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RESUMO

O presente trabalho aborda a segurança do trabalho na construção civil, enfocando
os problemas relacionados aos trabalhadores e população indiretamente envolvida no
trabalho com materiais que contém amianto. O estudo foi realizado em obras comerciais e
residenciais localizadas no centro da cidade de Curitiba e região metropolitana
respectivamente, levando em consideração materiais empregados e seu estado de
conservação. O objetivo principal da pesquisa foi verificar se os trabalhos de aplicação,
remoção, manuseio, transporte e descarte de materiais que contém amianto pode causar
danos aos trabalhadores e população indiretamente envolvida. A partir dessas análises e
considerações foram feitas sugestões para a melhoria destes postos de trabalho e,
conseqüentemente, para a saúde do trabalhador e população indiretamente envolvidos.

Palavras-chave: Amianto, Asbesto, Fibrocimento, Saúde, Asbestose, Câncer de pulmão,
Mesotelioma de pleura.

ABSTRACT

This paper addresses the security work in construction, focusing on the problems
related to workers and people indirectly involved in the work with materials containing
asbestos. The study was conducted in commercial and residential construction located in
the center of Curitiba and metropolitan region respectively, taking into account the
materials used and their conservation status. Raise the level of knowledge of the
population concerned and the usual stances to delimit and minimize the problem. Based on
these analyzes and considerations suggestions were made to improve these jobs and,
consequently, the health of workers and people indirectly involved.

Keywords: Amianto, Asbestos, Asbestos cement, Health, asbestosis, lung cancer,
mesothelioma of the pleura
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1. INTRODUÇÃO
O amianto é o nome comercial dado para um conjunto de minerais constituídos
basicamente de silicato de magnésio, também conhecido por asbesto é utilizado desde os
primórdios da civilização, quando o homem primitivo o misturava com a argila para fabricar
os primeiros artefatos resistentes ao fogo e ao calor, que tem-se conhecimento na história da
humanidade.
Com o seu desenvolvimento intenso e uso industrial, principalmente após a Revolução
Industrial, século XVIII, para isolar tecnicamente máquinas a vapor, o amianto também
passou a ser pesquisado por malefícios causados a saúde dos trabalhadores expostos nos seus
ambientes de trabalho e, posteriormente, os danos à saúde dos indivíduos indiretamente
ligados e ao meio ambiente em contato com suas fibras.
No começo do século XX, precisamente em 1906, estudos científicos mostraram que o
amianto podia causar doenças graves, progressivas e incuráveis nos trabalhadores como a
asbestose, uma fibrose pulmonar, cujo tratamento dá-se em aliviar sintomas de falta de ar, que
vão se acentuando com o passar do tempo, mesmo que os trabalhadores sejam afastados da
exposição ao pó.
Já, nas décadas de 40 e 50, comprovou-se também que o amianto não era apenas um
problema dos trabalhadores expostos ocupacionalmente, e que atingia pessoas que se
expunham de maneira eventual e indireta às suas fibras, as quais foram classificadas pela
Agência Internacional de Pesquisa sobre o câncer (IARC) da Organização Mundial da Saúde
(OMS) reconhecidamente como cancerígenas para os seres humanos.
Nas últimas décadas do século XX, houve uma utilização massiva do amianto na
construção civil devido ao seu custo acessível e as suas propriedades físico-químicas:
resistência mecânica (ao fogo, aos ácidos e microorganismos), estabilidade química,
isolamento acústico e térmico. Por este motivo, muito edifícios antigos em funcionamento ou
não, contém este material, muitas vezes em estado de degradação.
O amianto foi usado em grande variedade de equipamentos e produtos de construção,
(estima-se que existam aproximadamente 3.000 produtos), sendo assim, a sua identificação e
gestão são as maiores dificuldades para os trabalhadores envolvidos. A maioria das pessoas
acha que amianto é sinônimo de fibrocimento e, o desconhecimento da matéria faz com que
sejam tomadas medidas apenas quando se identifica este material. Além disso, este é um dos
materiais de menor risco de liberação de fibras, uma vez que as fibras se encontram bem
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degradadas e, na maioria das vezes, é aplicado em coberturas de edifícios sem o contato com
o interior (VASCONCELOS, 2008).
Materiais que contém amianto (MCA) na construção civil devem ter um bom sistema
de gestão para prevenir os severos sintomas dos indivíduos expostos. Os trabalhadores da
manutenção, reparação e demolição são os principais envolvidos com risco, por tratarem-se
de atividades com exposição prolongada no manuseio e deterioração deste tipo de material.
A nível mundial, em alguns países europeus como Portugal e Espanha por exemplo,
levando em conta o risco deste material, foram criados documentos normalizadores com o
objetivo de indicar como proceder para elaboração de um plano de gestão de MCA em
construções existentes e posterior implementação deste por técnicos e empresas capacitadas e
competentes.
A nível nacional, a maior parte das empresas e trabalhadores que atuam nesta área não
são capacitados e muito menos certificados para realizar este tipo de trabalho. E por muitas
vezes, desenvolvem parte do trabalho sem um acompanhamento de responsabilidade técnica.
Já, por outro lado, existem empresas responsáveis pela gestão de obras que desconhecem os
riscos e /ou métodos para um correto procedimento com MCA.

1.1

OBJETIVOS
Esta monografia tem como objetivo principal verificar se os trabalhos de aplicação,

remoção, manuseio, transporte e descarte de materiais contendo amianto (MCA) podem
causar danos aos trabalhadores e população indiretamente envolvida, utilizando uma análise
visual de materiais e estado de conservação dos mesmos, bem como um check-list de ações
dos trabalhadores envolvidos.

1.1.1 Objetivos Específicos
Tem-se como objetivo específico:


Levantar e avaliar o problema de materiais contendo amianto em construções
existentes, os seus efeitos na saúde da população e meio ambiente e mostrar a
dificuldade dos profissionais envolvidos em identificar MCA;



Analisar os documentos normalizadores internacionais para identificação das
medidas de controle ou ações a serem tomadas para minimizar o risco da
exposição a MCA e adequar a nossa situação;
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Verificar se as condições são adequadas para a realização do trabalho, durante o
desenvolvimento da atividade;



Verificar se os trabalhadores utilizam equipamentos de proteção individual (EPI)
e/ou equipamentos de proteção coletiva (EPC).

