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RESUMO



 Trabalhadores vêem desenvolvendo atividades insalubres pondo em risco sua
saúde e às vezes de terceiros, com o propósito de “melhorar” a renda familiar e
consequentemente ter mais qualidade de vida. Neste seguimento, identificamos o
trabalhador frentista como o profissional que está constantemente exposto a agentes
de risco ocupacional, como ruído, calor, produtos químicos, combustíveis, postura
inadequada, repetitividade de movimentos e manuseios de equipamentos.
Merecendo assim, atenção especial quanto a sua condição geral de vida. O
presente estudo abordou o trabalhador frentista em relação ao seu local de trabalho,
visando avaliar a qualidade de vida deste profissional, o uso dos equipamentos de
proteção individual e o conhecimento da importância destes em suas atividades
laborais. A pesquisa foi feita através de um estudo bibliográfico e de campo,
realizado no período de março a abril de 2021 no município de Monteiro-PB, foi
selecionado de forma aleatória a amostra e os postos de combustível situados em
vários pontos da cidade. A amostra foi realizada com os funcionários de diversos
postos de combustíveis que compuseram a pesquisa, a participação dos mesmos
neste estudo se deu de forma voluntária respondendo um questionário com
questões fechadas e com perguntas previamente elaboradas para obter respostas
que definem os objetivos do trabalho. Concluímos que os quesitos segurança e
qualidade de vida destes trabalhadores precisam receber melhor atenção e
treinamentos devido ser obrigatório o uso de equipamento de proteção individual,
afim que se estabeleça o ambiente ideal para suas atividades e uma melhor
qualidade de vida por parte do trabalhador frentista.

Palavras chaves: Equipamentos de proteção individual, frentistas, saúde,

qualidade de vida.



ABSTRACT

Workers see themselves developing unhealthy activities, putting their health and
sometimes that of others at risk, with the purpose of "improving" family income and
consequently having a better quality of life. In this segment, we identified the gas
station worker as the professional who is constantly exposed to occupational risk
agents, such as noise, heat, chemicals, fuels, inadequate posture, repetitive
movements and equipment handling. Thus, they deserve special attention regarding
their general condition of life. This study addressed the gas station worker in relation
to his workplace, aiming to assess the quality of life of this professional, the use of
personal protective equipment and the knowledge of the importance of these in their
work activities. The research was carried out through a bibliographic and field study,
carried out from March to April 2021 in the municipality of Monteiro-PB, the sample
and the gas stations located in various points of the city were randomly selected. The
sample was carried out with the employees of several gas stations that composed
the research, their participation in this study was done voluntarily by answering a
questionnaire with closed questions and with questions previously elaborated to
obtain answers that define the objectives of the work. We conclude that the safety
and quality of life of these workers need to receive better attention and training
because the use of personal protective equipment is mandatory, in order to establish
the ideal environment for their activities and a better quality of life for the gas station
worker.
Key words: Personal protective equipment, gas station attendants, health, quality of



LISTA DE FIGURAS

Figura 1- Protetor Auricular.............................................pág 13

Figura 2- Botinas ...............................................................pág 14

Figura 3- Coletes..............................................................pág 15

Figura 4- Óculos.................................................................pág 16

Figura 5- Luvas...................................................................pág 16

Figura 6- Máscara..............................................................pág 17

Figura 7- Gasolina..............................................................pág 18

Figura 8- Diesel.................................................................pág 18

Figura 9- Etanol.................................................................pág 19



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas
BTX- Benzeno, totuleno e xileno
EPI- Equipamento de Proteção Individual
CLT- Consolidação das Leis Trabalhistas
COVs- Compostos Orgânicos Voláteis
DOU- Diário Oficial da União
NBR- Norma Técnica Brasileira
PB- Paraíba

http://www.abnt.org.br/


LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1- Referente as quatro primeiras perguntas do questionário

Gráfico 2- Referente da quinta a oitava pergunta do questionário

Gráfico 3- Quais equipamentos de segurança cada frentista utiliza?

