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Focalizados na 

prestação de serviços 

de SST, assente na 

experiência de mais 40 

anos do Grupo CUF 

nesta área 

Numa curta história 

   



 

 

Em Portugal 

• Todo o amianto utilizado foi importado. 

• Entre 1973 e 2003 foram importadas cerca 300.000 toneladas. 

• Cerca de 90% foi utilizado para o fabrico de fibrocimento. Os restantes no fabrico de fio, cordão, fita e 
calços de travões. (Macedo, 2006). 
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https://restosdecoleccao.blogspot.com/2014/07/lusalite.html 
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Quem poderá 

estar exposto 

ao Amianto 
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TODOS 

Exposição 
Ambiental 

Exposição 
Ocupacional  

Exposição Não 
Ocupacional 
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• Operários fabris, trabalhadores da 
Construção civil, Mecânicos, etc. 

Exposição 
Ocupacional 

• Exposição Passiva 

• Exposição Doméstica 
Exposição Não 
Ocupacional 

• Fontes Industriais 

• Ocorrência natural de amianto à 
superfície  

Exposição 
Ambiental 
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Massa para vidros em amianto                      Telhas em Fibrocimento          
(Asbestorama,2009)                                          (Asbestorama,2009) 

 

 
Figura 1 – Amianto flocado (Asbestorama, 2009). 

 

 
Figura 2 – Portas corta fogo com amianto 

(Asbestorama, 2009). 

 

                     Amianto Flocado                               Portas corta fogo com amianto  
                    (Asbestorama  2009)                          (Asbestorama,2009) 

 

 
Figura 1 – Revestimento de tubagem em amianto 

(Asbestorama, 2009). 

 

 
Figura 2 – Textil do amortecedor de vibração do 

AVAC em amianto (Asbestorama, 2009). 

 

Revestimento de tubagem em amianto                               Têxtil do amortecedor de  vibração do AVACA em amianto  
(Asbestorama,2009)                                                                 (Asbestorama,2009) 

 
 

Figura 1 – Amostras de pavimento em amianto 

(Asbestorama, 2009). 

 
Figura 2 – Tubos de cimento-amianto 

(Asbestorama, 2009). 

 

Amostras de pavimento em amianto 
(Asbestorama,2009) 
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Toalha de mesa com amianto        Neve artificial em amianto                    
(Asbestorama,2009)                         (Asbestorama,2009)                                               

 
Figura 1 – Bases para ferros de engomar em amianto 

(Asbestorama, 2009). 

 
Figura 2 – Sacos de dinheiro em amianto 

(Asbestorama, 2009). 

 

Bases  de ferro em amianto                          Saco de guardar dineheiro em amianto  
(Asbestorama,2009)                                      (Asbestorama,2009)                                               

 
Figura 1 – Filtros de cigarros com Amianto 

(Asbestorama, 2009). 

 
Figura 2 – Cimento para fornos (Asbestorama, 

2009). 

 

Filtros de cigarro com amianto                     Cimento para fornos  
(Asbestorama,2009)                                      (Asbestorama,2009)                                               

 
 

Figura 1 – Calços de travão em amianto 

(Asbestorama, 2009). 

 
Figura 2 – Textil e fios em amianto (Asbestorama, 

2009). 

 

Calços de travão em amianto                     Têxtil e fios  em amianto 
(Asbestorama,2009)                                      (Asbestorama,2009)                                               
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Talco Johnson & Johnson Foto: Mike Mozart / Flickr 

© Instagram/ClairesStores 

Casa Selección Thermos flask 1 litro 

Extrait de la revue "Maison et jardin" N°107, octobre 1964 
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O Laboratório de Controlo de Fibras (LCF) tem como atividade a 

determinação das concentrações de fibras totais respiráveis (amianto, lã de vidro, lã de 
rocha e lã de escória) em suspensão no ar ambiente. 

Emprega o método de ensaio 

Microscopia Óptica de Contraste de 

Fase (MOCF): 

• recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS, 

1997),  

• adoptado pela Directiva 2003/18/CE (e posteriormente pela 

Directiva 2009/148/CE), e  

• transposto para a ordem jurídica nacional através do DL 

266/2007. 
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• controlado semestralmente pelo IOM – Institute of Occupational Medicine de Edinburgh, 
centro colaborante da OMS, através do esquema AFRICA – Asbestos Fibre Regular 
Informal Counting Arrangement. 
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• está certificado no âmbito do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade, Ambiente 

e Segurança (ISO.9001, ISO14001 e OSHAS18001) da Sagies. 

