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PARECER
F	 0518/94 '	 DA COMIBB2S0 DE' PO -
LíTIGA wrcáANA, METROPOLITANA E
MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE
LEI N c=2 073/9

Visa o preente Projeto de Lei n g 873/93, de autoria do
Nobre Vereador italo Cardoso, dispor sobre a comercialização e
utilização de produtos que contenham asbesto/amianto, no âmbito do
Municí p io de São Paulo.

Pela propositura o Município de São Paulo promoverá em
colaboração com os órgãos públicos estaduais, federais e entidades
afins, a preservação, conservação, defesa e melhoria do meio am-
biente, relativamente ao uso do asbesto, de acordo com as normas
apresentadas no presente Projeto de Lei.

O projeto define, no artigo 1.2 (incisos I e II), as for-
mas existentes de asbesto/amianto, assim descritas:

I- Silicato hidratado de magnésio, chamado crisotila
também conhecido como amianto branco.

II-Silicato de ferro e/ou magnésio, do gru po dos anfibó-
lios, chamados actinolita, antofilita, tremolita,
amosita, também conhecido como asbesto marrom, croci-
dolita, também conhecido como asbesto azul.

Dita o projeto que o Executivo, através de seu órgão
competente, promoverá o registro e fiscalização das empresa que
produzem, utilizam ou comercial.izam fibras de asbesto. A fiscali-
zação será quanto ao cumprimento (por parte das empresas) das nor-
mas para utilização do asbesto em condiçaies de segurança.

O projeto obriga que os estabelecimentos que comerciali-
zam ou os fabricantes e fornecedores de produtos que contenham as-
besto, deverão afixar rotula gem adequada, de maneira facilmente
compreensível, de acordo com o modelo fixado na legislação perti-
nente-

Pela propositura fica proibido a pulverização (spray)
das formas de asbesto referidas nos incisos I e II (acima descri-
tos) e proibe a utilização de quais quer tipos de asbestos referi-
dos no inciso II (acima descrito).

Fica fixado o limite de quatro (04) anos, a contar da
publicaCão da lei, para ficar proibido,no Municí p io de São Paulo,
a utilização de qualquer dos tipos de asbesto, referidos nos' inci-
sos I e II, bem como a fabricação e a comercialização de produtos
que contenham asbesto em sua composição.
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O projeto prevê ainda a aplicação de penalidades nas em-
presas que deixarem de observar as normas para utilização de as-
besto em condições de segurança.

Segundo a esclarecedora Justificativa, o asbesto, conhe-
cido comercialmente como amianto, é uma fibra natural, largamente
utilizada na industria, na fabricação de telhas, caixas d'agua,
guarnições de freios e embreagens, vestimentas especiais, mate-
riais plásticos, etc.

Ocorre que, a exposição pelo contato direto ou indireto
pode trazer riscos à saúde da população, já que o amianto provoca
uma fibrose pulmonar crônica, irreversível e progressiva conhecida
como asbestose, que pode evoluir para uma insuficiência respirató-
ria e óbito, mesmo após o afastamento da exposição. Outras doenças
também são provocadas pela exposição ao amianto tais como: cãncer
de pulmão e do trato gastrintestinal e um tumor raro denominado
mesotelioma, que pode atacar tanto a pleura como o peritônio (mem-
brana que recobre o pulmão e o intestino, respectivamente).

Como esclarece o autor, a apresentação do presente Pro-
jeto de Lei, objetiva proteger a saúde da população do município
(tanto os que trabalham diretamente com o amianto quanto aqueles
que estejam em seu entorno), através da recuperação e melhoria do
meio ambiente, mediante ação de fiscalização e controle do mesmo.

O prazo fixado de quatro (04) anos para a efetiva proi-
bição de utilização, fabricação e comercialização de produtos que
contenham asbesto em sua composição, é no sentido de possibilitar
a substituição do mesmo por fibras alternativas, como vem ocorren-
do em outros países.

Como parte do processo legislativo necessário, o presen-
te Projeto de Lei foi aberto à audiência pública (dia 13/04/94)
que contou com a presença de pessoas que de al gum modo estão en-
volvidas com a questão.

Assim vemos, nessa audiência, a participação de pessoas
que entendem que a fibra asbesto/amianto poderia continuar a se
usada como vem sendo até hoje em inúmeras utilidades não só em
nosso país, que a exporta para os Estados Unidos, como também até
no Canadá que utiliza suas reservas dessa fibra para o próprio
consumo.

