: 10 jul. 2019.   

BRASIL SEM AMIANTO. In: II SEMINÁRIO INTERNACIONAL BRASIL SEM 
AMIANTO. Anais..., Disponível em: <http://brasilsemamianto.com.br/2o-seminario-
internacional-brasil-sem-amianto-expoe-a-necessidade-do-dialogo-entre-o-mundo-
medico-e-legal-nos-casos-relacionados-ao-amianto/>. Acesso em: 15 jul.  2019.   

CAPELLA, A.C. Perspectivas teóricas sobre o processo de formulação de políticas 
públicas. In HOCHMAN, G.; ARRETCHE, M.; MARQUES, E. (Orgs.) Políticas 
Públicas no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2008, p. 87-122. 

CARLOS, W. Amianto na Comissão Especial. Jornal Diário da Manhã, 18 de abril 
de 2001. 

CARVALHO, V. C. Amianto. Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados. 
Brasília: Câmara dos Deputados, 2009. 

CASTRO, H.; GIANNASI, F.; NOVELLO, C. A luta pelo banimento do amianto nas 
Américas: uma questão de saúde pública. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de 
Janeiro, n. 8, p. 903-911, 2003. 

CHENUT, K. M.; SALDANHA, J. O caso do amianto: os limites das soluções locais 
para um problema de saúde global. Lua Nova, São Paulo,  n 98, maio/ago 2016. 

CNTA. Comissão Nacional dos Trabalhadores do Amianto 30 anos – 
Garantindo a Saúde do Trabalhador. Goiânia: CNTA, abr. 2015. 

CONGRESSO NACIONAL BRASILEIRO.  Amianto. Disponível em: 
<http://www.congressonacional.leg.br>. Acesso em: 16 de jul. 2018.   

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL.  Sumário mineral. 
Disponível em: <http://www.anm.gov.br/dnpm/publicacoes/serie-estatisticas-e-
economia-mineral/sumario-mineral>. Acesso em: 26 de jul. 2019. 

DOLL, R. Mortality From Lung Cancer Asbestos Workers. British Journal Of 
Industrial Medicine, Londres, n. 1938, p. 81-86, 1955. 

DOUGLAS, T.; BORRE, L.V. Asbestos neglect: Why asbestos exposure deserves 
greater policy attention. Health Policy, 7, Fev. 2019.  

DUARTE, E. Dossiê Amianto Brasil. Brasília: Câmara dos Deputados Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 2010. 

FERNANDES, F. R. C. Os maiores mineradores do Brasil. Revista Minérios, v.3, 
1982. 

http://www.brasilit.com.br/sites/brasilit.com.br/files/2018-06/Brasilit%20realiza%20campanha%20de%20reposicionamento%20da%20marca.pdf
http://www.brasilit.com.br/sites/brasilit.com.br/files/2018-06/Brasilit%20realiza%20campanha%20de%20reposicionamento%20da%20marca.pdf
http://www.brasilit.com.br/sites/brasilit.com.br/files/2018-06/Brasilit%20realiza%20campanha%20de%20reposicionamento%20da%20marca.pdf
http://brasilsemamianto.com.br/2o-seminario-internacional-brasil-sem-amianto-expoe-a-necessidade-do-dialogo-entre-o-mundo-medico-e-legal-nos-casos-relacionados-ao-amianto/
http://brasilsemamianto.com.br/2o-seminario-internacional-brasil-sem-amianto-expoe-a-necessidade-do-dialogo-entre-o-mundo-medico-e-legal-nos-casos-relacionados-ao-amianto/
http://brasilsemamianto.com.br/2o-seminario-internacional-brasil-sem-amianto-expoe-a-necessidade-do-dialogo-entre-o-mundo-medico-e-legal-nos-casos-relacionados-ao-amianto/
http://www.anm.gov.br/dnpm/publicacoes/serie-estatisticas-e-economia-mineral/sumario-mineral
http://www.anm.gov.br/dnpm/publicacoes/serie-estatisticas-e-economia-mineral/sumario-mineral


 
 

74 

 

FURUYA, S.; OCHIR, O.; TAKAHASHI, K.  Global Asbestos Disaster. International 
Journal of Occupational and Environmental Health,  v. 15, n. 5, p.1000, 2018. 
https://doi.org/10.3390/ijerph15051000.  

GIANASSI, F. O uso do amianto no Brasil: Um grande desafio. Cad. CRH., Salvador, 
n. 23. p. 128-140, jul./dez.1995. 

GIANASSI, F. A construção de contra poderes no Brasil na luta contra o amianto: a 
globalização por baixo. In: PATOLOGIA do trabalho. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 
2002.   

GIANASSI, F. Núcleo da Saúde do Trabalhador da Coordenadoria de Controle de 
Doenças. Revista Saúde do Trabalhador no SUS, São Paulo, n. 7, 2007. 