1.2

JUSTIFICATIVAS
Este estudo tem como objetivo identificar os danos causados à exposição a materiais

contendo amianto (MCA) e população indiretamente envolvida.
Espera-se que o estudo feito seja de grande contribuição para um melhor entendimento
dos procedimentos a adotar, e que ajude na definição das estratégias de aplicações dos
procedimentos a adotar e de melhores gestões de MCA na construção civil.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1

AMIANTO
O amianto é o nome usado comercialmente para a variedade fibrosa de sais minerais

metamórficos de ocorrência natural, também conhecida como asbesto. Possui grande
flexibilidade e excelente resistência química e física. Foi usado de diversas formas a nível
mundial, sobretudo no século XX. Na Europa foi particularmente usado em grande escala
entre meados de 1945 e 1990 (AGUIAR, 2007).
Estes minerais, do grupo dos silicatos os quais encontram-se em formação rochosas
naturais, possuem estrutura diferente e dividem-se em dois grupos principais: serpentinas e
anfíbolas. Dentro do primeiro grupo, das fibras do tipo serpentina, encontramos apenas a
variedade de crisótilo e, já nas anfíbolas as variedades são amosite, antofilite, crocidolite,
actinolite e tremolite, como se apresenta na figura 1. (ACSS, 2008)

Figura 1 Tipos de fibras de amianto (ACSS, 2008)

As variedades fibrosas diferenciam-se pelo aspecto físico das fibras, pela sua cor, e pela
sua composição química. Apesar de se conseguir analisar a cor do amianto a olho nu, não é
possível identificar o tipo de sua fibra com segurança, uma vez que estão sempre agregadas a
outros materiais. Para uma identificação concreta faz-se necessário realizar exames
laboratoriais (SILVA, 2007).
O crisótilo, também conhecido por amianto branco, possui fibras finas e longas em
formato de serpentina muito flexíveis, conforme mostra a figura 2. Representa 95% do
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amianto usado comercialmente, por ser naturalmente encontrado nas formações rochosas de
vários locais do mundo (AIPA, 2007b).

Figura 2 - Fibra de amianto Crisotila (ABREA, 2004)
O amianto tipo anfíbola representa um grupo de minerais com formato de agulha. São
mais resistentes ao calor e a acidez que o crisótilo, porém mais vulneráveis à alcalinidade. Os
que possuem maior interesse comercial são a amosite, também conhecida por amianto cinza e
a crocidolite, chamada também de amianto azul, sendo mais utilizadas na indústria e
construção civil (SARDO ET AL, 2004).

2.2

EFEITOS DO AMIANTO NA SAÚDE
Podendo os sintomas das doenças começar a aparecer depois de 20 a 50 anos após a

exposição a MCA, atualmente, a comunidade científica considera que todos os tipos de
amianto são classificados como cancerígenos, alguns com maior grau de letalidade ou
agressividade ao organismo humano, como o amianto azul e o marrom, que na verdade
representam 5% de todo o amianto explorado no mundo e que já estão proibidos no mundo há
mais de 20 anos, inclusive no Brasil que através da Lei Federal 9005/95, só permite a
exploração do amianto branco ou crisotila. No entanto, só existem certezas do alto risco
relativo a exposição prolongada, sendo considerado que a exposição esporádica e de baixa
frequência acarreta em risco menor, mas que não deve ser descuidada; já que as fibras de
amianto são aerodinâmicas, leves e ocas, possibilitando que flutuem e se desloquem no ar
(SARDO ET AL, 2004).
Levando em conta o período de latência que pode haver até o surgimento dos primeiros
sintomas das doenças relacionadas com a exposição do amianto, acredita-se que o pico de
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mortes ainda não foi atingido. Em janeiro de 2004, um artigo científico publicado no British
Medical Journal caracteriza o mesotelioma como uma epidemia cujo pico de mortes ainda não
tinha sido atingido no Reino Unido e que estava previsto para acontecer entre 2015 e 2020, se
responsabilizando por 2000 óbitos por ano (TREASURE ET AL, 2004).
A exposição a qualquer tipo de fibra de amianto deve ser reduzida ao mínimo e para um
valor limite de exposição (VLE) que segundo o Anexo nº 12, da Norma Regulamentadora
(NR) 15 é de 2,0 f/cm³ para fibras respiráveis de asbesto crisotila. Porém o VLE que a União
Européia admite, segundo o Decreto Lei nº 266/2007, é fixado em 0,1 fibra/cm³.
A Organização Internacional do Trabalho (OIT), através da Convenção 162, ratificada no
Brasil e regulamentada pelo Anexo 12 da Norma Regulamentadora (NR) 15 da CLT, e o
Programa Internacional de Segurança Química (IPCS) da Organização Mundial de Saúde
(OMS), através de seu Critério 203 de Saúde Ocupacional e Ambiental, recomendam, sempre
que possível, a substituição do amianto por materiais ou tecnologias menos nocivas, já que
não reconhecem nenhum limite de exposição seguro à saúde humana.
Durante a 95° Reunião de conferência Internacional do Trabalho, em 15/06/2006, a OIT
reafirmou que “100.000 mortes ao ano são causadas pelo amianto, em todo o mundo; que a
eliminação do uso de todas as formas de amianto no futuro e a identificação dos
procedimentos de gestão adequados para a eliminação do amianto, existente, constituem os
meios mais eficazes para proteger os trabalhadores expostos s este material e prevenir as
enfermidades e mortes que ele pode causar e que a Convenção 162 de 1986 não deve ser
usada para justificar ou acobertar a continuação do uso do amianto”.
Já a OMS, que expôs a consulta pública mundial até 9/9/2006 o seu Documento
preliminar das diretrizes da OMS para eliminação das doenças relacionadas ao amianto (Draft
WHO policy paper on elimination of asbestos-related diseases) afirma que “todos os tipos de
amianto causam asbestose, mesotelioma e câncer de pulmão; que não há nenhum limite de
exposição seguro; que existem substitutos mais seguros; que o controle da exposição dos
trabalhadores e usuários de materiais contendo amianto (MCA) é extremamente difícil e que a
redução dos riscos do amianto é muito cara e difícil de se pôr em prática de maneira
completamente segura”.
As vias de exposição ao amianto são a cutânea, por ingestão e por inalação, sendo a última
a principal responsável pelos graves danos à saúde. (ACSS, 2008)
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2.2.1 Exposição cutânea
Deste tipo de exposição resultam lesões benignas localizadas, em formato de nódulos
chamados de sementes de amianto. São resultados de uma reação de defesa do organismo
contra um corpo estranho, uma tentativa de coagir as fibras que penetram na pele. Esta ação
poderá ser facilmente evitadas com o uso de luvas ou vestimenta adequada durante o contato
com MCA, como medida de precaução. (ACSS, 2008)