Gráfico 4- A empresa fornece os equipamentos?

Gráfico 5- Quais equipamentos não são utilizados?



SUMÁRIO

1.INTRODUÇÃO 7
2.OBJETIVOS 8
2.1 Objetivo geral 8

2.2 Objetivos específicos 8

3. REVISÃO DA LITERATURA 9
3.1 Segurança do trabalho 9

3.2 NRs 9

3.3 Equipamentos de Proteção Individual 9

3.3.1 Protetor auditivo 10

3.3.2 Botinas 11

3.3.3 Coletes 12

3.3.4  Óculos 12

3.3.5 Luvas 13

3.3.6 Máscaras 14

3.4.  Combustíveis 15

3.4.1 Gasolina 16

3.4.2 Diesel 16

3.4.3 Etanol 17

4. METODOLOGIA 19
5. RESULTADOS E DISCURSÃO 19
6. CONCLUSÃO 24
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 25



10

1. INTRODUÇÃO

O ambiente dos postos de combustíveis propicia aos trabalhadores frentistas

inúmeros riscos e agravos à saúde, os quais devem ser considerados ofensivos ao

processo saúde-doença do profissional exposto, entre eles: contato com

combustíveis e outros produtos químicos, permanência junto às bombas de

combustíveis, ruído, calor, frio, possibilidade de atropelamento, assaltos,

repetitividade de movimentos, longas jornadas de pé e sobrecarga de trabalho pelas

distintas funções que desenvolvem. Nesse conjunto, atenta-se para os produtos

químicos a que os frentistas estão expostos, como os hidrocarbonetos aromáticos,

benzeno, tolueno e xileno (BTX), constituintes da gasolina e de solventes químicos.

O agente químico benzeno, que apresenta altos riscos à saúde humana

mesmo em pequenas quantidades, é um líquido incolor, volátil, lipossolúvel,

inflamável e com elevado potencial carcinogênico. Está presente no ar atmosférico

por meio da fumaça de cigarro, da gasolina, das emissões de motores automotivos,

dos postos de abastecimento de combustíveis, das indústrias químicas, entre outros.

Considera-se, ainda, que as principais fontes de emissão do benzeno são

predominantemente veiculares, destacando-se, assim, a exposição permanente do

trabalhador frentista ao agente durante a jornada de trabalho.

No contexto dos trabalhadores frentistas, atenta-se para as ações de

vigilância em saúde, e de programas que reduzam tal exposição ao benzeno. Dessa

forma, tornam-se importantes o incentivo e a educação para o uso de Equipamento

de Proteção Individual (EPI) adequado, cuidados de higiene e medidas de proteção

coletiva.

Nesse contexto, surge a necessidade de identificar a realidade dos

trabalhadores frentistas, de modo a contribuir com o planejamento de estratégias de

intervenção que promovam a saúde e a prevenção de riscos e agravos oriundos do

ambiente de trabalho. Para tanto, elaborou-se a seguinte questão: quais os

equipamentos de proteção individual utilizados pelos atendentes/ frentistas de

postos de combustíveis no ambiente de trabalho? O objetivo do estudo consiste em

identificar a utilização de equipamentos de proteção individual por

atendentes/frentistas de postos de combustíveis da cidade de Monteiro-PB



11

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

O objetivo do estudo consiste em identificar a utilização de equipamentos de

proteção individual por atendentes/frentistas de postos de combustíveis da cidade de

Monteiro-PB

2.2 Objetivos específicos 

- Avaliar as medidas de prevenção para a exposição do trabalhador aos

riscos;

- Constatar em postos de combustíveis as medidas de segurança adquiridas;

- Elaborar um questionário com a intenção de entrevistar os frentistas a

respeito do uso de equipamentos de segurança individual.
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3. REVISÃO DA LITERATURA

3.1 Segurança do trabalho

A Segurança do Trabalho é fundamental para preservar a saúde do

trabalhador e garantir sua segurança e o bom atendimento aos clientes. Neste

estudo vamos analisar se todos os riscos da atividade estão sendo analisados e

conferidos constantemente e que as medidas de controle sejam conhecidas por

todos os funcionários.