GIANASSI, Occupational exposure to asbestos in Brazil. International Journal of 
Occupational and Environmental Health, Reino Unido, v. 3:, n. 2, p.150-157, DOI: 
10.1179/107735297800407730.  

GILSON, J. C. Asbestos. In: International Labour Office. Encyclopedia of 
Occupational Health. Geneva, v. 1, p. 120-4, 1971. 

GOTTEMS, L. B. D. et al. O modelo dos múltiplos fluxos de Kingdon na análise de 
políticas de saúde: aplicabilidades, contribuições e limites. Saúde e Sociedade, São 
Paulo, v. 22, p. 511–520, 2013. 

HAGOP. Imagens & Histórias Osasco Antiga. Disponível em: 
<http://www.hagopgaragem.com/osasco_industria_eternit.html >.  Acesso em: 13 jul. 
2019.   

HODGSON, J. T.; DARNTON, A. The quantitative risks of mesothelioma and lung 
cancer in relation to asbestos exposure. Ann Occup Hyg , Inglaterra, v. 44, n. 8, p. 
565-601, 2000. 

INFOMONEY. Para Abifibro, brigar pela manutenção do amianto é defender o 
indefensável. Disponível em: <http://www.infomoney.com.br/minhas-
financas/seguros/noticia/1933394/para-abifibro-brigar-pela-manutencao-amianto-
defender-indefensavel>. Acesso em: 08 jul.  2019.   

INSTITUTO BRASILEIRO DE CRISOTILA (IBC). Riscos à saúde decorrentes da 
crisotila. Disponível em: <http://www.ibcbrasil.org.br/quem-somos-institucional >. 
Acesso em: 15 ago.  2018.   

INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER et al. Asbestos 
(chrysotile, amosite, crocidolite, tremolite, actinolite, and anthophyllite). IARC 
Monogr. Eval Carcinog Risks Hum., New York, v. 100, p. 219-309, 2012. 

KINGDON, J. W. Agendas alternativas and public policies. 2. ed. Ann Arbor: 
University of Michigan, 2003. 

LE, G. V. et al.  National use of asbestos in relation to economic development 
Environ Health Perspect, v. 118, n. 1, p. 116-9, jan./2010. 

http://www.hagopgaragem.com/osasco_industria_eternit.html


 
 

75 

 

MARSILI, D. et al. Asbestos Ban in Italy: A major milestone, not the final cut. Int J. 
Environ. Res. Public. Health, v. 13, n.14, nov. 2017 

MARSILI, D. et al. International scientific cooperation on asbestos related disease 
prevention in Latin America. Ann Glob. Health., v. 80, n. 4, p. 247-50. Jul.-Ago. 
2014. 

MATUS, C. Política, planificação e governo. Brasília: IPEA, 1996. 

McDONALD, J. C.; McDONALD, A. D. Chrysotile, tremolite and carcinogenicity. Ann 
Occup Hyg, v. 41, n. 6, p. 699-705, 1997. 

MENDES, R. Asbesto e doença: revisão do conhecimento científico e 
fundamentação para uma urgente mudança da atual política brasileira sobre a 
questão. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, jan./fev. 2001. 

MENDES, R. Patologia do Trabalho. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2007. 

MOURA, M. Eternidade, a construção social do banimento do amianto no 
Brasil. Osasco: Amarelo Grão, 2019. 

NICHOLSON, W. J. Recent data on cancer due to asbestos in the U.S.A. and 
Denmark. Medicine del Lavoro, v. 86, p. 393-410, 1995. 

NICHOLSON, W. J. Call for an international ban on asbestos. American Journal of 
Industrial Medicine, v. 37, 2000. 

PENTEADO, C. C. Mídia e políticas públicas: possíveis campos exploratórios. 
Revista Brasileira de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v. 30, n. 87, p. 129-141, 
2015.  

PORTEZAN,  A. C. Amianto: trabalho que não dignifica, adoece. 2013. 140 fls. 
Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade de Brasília, Brasília, 2013. 

REALI, J. Grupo francês afasta-se da produção de amianto. Jornal o Estado de 
São Paulo, Edição 30 de junho de 1999, p. A 13. 

RUFF, K. How Canada changed from exporting asbestos to banning asbestos: The 
challenges that had to be overcome. Int.  J. Environ. Res.  Public Health, v. 14, n. 
1135, 2017.  

SACRAMENTO FILHO, A. L. Boletim informativo do amianto: 2007. Brasília: 
DNPM, 2007.  

