
DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

DESAMIANTAGEM
GUIA
DE  

DE  BOAS PRÁTICAS  





 
São Paulo

D O   T R A B A L H O
M I N I S T É R I O

 
2022

Artur Carlos da Silva Moreira • Elizabeth da Silva Figueiredo • Gustavo dos 
Santos Henschel • Gustavo Sartori Pottker • José Renato Alves Schmidt  

• Ricardo Luiz Lorenzi • Valéria Ramos Soares Pinto 

 

DESAMIANTAGEM
GUIA
DE  

DE  BOAS PRÁTICAS  



Presidência da República
Jair Messias Bolsonaro
Ministério do Trabalho e Previdência
José Carlos Oliveira

Fundacentro
Presidência
Felipe Mêmolo Portela
Diretoria de Conhecimento e Tecnologia
Marcelo Prudente de Assis - Diretor Substituto
Diretoria de Pesquisa Aplicada
Erika Alvim de Sá e Benevides
Diretoria de Administração e Finanças
Francisco Rogerio Lima da Silva
Revisão técnica 
Dr. Eduardo Algranti – Fundacentro 
Dr. Hermano Albuquerque Castro – Fiocruz 
Dra. Leila Posenato Garcia – Fundacentro

Produção editorial
Editora-chefe: Glaucia Fernandes
Revisão de textos | TIKINET
Projeto gráfico, capa e diagramação: Flávio Galvão
Ilustrações: Alecsander Coelho, Daniela Bissiguini, Érsio Ribeiro, Re-
beca Tonello e Paulo Ciola - Phábrica de Produções

©2022 dos autores
Todos os direitos desta edição reservados à Fundacentro.
Qualquer parte desta publicação pode ser reproduzida, desde que citada a fonte.
Não é permitida a venda e/ou reprodução para fins comerciais.
Disponível em: https://www.gov.br/fundacentro/pt-br

Dados internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 
Serviço de Biblioteca e Documentação – SBD / Fundacentro 

São Paulo – SP 
Erika Alves dos Santos – CRB 8/7110

 
 
 

1234567Guia de boas práticas de desamiantagem [recurso eletrônico] / Artur Carlos da 
1234567890Silva Moreira ... [et al.]. São Paulo : Fundacentro, 2022. 
1234567890E-book : 79 p. : il. color. 
1234567890E-book no formato PDF. 
12345678123456790Público a que se destina: Estudantes, profissionais da área de 
1234567segurança e saúde no trabalho e quaisquer agentes atuantes ou interessados nas 
1234567questões sobre remoção de materiais contendo amianto e riscos associados à 
1234567saúde humana. 
1234567890Resumo: Discute o processo de remoção de materiais contendo amianto, com 
1234567foco principal sobre a utilização de telhas e caixas d’água em instalações prediais 
1234567(não incluídas as instalações industriais) e os efeitos da exposição ao amianto 
1234567para a saúde humana. Aborda aspectos sobre técnicas de remoção de materiais 
1234567contendo amianto, proteções coletivas e individuais, cuidados de segurança e 
1234567saúde dos trabalhadores, sinalização e formas de destinação correta dos 
1234567resíduos. 
1234567890ISBN 978-65-88344-68-2 
12345678901. Remoção do amianto. 2. Amianto – Indústria da construção – Materiais 
1234567para proteção pessoal. 3.Indústria da construção – Substâncias tóxicas. 4. 
1234567Amianto – Exposição – Riscos para a saúde. I. Moreira, Artur Carlos da Silva. II. 
1234567Figueiredo, Elizabeth da Silva. III. Henschel, Gustavo dos Santos. IV. Pottker, 
1234567Gustavo Sartori. V. Schmidt, José Renato Alves. VI. Lorenzi, Ricardo Luiz. VII. 
1234567Pinto, Valéria Ramos Soares. 
1234567CDD 615.9                                                                                    CIS Jqw 

https://www.gov.br/fundacentro/pt-br


©2022 dos autores
Todos os direitos desta edição reservados à Fundacentro.
Qualquer parte desta publicação pode ser reproduzida, desde que citada a fonte.
Não é permitida a venda e/ou reprodução para fins comerciais.
Disponível em: https://www.gov.br/fundacentro/pt-br Sumário

1. Introdução .................................................................................................9
2. O que é amianto e quais produtos podem contê-lo ...........................12

2.1  Sobre o amianto ...............................................................................12
2.2  Produtos com a presença de amianto ...........................................14

3. Riscos à saúde ..........................................................................................15
3.1  O câncer relacionado ao amianto ..................................................15
3.2  Outras doenças relacionadas ao amianto .....................................17
3.3   Quem está em risco de desenvolver doença relacionada  

ao amianto? ........................................................................................18
3.4   Populações com exposições potencialmente altas ao amianto .19

4. O processo de remoção ..........................................................................21
4.1  Decisão sobre a retirada de materiais contendo  

amianto (MCA) .................................................................................22
4.2  Avaliação das condições da edificação e de seu entorno ............26

4.2.1  Telhas ........................................................................................27
4.2.2  Caixas d’água ...........................................................................28
4.2.3  Outros tipos de MCA .............................................................28
4.2.4  Identificação de MCA ............................................................30

4.3 Definição do plano de trabalho de remoção .................................30
4.4 Máquinas e equipamentos necessários ao trabalho de remoção 

de MCA ..............................................................................................36
4.5 Remoção de MCA de alto risco ......................................................45