2.2.2 Exposição por ingestão
A ingestão de fibras de amianto pode ocorrer através de alimentos e água contaminadas ou
como consequência de sua inalação. Desta maneira, as fibras ficam imersas no trato
respiratório, e depois de glutinadas passam para o sistema digestivo. Entretanto a Organização
Mundial de Saúde (OMS) afirma que quanto ao risco associado a penetração no organismo
por via oral, que não há provas consistentes de que a ingestão de amianto seja perigosa à
saúde. (OMS, 1993)

2.2.3 Exposição por inalação
O perigo do amianto decorre, acima de tudo, da inalação das fibras livres no ar. Estas
microscópicas fibras depositam-se nos pulmões e por lá podem permanecer por muitos anos,
podendo vir a provocar doenças anos ou até décadas mais tarde. Há estudos que indicam que a
exposição ao amianto associada ao fumo do tabaco e às radiações aumentam a probabilidade
do desenvolvimento do cancro do pulmão. (CSIIO, 2007)

2.3

MATERIAIS COM AMIANTO NA CONSTRUÇÃO CIVIL
O amianto teve muitas aplicações como componente de reforço devido a sua excelente

resistência mecânica, bem como isolante térmico, elétrico, acústico ou como proteção contra o
fogo. Utilizado ainda em processos de filtragem e eletrolíticos graças a sua resistência
química. A presença deste amianto nos edifícios deve-se a época que este foi construído,
quando este elemento ainda era permitido ou devido a reformas que sofreu por desgaste do
tempo, tendo sido empregue materiais que o contenham. (CARIT, 2006)
Para ser considerado um material contendo amianto (MCA) é necessário que este
possua mais de 1% de amianto em sua constituição. A quantidade de amianto existente nas
construções é desconhecida, porém estima-se que existam cerca de 600 mil hectares de placas
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de fibrocimento, mas este material representa apenas um dos 3000 materiais existentes, e
facilmente identificável a olho nu. (VASCONCELOS, 2008)
Há maior probabilidade de encontrar MCA em edifícios com ano de construção entre
1965 – 1985, estrutura metálica, torres comerciais, estacionamentos, escolas, hospitais,
instalações de aquecimento central, centrais térmicas, laboratórios, entre outros. Todavia,
qualquer edifício pode conter MCA, mesmo em menor quantidade, graças as suas
propriedades e seu baixo custo. (BOIXEREU ET AL, 2006)
Existem diferenças significativas entre MCA, quanto a friabilidade e a propensão a
liberar fibras no ar. Um MCA friável é um material que contém amianto e que desagrega
naturalmente ou reduzido a pó por pressão com a mão. Possuem estrutura fraca e suas fibras
são liberadas após sua quebra, um exemplo são os tubos de água quente e o amianto flocado.
(CARIT, 2006). Já um MCA não friável é aquele que não se desfaz, sem reduzir a pó por
pressão com a mão, porém este pode libertar fibras quando quebrado, como exemplo
coberturas de placas de fibrocimento ou que não liberam fibras, como o piso vinílico.
(BOIXEREU ET AL, 2006).
Portanto se as fibras de amianto forem fracamente ligadas ao material, o risco de
libertação é maior devido a sua friabilidade e as condições de aplicação. Se ao contrário,
estiverem fortemente ligadas ao material não friável, a probabilidade das fibras se libertarem é
significativamente menor. Se um MCA friável se encontrar confinado, o risco de libertação
das fibras se eleva quando houver ações, acidentais ou não, que resultem em deterioração.
(HSE, 2002).
O risco para a saúde através da inalação de MCA depende das características abaixo:
 Quantidade e tipo de fibra, sendo a anfíbola mais perigosa devido à sua forma;
 Friabilidade do material, dependendo de sua composição levando em conta o tipo de
mistura com outros componentes;
 Estado de conservação do material que influi na liberação das fibras;
 Exposição a circulação de ar, já que as fibras podem ser transportadas para outros
locais. (BOIXEREU ET AL, 2006)
Na indústria da construção civil, devido as suas excelentes características físicas, fraca
condutibilidade, alta resistência ao fogo e ao seu baixo custo, o amianto foi utilizado em
milhares de produtos, dos quais alguns dos elementos e materiais de construção:


Pavimentos;



Placas de teto falso;
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Elementos pré-fabricados constituídos por fibrocimento;



Produtos e materiais de enchimento e revestimento aplicados;



Portas corta-fogo;



Paredes divisórias pré-fabricadas;



Tijolos refratários;



Caldeiras (revestimento e apoios)



Telhas;



Impermeabilização de coberturas e calhas; dentre outros.

No anexo I – Materiais e produtos que contem amianto – encontra-se um quadro com
materiais e produtos que podem conter amianto, sua função e aplicação. (ACSS, 2008)