SAMA.  Relatório de Sustentabilidade 2009, Relatório anual, 2010 Publicado pela 
empresa SAMA 

SAMA.  Relatório de Sustentabilidade 2016, Relatório anual, 2016 Publicado pela 
empresa SAMA 



 
 

76 

 

SANDEN, A. et al. The risk of lung cancer and mesothelioma after cessation of 
asbestos exposure: A prospective cohort study of shipyard workers. European 
Respiratory Journal, v. 5, p.281-285, 1992.  

SCLIAR, C. Amianto: Mineral Mágico ou Maldito?  Belo Horizonte: CDI, 1998.  

SCLIAR, C. Amianto: Mineral Mágico ou Maldito?  Ecologia Humana e disputa 
politica econômica. Belo Horizonte: Novatus, 2005.  

SELIKOFF, I. J.; LEE, D. H. K. Asbestos and disease. Indian Journal of Medical 
Research, New York, p. 556-568, 1978. 

SILVA, C. L.; BASSI, N. S. S. Políticas públicas e desenvolvimento local. 
Petrópolis: Vozes, 2012. 

SINDICATO DOS METALÚRGICOS DE SÃO PAULO E MOGI DAS CRUZES 
Amianto deixa passivo ambiental e de adoecimento. Disponível em: 
<http://metalurgicos.org.br/noticias/seguranca-e-saude/amianto-deixa-passivo-
ambiental-e-de-adoecimento>. Acesso em: 18 jul. 2019. 

SMITH, A. H.; WRIGHT, C. C. Chrysotile asbestos is the main cause of pleural 
mesothelioma. American Journal of Industrial Medicine, v. 30, p. 252-266, 1996.   

SOBRINHO, E. J. M. A. Núcleo da Saúde do Trabalhador da Coordenadoria de 
Controle de Doenças. Revista Saúde do Trabalhador no SUS, Ano 3, n. 7, 2007. 

SOEBERG, M. et.al. Australia s ongoing legacy of asbestos: significant challenges 
remain even after the complete banning of asbestos almost fifteen years ago. Int. J. 
Environ. Res. Public. Health., v. 23, n.15, fev. 2018. 

SOUZA, C. Políticas Públicas: uma revisão da literatura.   Sociologias, Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, v. 8, n. 16, p. 20-45, jul./dez. 2006. 

STAYNER, L. T.; DANKOVIC, D. A.; LEMEN, R. A. Occupational exposure to 
chrysotile asbestos and cancer risk: A review of tree amphibole hypothesis. 
American Jornal off Public. Health, v. 86, p. 179-186,1996. 

STIEMMMGO. Acordo coletivo de trabalho 2001. Agenda do Mineiro, 2001. 

STIEMMMGO. Acordo UCA: Uso Controlado do Amianto. Publicado livreto pelo 
STIEMMGO em 2004 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Amianto. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/audienciaPublica/audienciaPublica.asp?tipo=realizada>. 
Acesso em: 15 jul. 2018.   

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Amianto Audiência Pública. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/ProcessosAudienciasPublicasAcoesAmianto/anex
o/Transcricoes__Audiencia_sobre_Amianto__Texto_consolidado.pdf >. Acesso em: 
15 ago. 2018.   

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/ProcessosAudienciasPublicasAcoesAmianto/anexo/Transcricoes__Audiencia_sobre_Amianto__Texto_consolidado.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/ProcessosAudienciasPublicasAcoesAmianto/anexo/Transcricoes__Audiencia_sobre_Amianto__Texto_consolidado.pdf


 
 

77 

 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ação Direta de Inconstitucionalidade 3937. 
Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/votoDTamianto.pdf>. 
Acesso em: 15 ago. 2018.   

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Portal Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/>. 
Acesso em: 29 jul. 2019.   

TAMBELINI, A.T.; MIRANDA, A.C. Saúde e Ambiente Políticas e Sistema de 
Saúde no Brasil. 2 ed. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2017. 

TAKAHASHI, K. et al.  The Global Health Dimensions of Asbestos and Asbestos 
related diseases Annals of Global Health., v.82, n.1, 2016. 

WU, H. Y. J. et al.  Transnational Dynamics amid poor regulations: Taiwan asbestos 
ban actions and experiences. Int J. Environ. Res. Public. Health., v. 17, n.14, out.  
2017. 

 

 

 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/votoDTamianto.pdf
http://portal.stf.jus.br/


 
 

78 

 

ANEXO A - LEI N.O 9.055, DE 1 DE JUNHO DE 1995 

 

 

Presidência da 
República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 9.055, DE 1 DE JUNHO DE 1995. 