4.5.1 Método de spray úmido ..........................................................45
4.5.2 Método de saturação e injeção de água ................................47

5. Sinalização ...............................................................................................48
6. Equipamento de Proteção Individual (EPI) ........................................51
7. Remoção, acondicionamento e destinação de MCA .........................56
8. Capacitação ..............................................................................................60
9. Bibliografia ...............................................................................................63

https://www.gov.br/fundacentro/pt-br


Lista de siglas

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 
ADI – Ação Direta de Inconstitucionalidade
CAS – Chemical Abstracts Service
CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente 
CONITEC – Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias 
no Sistema Único de Saúde
DHHS – Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Esta-
dos Unidos (U.S. Department of Health and Human Services)
EPA – Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos 
(U.S. Environmental Protection Agency)
EPI – Equipamentos de proteção individual
EPR – Equipamento de proteção respiratória 
HEPA – Alta eficiência na filtração de partículas (High Efficiency 
Particulate Arrestance)
IARC – Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (Interna-
tional Agency for Research on Cancer)
INCA – Instituto Nacional de Câncer José de Alencar Gomes da 
Silva
MCA – Materiais contendo amianto
MMP – Mesotelioma maligno de pleura
NBR – Norma brasileira
NR – Norma regulamentadora
O – Oxigênio
OIT – Organização Internacional do Trabalho
OMS – Organização Mundial da Saúde
OSHA – Administração de Saúde e Segurança no Trabalho (Oc-
cupational Safety and Health Administration)
EU-OSHA – Agência Europeia para Segurança e Saúde no Tra-
balho
PTA – Plataforma de trabalho aéreo
PVC – Policloreto de vinila
Si – Silício
SPCQ – Sistemas de proteção coletiva contra quedas
SPIQ – Sistema de proteção individual contra quedas
SST – Segurança e Saúde no Trabalho 



Berenice  Goelzer - Pelas relevantes contribuições técnicas 
e o incentivo no processo de elaboração deste guia.

Fernanda Giannasi - Pela disponibilidade para discutir 
temas relevantes relacionados ao conteúdo deste guia  

e pela cessão de fotos do seu acervo pessoal.

Agradecimentos





9

1. Introdução

O Guia de Boas Práticas de Desamiantagem é produto 
do projeto sobre os impactos do processo de remoção do amian-
to (desamiantagem) previsto pela aplicação da Lei Municipal 
n°  10.607/2019 de Florianópolis, desenvolvido pelo Centro Re-
gional Sul da Fundacentro. A referida lei municipal estabeleceu 
a obrigatoriedade de remoção dos materiais contendo amianto 
(MCA) dos prédios da administração direta do município de Flo-
rianópolis. Tendo em vista a escassez de publicações nacionais so-
bre o tema, o objetivo principal do projeto foi identificar os riscos 
envolvidos no processo de remoção do amianto e elencar as medi-
das necessárias para sua realização de forma segura, considerando 
todas as etapas do processo de desamiantagem, desde as avalia-
ções preliminares até a destinação final dos resíduos.

O termo desamiantagem é utilizado ao longo deste guia 
para definir e caracterizar o conjunto de operações a serem 
planejadas e racionalmente conduzidas para a desconstrução e 
remoção dos MCA, a descontaminação da área com presença de 
amianto, bem como a destinação segura desses materiais. No Bra-
sil, é um termo ainda relativamente novo, mas já está consagrado 
na língua portuguesa, devido ao engajamento de Portugal em tais 
iniciativas, visando atender às diretrizes ambientais e de Seguran-
ça e Saúde no Trabalho (SST) na União Europeia (2013).

O guia foi elaborado a partir de revisão documental até 
o ano de 2020, baseando-se em artigos científicos, normas regu-
lamentadoras brasileiras e internacionais, trabalhos acadêmicos, 
destacando-se sobretudo manuais elaborados por institutos de 
segurança e saúde no trabalho, tanto no Brasil quanto em países 
como Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Reino Unido e Austrália, 
bem como pela experiência dos autores no campo da segurança 
e saúde do trabalhador Tem como público-alvo prioritário todos 
os envolvidos diretamente no processo de remoção de MCA, tais 
como trabalhadores, gestores públicos, engenheiros, empresários 
do setor da construção civil, profissionais da área de segurança e 
saúde do trabalhador, mas também é de interesse para população 
em geral, que deve ser alertada sobre os riscos relacionados aos 
MCA e as implicações para sua remoção.
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No Brasil, o amianto foi utilizado principalmente para a 
fabricação de telhas e caixas d’água de cimento-amianto. Por este 
motivo, o foco principal do guia é a remoção de telhas e caixas 
d’água em instalações prediais. No entanto, serão abordados tam-
bém aspectos relacionados a outros tipos de MCA, uma vez que 
o amianto também foi usado num amplo espectro de aplicações, 
tais como painéis, forros, isolamento em equipamentos elétri-
cos, isolamento térmico, entre outros. Porém, neste guia não será 
abordado o uso do amianto em instalações industriais, uma vez 
que suas características são muito distintas.

Os trabalhadores de construção civil envolvidos em opera-
ções de demolição (termo genérico) e de desamiantagem (termo 
que denota o rigor técnico) estão entre os mais potencialmente 
expostos ao amianto. Assim, enfatizou-se particularmente estes 
trabalhadores e seu trabalho na realidade brasileira: seu contexto 
socioeconômico, sua legislação e seu arcabouço técnico-normati-
vo em SST.