2.4 AMIANTO NO MUNDO
Os primeiros registros de uso do amianto datam de 3 mil anos A.C., quando gregos,
chineses e egípcios teriam usado as suas fibras na confecção de tapetes e tecidos e,
finlandeses misturaram o amianto com argila para confeccionar panelas mais resistentes ao
fogo e a tração mecânica. A busca de matéria prima para atender as exigências das máquinas e
produtos levou o amianto a ser usado como isolante térmico na revolução industrial. Já a
invenção do fibrocimento em 1900, fez o mercado multiplicar a produção de telhas, tubos e
divisórias, revolucionando a construção civil. Em 1929 foi desenvolvido o processo de
produção de tubos de fibrocimento para a distribuição de água potável, coleta e rede de
esgotos. (QUIROGA, 2007)
Em 1907, pesquisas realizadas por H. Montagne Murray revelaram que a exposição ao
amianto provocava asbestose (fibrose pulmonar) e mesotelioma, um tipo raro de câncer;
porém a descoberta foi mantida aos círculos acadêmicos, pois a notícia iria abalar o comércio
do produto que estava em expansão no mundo; deixando trabalhadores e população não
informada sobre o risco que corriam. (PEREIRA, 2008)
Até 1983, o consumo e a produção de fibras de amianto na América do Norte, Europa
Ocidental e Japão ficavam sob o controle de cinco empresas: Johns Manville (EUA),
Asbestos Corporation (Canadá), Turner e Newal (Inglaterra), General Mining and finance
corporation (África do Sul) e Eternit (Bélgica). (SCLIAR, 1998)
Atualmente, 45 países, conforme se apresenta na figura 3, proíbem a extração, produção,
comercialização e utilização de todos os tipos de amianto (inclusive o crisotila, que tem sido
visto pelos seus defensores como menos danoso à saúde). A União Européia (EU) em
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1/1/2005 proibiu a importação e qualquer uso de amianto em seu território, embora muitos
países e membros da comunidade europeia já baniam o amianto desde os anos 80. O ano de
2006 foi considerado pelo Parlamento Europeu o ano de ações anti-amianto. (OIT, 2006)

Figura 3 - Países que baniram o amianto. (OIT, 2006)

A Rússia é ma maior produtora mundial, sendo sua produção anual em 2007 indo além de
1 milhão de toneladas. “ Cerca de 55% da produção da Rússia é exportada para países da Ásia
e sudeste asiático, destacando China, Índia e Tailândia. Os outros 45% são consumidos pela
própria Rússia e países vizinhos como Ucrânia, Uzbequistão e Kirgistão”. (QUIROGA, 2007)
Segundo o mesmo autor, a China produziu 472 toneladas de crisotila no mesmo ano,
sendo sua produção usada para consumo interno em indústrias de fibrocimento e tubos para
água e esgoto. Já o Brasil, terceiro maior produtor de amianto no mundo, e sede na maior
mina da América Latina, exportou 68% da produção. Os grandes consumidores de amianto
são países periféricos, em desenvolvimento, pois ainda não chegou a campanha pelo
banimento do amianto e as condições de trabalho são precárias. O grande baque no comércio
mundial ocorreu em 1996 quando a França baniu o uso do amianto, levando todos os países a
reduzirem a produção, importação e exportação do produto. Em 2005, com o veto da
Comunidade Econômica Européia a maior parte do comércio do amianto voltou-se aos países
pobres, com exceção da China. (QUIROGA, 2007)
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2.5 NORMAS INTERNACIONAIS
A utilização do amianto foi proibida na França e Itália em 1992 e na Alemanha em
1995. Depois foi a vez da União Européia, que decretou a proibição a partir do dia 1 de
janeiro de 2005 (Directiva, 1999). A diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho (2003)
indica que existe risco de exposição ao amianto durante o trabalho quando a concentração de
fibras respiráveis é superior a 0,1 fibra/cm³ para 8 horas de trabalho diário durante 40 horas
semanais. (HSE, 2002)
Vários países europeus criaram normas para dar apoio em um plano de controle de
MCA num edifício existente, trata-se da fase de inspeção e diagnóstico e adoção de medidas
de controle de acordo com cada situação. Atualmente, existe um consenso às soluções dadas à
cada situação que envolva MCA. Devido a condição que se encontra, manter encapsulado ou
remover e promover a substituição por outro produto, caso necessário. (HSE, 2002)
Já nos EUA, as atividades para solucionar tal problema iniciaram na década de 80
através da publicação de um guia sobre gestão de amianto em edifícios (Managing Asbestos
in Place, A Building Owner’s Guide to Operations and Maintenance Programs for Asbestos –
Containing Materials) e de sua aplicação prática surgiram alguns erros que foram benéficos
para a correção dos procedimentos, sendo aperfeiçoados. (AIPA, 2007)
As normas europeias adotadas informalmente são da França, Espanha e Reino Unido.
No Reino Unido foi publicado o Methods for the Determination of Hazardous Substances
(MDHS 100) relativa ao levantamento, amostragem e diagnóstico de MCA, este documento
inclui recomendações sobre métodos de identificação de materiais suspeitos de conterem
amianto, sua coleta e posterior diagnóstico. (HSE, 1991)
Na França, a Association Française de Normalisation (AFNOR), desnvolveu uma
norma – NF X46-020, que diz respeito a procedimentos e metodologias de diagnóstico de
amianto em edifícios existentes, adotada também pela Espanha. (BLANXART ET AL, 2006)
A Organização Internacional do Trabalho (OIT) estabeleceu uma Convenção do
Amianto (C162) em 1986 a fim de promover leis e regulamentos nacionais para a “prevenção,
controle e proteção dos trabalhadores contra riscos à saúde devido à exposição ocupacional ao
amianto”. A convenção aborda os aspectos das práticas a se adotar; Definições; Princípios
Gerais; Medidas de Proteção e Prevenção; Vigilância do Meio Ambiente do Trabalho e Saúde
do Trabalhador. Alguns dos requisitos desta Convenção:
 Roupas de trabalho serão fornecidas pelos empregadores;
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 Salas duplas de troca de roupas e instalações duplas de lavagem para impedir que a
poeira do material chegue em casa ou penetre na roupa usada na rua;
 Treinamento dos trabalhadores sobre os riscos à sua saúde e das suas famílias;
 Exames médicos periódicos dos trabalhadores;
 Desenvolvimento de um plano de trabalho antes das tarefas de demolição para assim
proteger os trabalhadores e proporcionar um descarte apropriado de resíduos;
 Proteção contra “medidas retaliativas e disciplinares” contra os trabalhadores que se
afastarem do trabalho quando sentirem que há um sério risco à sua saúde. (OIT, 1986)

