KHUNG CHÍNH SÁCH & PHÁP LUẬT
CỦA BRAZIL VỀ VIỆC SỬ DỤNG AMIĂNG TRẮNG
AN TOÀN VÀ CÓ TRÁCH NHIỆM
I. Thiết chế quản lí, kiểm soát amiăng trắng
Các thiết chế chính phủ
Phòng khai thác khoáng sản (Brazilian Mineral Production Department – DNPM) thuộc
Bộ khoáng sản và năng lượng (Ministry of Mines and Energy – MME) quản lý việc nhập
khẩu amiăng trắng và đăng ký đối với các công ty nhập khẩu amiăng trắng. DNPM cung
cấp cho Phòng Ngoại Thương (Foreign Trade Secretariat) thuộc Bộ Phát triển, Công
nghiệp và Ngoại thương (Department of Development, Industry and Foreign Trade –
MDIC) báo cáo cập nhật (6 tháng/lần) về những công ty đáp ứng yêu cầu nhập khẩu
amiăng.
Bộ Môi trường (Ministry of Environment – MMA) chịu trách nhiệm về các chính sách về
tài nguyên môi trường, tiêu chuẩn chất lượng môi trường. Đặc biệt, Hội đồng Môi trường
Brazil (Brazilian Environment Council – CONAMA) quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn liên
quan đến nhập khẩu, sản xuất, phân phối và sử dụng amiăng.
Bộ Lao động và Việc làm (Ministry of Labor and Employment – MTE): Thanh tra Lao
động (Labor Inspection Secretariat –SIT) đưa ra hướng dẫn về thanh tra lao động, tiêu
chuẩn chuẩn về an toàn và sức khỏe của người lao động nơi làm việc liên quan đến sản
xuất và sử dụng/xử lý amiăng. Phòng An toàn và sức khỏe nơi làm việc (Deparment of
Health and Safety at Work – DSST) quy định về tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe nơi làm
việc liên quan đến sản xuất và sử dụng/xử lý amiăng.
Bộ Phát triển, Công nghiệp và Ngoại thương (MDIC) chịu trách nhiệm phát triển chính
sách công nghiệp, ngoại thương, tiêu chuẩn và chất lượng liên quan đến hoạt động nhập
khẩu, sản xuất và phân phối amiăng và sản phẩm có chứa amiăng.
Bộ Khoa học và Công nghệ (Ministry of Science and Technology – MCT) chịu trách nhiệm
xây dựng và thực hiện chính sách khoa học và công nghệ quốc gia, trong đó có liên quan
đến sản xuất và xử lý rác thải amiăng.
Brazilian Occupational Health and Environmnet Collective (CNSTMA) với các thành viên
là lãnh đạo các công đoàn ở Brazil, có trách nhiệm tham vấn trong quá trình thảo luận, ra
quyết định và thực hiện chính sách nhằm cải thiện điều kiện nơi làm việc của người lao
động, đặc biệt liên quan đến amiăng.1
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Các thiết chế phi chính phủ
Hiệp hội Nạn nhân amiăng Brazil (Brazilian Association of Asbestos Victims – ABREA):
được thành lập tại Osasco năm 1995 với mục đích tập hợp những người lao động và nạn
nhân bị phơi nhiễm amiăng, đăng ký nạn nhân bị phơi nhiễm amiăng để thực hiện các kiểm
tra y tế, nâng cao nhận thức của xã hội về tác hại của amiăng; đại diện các hiệp hội và nạn
nhân thực hiện vụ kiện liên quan đến amiăng; kết hợp các phong trào xã hội và NGOs ủng
hộ việc cấm amiăng tại Brazil và quốc tế. ABREA là hội viên của Ban Asbestos Network.
Worker’s Central Trade Union Institute for Workplace Health (INSTCUT) được thành lập
năm 1990, là cơ quan tham vấn chính sách và kỹ thuật cho Công đoàn quốc gia (Worker’s
Central Trade Union –CUT) về sức khỏe, điều kiện làm việc, môi trường, cung cấp tài
liệu, đào tạo, xuất bản, nghiên cứu, thông tin và truyền thông. INSTCUCT tham gia nhiều
nhóm nghiên cứu, trong đó có Nhóm nghiên cứu amiăng (Asbestos Working Group) nhằm
hướng tới cấm sử dụng amiăng ở Brazil.
II. Khung chính sách
Tại Brazil, hiện có khoảng 3000 nhà sản xuất các sản phẩm chứa amiăng, chủ yếu được sử
dụng trong amiăng xi măng, vật liệu ma sát, công nghiệp dệt, nhựa, hóa chất và nội thất.
Theo luật liên bang, sử dụng amiăng trắng là hợp pháp2.
Chính phủ Brazil được cho là khá chậm trễ trong việc ban hành các quy định điều chỉnh
việc sử dụng amiăng. Năm 1991, chính phủ liên bang Brazil phê chuẩn Công ước ILO số
162, giảm các giới hạn tiếp trong môi trường làm việc xuống còn 2.0 sợi/ml. Công đoàn
hàng đầu ở Brazil bắt đầu vận động chính phủ để loại bỏ amiăng. Năm 1994, người lao
động và các ngành công nghiệp phụ tùng ô tô đồng ý xóa bỏ amiăng trong sản phẩm má
phanh và đĩa phanh từ năm 1998, nhưng Bộ trưởng Bộ Lao động từ chối ký kết chấp thuận.
Trong khi chính phủ liên bang vẫn không sẵn sàng để hành động về vấn đề amiăng tại
Brazil thì chính một số tiểu bang đã có những hành động cụ thể về việc cấm amiăng. Cho
tới nay việc sử dụng bất kỳ loại amiăng, thậm chí là amiăng trắng, đã bị cấm từ năm 2001
trong năm tiểu bang khác nhau ở Brazil, và tới năm 2014 là sáu tiểu bang bao gồm: Sao
Paulo; Rio de Janeiro; Minas Gerais; Rio Grande do Sul; Pernambuco; Mato Grosso.
Bang Mato Grosso do Sul cũng có một đạo luật cấm việc sử dụng bất kỳ loại amiăng, tòa
án hiến pháp liên bang đã bác bỏ nó vì nó không hợp hiến ở nhiều quy định coi sử dụng
amiăng trắng là bất hợp pháp.
Nhưng, bất chấp lệnh cấm amiăng ở các bang này, một số công ty đã thành công trong
việc tiếp tục sử dụng chúng. Tại bang Rio de Janeiro, các nhà sản xuất ximăng amiăng của
hãng Eternit có được quyền miễn trừ để tiếp tục sản xuất, vì họ đang kiện lệnh cấm kia và
chờ đợi quyết định cuối cùng của Tòa án tối cao về tính hợp hiến của các lệnh cấm đó. Tại
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bang Sao Paulo, hai công ty khác được miễn trừ tương tự để tiếp tục sử dụng amiăng trong
sản xuất3.
Hiện tại, một số quy định sau đây đang được áp dụng ở Brazil:
-