Regulamento 

Mensagem de veto 

Disciplina a extração, 
industrialização, utilização, 
comercialização e transporte do 
asbesto/amianto e dos produtos que o 
contenham, bem como das fibras naturais 
e artificiais, de qualquer origem, utilizadas 
para o mesmo fim e dá outras 
providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º É vedada em todo o território nacional: 

I - a extração, produção, industrialização, utilização e comercialização da 
actinolita, amosita (asbesto marrom), antofilita, crocidolita (amianto azul) e da 
tremolita, variedades minerais pertencentes ao grupo dos anfibólios, bem como dos 
produtos que contenham estas substâncias minerais; 

II - a pulverização (spray) de todos os tipos de fibras, tanto de asbesto/amianto 
da variedade crisotila como daquelas naturais e artificiais referidas no art. 2º desta Lei; 

III - a venda a granel de fibras em pó, tanto de asbesto/amianto da variedade 
crisotila como daquelas naturais e artificiais referidas no art. 2º desta Lei. 

Art. 2º O asbesto/amianto da variedade crisotila (asbesto branco), do grupo dos 
minerais das serpentinas, e as demais fibras, naturais e artificiais de qualquer origem, 
utilizadas para o mesmo fim, serão extraídas, industrializadas, utilizadas e 
comercializadas em consonância com as disposições desta Lei.  (Vide ADIN nº 

3.356)      (Vide ADIN nº 3.357)      (Vide ADIN nº 3.406)  (Vide ADIN nº 3.470)   (Vide 

ADIN nº 3.937)  (Vide ADIN nº 4.066)  (Vide ADPF nº 109) 

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, consideram-se fibras naturais e 
artificiais as comprovadamente nocivas à saúde humana. 

Art. 3º Ficam mantidas as atuais normas relativas ao asbesto/amianto da 
variedade crisotila e às fibras naturais e artificiais referidas no artigo anterior, contidas 
na legislação de segurança, higiene e medicina do trabalho, nos acordos 
internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil e nos acordos assinados 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.055-1995?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1997/D2350.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/anterior_98/VEP-LEI-9055-1995.pdf
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=3356&processo=3356
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=3356&processo=3356
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=3357&processo=3357
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=3406&processo=3406
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=3470&processo=3470
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=ASBESTO&processo=3937
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=ASBESTO&processo=3937
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=ASBESTO&processo=4066
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADPF&s1=109&processo=109
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entre os sindicatos de trabalhadores e os seus empregadores, atualizadas sempre 
que necessário. 

§ 1º (VETADO) 

§ 2º As normas de segurança, higiene e medicina do trabalho serão fiscalizadas 
pelas áreas competentes do Poder Executivo e pelas comissões de fábrica referidas 
no parágrafo anterior. 

§ 3º As empresas que ainda não assinaram com os sindicatos de trabalhadores 
os acordos referidos no caput deste artigo deverão fazê-lo no prazo de 12 (doze) 
meses, contados a partir da publicação desta Lei, e a inobservância desta 
determinação acarretará, automaticamente, o cancelamento do seu alvará de 
funcionamento. 

Art. 4º Os órgãos competentes de controle de segurança, higiene e medicina do 
trabalho desenvolverão programas sistemáticos de fiscalização, monitoramento e 
controle dos riscos de exposição ao asbesto/amianto da variedade crisotila e às fibras 
naturais e artificiais referidas no art. 2º desta Lei, diretamente ou através de convênios 
com instituições públicas ou privadas credenciadas para tal fim pelo Poder Executivo. 

Art. 5º As empresas que manipularem ou utilizarem materiais contendo 
asbesto/amianto da variedade crisotila ou as fibras naturais e artificiais referidas no 
art. 2º desta Lei enviarão, anualmente, ao Sistema Único de Saúde e aos sindicatos 
representativos dos trabalhadores uma listagem dos seus empregados, com indicação 
de setor, função, cargo, data de nascimento, de admissão e de avaliação médica 
periódica, acompanhada do diagnóstico resultante. 

Parágrafo único. Todos os trabalhadores das empresas que lidam com o 
asbesto/amianto da variedade crisotila e com as fibras naturais e artificiais referidas 
no art. 2º desta Lei serão registrados e acompanhados por serviços do Sistema Único 
de Saúde, devidamente qualificados para esse fim, sem prejuízo das ações de 
promoção, proteção e recuperação da saúde interna, de responsabilidade das 
empresas. 

Art. 6º O Poder Executivo determinará aos produtores de asbesto/amianto da 
variedade crisotila, bem como das fibras naturais e artificiais referidas no art. 2º desta 
Lei, que não forneçam estes materiais às empresas que estejam descumprindo 
qualquer disposição deste diploma legal. 

Parágrafo único. Acontecendo o previsto no caput deste artigo, o Governo Federal 
não autorizará a importação da substância mineral ou das fibras referidas no art. 2º 
desta Lei. 