2.6 SITUAÇÃO NO BRASIL
De grande utilizador nas décadas de 70 e 80 (70% da produção nacional), passa a ser
grande exportador (65%) entre 2003 e 2006 devido à redução do uso no mercado interno,
resultado de campanhas promovidas pela sociedade civil e leis aprovadas proibindo seu uso,
bem como refluxo no mercado da construção. (GIANNASI, 2006)
Na atualidade, o Brasil é o terceiro maior produtor de amianto, respondendo por 15% da
produção mundial, com uma produção anual média em torno de 290.000 toneladas, sendo
superado apenas pela Rússia e China. (DNPM/ 2014)
Como as doenças provocadas pelo amianto podem levar décadas para se manifestar, os
trabalhadores já estão fora da fábrica e do mercado de trabalho, dificultando o
estabelecimento do nexo causal com as atividades desenvolvidas e com o ambiente que
estavam expostos, em geral já modificados por inovações tecnológicas. Tais doenças são
progressivas, irreversíveis e de difícil tratamento levando ao óbito depois de muito
sofrimento. Em consequência da falta do nexo, as doenças relacionadas ao amianto ficam
invisíveis nas estatísticas oficiais nacionais. Por estas e outras razões, o número de doentes do
amianto no Brasil é pouco conhecido, praticamente inexistem. Esta razão é muito conveniente
para os produtores que insistem na tese que o amianto brasileiro é “puro” e que não faz mal à
saúde por não conter anfibólio em sua constituição. (GIANNASI, 2006)
Vários estados e municípios brasileiros chegaram a aprovar leis para proibir a utilização
do amianto, mas algumas destas leis foram revogadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF),
que acredita que a competência para legislar sobre o tema é exclusivo da União. (GIANNASI,
2006)
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2.6.1 Legislações vigentes no Brasil
A legislação brasileira que fala sobre o amianto surge a partir do final da década de 70:
Portaria nº 3214 – 8/6/78, que aprova as Normas Regulamentadoras (NR) do capítulo
V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), relativas à Segurança e Medicina
do Trabalho e institui no seu Anexo 12 da NR – 15 (Atividades e Operações Insalubres) um
limite de tolerância de 4,0 fibras maiores que 5 micrometros por centímetro cúbico de ar
(f/cm³) para poeiras minerais contendo amianto (asbesto) e que a avaliação será feita pelo
método de filtro de membranas com aumento de 400-450X (objetiva 4mm) e iluminação de
contraste de fase.
Resolução nº 7 – de 16/09/1987, do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA) regulamenta a rotulagem do asbesto e de MCA.
Decreto nº 126 – de 22/05/1991, promulga a Convenção 162 da Organização
Internacional do Trabalho (OIT) sobre a utilização do asbesto em condições de segurança,
retificada em 18/05/1990.
Portaria nº 1 – de 28/05/1991, do Departamento de Segurança e Saúde do Trabalhador,
do TEM, que altera o Anexo 12 da NR – 15, regulamentando a Convenção 162 da OIT.
Institui a redução do limite de tolerância para o amianto para 2,0 f/cm³ bem como a
obrigatoriedade do fornecimento de uniformes e sua higienização às custas do empregador;
avaliações de poeira semestrais, com a participação dos trabalhadores; vestiários duplos,
separando roupas de trabalho das pessoais; exames médicos até 30 anos após a saída do
empregado da empresa; rotulagem de produtos indicando a nocividade do amianto; descarte
adequado de resíduos; treinamento para os trabalhadores lidarem com o amianto.
Lei 9055 – de 01/06/1995. Dispõe sobre a extração, industrialização, transformação e
transporte do amianto e produtos que o contenham, bem como das fibras naturais e artificiais,
de qualquer origem, utilizadas para o mesmo fim.
Resolução nº 19 – de 24/10/1996, do CONAMA. “Dispõe sobre advertência nas peças
que contém amianto”.
Resolução nº 23 – de 12/12/1996, do CONAMA. Regulamenta a importação de
Resíduos perigosos e proíbe a importação de resíduos da classe I – Y36: “amianto (pó e
fibras)”.
Decreto nº 2350 – de 15/10/1997. Regulamenta a Lei nº 9055/95.
Decreto nº 3048 – de 06/05/1999 (Regulamento da Previdência Social). Ao
discriminar os agentes patogênicos causadores de doenças profissionais ou do trabalho, em
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seu anexo II, estabelece o nexo da causalidade entre o amianto e as seguintes afecções:
neoplasia maligna de estômago, laringe, brônquios e pulmão; mesotelioma de pleura, do
peritônio e do pericárdio, placas epicárdicas ou pericárdicas; asbestose, derrame pleural e
placas pleurais.
Decreto nº 3048 – de 06/05/1999 (Regulamento da Previdência Social), no anexo IV
prevê o direito à concessão de aposentadoria especial aos vinte anos, constatada a nocividade
e a permanência aos trabalhos com exposição ao agente químico asbesto (amianto).
Portaria 1339 – de 18/11/1999 (Ministérios da Saúde). Aprova a lista de doenças
relacionadas ao trabalho, na qual apresenta uma relação de agentes ou fatores de risco de
natureza ocupacional e respectivas doenças que podem ser relacionadas a eles. No item 2 da
lista, relacionados ao amianto ou asbesto estão as seguintes doenças com seus CID (Código
Internacional de Doenças): Neoplasia maligna do estômago (C16); Neoplasia maligna da
laringe (C32); Neoplasia maligna dos brônquios e do pulmão (C34); Mesotelioma da pleura
(C45.0); Mesotelioma do peritônio (C45.1); Mesotelioma do pericárdio (C45.2); Placas
epicárdicas ou pericárdicas (I34.8); Asbestose (J60); Derrame Pleural (J90); Placas Pleurais
(J92).
Lei nº 9976 – 03/07/2000. Regulamenta o uso do amianto pelo setor cloro-soda e
estabelece diversas normas de higiene ambiental, reafirmando algumas já previstas na
legislação da saúde do trabalhador.
Lei nº 10165 – 27/12/2000. Lista atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras
de recursos ambientais, dentre as quais, aquelas que envolvem exposição ao amianto.
Moção nº 30 – 25/10/2001 (CONAMA). “Dispõe sobre o banimento progressivo do
amianto”.
Resolução nº 348 – 16/08/2004. (CONAMA). Altera a Resolução CONAMA nº 307
(05/07/2002) incluindo o amianto resultante da construção civil na classe de resíduos
perigosos.
Portaria nº 1851 – 09/08/2006. (Ministério da Saúde). Determina que as empresas
apresentem a lista dos trabalhadores expostos ao amianto nas atividades de extração,
industrialização, utilização, manipulação, comercialização, transporte e destinação final de
resíduos, revogando a Portaria 2572/2005.
Portaria nº 43 – 28/01/2009. (Ministérios do Meio Ambiente). Veda ao Ministério do
Meio Ambiente e seus órgãos vinculados a utilização de qualquer tipo de amianto.
Portaria nº 1644 – 20/07/2009. (Ministério da Saúde). Veda ao Ministério da Saúde e
seus órgãos vinculados a utilização de qualquer tipo de produto que contenha amianto.
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Portaria nº 9 – 05/11/2009. (Ministérios da Cultura). Veda ao Ministério da Cultura e
seus órgãos vinculados a aquisição e utilização de qualquer tipo de produto que contenha
amianto. (DUARTE, 2010)