Entendem essas pessoas que através de um controle sani-
tário, como o requerido pela Portaria n2 01, de 28 de maio de
1991, do Departamento de Segurança e Saúde do Trabalhador, da Se-
cretaria Nacional do Trabalho, tanto no ambiente de trabalho como
no de extração ou fabrico de peças (caixas d'água, telhas, etc),
evitar-se-ia qual quer prejuízo à saúde àqueles que trabalham pró-
ximàs à essa fibra.
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Houve o esclarecimento por parte de um dos participan-

tes, Médico do Trabalho da Associação Brasileira do Amianto (Sr.
Wagner Meirelles) de que a fibra denominada amianto é um termo de-
signado para vários tipos de fibras (por volta de 30 diferentes),
sendo que seis (6) deles são os mais comumente utilizados comer-
cialmente. Disse ainda que há diferenças entre amianto crisotila
ou amianto serpentina (asbesto branco) e o amianto anfibólio. Lem-
brou que o Brasil em 1989 foi signatário da Convenção 162 (Conven-
ção do Amianto) da OIT (Organização Internacional do Trabalho) que
levou-o a normatizar o assunto através da Portaria n2 01 de maio
de 1991 (acima citada).

Tal Portaria altera o Anexo n2 12 da Norma Regulamenta-
dora n2 15, que institui os "Limites de Tolerância para poeiras
minerais-asbestos".

Nessa Portaria seu item 1.1 define o termo asbesto como
sendo a forma fibrosa dos silicatos minerais pertencentes aos gru-
pos de rochas metamórficas das serpentinas, isto é, a crisotila
(asbesto branco) e dos anfibólios, isto é, a actinolita, a tremo-
lita (asbesto marron), a antofilita, a crocidolita (asbesto azul),
ou qualquer mistura que contenha um ou vários desses materiais.
Como pode-se notar a definição dada pelo Nobre Vereador autor da
presente propositura no Parágrafo único do artigo 12 é igual à da-
da pela acima mencionada Portaria.

O item 4 da Portaria proibe a utilização de qualquer ti-
po de asbesto do g ru po anfibólio. Já o item 5 proibe a pulveriza-
ção (spray) de todas as formas de asbesto.
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O item 9 da portaria diz que será de responsabilidade

dos fornecedores do asbesto, assim como dos fabricantes e fornece-
dores de produtos que contenham asbesto, a rotulagem ade quada e
suficiente indicando os malefícios do asbesto através de frases do
tipo: Atenção contém amianto; Res p irar poeira de amianto é preju-
dicial à saúde; etc.

O item 11 diz que o empregador é obrigado a realizar a
avaliação ambiental de poeira de asbesto nos locais de trabalho em
intervalos não superiores a seis meses. Definiu-se o limite de to-
lerância para fibras respiráveis de asbesto crisotila, que deverá
ser de 2,0 ficm3 (duas fibras por centímetro cúbico) sendo fibras
respiráveis de asbestos crisotila (asbesto branco) aquelas com
diâmetro inferior a 3 micrometros e comprimento maior ou igual a 5
micrometros e relação entre comprimento e diâmetro igual ou supe-
rior a 3:1.

Caberá ao empregador além dos cuidados cotidianos para
com o trabalhador como por exemplo a limpeza, manutenção e guarda
da vestimenta de trabalho (item 14.1) também submeter os trabalha-
dores que desempenhem funç5es ligadas à exposição ocu pacional ao
asbesto à exames médicos anuais específicos relacionados à avalia-
ção pulmonar.
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O Nobre Vereador, também ao incluir em seu Projeto de
lei (itens I e II do artigo 42) a proibição da pulverização de
qualquer tipo de asbesto ou proibição de asbesto do tipo igual ao
mencionado no 'item II de seu P.L., repete as mesmas proibições in-
seridas na citada Portaria (n2 1 de maio de 91 da S.N.T.), tendo
como diferença que o amianto/asbesto do tipo "asbesto branco",
pertence ao grupo das rochas metamórficas das serpentinas (item I
do artigo 42 do P.L.), pela Portaria da S.N.T. pode ser utilizado
mas sob controle; já segundo a p ro positura até esse tipo terá seu
uso proibido a partir de quatro (4) anos após a publicação da lei.

Após a explanação de cada um dos participantes conclue-
se para a questão que há os que defendem a tese do uso controlado
do amianto do tipo "branco", como a mencionada Portaria já estabe-
lece, e há os que defendem o seu banimento pois entendem que, em-
bora a Portaria n2 01 seja bem detalhada quanto aos itens a serem
obedecidos pelo empregador, inexiste uma eficaz fiscalização.

Pelo exposto, esta Comissão, analisando a propositura,
também entende que a fiscalização das condições de trabalho, nos
locais em que se usa amianto, não impede que os trabalhadores con-
tinuem a correr riscos de contaminação pelas fibras desse mate-
rial.

Tendo em vista que a Portaria n2 01/91 regulamentou a
Convenção n2 162 da Organização Intennacional do Trabalho, ratifi-
cado pelo Brasil através do Decreto Executivo n2 126, de 22 de
maio de 1991, entendemos que a nível municipal deve-se tomar algum
tipo de providencias como o presente projeto esta propondo .
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Desse modo concluímos que a presente pro positura é de

alto interesse público, concordando com sua aprovação.

Favorável, portanto, nosso parecer.