Luật liên bang số 9055, ngày 01 /06/1995 về Quản lý việc khai thác, chế biến, sử
dụng, bán, vận chuyển amiăng và các sản phẩm có chứa amiăng, cũng như sợi tự
nhiên và nhân tạo của bất cứ nguồn gốc nào sử dụng cho cùng một mục đích;

-

Nghị định số 126, ngày 22/05/1991 về Phê chuẩn Công ước 162, của ILO về an
toàn sử dụng amiăng;

-

Nghị định số 2350, ngày 15/10/1997 về Điều chỉnh Luật số 9055/1995 về amiăng;

-

Nghị định số 3048, ngày 06/05/1999 về Phê duyệt Quy chế phúc lợi xã hội và đặc
biệt là Phụ lục IV, xác định phân loại và thời gian tiếp xúc với các tác nhân độc hại
bao gồm arsenium và các hợp chất của nó, amiăng, benzen, berili, brôm, cadmium,
chì, clo, chrome, cacbon đisunfua, phốt pho, iodine, mangan, thủy ngân, niken,
silica và các hóa chất khác gây lo ngại cho sức khỏe của người lao động;

-

Quyết định số 1, ngày 28/05/1991 của Ủy ban Bộ Lao động và An sinh xã hội về
thay đổi Phụ lục 12,NR 15, trong đó giới hạn bụi amiăng, áp dụng cho mọi hoạt
động mà người lao động tiếp xúc với amiăng. Nó cấm sử dụng bất kỳ loại amiăng
thuộc nhóm amphibole và các sản phẩm có chứa nó. Yêu cầu việc đăng ký với Bộ
Lao động của các công ty tham gia vào việc sản xuất, sử dụng hoặc bán của các
loại sợi; tiếp tục đặt ra các tiêu chuẩn cho việc ghi nhãn.