2.6.2 Legislações Estaduais
 Pernambuco – Lei nº 12.589/ 2004. “Dispõe sobre a proibição da fabricação, comércio
e uso de materiais, elementos construtivos e equipamentos constituídos por amianto
em qualquer atividade, especialmente na construção civil, pública e privada no Estado
de Pernambuco”.
 Rio de Janeiro – Lei nº 3.579/ 2001. “Dispõe sobre a substituição progressiva da
produção e comercialização de produtos que contenham asbesto”. Lei nº 4.341/ 2004.
“Dispõe sobre as obrigações das empresas de fibrocimento pelos danos causados à
saúde dos trabalhadores no Estado do Rio de Janeiro”.
 Rio Grande do Sul – Lei nº 11.643/ 2001. “Dispõe sobre a proibição de produção e
comercialização de produtos a base de amianto no Estado do Rio Grande do Sul”.
 Mato Grosso do Sul – Lei nº 2.210/ 2001. “Proíbe a comercialização de produtos a
base de amianto destinados a construção civil no âmbito do Estado do Mato Grosso do
Sul”.
 São Paulo – Lei nº 12.684/ 2007. “Proíbe o uso de produtos, materiais ou artefatos que
contenham qualquer tipo de amianto ou fibras na sua composição no Estado de São
Paulo”.
 Em outros estados como Pará, Espírito Santo e Mato Grosso existem leis com o
mesmo propósito também já aprovadas, porém não foram sancionadas. (DUARTE,
2010)

2.7 RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL CONTENDO AMIANTO
O MCA removido é considerado um resíduo de construção e demolição (RCD)
classificado como perigoso, segundo a Lista Européia de Resíduos (LER), publicada na
Portaria nº 209/2004. A eliminação correta de resíduos tem como objetivo garantir que o
acondicionamento, transporte e destino final dos MCA removidos sejam os apropriados e de
acordo com a legislação em vigor. (PEREIRA, 2008)
A legislação específica sobre resíduos de construção e demolição (RCD) visa combater a
deposição deste tipo de resíduo em local inapropriado, prevendo medidas de reutilização,
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redução e reciclagem. A gestão dos RCD deverá ter como objetivo a prevenção da geração
deste resíduo e da sua nocividade através do uso reduzido quando possível destas substâncias
na construção. (PEREIRA, 2008)
O descarte apropriado de material contendo amianto (MCA) é importante não apenas para
proteger a comunidade e o meio ambiente, como também para impedir o recolhimento e
reutilização do material removido. Os MCA devem ser transportados em contêiners à prova
de vazamentos para um aterro seguro de forma a evitar a contaminação pelo ar e pela água
caso aconteça uma ruptura. (GIANNASI, 2006)
O CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente aprovou a Resolução 348/2004,
obrigando a disposição final dos resíduos, provenientes de obras de construção civil, os
“entulhos”, que contenham amianto, em aterros industriais para resíduo perigoso ou do tipo
Classe I.
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3. METODOLOGIA
3.1

DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA UTILIZADA
Foram realizadas entrevistas com um total de 19 trabalhadores (autônomos e

funcionários de empreiteiras) em obras realizadas no centro e na região metropolitana da
cidade de Curitiba, bem como 5 trabalhadores responsáveis pela limpeza de obras comerciais.
A aplicação de forma individual de questionário, (Anexo 2), solicitou que eles “falassem
sobre o seu trabalho, qual atividade desenvolviam, se tinham conhecimento sobre o material
que lidavam, se usavam algum tipo de EPI e qual a destinação que davam aos resíduos
perigosos”.
Por se tratar de empreitadas, não há um turno de trabalho específico. Estes
funcionários normalmente usam a mesma roupa na rua e durante o desenvolvimento de sua
ação; realizam refeições, muitas vezes, no mesmo local de trabalho. Esporadicamente o
trabalhador vai ao banheiro, e na maioria das vezes, este encontra-se em outro local e a pessoa
não troca de roupa para fazer este percurso.
O questionário traz ainda, informações sobre a idade do operador, sexo, tipo de
atividade, tempo de empresa, carga horária de trabalho, grau de instrução, uso de EPI para a
atividade. Também se utilizou de um check list para identificar os materiais que encontravamse no local de trabalho a fim de detectar se existia MCA e seu estado de conservação.
Após essa etapa, foi possível elaborar um diagnóstico dos problemas encontrados e
algumas recomendações que podem ser implantadas visando à diminuição do risco da
exposição às fibras, primando pela saúde do trabalhador.

3.2

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
A seguir são apresentadas a descrição das atividades desenvolvidas pelos trabalhadores

que responderam o questionário.
Na primeira parte da pesquisa o questionário foi apresentado a um empreiteiro e seus
trabalhadores que não quiseram se identificar e encontravam-se no 8º andar de um prédio
comercial na região central de Curitiba. Estes estavam responsáveis pela remodelação de um
escritório. As tarefas em questão eram: derrubada de algumas paredes, alteração na parte
hidráulica e elétrica, retirada do gesso existente para instalação de outro, colocação de piso
cerâmico, pintura e destinação de resíduos de construção e demolição. Os questionados
afirmam usar EPI (capacete, luvas e óculos); não usam máscara de nenhum tipo.
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Na segunda parte do estudo, o questionário foi aplicado em trabalhadores na região
metropolitana de Curitiba que executavam casas de padrão popular. Na sua maioria trabalham
com obras de construção e demolição. Apenas dois deles trabalham com execução de telhados
e coberturas, mas admitem já ter trabalhado com telhas de fibrocimento mais de uma vez,
mesmo que em benefício de sua própria residência. Todos os entrevistados afirmam trabalhar
com instalação de pisos e revestimentos cerâmicos sendo que apenas a metade assume fazer
uso de EPI (capacete, luvas e cinto quando trabalham em altura), embora no momento da
entrevista não estivesse usando.
Em ambas as obras, por falta de conhecimento por parte dos trabalhadores, o resíduo da
obra foi descartado em caçambas comuns; sem a devida separação dos produtos que poderiam
conter amianto.
As fotos a seguir exemplificam as tarefas feitas em cada etapa da pesquisa, como
mencionado acima, por tratar-se de obras diferentes.