Este guia não possui caráter legal e não exime do cumpri-
mento da legislação existente e já estabelecida, tampouco busca 
exaurir todo o detalhamento que envolve o complexo processo de 
remoção dos MCA. O arcabouço legal1 sobre o amianto no Bra-
sil é diverso e apresenta distinções entre os estados e municípios. 
A partir da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em 
2017, ficou proibida no Brasil a extração, industrialização, utiliza-
ção, comercialização e transporte de amianto e dos produtos que 
o contenham2. Entretanto, existe um passivo de MCA instalado 

1  A Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto (ABREA) realiza permanentemente 
um levantamento sobre a legislação federal, estadual e municipal no Brasil. Disponível 
em: https://www.abrea.org.br/a-abrea/abrea.html
2  Por maioria de votos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou, no dia 29 
de novembro de 2017, a declaração de inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei federal 
n° 9.055/1995, que permitia a extração, industrialização, comercialização e distribuição 
do amianto na variedade crisotila no país. A inconstitucionalidade do dispositivo já 
havia sido incidentalmente declarada no julgamento da ação direta de inconstituciona-
lidade (ADI) 3937, mas nesta última sessão os ministros deram efeito vinculante e erga 
omnes (para todos) à decisão. Disponível em: https://www.anamatra.org.br/imprensa/
noticias/25962-amianto-stf-reafirma-inconstitucionalidade-de-dispositivo-legal-que-
-permitia-uso-do-amianto-no-pais.

https://www.abrea.org.br/a-abrea/abrea.html
https://www.anamatra.org.br/imprensa/noticias/25962-amianto-stf-reafirma-inconstitucionalidade-de-dispositivo-legal-que-permitia-uso-do-amianto-no-pais
https://www.anamatra.org.br/imprensa/noticias/25962-amianto-stf-reafirma-inconstitucionalidade-de-dispositivo-legal-que-permitia-uso-do-amianto-no-pais
https://www.anamatra.org.br/imprensa/noticias/25962-amianto-stf-reafirma-inconstitucionalidade-de-dispositivo-legal-que-permitia-uso-do-amianto-no-pais


11

cuja remoção ainda não foi amplamente discutida e estabelecida, 
sendo o município de Florianópolis pioneiro neste tema.

Não existe roteiro pronto para o processo de remoção do 
amianto, dadas as variáveis envolvidas no processo. Assim, cada 
remoção deverá ser planejada a partir de diversos aspectos, entre 
eles: a arquitetura e o uso da edificação, a relação de todos os pos-
síveis usos do amianto naquele local, o tempo de construção e seu 
estado de conservação, a simultaneidade de trabalhos de demoli-
ção, construção, reforma e uso provisório das instalações, a vizi-
nhança, as condições atmosféricas, as questões sociais etc. Cada 
processo de remoção tem seu universo próprio, de modo que este 
guia pretende estabelecer princípios que devem ser levados em 
consideração no planejamento e na tomada de decisões.

O presente guia está estruturado em oito seções, incluindo 
esta introdução. A segunda seção apresenta os tipos de amianto e 
os produtos que o contém em sua composição. A terceira informa 
sobre os efeitos da exposição ao amianto na saúde humana, como 
o risco do desenvolvimento de doenças pulmonares e diferentes 
tipos de câncer. A quarta seção discorre sobre o processo de 
remoção dos MCA, desde o estudo para subsidiar a decisão 
sobre sua retirada, a identificação desses materiais, passando 
pela avaliação das condições da edificação e seu entorno – com 
destaque para situações nas quais é recomendada a remoção de 
telhas e caixas d’água contendo amianto –, a elaboração do plano 
de trabalho para a remoção de MCA, máquinas e equipamentos 
a serem utilizados, bem como os cuidados necessários e métodos 
recomendados para a remoção de MCA com elevado risco 
de desprendimento de fibras. A quinta seção discorre sobre a 
sinalização dos locais de desamiantagem. A sexta, sobre os EPI 
recomendados. A sétima detalha os procedimentos necessários 
para o acondicionamento e a destinação dos MCA removidos. 
Finalmente, a oitava seção aborda a necessidade e os requisitos 
de um programa de capacitação para trabalhadores envolvidos no 
processo de desamiantagem.
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2. O que é amianto e quais produtos podem 
contê-lo

2.1  Sobre o amianto

O termo asbesto ou amianto é utilizado para denominar 
um conjunto de minerais fibrosos encontrados abundantemente 
na natureza, pertencentes ao grupo dos silicatos hidratados, ou 
seja, constituídos por silício (Si) e oxigênio (O). As rochas retira-
das nas minas são moídas em instalações próprias e transforma-
das em fibras de amianto, que posteriormente serão processadas 
para diversas utilizações.

Suas principais características são: incapacidade de com-
bustão, alto isolamento térmico, durabilidade, indestrutibilidade 
e grande resistência mecânica. Na antiguidade, o amianto era usa-
do na produção de cerâmicas.

As diferentes propriedades do amianto advêm das estru-
turas presentes no mineral, que permitem dividir suas variedades 
em dois grupos principais: serpentinas e anfibólios. No grupo das 
serpentinas, é encontrada a variedade crisotila (ou crisolita), e no 
grupo dos anfibólios estão as variedades amosita, antofilita, croci-
dolita, actinolita e tremolita. A Figura 1 apresenta os dois grupos 
e as variedades do amianto.

