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ASSEMBLEIA MUTCIOFÁL
LISBOA

GRUPO MUNICIPAL

RECOMENDAÇÃO
AVAUAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE MATERIAIS QUE CONTENHAM RBRAS DE AMIANTO EM IMÓVEIS
MUNICIPAIS

A legislação portuguesa (Resolução da AR n9 24/2003 de 2 de Abril e Lei n~ 2/2011, de 9 de Fevereiro)
determina a obrigatoriedade de se proceder ao levantamento de todos os edifícios, instalações e
equipamentos públicos que contèrn amianto na sua construção, tomando pública a listagem resultante. Tal
procedimento não tem sido cumprido, es~ por realizar.

Prevê ainda legislação em vigor que “a Autoridade pai- as Condiç5es de Trabalho (ACT) mediante os
registos de concentrvções de fibras respiráveis detectados efrce aos valores limite de emissão (VLE) previstas
na legislação que regulamenta esta matéria [Decreto-Lei n.! 266/20D7, de 24 de Julho), pmpãe, para cada um
das casos, identificados no listagem, aqueles que devem ser submetidas a monitostaçõo regular com
frequência determinada e aqueles que devem ser sujeitos a acções con-ectivas, incluindo a remoção das
respectivasfibras nos casas em que tal seja devido:

A acompanhar o sentido preventivo da legislação são várias as entidades que também defendem
medidas de manutenção, correcção ou remoção dos materiais com amianto consoante (após) a avaliação do
risco para a saúde dos trabalhadores contra os riscos de exposição ao amianto durante o trabalho assim como
do risco para a saúde arnbieritaL

No sítio da internet da Direcção Geral de Saúde (DGS) pode ler-se que “regra geral, a presença de
amianto em materiais de construção representa um baixo risco poro a saúde, desde que o material esteja em
bom estado de conservação, não seja fiável e não esteja sujeito a agressães directas.”
~
Este serviço central do Ministério da saúde alerta ainda em publicação que

a sua remoção pode libertar
ainda mais partículas. Por isso, caso o material contendo amianto não esteja degradado, é prefertvel par vezes
pintor/envernizar ou encopsulor, do que remover... Normalmente, a melhor solução é não intervir no material
que contém amianto e que se encontra em boas condições de conservação. De um moda gemi, o material que
se encontra em boas condições, não liberta fibras de amianto, pelo que, desde que as fibras não se soltem, não
existe perigo de contaminação por inalação.” (In “Fichas Técnicas sobre habitação e saúde Amianto na
habitação e doenças respiratórias, pp.15D-152”)
¶..
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Segundo publicação da Administração Central do Sistema de Saúde, IP (ACSS), “normalmente~ o melhor
solução é não intervir no material que contém amianto e que se encontra em boas condições de conservação.
De um modo gera4 o material que se encontra em boas condições, não liberta fibras de amianto, pela que,
desde que as fibras não se soltem, não existe perigo de contaminação por inalação.” (In “Guia para
procedimentos de inventariação de materiais com amianto e acções de controlo em unidades de saúde
GD3/2008, pS”, da ACSS)

—

O Instituto Nacional de Saúde Doutor Riëardo Jorge, IP (iNSA) informa que nos estudos até agora
efectuados por esta lnslituíção Pública para monitorização arnbiental em locais com coberturas de
fibrocimento, os resultados foram na sua grande inalaria (94% das medições) inferiores ao limite de detecção
(inferiores a D,D1 fibras/crus de ar). valor considerado pela Organização Mundial de Saúde como indicador de
área limpa. Recomenda o INSk 1) “que apenas seja mantida urna vigilância do material que contém amianto
(ftbrocimentoL de jbnna a mantê-lo em boas condiç5es, evitando e/au retardando, tanto quanto possível, a
sua degradação”, e que 2j “nos casas em que a degradação seja evidente ou o material se encontre acessível a
agressão directa e frequente, seja ponderado o seu revestimento ou remoçãof (ver anexo)

A Comissão Europeia desenvolveu um “Guia de boas práticas para prevenir ou minimizar os riscos
decorrentes do amianto em trabalhos que envolvam (ou possam envolver) amianto, destinado a
empregadores, trabalhadores e inspectores do trabalho”, guia publicado pelo Comité de Aftas Responsáveis da
Inspecção de Trabalho (C~RlT). De acordo com o Guia deve ser realizado um processa de decisão
relativamente à solução a implementar no material contendo amianto, ou seja, “determinar se é mais sensato
deixar ficar as materiais que contêm amianto (em condições de segurança satisfatórios e sob controlo e gestão
adequados) ou prever a sua rernoç.ãa” (p. 35)
-

Na página seguinte, o capítulo “Directrizes Relativas a Decisões Sobre Materiais com Amianto em Edificios’
termina defendendo que “relativamente ao fibrocirnento e outros materiais com fibras de ligação fade, é mais
provável que o processo de tomada de decisão conduza à decisão de não remover o material, procedendo ao
respectivo registo, controlo e gestão.f’

