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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 fibrocimento utilizado na construção de 

escolas e outros edifícios, até Dezembro de 

2004 tem, muito provavelmente, amianto na 

sua composição.  

O fibrocimento é um material que inclui 

amianto na sua composição, numa proporção 

que varia entre 10 a 20 %. 

 

No entanto, no fibrocimento as fibras de 

amianto estão fortemente aglutinadas pelo 

cimento, sendo a probabilidade de se 

libertarem deste tipo de material muito baixa, 

quase nula.  

A haver alguma libertação de fibras de 

amianto, ela acontecerá ocasionalmente, e 

apenas se o fibrocimento se encontrar 

degradado e/ou for sujeito a agressão directa. 

Deste facto resulta que o fibrocimento seja 

considerado como um material de risco muito 

reduzido. 

 

Nos estudos até agora efectuados, pela 

Unidade de Ar e Saúde Ocupacional do 

Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, 

em amostras de ar recolhidas, para 

monitorização ambiental, em locais com 

coberturas de fibrocimento, os resultados 

obtidos, utilizando o método de Microscopia 

Óptica de Fase (MOCF), foram na sua grande 

maioria (94% das medições efectuadas), 

inferiores ao limite de detecção do método, 

 

ou seja, inferiores a 0,01 fibras/cm3 de ar, para 

um volume de ar colhido de 480 litros/por 

amostra.  

Este valor de 0,01 fibra/cm3 é considerado, 

pela OMS, como indicador de área limpa. 

 

 

Tendo em conta o exposto, recomenda-se: 

 

- Que apenas seja mantida uma vigilância do 

material que contém amianto (fibrocimento), 

de forma a mantê-lo em boas condições, 

evitando e/ou retardando, tanto quanto 

possível, a sua degradação, 

- Que nos casos em que a degradação seja 

evidente ou o material se encontre acessível a 

agressão directa e frequente, seja ponderado o 

seu revestimento ou remoção. 

 

 

Caso a opção a tomar seja a da remoção 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. 

Fig.1 – Cobertura de fibrocimento 

Fig. 2 – Concentração de fibras (em fibras/cm3)  

obtida em locais com fibrocimento 

 