Variedades
das

 Fibras
de

Amianto

Serpentina Crisolita

Anfíblios

Amosita
Crocidolita
Tremolita
Actinolita
Antofilita

Figura 1 – Variedade das fibras de amianto
Fonte: os autores.
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As principais características das variedades do amianto são3:

• Crisotila: conhecido como amianto branco, é a forma mais en-
contrada do asbesto e possui fibras finas e longas em formato 
de serpentina. Tem como característica alta flexibilidade e bai-
xa resistência a ácidos. É encontrada em telhados, forros, pare-
des e pisos em edificações, lonas de freios de veículos, vedações 
e isolamento térmico em tubulações, entre outros.

• Amosita: assim como as demais variedades dos anfibólios, é 
composta por fibras duras, retas e pontiagudas, que tem como 
característica a resistência à ácidos. Também conhecido como 
amianto marrom, a amosita foi utilizada em placas de cimento 
e isolamento de tubos.

• Crocidolita: Também conhecida como amianto azul, foi usada 
em isolamento de motores a vapor, revestimentos em spray, iso-
lamento de tubos, fabricação de plásticos e produtos de cimento.

• Tremolita e actinolita: estas variedades não são usadas comer-
cialmente, mas podem ser contaminantes do amianto crisolita 
e estarem presentes em rochas calcárias.

• Antofilita: variedade menos usada, havendo alguma utilização 
em produtos de isolamento e materiais de construção. Pode 
também ser encontrada como contaminante da crisotila.

A composição química do amianto varia de acordo com o 
tipo de mineral. O anexo 1 fornece dados complementares relativos 
às variedades do amianto, tais como a fórmula química, o número 
de registro no Chemical Abstracts Service (CAS) e suas principais 
características físicas.

3 Para maiores informações consultar https://www.asbestos.com/asbestos/types/ 
e http://gestiondelamianto.com/que-es-amianto-asbestos-tipos/.

https://www.asbestos.com/asbestos/types/
http://gestiondelamianto.com/que-es-amianto-asbestos-tipos/
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2.2  Produtos com a presença de amianto

Os minerais de amianto têm fibras longas separáveis, 
fortes e flexíveis o suficiente para serem fiados e tecidos. Carac-
terísticas como incombustibilidade, flexibilidade, boa resistên-
cia à tensão e corrosão, excelente isolamento térmico e acústico, 
durabilidade, grande resistência mecânica, impermeabilidade, e 
indestrutibilidade, associadas ao seu baixo custo, incentivaram  
a pesquisa sobre formas de utilização do material. A versatili-
dade do amianto permitiu sua utilização em uma ampla gama  
de produtos.

Estima-se a aplicação desse mineral em mais de 3 mil 
produtos utilizados pelos mais diversos setores industriais, tais 
como construção civil, indústria automotiva, construção naval, 
petróleo, química, aeronáutica e aeroespacial.

Entre os produtos que contêm amianto, estão as caixas 
d’água e telhas de cimento-amianto, lonas e pastilhas de freios para 
carros, ônibus e caminhões, tecidos e mantas antichamas, tecidos 
para isolamento térmico, pisos vinílicos, forros, portas corta-fogo, 
tijolos refratários, papelões hidráulicos, juntas automotivas, com-
ponentes elétricos, tintas e massas retardantes de fogo e plásticos 
reforçados. Alguns produtos de vermiculita ou talco podem con-
ter amianto.

No Brasil, 98% do amianto foi usado pela indústria 
de fibrocimento para a produção de telhas e caixas d’água. A Fi-
gura 2 apresenta os principais artefatos fabricados com amianto  
no Brasil.

 

A
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B

Figura 2 – Artefatos fabricados com amianto: A – caixa d’água; B telhas;  
Imagens: Fundacentro – Clodoaldo Caetité de Novaes

O Anexo II apresenta um quadro com os materiais e  
produtos que podem conter amianto, indicando sua função  
e aplicação.

3. Riscos à saúde

Embora os efeitos do amianto sobre a saúde humana se-
jam conhecidos desde a Antiguidade, as evidências clínicas e epi-
demiológicas remontam ao início do século XX. Todos os tipos 
de fibras de amianto estão implicados na ocorrência de câncer e 
outras doenças em humanos (WÜNSCH-FILHO; NEVES; MON-
CAU, 2001).

Os efeitos da exposição ao amianto são variados: placas 
pleurais, asbestose (uma forma de fibrose pulmonar), câncer de 
pulmão e mesotelioma de pleura e peritônio. O risco aumenta li-
nearmente com a exposição cumulativa e com o tempo desde a pri-
meira exposição (WÜNSCH-FILHO; NEVES; MONCAU, 2001).

3.1  O câncer relacionado ao amianto

O amianto foi classificado como cancerígeno humano 
conhecido (uma substância que causa câncer) pela Agência In-
ternacional de Pesquisa do Câncer (IARC), no seu grupo 1 (evi-
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dências científicas suficientes de carcinogenicidade, i.e., tem ca-
pacidade de causar câncer). Em 2009, um grupo de trabalho da 
IARC considerou que a exposição a qualquer uma das formas do 
amianto está associada ao mesotelioma (STRAIF et al., 2009). De 
acordo com a IARC, há evidências suficientes de que o amianto 
causa mesotelioma (câncer das membranas finas que revestem o 
tórax e abdômen) e câncer de pulmão, laringe e ovário.