III. Khung pháp luật về amiăng trắng trong một số lĩnh vực
Xuất, nhập khẩu
Amiăng chrysotile, dưới mọi hình thức, chỉ có thể được thực hiện sau khi cấp phép của Bộ
sản xuất khoáng sản quốc gia – DNPM, Bộ Mỏ và Năng lượng, và đáp ứng các yêu cầu
sau:
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-

Đăng ký với DNPM của nhà nhập khẩu, dưới mọi hình thức, tùy thuộc vào trình
bày của các công ty nhập khẩu, giấy phép môi trường và đăng ký với tài khoản
người dùng của Bộ Lao động;

-

Trình bày vào ngày 30 tháng 11 hàng năm, các dự báo nhập khẩu đến DNPM cho
amiăng trắngtrong năm sau;

-

Phù hợp với các điều kiện thiết lập bởi luật liên bang, tiểu bang và kiểm soát môi
trường địa phương, sự an toàn và sức khỏe cộng đồng, kho chứa thích hợp, xử lí,
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sử dụng và chế biến cũng như bất kỳ chất thải phát sinh trong hoạt động này, bao
gồm cả khâu xử lí cuối c ng.4
Các quy định về bảo quản và vận chuyển
Theo Nghị quyết số 7, ngày 18/09/1987: Quy định việc sử dụng amiăng tại Brazil, việc vận
chuyển amiăng được coi có nguy cơ cao và, trong trường hợp tai nạn, khu vực đó phải bị
cô lập, với tất cả các nguyên liệu được đóng gói theo các tiêu chuẩn an toàn, theo trách
nhiệm của người vận chuyển.
Các quy định sản xuất các sản phẩm có chứa amiăng trắng
Không có quy định cụ thể yêu cầu tiêu chuẩn đối với nhà xưởng sản xuất amiăng, tuy
nhiên, chúng phải đảm bảo đáp ứng các yêu cầu chung của các tiêu chuẩn xây dựng nhằm
đảm bảo cho các hoạt động sản xuất diễn ra an toàn. Các quy định này được cụ thể hóa tại
NR8 – Tiêu chuẩn quốc gia của Brazil về xây dựng. Đây là các yêu cầu tối thiểu để đảm
bảo an toàn cho những người lao động và làm việc trong đó.
Đối với môi trường làm việc tiếp xúc với amiăng, các công ty phải đăng ký hệ thống loại
bỏ dần sợi amiăng trong môi trường làm việc.
Quy định về việc sử dụng các sản phẩm có chứa amiăng trắng
Ngoài các sản phẩm chứa amiăng trắng và nâu, không có quy định cấm lưu hành một cách
rõ ràng về sản phẩm chứa amiăng. Tất cả các sản phẩm có chứa nhiều amiăng/amiăng
chrysotile, nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước chỉ có thể được bán trên thị trường nếu họ
có dấu hợp quy của các hệ thống chứng nhận của Brazil.
Tất cả các sản phẩm chứa amiăng đều phải in đậm trên bao bì của từng gói nhỏ nhất dòng
chữ:
Lưu ý! sản phẩm này có chứa sợi amiăng. Tránh gây bụi. Hít phải bụi amiăng có thể gây
tổn hại nghiêm trọng về sức khỏe của bạn . Mối nguy hiểm lớn hơn đối với người hút thuốc
lá. Nếu kích thước sản phẩm quá nhỏ không thể in được trọn vẹn dòng chữ trên thì có thể
gộp nhiều đơn vị sản phẩm thành lốc để in. Nhà sản xuất, phân phối cũng có thể đề nghị cơ
quan môi trường có thẩm quyền cho phép thay đổi các dòng cảnh báo đó.
Các sản phẩm xuất khẩu thì dòng cảnh báo phải in bằng tiếng của nước nhập khẩu hoặc
bằng một thứ tiếng mà nước nhập khẩu yêu cầu5.