Art. 7º Em todos os locais de trabalho onde os trabalhadores estejam expostos ao 
asbesto/amianto da variedade crisotila ou das fibras naturais ou artificiais referidas no 
art. 2º desta Lei deverão ser observados os limites de tolerância fixados na legislação 
pertinente e, na sua ausência, serão fixados com base nos critérios de controle de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/anterior_98/VEP-LEI-9055-1995.pdf
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exposição recomendados por organismos nacionais ou internacionais, reconhecidos 
cientificamente. 

§ 1º Outros critérios de controle da exposição dos trabalhadores que não aqueles 
definidos pela legislação de Segurança e Medicina do Trabalho deverão ser adotados 
nos acordos assinados entre os sindicatos dos trabalhadores e os empregadores, 
previstos no art. 3º desta Lei. 

§ 2º Os limites fixados deverão ser revisados anualmente, procurando-se reduzir 
a exposição ao nível mais baixo que seja razoavelmente exeqüível. 

Art. 8º O Poder Executivo estabelecerá normas de segurança e sistemas de 
acompanhamento específicos para os setores de fricção e têxtil que utilizam 
asbesto/amianto da variedade crisotila ou as fibras naturais ou artificiais referidas no 
art. 2º desta Lei, para fabricação dos seus produtos, extensivas aos locais onde eles 
são comercializados ou submetidos a serviços de manutenção ou reparo. 

Art. 9º Os institutos, fundações e universidades públicas ou privadas e os órgãos 
do Sistema Único de Saúde promoverão pesquisas científicas e tecnológicas no 
sentido da utilização, sem riscos à saúde humana, do asbesto/amianto da variedade 
crisotila, bem como das fibras naturais e artificiais referidas no art. 2º desta Lei. 

Parágrafo único. As pesquisas referidas no caput deste artigo contarão com linha 
especial de financiamento dos órgãos governamentais responsáveis pelo fomento à 
pesquisa científica e tecnológica. 

Art. 10. O transporte do asbesto/amianto e das fibras naturais e artificiais referidas 
no art. 2º desta Lei é considerado de alto risco e, no caso de acidente, a área deverá 
ser isolada, com todo o material sendo reembalado dentro de normas de segurança, 
sob a responsabilidade da empresa transportadora. 

Art. 11. Todas as infrações desta Lei serão encaminhadas pelos órgãos 
fiscalizadores, após a devida comprovação, no prazo máximo de setenta e duas 
horas, ao Ministério Público Federal, através de comunicação circunstanciada, para 
as devidas providências. 

Parágrafo único. Qualquer pessoa é apta para fazer aos órgãos competentes as 
denúncias de que trata este artigo. 

Art. 12. (VETADO) 

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 1º de junho de 1995; 174º da Independência e 107º da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO    

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/anterior_98/VEP-LEI-9055-1995.pdf
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ANEXO B - TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – 

TAC 

 

Ministério Público do Trabalho Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região 

TERMO ADITIVO Nº 06/2017 AOS TERMOS DE COMPROMISSO DE 

AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADOS EM 29/11/2007 E 28/01/2008 ISDRALIT 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede na 

Rua dos Andradas, 1001 – 4ºڎ andar, na cidade de Porto Alegre/RS, e com fábrica 

instalada na BR 116, s/n, Km 252, Colonial, Sapucaia do Sul/RS, neste ato 

representada por Eduardo Isdra Zachia, CPF 818.297.280-91, firma, pelo presente 

instrumento, COMPROMISSO ADITIVO - criando novas obrigações (NOVAÇÃO) e 

alterando as cláusulas dos termos de compromisso anteriores, firmados em 29 de 

novembro de 2007 e 28 de janeiro de 2008 – na forma do art. 5º, § 6º, da Lei n.7347/85, 

perante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, por intermédio da Procuradoria 

Regional do Trabalho da 4ª Região/RS, presentado neste ato pelos Procuradores do 

Trabalho Dra. Aline Zerwes Bottari Brasil e Dr. Luciano Lima Leivas, nos autos do 

Inquérito Civil nº 000055.2007.04.000/7, nos seguintes termos: CONSIDERANDO que 

o Ministério Público do Trabalho, por intermédio do Programa Nacional de Banimento 

do Amianto, tem como como meta de atuação, entre outras, a implementação da 

diretriz normativa internacional contida no art. 2º da Convenção nº 139 da 

Organização Internacional do Trabalho, para que sejam implementados esforços para 

substituir as substâncias e agentes cancerígenos a que possam estar expostos os 

trabalhadores durante seu trabalho por substâncias ou agentes não cancerígenos ou 

por substâncias menos nocivas. Ministério Público do Trabalho Procuradoria Regional 

do Trabalho da 4ª Região CONSIDERANDO que a Convenção nº 162, artigo 10, 

alínea “a”, ratificada pela República Federativa do Brasil, prevê: sempre que possível, 

a substituição do amianto ou certos tipos de amianto ou certos produtos que 

contenham amianto por outros materiais ou produtos, ou, então, o uso de tecnologias 