Embora relativamente raro quando consideradas todas 
as formas de câncer, o mesotelioma maligno de pleura (MMP) é 
considerado como a “impressão digital” da utilização do asbesto 
numa determinada sociedade. Sua ocorrência é fortemente asso-
ciada à exposição ocupacional ou ambiental ao asbesto. Mesote-
liomas malignos de peritônio (outra membrana interna do orga-
nismo, que envolve a cavidade do abdômen e as vísceras) e de 
pericárdio (membrana que reveste o coração) são também ocor-
rências de câncer frequentemente associadas ao amianto. Há evi-
dências de que a exposição ao amianto esteja também associada a 
riscos aumentados de câncer de estômago, de faringe e de cólon-
-reto (STRAIF, 2011).

Além da IARC, agência ligada à Organização Mundial da 
Saúde (OMS), são inúmeros os órgãos e agências sanitárias (inter-
nacionais ou nacionais) que reconhecem esses riscos e alertam a 
população para o potencial cancerígeno do amianto. Entre elas, 
a Organização Internacional do Trabalho (OIT), o Departamen-
to de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos (DHHS), 
a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA)4, a 
Administração de Saúde e Segurança no Trabalho dos Estados 
Unidos (OSHA)5 e a Agência Europeia para Segurança e Saúde no 
Trabalho (EU-OSHA)6.

No Brasil, o Instituto Nacional de Câncer José de Alencar 

4 https://cfpub.epa.gov/ncea/iris/iris_documents/documents/subst/0371_summary.
pdf#nameddest=woe.
5 https://www.osha.gov/Publications/OSHA3507.pdf.
6 https://osha.europa.eu/pt/search/site?search_api_fulltext=factsheet&sort_by=search_
api_relevance&sort_order=DESC&page=1 .

https://cfpub.epa.gov/ncea/iris/iris_documents/documents/subst/0371_summary.pdf#nameddest=woe.
https://cfpub.epa.gov/ncea/iris/iris_documents/documents/subst/0371_summary.pdf#nameddest=woe.
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3507.pdf
https://osha.europa.eu/pt/search/site?search_api_fulltext=factsheet&sort_by=search_api_relevance&sort_order=DESC&page=1
https://osha.europa.eu/pt/search/site?search_api_fulltext=factsheet&sort_by=search_api_relevance&sort_order=DESC&page=1
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Gomes da Silva (Inca) editou várias publicações e notas sobre o 
câncer relacionado ao trabalho, nas quais a menção ao amianto 
ocupa destaque (INCA, 2010, 2013; MESMO…, 2017). Recente-
mente, em parceria com a Fundacentro e o Departamento de 
Gestão e Incorporação de Tecnologias e Inovações do Ministé-
rio da Saúde, o INCA elaborou e publicou diretrizes para o diag-
nóstico do mesotelioma maligno de pleura (CONITEC, 2020).

Apesar das restrições ao uso do amianto, os casos de 
mesotelioma ainda poderão ter uma ascensão resultante do lon-
go período de latência na oncogênese (tempo decorrido entre a 
exposição ao agente de risco e o aparecimento do câncer), que 
pode chegar a 50-60 anos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019). O 
estudo de Algranti et al. (2015) projeta um aumento expressivo de 
mesotelioma no Brasil nos próximos anos, seguindo um padrão 
já verificado em outros países, e recomenda uma ampliação da 
vigilância em saúde nas regiões onde em tempo pregresso ocorreu 
produção e/ou uso do amianto.

3.2  Outras doenças relacionadas ao amianto

A exposição ao amianto também pode causar asbestose 
(uma doença intersticial pulmonar que pode evoluir com falta de 
ar, tosse e insuficiência respiratória) e outros distúrbios pulmo-
nares e pleurais não malignos, incluindo placas pleurais (altera-
ções nas membranas ao redor do pulmão), espessamento pleural 
e derrames pleurais benignos (coleções anormais de líquido entre 
as finas camadas de tecido que revestem os pulmões e a parede 
da cavidade torácica). As placas pleurais se constituem no acha-
do mais frequente em indivíduos expostos ao amianto e, embora 
não sejam precursoras do câncer de pulmão, as evidências suge-
rem que as pessoas com doença pleural causada pela exposição ao 
amianto podem ter maior risco de câncer de pulmão.
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3.3   Quem está em risco de desenvolver doença 
relacionada ao amianto?

Para entender como as ciências da saúde respondem a 
essa pergunta, é preciso antes distinguir dois conceitos funda-
mentais: o risco de uma doença, que é a probabilidade que um 
indivíduo tem de vir a desenvolvê-la e a exposição, que consiste 
no contato com um determinado agente nocivo, aqui represen-
tado pelo amianto, o qual causa dano ao organismo humano (ou 
contribui para o dano, em termos etiológicos), determinando ou 
condicionando o aparecimento dessa doença e de sua evolução, 
ao longo do tempo.

Grosso modo, pode-se dizer que, na população em geral, 
muitos indivíduos se expõem, de alguma forma, ao amianto (ou 
seja, têm contato com ele), em algum momento de suas vidas. No 
entanto, a maior parte destas pessoas não adoece por essa expo-
sição; inclusive é possível dizer que o seu risco de adoecimento 
é baixo. Isto porque: 1) os níveis de amianto que se encontram 
ubiquamente presentes – no ar, na água e no solo – são em geral 
baixos e/ou dificilmente detectáveis; e 2) no cotidiano da maioria 
das pessoas, a exposição ao amianto não se dá pelo modo mais 
nocivo – por via respiratória.