Os trabalhadores de postos de combustíveis são submetidos, em suas

atividades laborais, à exposição e trabalho em ambientes insalubres, com presença

de substâncias químicas, destacando-se os Compostos Orgânicos Voláteis (COVs),

contidos nos combustíveis manipulados por esses funcionários (VASCONCELLOS;

SILVA, 2014).

3.2 NRs

A segurança e saúde do trabalhador em seu local de trabalho é regida por

normas e leis que visam a manutenção e condições seguras, bem como preparar o

ambiente de trabalho para reduzir e até mesmo extinguir os riscos de acidentes

e/ou danos a saúde do colaborador. No Brasil há uma legislação especifica para a

segurança no trabalho. As normas regulamentadoras (NR), aprovadas pela portaria

Nº3.214/78 (BRASIL, 1978), tratam dos critérios e procedimentos que devem ser

observados pelas empresas, sejam elas públicas ou privadas, no que tange a

Segurança e Medicina do trabalho. Destaca-se também o Decreto-Lei Nº5.452/43 

(BRASIL, 1943), o qual aprova a consolidação das leis do trabalho (CLT). 

De acordo com a NR 16, anexo 2, nas operações em postos de serviço e

bombas de abastecimento de inflamáveis líquidos os trabalhadores operadores de

16 bomba e trabalhadores que operam na área de risco realizam as atividades

consideradas perigosas, conferindo a estes o adicional de 30% em seu salário.
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3.3 Equipamentos de Proteção Individual

Equipamento de Proteção Individual (EPI) é todo dispositivo ou produto, de

uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis

de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho (NR6, 2001). Os EPI são

fundamentais ao desenvolvimento das atividades dos trabalhadores para a garantia

da preservação da sua segurança, mesmo em atividades perigosas ou insalubres.

A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI

adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas

seguintes circunstâncias: sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam

completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças

profissionais e do trabalho, enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem

sendo implantadas; e, Este texto não substitui o publicado no DOU 2, para atender a

situações de emergência.

Logo abaixo tem listado os equipamentos de proteção individual segundo a

Nr6.

3.3.1 Protetor auditivo
Protetor auditivo circum-auricular para proteção do sistema auditivo contra

níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR-15, Anexos n.º 1 e 2; b)

protetor auditivo de inserção para proteção do sistema auditivo contra níveis de

pressão sonora superiores ao estabelecido na NR-15, Anexos n.º 1 e 2; c) protetor

auditivo semi-auricular para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão

sonora superiores ao estabelecido na NR-15, Anexos n.º 1 e 2.

Figura 1 – Protetor auditivo

Fonte: Protetor auricular 3m do Brasil LTDA 2021
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3.3.2 Botinas

A botina de segurança serve para proteger os pés do usuário contra

eventuais acidentes de trabalho. No entanto, existem botinas com diferentes

características e por isso é importante que o responsável saiba identificá-las.

A Botina de Segurança pode proteger o usuário contra:

● Queda de materiais que poderiam lesionar o pé imediatamente;

● Descargas elétricas;

● Queimaduras ou acidentes com produtos químicos e corrosivos;

● Perfurações ou a queda de objetos perfurantes diretamente nos pés;

● Chutes, tropeços ou trombadas em materiais pesados;

● Evita a queda em piso escorregadio ou molhado;

● Protege contra temperaturas extremas.

Figura 2- Botinas

Fonte: Leroy Merlin 2021

3.3.3 Coletes
O Colete Refletivo, ou Colete Sinalizador Refletivo como também pode ser

chamado, é um importante item para evitar acidentes causados por má visibilidade.

O motivo é porque ele é composto por elementos que fazem com que o usuário se

destaque no ambiente.