Em síntese o LCF está qualificado para a 
contagem de fibras de amianto de acordo com 
o Artigo 8.º do DL 266/2007.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo 24.º Autorização de trabalhos, 

“Indicação do laboratório responsável pela medição da concentração de 
fibras de amianto no ambiente de trabalho” do DL 266/2007 

 

Esta responsabilidade é do laboratório. 

 

Na Higiene Industrial a estratégia de amostragem é tão importante quanto a 
contagem das fibras nas amostras.  

Deve considerar: 

•A localização (área a avaliar e layout) 

•O objectivo (remoção de MCA e/ou aptidão para ocupação humana)  

•A duração da colheita 

•O momento da colheita 

•O número de amostras 
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Ficha Cliente -LCF 2015.doc


 

 

 

 

 

 

A Sagies adoptou a EN ISO 16000-7:2007: Estratégia de amostragem para a 
determinação das concentrações de fibras de amianto em suspensão no ar.  

Para Amostragem de Fundo e Controlo de Conformidade a formula base é a 
seguinte: 

Número de Espaços Unitários 

         : Área de intervenção em m2  

         : Numero de espaços Unitários 

Exemplos de aplicação da Norma: 

 

 

Durante a remoção do amianto ou do MCA o nº de amostras deve ser, em regra,  igual ao nº de trabalhadores envolvidos no 
trabalho de remoção. 
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As fibras de amianto com as dimensões de comprimento L> 5 
µm, largura l < 3 µm e relação L/l > 3:1 (OMS, 1997 e DL 
266/2007), chamadas fibras respiráveis, podem dar origem, 
segundo o DL 266/2007, às seguintes doenças profissionais: 

• asbestose (pneumoconiose),  

• cancro pulmonar,  

• mesotelioma (cancro raro da pleura e do peritoneu) e  

• cancro gastrointestinal. 

 

 

Segundo  Diretiva 2003/18/CE,  

“…ainda não é possível determinar o limite 
de exposição abaixo do qual o amianto não 
acarreta risco de cancro”.  
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2. Valor Limite de Exposição (VLE):  

Para espaços de ocupação humana corrente, deve ser utilizado o VLE 

de 0,01 fibra/cm3, indicado no método da OMS e no “Guia de boas 

práticas” do CARIT.  

Amostragem de fundo:  

Medição para monitorizar os níveis de fibras num ambiente 

sem intervenção ativa sobre o MCA, por exemplo, antes do 

início do trabalho. É também utilizada para monitorizar os 

níveis de fibras nos locais onde existem MCA que não são 

removidos.  

 

Controlo de conformidade:  

Medição de controlo após os trabalhos de remoção do MCA 

antes que o local torne a ter uma utilização normal ou fique 

pronto para demolição ou renovação.  

 

Teste de fugas:  

Medição que procura detectar fugas de amianto com origem 

na zona confinada.  
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As fibras de amianto apresentam assim perigo para a saúde.  

Contudo, o risco de se contraírem doenças depende de: 

• concentração das fibras respiráveis em suspensão no ar,  

• tempo de exposição àquelas fibras,  

• biopersistência (tempo durante o qual as fibras inaladas 
residem nos pulmões e produzem efeitos nocivos sobre os 
tecidos circundantes antes de serem dissolvidas ou 
eliminadas) e  

• fenómenos de predisposição individual. 

 

Assim, mesmo quando as 
concentrações são menores que o VLE 
não podemos dizer que o risco é nulo.  
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1. Monitorização deverá ser  pelo menos 

anual nos locais onde existam MCA; 

2. O ACT deveria em função da área a 

desmantelar, ter uma base mínima do 

número de amostras aplicar; 

3. Contagem das fibras com um MOCF  

ou por qualquer outro método que dê 

resultados equivalentes. 

4. MET ou SEM. 

SUGESTÕES 
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O SOS AMIANTO é o primeiro grupo em Portugal dedicado a apoiar as vítimas do 
amianto, quer as que estiveram expostas às fibras de amianto por exposição 

ocupacional ou ambiental, quer os familiares destas vítimas. 

MISSÃO 
Grupo de Apoio às Vítimas do Amianto 
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Obrigada pela atenção 

dispensada 

Alexandra.caridade@sagies.pt 

961773460 
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