A Associação Nacional de Conservação da Natureza Quercus esclarece no seu sítio da intemet que
‘não é obrigatário remover o amianto que já estava aplicado, a não ser que se verjfique que este esteja
degradado e que a sua exposição passa ser um risco, quer em situações de saúde ocupadonal, quer em

situações de saúde urnbientaL” (http:ífouercus.Wareas-de-trabalho/S83-nudeos!nucleo-reEional-deDortofareas-denunciaslasls_amianto)
Assim, e considerando que:

1) No que concerne ao risco de saúde pública, a remoção do amianto só tem justificação em fazer-se se as
concentrações das fibras respiráveis ao nivel das vias respiratórias forem superiores ao Vl.E;
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2) Quando se suspeite/conheça da existência de material com amianto e com riso de libertação de fibras
para o ar, só com medições fritas com equipamento adequado e por técnicos especializados é que é
possível a determinação destas fibras e da sua concentração;
3) Após a realização do levantamento e inventário, em que foram confirmados os materiais que contêm
amianto, será necessário proceder-se à tomada de decisão sobre a solução a dar aos mesmos. A tomada
de decisão contempla as seguintes hipóteses:
a) Manter o material nas condições em que se encontra
b) Acção correctiva [encapsulamerito p.e.)
c) Remoção seguida da colocação de um material substituto, se necessário;
4) Os factores que devem ser tidos em conta na decisão das prioridades são:
a) O nível de risco associado ao material que contém amianto
b) A função do material que contém amianto e do compartimento (ou área) onde se encontra
c) O grau de risco de exposição em função do estado de saúde dos ocupantes
ci) A previsão, a curto prazo, de uma remodelação ou demolição que envolva o compartimento (ou área)
onde o material com amianto se encontra;
5) A remoção de matérias com amianto é a operação em que ocorre o maior risco para a saúde devido à
emissão de partículas;
6) Os resíduos de materiais que contêm amianto são considerados perigosos
7) A sua remoção tem um elevado impacto arnbiental inerente e na medida em que a legislação portuguesa
permite a deposição em aterro para resíduos não perigosos (segundo critérios de admissão estabelecidos)
o que, com falhas e omissões de vária ordem que tantas vezes sucedem, associadas à deficitária gestão e
fiscalização nestas matérias, tem custos ambientais incalculáveis.
O Grupo Municipal do PAN Partido Pelas Animais e Pela Natureza propõe que a Assembleia Municipal,
reunida em sessão extraordinária no dia 17 de Junho de 2014, delibere recomendar à Câmara Municipal de
Lisboa que:
-

Após desenvolver o inventário de todos os edifícios, instalações e equipamentos municipais que contêm
amianto na sua constnição, ao invés de decidir pela sua imediata remoção, proceda à tornada de decisão
sobre a solução a dar aos mesmos, tendo em linha de conta os factores que conduzem o processo decisório.
O Gmpo Municipal do Partido Pelos Animais e Pela Natureza

Miguel Santos

Instituto Nacional de Saude Doutor Ricardo Jorge. IP
Departamento dc Saúde Ambiental
-

Informação sobre o risco de exposição a fibras de amianto em suspensão no ar,
provenientes de placas de fibrocimento aplicadas na construção de edifícios
Todo o fibrodmento utilizado na constwç~o de
escdas e outros eàffcios, até Dezembro de
2~4 tem, muito provavelmente, amianto na
sua composiçào
O fibrocimenta é um material que indui
amianto na sua composi~o, numa proporção
quevariaentrelüa2o%.

ou seja, inferiores a 0,01 fibras/cm3 de ar, para
um volume de ar colhido de 480 litros/por
amostra.
Este valor de 0,0]. fibra/cai3 é considerado,
pela OMS, como indicador de área limpa.

Tenda em conta o exposto, mcomenda-se
No entanto, no fibrodrnento as fibras de
amianto estão fortemente aglutinadas pelo
cimento, sendo a probabilidade de se
libertarem deste tipo de material rnufto babca,
quase nula
A haver alguma libertaç~o de fibras de
amianto, ela acontecerá ocasionalmente, e
apenas se o fibrocimento se encontrar
degradado e/ou for sujeito a agressão directa.
Deste facto resufta que o -fibrocimenm seja
donsiderado como um material de risco muito
reduSdo.
Nos estudos até agora efectuados, pela
Unidade de Ar e Saúde Ocupadorial dc
Instituto Nadonal de Saúde Dr. Ricardo Jorge,
em amostras de ar recolhidas, para
monitorizaçgo ambiental, em locais com
coberturas de fibroámerfto, os resultados
obtidas, utilizando o método de Microscopia
óptica de Fase tMO~), foram na sua grande
maioria (94% das medições efectuadas),
inferiores ao limite de detecção do método,

Que apenas s~a mantida uma vigilânda do
material que contém amianto (fibrodmento),
de forma a mantê-lo em boas condiç&s,
evitando e/ou retardando, tanto quanto
possível, a sua degradaçio,
-

Que nos casos em que a degradação seja
evidente ou o material se encontm acessível a
agressão directa e frequente, seja ponderado o
seu rewsfimento ou mmoção.

-
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Caso a D~Ç~0 a tomar seja a da remo~o do
material que contém o amianto a mesma
deverá
ser
efectuada
por
pessoal
especializado, para que seja salvaguardada
qualquer possibilidade de exposição a este tipo
de material.
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