alternativas desde que submetidas à avaliação científica pela autoridade competente 

e definidas como inofensivas ou menos perigosas. CONSIDERANDO que a empresa 

compromissária não detém participação, direta ou indireta, na produção mineral de 

amianto, tampouco monopólio da matéria prima mineral, ou outros instrumentos e 

fatores de condicionamento do mercado de fibrocimento com amianto, o presente 
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ajustamento não poderá servir como parâmetro linear para quaisquer outras 

negociações do Ministério Público do Trabalho, por intermédio do Programa Nacional 

de Banimento ao Amianto, em curso ou já concluídas. 1. DO OBJETO Fixação de 

obrigações de fazer e não fazer, de acordo com as condições estabelecidas nas 

cláusulas adiante consignadas. 2. DA ABRANGÊNCIA O presente Termo de Ajuste 

de Conduta tem abrangência em todo o estado do Rio Grande do Sul. 3. DA 

SUBSTITUIÇÃO DA FIBRA 3.1. A ISDRALIT obriga-se a substituir a matéria-prima 

amianto crisotila de todo o seu processo produtivo, considerada inclusive a 

reintrodução de materiais de fibrocimento com amianto devolvidos ou Ministério 

Público do Trabalho Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região reprovados no 

controle de qualidade, até 10.05.2017, inclusive no que se refere aos estoques da 

referida matéria-prima, por fibras alternativas, naturais e/ou artificiais de qualquer 

origem, utilizadas para o mesmo fim. 3.2. Após a data de 10.05.2017, a Isdralit deverá 

se abster de: a) manter estoque de matéria-prima amianto; b) dar continuidade à 

produção de produtos contendo amianto; e c) manter resíduos com amianto em sua 

planta industrial; 3.3. Será admitido o estoque de produto acabado contendo amianto 

até a data de 10.11.2017; 3.4. Após a data de 10.11.2017 somente será admitida a 

presença de produtos contendo amianto que forem recebidos por devolução, com a 

respectiva nota fiscal de devolução; 3.5. Considerando que a substituição é diretriz da 

Convenção nº 162 da Organização Internacional do Trabalho e que não se confunde 

com o banimento imediato, a obrigação de substituição não será afetada pelas 

decisões da Adin 4055 e da Adin 3357. Também não será afetada caso sobrevenha 

lei federal ou estadual admitindo a continuidade de utilização do amianto; 3.6. A 

presente obrigação também não projetará seus efeitos para fins de vinculação do 

exercício do poder de polícia administrativa de órgãos do Ministério do Trabalho e 

Emprego, INSS, CEREST, órgãos municipais de fiscalização ou outros órgãos com 

competência nas áreas de saúde do trabalhador, meio ambiente em geral e meio 

ambiente do trabalho. Ministério Público do Trabalho Procuradoria Regional do 

Trabalho da 4ª Região 4. DA GESTÃO DO MEIO AMBIENTE DO TRABALHO Serão 

obrigações a serem cumpridas pela empresa no estabelecimento de SAPUCAIA do 

SUL, em prazos preestabelecidos: 4.1. Comprovar o fornecimento gratuito aos seus 

empregados de uniformes e dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) 

necessários e adequados com CA de acordo com o risco da atividade, como 
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vestimentas e calçados apropriados para o trabalho, luvas, capacetes, óculos de 

proteção, máscaras de proteção respiratória do tipo PP03 e protetores auriculares, 

conforme Norma Regulamentadora 06, no prazo de 30 (trinta) dias; 4.2. Na presente 

obrigação está compreendida, também, a de exigir que os EPIs sejam correta e 

efetivamente utilizados, com a apresentação de certificados de treinamento de uso de 

EPIs de acordo com os riscos da atividade para todos os empregados, no prazo de 

60 (sessenta) dias; 5.DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL DE POEIRA DE AMIANTO 

CONSIDERANDO que a data de substituição da matéria prima amianto crisotila foi 

10.05.2017 (item 3.1, 3.2 e 3.3); CONSIDERANDO o prazo de devolução de seis 

meses (item 3.4); 5.1. Deverá a ISDRALIT realizar uma avaliação ambiental de poeira 

de amianto nos locais de trabalho, no mês de novembro de 2017, conforme item 11, 

anexo 12, da NR 15; 5.2. Estando a concentração das fibras além do limite Ministério 