15

Figura 3- Coletes

Fonte: A crítica de Campo. Grande Mobile (2021)

3.3.4 Óculos

Durante a sua jornada de trabalho, um colaborador pode estar sujeito

a diversos riscos ou elementos que podem prejudicar a sua visão. Por isso, é

fundamental que ele utilize os óculos de proteção durante suas atividades, pois,

dessa forma, ele conseguirá prevenir possíveis acidentes e a ocorrência de doenças

ocupacionais.

Figura 4 - Óculos

Fonte: Portal da academia Brasil Postos 2021
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3.3.5 Luvas

A utilização de luvas é essencial para a proteção contra o contato direto com

resquícios de combustíveis.

Luvas para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes,

proteção das mãos contra choques elétricos e proteção das mãos contra agentes

térmicos.

Figura 5 - Luvas Nitrílica para descarga de combustíveis

Fonte: Fab Academy Faisal Al Kilani (2021)

3.3.6 Máscaras

 “A utilização de máscaras caseiras impede a disseminação de gotículas

expelidas do nariz ou da boca do usuário no ambiente, garantindo uma barreira

física que vem auxiliando na mudança de comportamento da população e

diminuição de casos”. peça semifacial filtrante (PFF3) para proteção das vias

respiratórias contra poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos;
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Figura 6 - Máscara Respirador Facial Gases Ácido Veneno Pintura

Fonte:https://www.seuposto.com/mascara-protecao-para-benzeno

3.4.  Combustíveis

Segundo Cerqueira et al (2015) a exposição ocupacional ao benzeno está

diretamente ligada à problemática com o abandono das questões de segurança,

causada principalmente pela banalização do uso dos EPIs entre os frentistas, que

vem a sofrer as consequências com os efeitos da ortotoxicidade devido ao benzeno

presente na gasolina.

Além dos riscos ambientais em que a atividade oferece, deve-se atentar à

diversidade de outros riscos existentes no ambiente de comercialização de

combustíveis, principalmente relacionado aos funcionários e colaboradores

inseridos na organização, devido à periculosidade dos produtos inflamáveis e

combustíveis.
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3.4.1 Gasolina

A gasolina é o carburante mais utilizado atualmente nos motores

endotérmicos, sendo uma mistura de hidrocarbonetos (compostos orgânicos que

contém átomos de carbono e hidrogênio) obtidos do petróleo bruto, por intermédio

de vários processos como o “cracking”, destilação e outros. Os hidrocarbonetos que

compõem a gasolina são formados por moléculas de menor cadeia carbônica

(normalmente cadeias de 4 a 12 átomos de carbono).

Baseados na Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico –

FISPQ (Pb0035, versão 0,1P) foi observado alguns dos possíveis sintomas que

podem ser apresentados mediante a inalação da gasolina: náuseas, insônia, dor

abdominal, tontura, manchas na pele.

Figura 7- Gasolina

Fonte: Infoescola, 2016.



19

3.4.2 Diesel

Diesel é um combustível muito utilizado, mas sua combustão emite

compostos cancerígenos e danosos para o ambiente, é um combustível utilizado no

transporte rodoviário e marítimo de passageiros e de cargas.

Figura 8- Diesel

Fonte: Bioescuela.org.ar

3.4.3 Etanol
Produzido através da fermentação de amido e de outros açúcares, em

especial da cana-de-açúcar, o etanol, também chamado de álcool etílico, é um

biocombustível altamente inflamável e incolor, sendo muito utilizado em automóveis.

Essa substância é renovável, pois sua matéria-prima é obtida através de plantas

cultivadas pelo homem.

Figura 9 - Etanol
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Fonte: biofutureplatform.org

4. METODOLOGIA

Através de uma pesquisa quantitativa buscou-se obter respostas para os itens

acima abordados, e com o objetivo de obter uma visão mais ampla sobre o assunto,

e fazer uma avaliação dos impactos que estes compostos químicos (BTEX) têm

sobre a saúde e bem estar dos profissionais que atuam nos postos de combustíveis,

principalmente os frentistas.