As pessoas que adoecem pelo amianto são principalmen-
te as que trabalham diretamente com MCA ou em ambientes cujo 
contato com ele seja substancial e rotineiro. Este padrão de expo-
sição se caracteriza pela inalação de partículas em concentrações 
capazes de causar doença por via respiratória (a rota mais impor-
tante da exposição). Há também casos de doenças relacionadas 
ao amianto em pessoas que não trabalham diretamente com esse 
mineral (ou na fabricação de seus artefatos), mas que se expõem 
de maneira não ocupacional, inalando as fibras dispersas por con-
taminação ambiental. Esse seria o caso, por exemplo, de pessoas 
que residem com trabalhadores expostos ao amianto, que trazem 
fibras nas suas roupas, ou em locais próximos onde o amianto é 
(ou foi) lavrado ou processado industrialmente. Situação que é 
análoga à de pessoas expostas em áreas de contaminação origi-
nal do solo, isto é, em afloramentos naturais do mineral (presença 
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independente da ação humana, também referida como fonte de 
contaminação não antropogênica ou “anantrópica”). Este é o caso 
da pequena cidade de Biancavilla, localizada no sopé do vulcão 
Etna, na Sicília (Itália), região rica em flúor-edenita, mineral do 
grupo anfibólio (GRASSO et al., 2019).

Por outro lado, trabalhadores que habitualmente não en-
tram em contato com as fibras de amianto, mas o fazem de modo 
intenso episodicamente, também podem adoecer. São exemplos 
disso os trabalhadores de operações de combate a incêndios 
(bombeiros), agentes de auxílio a vítimas de desastres (socorristas 
e agentes de defesa civil) e pessoal envolvido nas atividades de 
limpeza pública (garis). Como exemplos de exposições episódicas, 
podem-se citar o atentado ao World Trade Center, na cidade de 
Nova Iorque, nos Estados Unidos, em 2001 (LANDRIGAN et al., 
2004; SAMET; GEYH; UTELL, 2007; DE LA HOZ et al., 2019), e 
a explosão do porto de Beirute, no Líbano, em 2020 (DEVI, 2020; 
WHO, 2020).

3.4   Populações com exposições potencialmente 
altas ao amianto

Os grupos populacionais com maior probabilidade de 
exposição alta ao amianto são os trabalhadores que entram em 
contato com MCA durante seu trabalho habitual. Isso inclui pes-
soas envolvidas na mineração de amianto e de outros minerais que 
contêm fibras asbestiformes (um grupo com características físico-
-químicas semelhantes) e na fabricação de produtos que contêm 
amianto (telhas e artefatos construtivos de cimento-amianto), as-
sim como as pessoas que instalam, fazem manutenção, removem 
ou usam esses produtos (AGENCY FOR TOXIC SUBSTANCES 
AND DISEASE REGISTRY, 2001a, 2001b). A presença de mi-
nerais asbestiformes é generalizada em áreas de mineração, e as 
pessoas empregadas na mineração e processamento de outros mi-
nérios podem estar expostas ao amianto em níveis considerados 
elevados (ROGERS et al., 1997). Outras atividades em que foram 
encontradas altas exposições ao mineral incluem a construção e 
desmanche naval, a indústria têxtil (de artigos a prova de fogo), 
a manufatura de freios e de gaxetas hidráulicas (para isolamento 
térmico de caldeiras e assemelhados).
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No Brasil, há relato de exposição ocupacional a fibras de 
amianto anfibólio em artesãos de pedra-sabão, motivando uma 
investigação de higiene ocupacional em torno disso (CAMPOS; 
CASTILHOS, 2008; CASTILHOS; NEUMANN; BEZERRA, 2008). 
Embora haja evidências de altos níveis de exposição ocupacional 
neste segmento produtivo, há muita invisibilidade social em torno 
de doenças relacionadas ao amianto em trabalhadores brasileiros 
e a pesquisa de saúde ainda se faz incipiente no país (CARNEIRO 
et al., 2010). Talvez isso decorra de baixos níveis de cobertura 
médico-assistencial nessas categorias ocupacionais (muitos são 
trabalhadores informais), de dificuldades de acesso a serviços 
médicos especializados e da subnotificação dos agravos de saúde 
do trabalhador, condição notoriamente frequente no País.

Trabalhadores envolvidos na “demolição” de edifícios 
com MCA também estão potencialmente expostos a níveis ele-
vados (BEAUDRY et al., 2008). Isso coloca os trabalhadores de 
construção civil envolvidos em operações de demolição e de desa-
miantagem em categoria de risco muito elevado, o que obriga os 
empregadores a cumprir um protocolo de higiene bastante rígido 
em favor de sua proteção respiratória. Segundo a legislação na-
cional, o limite de tolerância ocupacional, ou seja, o nível máxi-
mo de concentração de fibras de amianto a que os trabalhadores 
podem estar expostos é de 2,0 f/cm3. Este nível estabelecido pela 
legislação é ainda muito superior ao encontrado fora dos locais de 
trabalho, geralmente inferior a 0,001 f/cm3.