Nhà sản xuất phải thông báo với người tiêu dùng cuối cùng các sản phẩm chứa amiăng
bằng hướng dẫn sử dụng, tờ rời, áp phích được trình bày bằng 3 màu đỏ, đen và trắng6.
Các quy định về môi trường
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Ngoài các yêu cầu đối với người tiêu d ng và người lao động, tới năm 2004, Brazil đưa
amiăng vào danh mục phế thải nguy hiểm theo Nghị quyết 348 ngày 16/8/2004. Phế thải
amiăng phải được quản lý và tiêu hủy theo quy trình xử lý rác thải nguy hiểm.
Theo quy định tại NR15 Phụ lục 12 (Tiêu chuẩn quốc gia về bụi khoáng sản trong quá
trình sản xuất (Tolerance Limits for Mineral Dusts)7, các công ty sản xuất các sản phẩm có
chứa amiăng đều phải có hệ thống xử lý chất thải amiăng và xử lý bụi khí trong môi trường
sản xuất. Định kỳ 6 tháng một lần, các công ty này phải đánh giá về tình trạng bụi amiăng.
Các báo cáo đánh giá này phải được lưu trữ trong thời gian 30 năm. Công nhân và người
lao động hoàn toàn có quyền yêu cầu các công ty sản xuất hoặc cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đánh giá bổ sung về môi trường khi thấy cần thiết.
Các quy định về sức khỏe và người lao động
Cấm lao động trẻ em dưới 18 tuổi làm việc tại các nhà máy sản xuất.
Người lao động phải được trang bị trang phục bảo hộ lao động, phải có khu vực thay quần
áo riêng, cô lập và đảm bảo không phát tán bụi, quần áo bảo hộ phải được làm sạch. Quần
áo phải được thay 2 lần/tuần (Điểm 3.15 NR15 Annex 12).
Đối với nguy cơ phơi nhiễm amiăng, những người lao động trong môi trường amiăng phải
được kiểm tra sức khỏe định kỳ. Cụ thể là 3 năm/lần đối với người có thời gian tiếp xúc từ
0 – 12 năm; 2 năm/lần với người có thời gian tiếp xúc từ 12 – 20 năm; và kiểm tra định kỳ
hằng năm đối với người có thời gian tiếp xúc từ 20 năm trở lên. Kết quả kiểm tra định kỳ
này phải được lưu trữ trong thời hạn là 30 năm.
Nhà sản xuất amiăng phải gửi danh sách những người lao động tiếp xúc với amiăng được
đánh giá sức khỏe định kỳ cho cơ quan y tế và đại diện cho người lao động. Người lao
động được tham gia hệ thống y tế thống nhất và có sự đóng góp của nhà sản xuất. Nếu nhà
sản xuất nào không tuân thủ nghĩa vụ này thì chính phủ có quyền yêu cầu các công ty cung
cấp nguyên liệu ngừng các hợp đồng nguyên liệu với các công ty này.
Giới hạn tiếp xúc của người lao động đối với amiăng cho phép là 2,0 f/ml và được coi là
sợi amiăng khi đường kính sợi nhỏ hơn 3micromet và chiều dài lớn hơn 5 micromet và tỷ
lệ giữa chiều dài và đường kính lớn hơn 3/1. Tuy nhiên, chính phủ cũng khuyến khích việc
sử dụng các tiêu chuẩn giới hạn tiếp xúc thấp hơn, theo các tiêu chuẩn kiểm soát quốc gia
hoặc quốc tế. Các chỉ tiêu kiểm soát này được xây dựng dựa trên sự thỏa thuận thống nhất
giữa công ty sản xuất và người lao động. Chúng được xem xét lại hàng năm và phải có xu
hướng giảm dần mức độ thấp nhất việc tiếp xúc của người lao động đối với amiăng.
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