 A amostra do tipo não probabilística foi efetuada de forma aleatória e vale

ressaltar também, que dependeu muito da vontade dos proprietários dos postos de

combustível em autorizar ou não a aplicação do questionário. Com a finalidade de

atingir os objetivos deste trabalho, foi elaborado um questionário em que as

perguntas são relacionadas ao conhecimento das normas referentes a proteção do

indivíduo no local de trabalho. Aplicado em uma amostra de cinco postos de

combustíveis de distribuidoras distintas, escolhidas aleatoriamente em bairros

diferentes da cidade de Monteiro, no estado da Paraíba.

Os trabalhadores foram selecionados segundo os critérios: atuação

diretamente nas bombas de combustível e cumprimento de uma carga-horária

semanal mínima de trinta horas de trabalho, independentemente do turno de

atuação.

Inicialmente partiu-se para o estudo-piloto, realizado nos cinco postos de

combustíveis da cidade, com a participação de 34 trabalhadores

atendentes/frentistas, incluídos na amostra total para não haver alterações no

questionário para a coleta de dados. As observações foram registradas em diário de
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campo e, logo em seguida, codificadas em diferentes categorias, a fim de auxiliar a

manter as diferenças e as semelhanças existentes entre as observações,

desenvolvendo-se a análise do tema com base na definição do problema de

pesquisa. Dessa forma, foi possível quantificar as características do trabalho, na

especificidade do tema: utilização dos EPI por trabalhadores atendentes/ frentistas

na cidade de Monteiro.

5. RESULTADOS E DISCURSÃO

Esta seção possui o objetivo de apresentar os resultados e discussões da

pesquisa no que tange a percepção entre os postos de combustíveis na cidade de

Monteiro.

Logo abaixo apresenta-se os gráficos referente as soluções dos questionários

aplicados, onde as perguntas são baseadas em EPI:

Gráfico 1 - Referente as perguntas de 1 à 4 do questionário

.
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Fonte: (Autor próprio, 2021)

No primeiro gráfico identificam-se quatro perguntas, a primeira questiona se

os funcionários sabem a definição de EPI e EPC, como pode-se observar grande

maioria teve uma resposta positiva, devido ao treinamento que é obrigatório realizar

antes de exercer a função.

A segunda pergunta retrata a importância de trabalhar respeitando as normas

de segurança, e todos responderam que sim, já que são extremamente importantes

para que as empresas se atentem à segurança e saúde de seus trabalhadores,

principalmente pelas atividades no trabalho apresentarem taxas de riscos e

acidentes

A terceira pergunta trata do conhecimento sobre a legislação, trinta

funcionários responderam sim e apenas quatro negaram conhecer o regulamento.

 Ela é sinônima de segurança, respeito e credibilidade para o dono, os funcionários,

clientes e toda a vizinhança do estabelecimento. Além do mais, todos os cuidados e

a atenção precisam ser redobrados para que nada aconteça que coloque em risco a

saúde ou vida das pessoas nas proximidades, para mais assegurar que prejuízos

financeiros também terão menos chances de ocorrer.

.A quarta pergunta objeta sobre os tipos de equipamentos que o funcionário

deveria utilizar no ambiente de trabalho, a resposta foi totalmente positiva.

Gráfico 2- perguntas referentes a 5ª à 7ª questão do questionário
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( AUTOR PRÓPRIO, 2021)

A quinta indagação questiona se os funcionários já sofreram algum tipo de

acidente no local de trabalho, e apenas três dos trinta e quatro sofreram lesões

devido a falta de uso dos equipamentos de proteção individual e falta de orientação.

 Oliveira (2009) “afirma que os riscos profissionais, são [...], portanto, as

condições inseguras do trabalho, capazes de afetar a saúde, a segurança e o

bem-estar do trabalhador”.

A sexta pergunta contesta se o empregado sabe dos riscos que o seu

trabalho pode ocasionar para si, e todos responderam que sim, acreditam que pode

ser perigoso e que podem ficar doentes ou até mesmo sofrer algum tipo de acidente

por causa do trabalho.