Figura 4 - Primeira parte da pesquisa (Obra de remodelação no centro da cidade)
Fonte: casasolution.com.br/empresa/demolidora/lf-ribeiro-demolidora, acessado em 2016
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Figura 5 - Segunda parte da pesquisa (Obra de construção na região metropolitana)
Fonte: Autor, 2016

Figura 6 - Segunda parte da pesquisa (Obra de construção na região metropolitana)
Fonte: Autor, 2016
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Figura 7 - Descarte de MCA de maneira errada
Fonte: Giannasi, 2006
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1

RESULTADOS DA APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO
Observou-se que a população questionada é caracterizada por trabalhadores do sexo

masculino, na faixa etária entre 18 e 55 anos.
Os trabalhadores, na sua maioria, são autônomos e tem menor grau de instrução, por
vezes analfabetos, o que dificulta o entendimento de algumas perguntas.
Muitos deles não sabem o que é um EPI (equipamento de proteção individual) e
justificam por não ter necessidade de usar, já que limitaria seus movimentos. Quando
questionados sobre o amianto, entendem por se tratar apenas de telhas e caixas d’água e não
sabem os malefícios que o material pode causar.
Os resultados denotam a grande falta de informação acerca da identificação de MCA e
dos locais e materiais em que podem existir amianto em sua composição, já que é altamente
provável que existam MCA em todos os edifícios cuja construção ou reforma tenha sido
realizada até o início deste século, dados suas funções, custo e características.
Segue abaixo, através de gráficos, os resultados da aplicação dos questionários aos
trabalhadores.

Figura 8 – Conhecimento dos trabalhadores sobre MCA
Fonte: Autor, 2016

31

Com relação ao uso de EPI por trabalhadores nas obras em questão, chega-se aos
seguintes resultados.

Figura 9 – Utilização de EPI nos trabalhos executados
Fonte: Autor, 2016

Já, para o uso específico de máscara, que seria um EPI primordial para tal exercício,
chega-se ao seguinte resultado.

Figura 10 - Utilização de máscara descartável
Fonte: Autor, 2016
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4.2

RESULTADOS GERAIS E SUGESTÕES
Tendo em vista a análise dos dados visualmente captados e a utilização do

questionário, podem ser sugeridos procedimentos a serem adotados para a prevenção do
trabalho com MCA:
 Fazer um levantamento dos materiais existentes no local de trabalho,
analisando tipo de estrutura, acabamentos, pinturas, telhados, tubulações;
 Comparar estas informações com o quadro de materias que contem amianto
(MCA) e cruzar os dados;
 Se houver confirmação de um destes materiais, passar para uma análise visual
do estado de conservação do MCA;
 Conforme seu estado de conservação, escolher a melhor opção a ser tomada
(manter o MCA ou substituir por outro produto);
 Em caso de substituição, já prever a melhor forma de eliminar este tipo de
resíduo de construção e demolição (RCD), contratando uma empresa
competente e especializada, evitando assim contaminação de trabalhadores e
terceiros;
 Promover a informação de todos os trabalhadores expostos ao amianto, mesmo
que indiretamente, sobre a presença de MCA nas construções, os perigos da
sua exposição e os procedimentos corretos a adotar;
 Instruir trabalhadores a usar EPI para realizar todos os tipos de obras, desde as
pequenas reformas até a construção de grandes edificações.
Essas considerações são medidas simples de serem tomadas, mas que podem ajudar a
prevenir os trabalhos que envolvem MCA diminuindo o risco à saúde dos profissionais
envolvidos a longo prazo, já que os malefícios que a fibra causa pode levar anos para
aparecer.
São vários os trabalhos que podem implicar o contato de um trabalhador com
materiais que contenham amianto (MCA). Trabalhos de manutenção e limpeza em edifícios, e
trabalhos de remodelação e reforma, possuem grande potencial de risco graças a vasta gama
de materiais de construção que podem conter amianto. Outras tarefas de risco são operações
efetuadas em paredes, tetos, pavimentos, canalizações e condutos de ar condicionado,
coberturas e sótãos, caixilharias, instalações e equipamentos elétricos e mecânicos, dentre
outros.
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Algumas considerações são medidas simples de serem tomadas, mas que podem
ajudar a prevenir os trabalhos que envolvem MCA diminuindo o risco à saúde dos
profissionais envolvidos a longo prazo, já que os malefícios que a fibra causa pode levar anos
para aparecer. Representando tais considerações a seguir aparece um Esquema de
Procedimentos a serem tomados para a prevenção de trabalho envolvendo MCA (Figura 11).
Tratando-se apenas deste material, o fibrocimento, visível a olho nú, pode-se seguir os
procedimentos sugeridos do esquema de procedimentos a adotar (levantamento, diagnóstico e
soluções), visando minimizar um problema futuro aos trabalhadores e pessoas indiretamente
envolvidas.