No passado, era comum que trabalhadores “carregassem” 
amianto para casa nas roupas ou no cabelo, resultando na 
exposição incidental de membros da família e seu consequente 
adoecimento (ANDERSON et al., 1979; CASE; SEBASTIEN, 
1989). Há relatos dessa ocorrência no Brasil, compilados em 
estudo etnográfico sobre trabalhadores da Eternit de Osasco (SP) 
e seus familiares (MAZZEO, 2020). Atualmente, algo assim não 
só é condenável eticamente (devido ao amplo reconhecimento 
do risco implicado), como também é inaceitável em termos 
normativo-legais. Há, portanto, motivos de sobra para prevenir 
essas situações.
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Manipulação criteriosa dos MCA com o devido rigor 
técnico, aderência a boas práticas de higiene ocupacional (tais 
como proteção respiratória adequada, vestimenta de trabalho 
própria, contenção de aerodispersóis por umidificação da opera-
ção de corte, destinação apropriada dos rejeitos de obras), e se-
guimento clínico-epidemiológico (proservação ou “follow-up”) 
dos trabalhadores envolvidos nessas operações são algumas das 
importantes premissas para a efetiva proteção à saúde dos traba-
lhadores e para prevenção das doenças relacionadas ao amianto, 
tanto neles quanto em seus familiares ou pessoas de seu convívio, 
quando (indevida e involuntariamente) expostas.

A vigilância epidemiológica dos expostos é tarefa usual-
mente atribuída a autoridades de saúde pública e tem como objeti-
vo acompanhar aqueles trabalhadores que se expuseram, em base 
sistemática prospectiva, pois muitos casos de agravos ocupacio-
nais relacionados ao amianto são insidiosos e pode levar décadas 
até que apresentem manifestações clínicas, exibindo sinais e sinto-
mas claros (BAUR, 2016). Tal acompanhamento se dá por meio de 
avaliações periódicas de saúde realizadas por médicos habilitados 
e envolve comumente a prescrição de exames específicos, muitos 
dos quais de alta complexidade, o que geralmente requer centros 
médicos adequados e boa expertise em pneumologia ocupacional 
(DELVA et al., 2017).

4. O processo de remoção

O processo de remoção de MCA é complexo e deve ser 
precedido de amplo estudo e planejamento, de modo a não acar-
retar liberação de fragmentos da fibra e acidentes relacionados ao 
trabalho de remoção. Como cada edificação tem suas peculiari-
dades, tais como detalhes arquitetônicos, tempo de construção, 
condições de manutenção, local de instalação, forma de utiliza-
ção, entre outros, cada situação demandará plano específico.

Levando em conta a quantidade e variedade de formas 
de utilização do amianto, é possível encontrar MCA em residên-
cias, escolas, estabelecimentos de saúde, comércio e edificações 
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para os mais diversos fins. Portanto, há que se fazer inventários 
sobre a presença de MCA em diversos ambientes. No Capítulo 2, 
assim como no Anexo II, são indicados locais, artefatos e compo-
nentes com potencial de conter amianto.

Todo MCA oferece risco, ainda que potencial, portanto é 
necessário um programa de gerenciamento de riscos. O gerencia-
mento dos MCA envolve a identificação dos locais onde estão ins-
talados, sua quantificação, extensão, tipo, estado de conservação e 
todas as informações necessárias para a tomada de decisão. É um 
processo contínuo de acompanhamento do seu estado e, sempre 
que necessário, reparo, enquanto estiver instalado, como mostra 
a Figura 3.

Identificação
de MCA

(registro de amianto)

Monitoramento
e revisão da eficácia
do plano de gestão

do amianto

Disposição para lidar
com quaisquer 

acidentes,
incidentes e 
emergências

Identificação de 
medidas para garantir 

que qualquer risco 
de exposição a MCA 

seja controlado

Avaliação de risco
de quaisquer MCA

(registro de amianto)

Figura 3 – Gerenciamento dos MCA
Fonte: adaptado de Health and Safety Authority (2013).

4.1  Decisão sobre a retirada de materiais conten-
do amianto (MCA)

A decisão de remover ou não os MCAs passa por cri-
térios técnicos e legais. Do ponto de vista técnico, o processo de 
decisão é determinado com base na avaliação de riscos e fatores 
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como estado e tipo de material (conservação e danos, liberação de 
fibras), acesso, tempo de exposição etc.

Se o material não estiver em bom estado ou não for 
possível mantê-lo em condições seguras, é necessário planejar  
e realizar sua remoção. Contudo, se o risco de remoção impli-
car em uma exposição maior que o da manutenção do MCA ins-
talado, medidas adicionais devem ser adotadas para encapsular,  
segregar e sinalizar o material, até que possa ser removido de ma-
neira segura.

O desprendimento de fibras dependerá, além de seu es-
tado de conservação, do processo de fabricação do MCA. O risco 
é diretamente proporcional à possibilidade de desprendimento de 
fibras, a chamada friabilidade. O MCA friável é aquele que possui 
fibras fracamente ligadas, que se desprendem com grande facili-
dade, como o material que foi conformado através de processos 
de revestimento do tipo spray. Já o MCA não friável possui fibras 
fortemente ligadas (Quadro 1).

Quadro 1 – Risco de desprendimento de fibras de amianto
Material Comportamentos das fibras

Isolamento/revestimentos 
com materiais contendo 
amianto (solto/flocado/
poeiras/resíduos)

Elevado desprendimento de fibras de 
amianto quando manuseado

Fibrocimento/Pavimentos 
vinílicos ou termoplástico

Baixo desprendimento de fibras de 
amianto quando manuseado

Fonte: adaptado de Fernandes (2018).

Cumpre destacar que a identificação do MCA nem 
sempre é imediata. Assim, quando o material for suspeito de ter 
amianto, ele deve ser considerado como tal ou uma amostra deve 
ser recolhida para análise em laboratório. Em ambas as situações 
devem ser adotadas medidas de proteção para trabalhos com 
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MCA. O processo de coleta de amostra envolve risco de liberação 
de fibras e deve ser executado atendendo aos requisitos de preven-
ção da exposição.