Público do Trabalho Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região de 0,1 f/cm3 de 

amianto, deverá paralisar – imediatamente – as atividades, nos setores em que a 

concentração de fibras for superior. 6. DA ELIMINAÇÃO ADEQUADA DOS 

RESÍDUOS QUE CONTÉM AMIANTO Eliminar os resíduos industriais que contém 

amianto, até 10.11.2017, de maneira que não se produza risco à saúde dos 

trabalhadores e da população de em geral, em conformidade com as disposições 

legais previstas pelos órgãos competentes do meio ambiente e outros que por ventura 

venham a regulara a matéria, na forma da NR 15, anexo 12, item 17 e da Resolução 

do CONAMA 348/2004. 7. DO ACOMPANHAMENTO MÉDICO OCUPACIONAL E 

PÓS DEMISSIONAL 7.1. Manter disponível a realização periódica de exames 

médicos de controle de todos os empregados que estiveram em efetivo exercício até 

10.05.2017, data da substituição da matéria prima amianto, pelo prazo de 30 (trinta) 

anos, conforme periodicidade dos exames prevista no anexo 12 da NR 15; 7.2. Manter 

disponível a realização de exames médicos periódicos pós-demissão dos ex-

empregados desligados em data anterior a 10.05.2017, garantindo-se a realização de 

exames pelo período de 30 (trinta) anos, conforme periodicidade dos exames prevista 

no anexo 12 da NR 15; 7.3. Todos os empregados e ex-empregados que 

desempenharam funções na planta industrial até 10.05.2017 serão submetidos, 

obrigatoriamente, a exames de avaliação clínica, telerradiografia do tórax e prova da 

função pulmonar, conforme padrão determinado pela OIT, ou seja, o monitoramento 

será obrigatório. A critério do médico coordenador do Ministério Público do Trabalho 
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Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região PCMSO poderá, em casos 

específicos, ampliar o rol de exames médicos de controle de todos os empregados e 

ex-empregados referidos no item 7.1, incluindo exames de diagnóstico de neoplasia 

maligna do estômago (C16); neoplasia maligna de laringe (C32); neoplasia maligna 

dos brônquios e pulmões (C34); mesotelioma da pleura (C45.0); mesotelioma de 

peritônio (C.45.1); mesotelioma de pericárdio (C45.2); placas epicárdicas ou 

pericárdicas (134.8); asbestose (J60); derrame pleural (J90); placas pleurais (J92) dos 

atuais e de todos os ex-empregados, e contemplando, no mínimo: 7.3.1. Exames 

clínicos com profissionais especializados em otorrinolaringologia e gastroenterologia, 

seguindo a mesma periodicidade prevista para os demais exames descritos no anexo 

12 da NR 15; 7.3.2. Incorporação no PCMSO dos protocolos de diagnóstico precoce 

de doenças asbesto relacionadas, validados por órgãos de estudos e pesquisas 

oficiais do Sistema Único de Saúde (SUS); 7.4. Disponibilizar, em janeiro de 2018, a 

relação integral de todos os empregados que trabalharam e se encontravam 

trabalhando na empresa até dezembro de 2017 (um mês após a realização da última 

avaliação ambiental), nos últimos 10 (dez) anos, contendo os seguintes dados: a) 

nome completo; b) nome da mãe; c) número de identificação do trabalhador – NIT; d) 

número do CPF; e) endereço atualizado; f) data de admissão; g) data de desligamento 

- já desligado; e h)cargos e funções exercidas; 7.4.1. A relação de que trata o item 7.4 

deverá ser encaminhada por meio magnético, em planilha eletrônica Ministério Público 

do Trabalho Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região tipo Excel ou 

LibreOfficeCalc; 7.4.2. Caso a relação referida no caput desta cláusula não conste 

algum dado nela elencado, deverá a compromissária justificar sua ausência na 

ocasião da apresentação da listagem. Se a justificativa não for aceita pelo MPT a 

ISDRALIT será notificada para apresentar os dados faltantes no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de pagamento de multa que será no final estipulada; 7.4.3. O Ministério 

Público do Trabalho encaminhará cópia da planilha a ser apresentada aos órgãos do 

SUS ou Sindicato Profissional, a seu critério. 7.5. Custear as despesas de 

deslocamento de todos os seus empregados e ex-empregados e as despesas de 

hospedagem para todos os ex-empregados que comprovadamente residirem em 

domicílio distante a mais de 100 Km do local dos serviços médicos de realização 

periódica de exames médicos de controle de agravos à saúde passíveis de 

associação à exposição ocupacional ao amianto; 7.6. Enviar anualmente ao Sistema 
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Único de Saúde, a partir do último dia útil de fevereiro de 2018, através da Secretaria 

Estadual de Saúde, uma listagem referente ao ano anterior dos seus empregados e 

exempregados, contendo as mesmas informações indicadas no item 7.4 bem como a 

data de avaliação médica periódica, acompanhada do diagnóstico do eventual 

adoecimento ou agravo à saúde, asbesto relacionado, indicando a respectiva 

classificação internacional de doenças (CID 10); Ministério Público do Trabalho 

Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região 7.7. Emitir a Comunicação de 

Acidente do Trabalho – CAT, na suspeita ou comprovação de doença que integra a 

lista A, anexo II, do Decreto 3048/99: neoplasia maligna do estômago (C16); neoplasia 

maligna de laringe (C32); neoplasia maligna dos brônquios e pulmões (C34); 

mesotelioma da pleura (C45.0); mesotelioma de peritônio (C.45.1); mesotelioma de 

pericárdio (C45.2); placas epicárdicas ou pericárdicas (134.8); asbestose (J60); 

derrame pleural (J90); placas pleurais (J92), dos atuais e de todos os exempregados. 

