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RESUMO

Este estudo foi realizado com a finalidade de apresentar os ricos do benzeno na indústria petroquímica e também como minimizar a exposição do 
trabalhador a este agente carcinogênico. Usando estudo de campo, através de uma abordagem qualitativa, foi possível realizar uma pesquisa com 
questionário que gerou um resultado alarmante em relação ao risco iminente em que os trabalhadores encontram-se expostos ainda nos dias de 
hoje na indústria petroquímica. Foram obtidos resultados sobre conscientização, uso de equipamento individual de segurança e esclarecimentos 
sobre a ciência dos percentuais de benzeno no ambiente de trabalho. Mais de 30% (trinta por cento) dos trabalhadores responderam que não 
utilizam o EPI adequado para realizar atividades com possível presença de benzeno, isso ocorre certamente devido a burocracia, distância para 
deslocamento até o almoxarifado e demanda de tempo para se obter o EPI adequado, e até mesmo pelo transtorno e incomodo causado pelo 
equipamento de proteção individual. Fica evidenciado que quando os 35 trabalhadores foram questionados sobre a disponibilização do 
equipamento de proteção individual pela empresa, apenas 1 (um) participante respondeu que não é fornecido. Isso se deve ao fato de mesmo 
que fornecendo sempre o EPI, a burocracia e distância para se obter o mesmo, às vezes supera o tempo de trabalho com aquele EPI, ignorando 
assim o trabalhador o uso do equipamento e criando uma cultura errônea sobre o trabalho indiscriminado sem EPI’s. O objetivo do trabalho foi 
alcançado podendo demonstrar as possíveis causas de risco iminente ao trabalhador.  100% (cem por cento) dos trabalhadores responderam que 
não se sentem seguros no seu ambiente de trabalho quanto à exposição ao benzeno, isso pode se tornar uma arma junto à empresa para atuar 
no combate a aqueles que se furtam ao direito de usar seus EPI’s adequadamente, solicitar avaliação ambiental sempre que suspeitar qualquer 
possibilidade de presença de benzeno ou até mesmo, impactar de forma positiva com o intuito de conscientizar suas práticas diárias na operação 
e produção que possuem o risco de contaminação e/ou exposição ao benzeno. O trabalhador provavelmente respondeu que não sente se seguro 
devido ao sentimento de medo acometido pelo impacto sempre que surgem campanhas sindicais sobre o assunto, porém a falta de uma cartilha 
específica, um manual ou procedimento sobre o que pode ser feito em caso de vazamentos ou confirmação de exposição, quais os riscos 
ocupacionais e quais meios de contenção do benzeno deixam o trabalhador espelhando-se apenas no medo para se precaver desse produto 
químico tão perigoso e comum na indústria petroquímica.
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