
AMIANTO NO 

BRASIL 
 



NO BRASIL, A LEI FEDERAL 9.055/95 

Ainda permite o uso “controlado” do amianto, 

atendendo aos interesses econômicos da cadeia 

produtiva do setor, O Brasil é o terceiro produtor 

mundial, o segundo exportador e o quarto usuário 

de amianto, atualmente numa única mina – em 

MINAÇU/GO – de onde são extraídas 

aproximadamente 305 mil toneladas/ano. 

 

 Associações de magistrados e procuradores pedem 

inconstitucionalidade de lei federal que permite 

industrialização de mineral nocivo à saúde. 



ACIDENTES DE TRABALHO NO BRASIL 

 Em 2012, foram registrados mais de 700 mil acidentes de trabalho no 

país, com 2.700 mortes. 

 

 Fora as sub notificações que existe no país, 

 

  Até 1983 - menos de 20 casos conhecidos na literatura médica de 

doenças relacionadas ao amianto no Brasil. 

 Com o amianto, numa amostra de mil ex-trabalhadores avaliados pela 

Fundacentro, quase 300 adoeceram pela contaminação. Destes, 90 

morreram entre 2000 e 2013.  

 Recente pesquisa do Ministério da Saúde,  Universidade Federal da 

Bahia – apontou 2.400 mortes por mesotelioma pela exposição ao 

amianto.  

 Entre 2011 e 2012, o SUS gastou em média R$ 291,8 milhões com o 

tratamento de doenças causadas pela exposição ao amianto. 

 

 



LEIS : ESTADOS QUE PROÍBEM O USO 

 Dispões sobre a proibição de amianto e transporte. 

São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Pernambuco, 

Mato Grosso. 
 



OUTRAS  LEIS:  
 

Municipal 

Proíbe a utilização de telhas de cimento amianto 

em prédios municipais do Rio de Janeiro.  

 

Os produtos de cimento amianto comercializados 

no Município do Rio de Janeiro deverão estampar 

através de carimbo ou adesivo, em tamanho que 

torne perfeitamente visível a seguinte frase: Este 

produto pode causar danos à saúde 
 



PROJETOS DE LEI EM TRAMITAÇÃO EM TODO O PAÍS: 

  Federal (entre elas a do Eduardo Jorge e Fernando 

Gabeira - PL 2.186/96), Estaduais: Bahia, Santa 

Catarina, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Norte, 

Maranhão; Municipais do Estado de SP: Limeira, São 

Bernardo do Campo, Americana, Araraquara, Capivari, 

Diadema, Itapevi, Jacareí, Jandira, Piracicaba, São José 

dos Campos, Santos, Sorocaba, Araras e em outros 

municípios brasileiros: Campo Grande(MS), Belo 

Horizonte(MG), Passos(MG), Belém(PA), Porto 

Alegre(RS), Joinville(SC), Curitiba(PR), Poços de 

Caldas(MG), Manaus(AM). 

http://www.abrea.org.br/EJorgeGabeiraPL2186.pdf


 

 

SEIS ADIS CONTRA O BANIMENTO  

 

 

 Nunca na história do STF uma questão foi alvo de tantas 

ADIs como o amianto.?O tema já sofreu nove ADIs. 

 

  Na sessão do STF, a primeira em três meses que não foi 

dedicada ao julgamento do “mensalão”, o plenário da corte 

discutiu duas ações diretas de inconstitucionalidade que 

questionam leis estaduais que proíbem a exploração, 

utilização e até o transporte do amianto. O placar final 

terminou em 1 X 1 e o julgamento não tem data prevista 

para ser retomado. 

 

 



GOVERNO 

 Integrantes do governo divergem sobre proibição 

do amianto no país. 

 

 Ministérios da Saúde, Meio Ambiente e Previdência 

apontaram prejuízos. 

 

 Para Comércio Exterior e Minas e Energia, amianto 

ajuda economia. 