O sétimo questionamento indaga se os funcionários fazem uso do

equipamento de proteção individual apenas porque é obrigatório ou se é pela

importância e preservação da saúde, a minoria respondeu porque é obrigatório e a

maioria porque opta por preservar á saúde.

Gráfico 3- Quais equipamentos de proteção individual cada frentista
utiliza.
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FONTE: (AUTOR PRÓPRIO, 2021)

Este gráfico observa-se apenas uma única pergunta, quais equipamentos de

proteção individual cada funcionário utiliza. De todas as opções acima, apenas dois

equipamentos são utilizados em todos os postos de combustíveis visitados que são

as botinas e as máscaras.

GRÁFICO 4- A empresa fornece os equipamentos?
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Fonte: ( AUTOR, 2021)

O gráfico acima questiona se a empresa fornece ou não os equipamentos de

proteção para os funcionários, grande maioria totalizando vinte e seis empregados

responderam que sim e apenas oito funcionários que não. Segundo a lei Nº 6.585,

DE 25 DE MAIO DE 2020 Torna obrigatório o uso de equipamentos de proteção

individual pelos frentistas que trabalham nos postos de abastecimento de

combustíveis no território do Distrito Federal. Seguindo a lei expresso no:

Art. 1º Ficam os proprietários de postos de abastecimento de combustíveis

localizados no território do Distrito Federal obrigados a fornecer e a exigir o uso de

equipamentos de proteção individual – EPI pelos empregados que trabalham como

frentistas em suas empresas.

Art. 2º O fornecimento, além de obrigatório, é custeado pelos proprietários dos

postos de abastecimento de combustíveis, devendo os equipamentos ser

adequados ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento.

Gráfico 5 - Quais equipamentos você não usa?

FONTE: (AUTOR, 2021)
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O gráfico acima nenhum dos funcionários fazem uso dos equipamentos

citados, os óculos, as luvas, os coletes e os capacetes devidos para a própria

segurança de todos os postos. Ao questionar o motivo pelo qual não utilizam foi

citado que alguns dos equipamentos a empresa não fornece, e que outros são

desconfortáveis para o uso.

6. CONCLUSÃO

É notório que discussões sobre segurança e qualidade de vida no trabalho já

vem de muito tempo e ainda precisa ser bem trabalhado.

Os resultados deste estudo permitiram conhecer o perfil sociodemográfico

dos atendentes/frentistas dos postos de gasolina, a predominância da multifunção.

Destaca-se a utilização de EPI, como botinas, avental, máscaras e uniforme

por parte dos atendentes/ frentistas. Houve, ainda, relatos de não uso de EPI. Ao

realizar a observação, confirmou-se o uso de botinas e uniformes; entretanto, não se

observou a utilização de outros EPIs. Houve relatos de que a própria empresa não

fornecia os equipamentos, e que o funcionário que deveria comprar os

equipamentos, o que está totalmente fora de lei.

 Nos itens referentes à Saúde do Trabalhador verificou-se que os

entrevistados apresentam diferentes formas de posicionarem-se diante da questão,
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desconfortos apresentados após jornada diária de trabalho, contudo, foi identificado

que os trabalhadores com menor tempo de profissão sentem com maior frequência

cefaleia (dor de cabeça), irritação nos olhos e coceira sintomas que podem está

relacionados com a exposição destes trabalhadores a produtos químicos, tais como,

a gasolina,

Assim, a responsabilidade não é apenas do empregador em disponibilizar,

fiscalizar e obrigar a utilização do EPI, mas também é dever do trabalhador fazer uso

adequado das medidas de proteção oferecidas.

É cabível a comparação deste estudo com outros realizados em outras

cidades brasileiras para que possa ser feita a relação entre os resultados, pois é

possível que os dados aqui apresentados sejam realidade especifica da cidade de

Monteiro-PB.
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