8.DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES 8.1. O descumprimento 

das obrigações estatuídas na cláusula 3 (para cada um de seus itens) ensejará a 

aplicação de multa de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), reincidente a cada mês 

enquanto não comprovada a implementação efetiva, incidindo de maneira cumulativa 

independentemente de outras multas que por ventura estejam em débito ou cobradas 

pela administração pública; 8.2. O descumprimento das obrigações estatuídas na 

cláusula 4 (para cada um de seus itens) ensejará a aplicação de multa de R$ 1.000,00 

(hum mil reais) por trabalhador encontrado em situação irregular e por constatação, 

incidindo de maneira cumulativa independentemente de outras multas que por ventura 

estejam em débito ou cobradas pela administração pública; 8.3. O descumprimento 

das obrigações estatuídas na cláusula 5 (para cada um de seus itens) ensejará a 

aplicação de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), reincidente a cada mês 

enquanto não comprovada a Ministério Público do Trabalho Procuradoria Regional do 

Trabalho da 4ª Região implementação efetiva, incidindo de maneira cumulativa 

independentemente de outras multas que por ventura estejam em débito ou cobradas 

pela administração pública; 8.4. O descumprimento das obrigações estatuídas na 

cláusula 6 (para cada um de seus itens) ensejará a aplicação de multa de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais), reincidente a cada mês enquanto não comprovada a 

implementação efetiva, incidindo de maneira cumulativa independentemente de 

outras multas que por ventura estejam em débito ou cobradas pela administração 
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pública; 8.5. O descumprimento das obrigações estatuídas na cláusula 7 (para cada 

um de seus itens e subitens) ensejará a aplicação de multa de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais), reincidente a cada mês enquanto não comprovada a 

implementação efetiva, incidindo de maneira cumulativa independentemente de 

outras multas que por ventura estejam em débito ou cobradas pela administração 

pública; 8.6. O valor da multa será atualizado pela tabela de correção de débitos 

trabalhistas do TRT da 4ª Região a partir do vencimento da obrigação descumprida; 

8.7. A multa será revertida ao Fundo de Direitos Difusos (FDD) ou destinadas em 

benefício de órgãos públicos, assim como a pessoas jurídicas de direitos privado sem 

fins lucrativos, prestadora de serviço de interesse público, indicadas pelo Ministério 

Público do Trabalho, uma vez que ainda não instituído o fundo específico para a 

destinação dos valores advindos dos Termos de Compromisso firmados pelo 

Ministério Público do Trabalho, nos termos do referido pelo artigo 13 da Lei Ministério 

Público do Trabalho Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região da Ação Civil 

Pública (Lei nº 7.347/85). 9. DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO A 

ISDRALIT se obriga a pagar a indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 

700.000,00 (setecentos mil reais), em 28 (trinta) parcelas de R$ 25.000,00 (vinte e 

cinco mil reais). A primeira parcela deverá ser paga até o dia 15/09/2017, em conta 

bancária/beneficiário que será definido pelo Ministério Público do Trabalho e 

informado ao compromissário até o dia 01/09/2017. 10. DA FISCALIZAÇÃO – DA 

EXECUÇÃO O Ministério Público do Trabalho, diretamente e/ou por intermédio da 

Superintendência Regional do Trabalho, ou de outras autoridades públicas, 

acompanhará o fiel cumprimento das obrigações deste instrumento, inclusive 

mediante inspeções não previamente comunicadas, a qualquer tempo e horário, nas 

formas legais. A execução forçada da multa em questão será realizada pelo Ministério 

Público do Trabalho perante a Justiça do Trabalho, nos termos do disposto no artigo 

876, caput, da CLT. Aplica-se ao presente Termo de Compromisso de Ajustamento 

de Conduta o disposto nos artigos 10 e 448 da Consolidação das Leis do Trabalho, 

estabelecendo-se que qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa 

compromissada não afetará a exigência do seu integral cumprimento. Ministério 

Público do Trabalho Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região Porto Alegre, 14 

de julho de 2017. Luciano Lima Leivas Procurador do Trabalho Aline Zerwes Bottari 

Brasil Procuradora do Trabalho ISDRALIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  
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