 

 



O LOBBY DO AMIANTO  

   

 

 

 

 

 

 

Presidente da Eternit 

cumprimenta Gilmar 

Mendes, Presidente 

do Supremo Tribunal 

Federal. 

Campanha 

publicitária a favor 

do amianto, TV e 

jornais. 
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TRABALHADORES A SERVIÇO DA MORTE 

 

 De autoria da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria (CNTI), 

as ações que chegaram ao plenário do STF questionam as leis estaduais. 

 Os setores que tradicionalmente defendem a exploração do minério 

compareceram à reunião da Comissão de Meio Ambiente. Cerca de 100 

trabalhadores de Minaçu e Goiânia foram transportados a Brasília pela 

Comissão Nacional dos Trabalhadores do Amianto (CNTA) e pelo sindicato 

do setor em Minaçu. Representantes do Instituto Brasileiro do Crisotila (IBC), 

ligado à Sama. 
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BANIMENTO DO AMIANTO: QUESTÃO DE SAÚDE 

PÚBLICA E DE DIREITOS HUMANOS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materiais utilizados em Campanhas para banir o 

Amianto 
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MATERIAIS UTILIZADOS EM CAMPANHAS PARA 

BANIR O AMIANTO 
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http://www.suvisa.ba.gov.br/sites/default/files/noticia/imagens/2011/05/26/CartazCampAmianto.jpg
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PARTICIPAÇÃO DOS SINDICATOS E CENTRAL 

 

 

Saúde do trabalhador: Audiência pública discute efeitos e políticas para 

uso do amianto. 

 CUT, centrais, CSA e FSM encaminham documento ao STF para cobrar 

celeridade na análise da ADI 

Nota das Centrais pelo banimento do amianto e em apoio ao cientista 

Hermano Albuquerque de Castro.  
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http://www.cut.org.br/acontece/23935/cut-centrais-csa-e-fsm-encaminham-documento-ao-stf-para-cobrar-celeridade-na-analise-da-adi-4066


  3ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador 

 Banimento definitivo do Amianto em todos os 

empreendimentos da construção no Brasil; 

 

 Congressos, conferências, audiências publicas, etc...  

 

  I Encontro dos sindicatos da  construção  

 Diante dessa postura do Governo, os trabalhadores 

representados pelas Centrais Sindicais (CUT, CTB, CSP-

Conlutas, CGTB, FS, NCST e UGT), Confederações 

(CNTIC, CONTICOM, CONTRICOM), Federação Nacional 

(FENATRACOP).  

 E mais 180 Entidades, com a participação de 240 dirigentes, 

reunidos no I Encontro Nacional do Setor da Construção, 

em Luziânia-GO, no período de 9 a 11 de outubro de 2013 

 



AMIANTO NÃO SE CONTROLA SE 

BANI!!  

Fernanda Giannasi 
 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=7aPgspu3YFL39M&tbnid=gmvI1aGzxY0vgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.aer.adv.br/detalha_noticia.php?cod=7765&ei=mdZfU9iVJYi_8QGvy4H4DA&bvm=bv.65397613,d.b2U&psig=AFQjCNER13rDXn2T_JTMFDZw9gShj_In9Q&ust=1398875431235037


REFERÊNCIAS 

 ABREA 

 

 CUT NACIONAL 

 

 WWW.FIOCRUZ.BR 

 

 FUNDA CENTRO 

 

 WWW.INCA.GOV.BR 

 

 Eternit e o Grande Julgamento do amianto- 2012 

 

http://www.fiocruz.br/
http://www.inca.gov.br/


Luiz Carlos José de Queiroz 

Email: luizqueiroz.sti@uol.com.br 

 

 

Rua Caetano Pinto, 575, 1º Andar 

CEP: 03041-000/ São Paulo-SP 

Contato: 2108-9193 ou 2108-9191 

Email: conticom@conticom.org.br 

www.conticom.org.br 
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