Figura 11 - Esquema de Procedimentos a serem tomados para a prevenção de trabalho
envolvendo MCA
Fonte: Autor, 2016

Sendo o fibrocimento o MCA mais comum e reconhecível pelo trabalhador, outros
cuidados a serem tomados antes mesmo de se pôr em prática o esquema acima é:
 Fazer uso de EPC - Equipamento de Proteção Coletiva- (Figura 12) delimitando a área
de trabalho e sinalizando a área de trabalho com MCA, utilizando de fitas de bloqueio
e avisos de amianto;
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Figura 12 - EPC:Utilização de fita com menção “Perigo Remoção de Amianto”
Fonte: CARIT, 2006
 Reduzir o número de trabalhadores minimizando assim o risco à saúde dos demais
envolvidos (Figura 13);

Figura 13 - O trabalho correto com o número de trabalhadores reduzidos com o devido uso de
EPI no trato com telhas de fibrocimento.
Fonte: www.econexos.com.br, 2016
 Remover e fibrocimento antes de qualquer processo de demolição, para não
contaminar os demais materiais de obra e, se possível embalar no local (figura 14);
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Figura 144 - Depois de retiradas, elas são embaladas no local.
Fonte: www.lalineadigital.es, 2016
 Pensar em utilizar de métodos para amenizar o risco de libertação de fibras,
umidecendo o material de modo a não proliferar poeira no ato da tarefa; (Figura 15)

Figura 15 - Para a remoção de telhas de fibrocimento recomenda-se que elas estejam úmidas
com um material aglutinante para evitar a poeira do amianto no manuseio.
Fonte: Diário Digital, 2015.
 Evitar partir material com fibrocimento;
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 Remover resíduos de amianto o mais rápido possível de forma adequada conforme
legislação vigente, para evitar contaminação (Figura 16);

Figura 16 – Embaladas, são levadas em transporte adequado para destinação final, conforme
empresa contratada.
Fonte: Marta Oleiros, 2010.
 Não varrer detritos e resíduos de amianto, usar aspirador industrial para pós nocivos
(Figura 17);

Figura 17 - Para a remoção de resíduos de amianto usar aspirador industrial para pós nocivos.
Fonte: www.karcher-cvi.com.br, 2016
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 Eliminar resíduos e detritos como sendo contaminados pelo amianto, em sacos
especiais com aviso de amianto. (Figura 18)

Figura 188 - Para o transporte de resíduos de amianto, utilizar estes sacos especiais.
Fonte: ACSS, 2011
 Uso de EPI (Figura 19) - macacões ou fatos de proteção, que devem ser lavados pela
empresa contratante ou descartáveis, nunca levados para suas casas para não
contaminarem seus familiares, máscara com filtro P3 e em atmosferas muito poluídas
equipamentos autônomos de ar – tipo escafandro de mergulho – supridos de
mangueira ligadas a compressor ou cilindro de ar, botas e luvas. (Figura 20)

Figura 199 - O EPI consiste em um tipo de macacão descartável, chamado fato de proteção,
luvas, máscara descartável, óculos e botas .
Fonte: Ernesto Dias, 2007
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Figura 20 – O uso correto de EPI na remoção de telhas de fibrocimento pode evitar o contato
com as fibras de amianto.
Fonte: Correio Braziliense, 2010
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5 - CONCLUSÃO

Foi possível verificar com este estudo que os MCA causam danos aos trabalhadores e
população indiretamente envolvida, e que os sintomas podem levar anos para aparecer mas
seus malefícios são irreversíveis.
Os trabalhadores tem muito pouca informação sobre materiais contendo amianto
(MCA), suas características e como fazer para obter sucesso em um plano de gestão.
Tomando como base que a maioria das edificações contém MCA e conhecendo as
consequências para a saúde quanto à exposição as fibras de amianto, este problema chega a
tomar grandes proporções no que diz respeito à saúde pública. Como no Brasil, o ápice da
produção e utilização do amianto se deu na década de 70, estão apenas começando a aparecer
os “doentes pelo amianto”, que certamente se multiplicarão nos próximos anos.
A maioria das pessoas tem a idéia que o amianto e fibrocimento são a mesma coisa, e
ignoram a possibilidade de existir outros materiais com amianto incorporado.
Para dificultar o problema, como já mencionado, no Brasil ainda não existe uma
proibição do material e o VLE difere-se das normas internacionais. Portanto medidas de
controle ou ações a serem tomadas minimizando o risco são as únicas alternativas que têm-se
no momento.
Por se tratar de trabalhos autônomos, na maioria das vezes, não há um controle das
condições para a realização das tarefas. Para piorar a situação, como não há informação a
respeito do MCA, os trabalhadores não tem preocupação com o uso de EPI e EPC o que torna
o ambiente de trabalho extremamente perigoso a esse risco.
Não há dúvidas científicas de que o amianto é cancerígeno e que afeta cruelmente a
saúde de quem se expõe às suas fibras, bem como já existem produtos substitutos mais
seguros para seus usos. O que leva a conclusão e certeza que para impedir que novos
inocentes sejam vitimados é a proibição total e imediata de todos os tipos de trabalho que
envolvam a fibra e a substituição de forma gradativa de todo o material MCA.
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ANEXO 1: MATERIAIS E PRODUTOS QUE CONTEM AMIANTO

ACSS (2011)
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ANEXO 2: QUESTIONÁRIO DE VERIFICAÇÃO DE TRABALHOS COM MCA
Este questionário tem como objetivo verificar se trabalhos de aplicação, remoção, manuseio,
transporte e decarte de materiais contendo amianto (MCA) podem causar danos aos trabalhadores e
população indiretamente envolvida. As respostas serão utilizadas para um Estudo, que será citado no
trabalho de conclusão do Curso de Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho da
UTFPR.
Qualquer dúvida entrar em contato com Mônica Thomé
1) Idade (anos):_________________
2) Sexo: ( ) Masculino

( ) Feminino

3) Grau de instrução?
( ) Analfabeto ( ) 1º grau ( ) 2º grau ( ) superior
4) Qual a sua função atual: _______________
5) Atividade desenvolvida: ________________
6) Tempo, em média, da atividade:______________________________________
7) Alimenta-se no local de trabalho?
( ) Sim ( ) Não
8) Troca de roupa para desenvolver a atividade?
( ) Sim ( ) Raramente ( ) Não
9) Troca de roupa para voltar para casa?
( ) sim ( ) não
10) Lava suas roupas sujas de obra, em casa?
( ) sim ( ) não
11) Utiliza algum tipo de EPI? Se sim, qual?
( ) não ( ) sim,___________________
12) Tem contato com amianto ou material contendo amianto? Qual?
( ) não ( ) sim, ____________________
13) Sabe quais os danos à saúde que este material representa?
( ) sim ( ) não

14) Existe uma destinação dada a resíduos perigosos no local de trabalho?
( ) Sim

( ) Raramente ( ) Não