De acordo com a legislação local, mesmo sendo proibido 
o uso do amianto em novas instalações, sua remoção pode não 
ser obrigatória. No Brasil, o município de Florianópolis (SC), por 
meio da Lei n° 10.607, de 11 de setembro de 2019, estabeleceu a 
remoção das instalações de amianto nos prédios de administração 
direta e indireta, uma decisão inédita no país.

Quando se estabelece a obrigatoriedade de remoção de 
MCA de instalações existentes, é necessário definir uma ordem, 
baseada em critérios de prioridades, como os apresentados pela 
Administração Central do Sistema de Saúde de Portugal (ACSS, 
2008).

Os riscos que os MCA representam decorrem de vários 
fatores, em especial a quantidade e o tipo de fibra, a friabilidade, 
o estado de conservação do material e a exposição e circulação de 
ar no ambiente (BOIXEREU et al., 2006). Buscando agregar os 
fatores de intensidade dos riscos de exposição ao amianto, a ACSS 
(2008) propõe um método de avaliação de riscos baseado no es-
tado de conservação do MCA, na sua friabilidade e no tempo de 
exposição das pessoas.

Quadro 2 – Escalas do método de avaliação de riscos
Estado de conservação do material (CM)

Bom 1 Encontra-se em bom estado de conservação, não 
apresenta risco de liberação de fibras

Razoável 2 Estado de conservação razoável

Mau 3 Encontra-se bastante deteriorado, apresentando risco 
de liberação de fibras

Friabilidade do material (FM)
Não 

friável 1 O material não é friável

Friável 3 O material é friável

(...)
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Tempo de exposição ao material (TE)

Baixo 1 Compartimento usado raramente pelos ocupantes  
do edifício

Alto 2 Compartimento com permanência prolongada  
de ocupantes no edifício

Fonte: adaptado de ACSS (2008).

Deve-se multiplicar os valores de conservação do mate-
rial (CM) pela friabilidade do material (FM) e o tempo de exposi-
ção ao material (TE):

Pontuação = CM × FM × TE

Com o resultado desta equação, deve-se enquadrar ao 
risco do Quadro 3.

Quadro 3 – Pontuação para enquadramento do risco
Pontuação Risco

1 Reduzido

2–4 Moderado

≥ 6 Elevado
Fonte: adaptado de ACSS (2008)

No Anexo IV, é possível encontrar dois exemplos da apli-
cação das escalas do método de avaliação de riscos.

Quando são encontrados materiais com possibilidade 
de conter amianto, a tomada de decisão sobre como proceder é 
sempre muito complexa, por conta dos vários aspectos envolvi-
dos, tais como as condições do material, os requisitos técnicos 
necessários ao trabalho, as normas e leis vigentes, a expertise dos 
profissionais envolvidos, entre outros. Objetivando facilitar tais 
decisões, o Anexo III apresenta um fluxograma elaborado pelos 
autores a partir de referências nacionais e internacionais.

(...)
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4.2  Avaliação das condições da edificação e de seu 
entorno

Uma das etapas iniciais do processo de desamiantagem 
é conhecer detalhadamente a edificação em que haverá a remo-
ção do MCA7. Para tanto, deverá ser feita vistoria detalhando as 
condições da edificação que contém telhas e caixas d’agua de ci-
mento-amianto (Figura 4), bem como abordando outros tipos de 
MCA, dado que o amianto também foi usado num amplo espec-
tro de aplicações.

Figura 4 – Telhas de fibrocimento e caixas d’água  
encontradas nas edificações

Fonte: Fundacentro – Denilson José da Silva
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4.2.1 Telhas

Na vistoria, deve-se verificar as condições do telhado, 
suas dimensões, sua estrutura de sustentação – se de metal, ma-
deira ou outro material. Se a estrutura for de madeira, a fixação 
das telhas pode ser por pregos ou parafusos; se for metálica, pro-
vavelmente as telhas serão fixadas através de “ganchos pescado-
res”. Verifica-se também o estado de conservação destes pontos de 
fixação, se poderão ser removidos por ferramentas manuais (mar-
telos, pés de cabra, chaves de boca) ou se precisarão ser cortados 
por estarem muito oxidados.

Nesta vistoria também será averiguado como é a estru-
tura abaixo do telhado, pois pode ser um galpão com estrutura 
exposta ou um local com laje ou forro de madeira ou policlore-
to de vinila (PVC). Para cada caso, as técnicas de remoção e os 
riscos derivados do trabalho deverão ser avaliados e definidos. 
Por exemplo, se for um galpão com telhado exposto, há um risco 
importante de quedas de altura a ser considerado, e a técnica de 
remoção das telhas só poderá ser realizada por meio de guindas-
tes, plataforma de trabalho aéreo ou descida das telhas amarradas 
com cordas. Cada técnica tem suas vantagens em termos de tem-
po de serviço, riscos associados ao trabalho, custos etc.

Um ponto importante a ser vistoriado é o estado de con-
servação da estrutura do telhado, que pode ser precário e não su-
portar o peso dos trabalhadores e dos acessórios. Também devem 
ser analisadas a existência e a resistência dos pontos de fixação 
de estruturas de apoio e do sistema de proteção individual contra 
quedas (SPIQ) e do sistema de proteção coletiva contra quedas 
(SPCQ), como preconiza a Norma Regulamentadora (NR) 35.

Dependendo do tipo de edificação, pode haver sob o 
telhado laje ou forro, como na cobertura de uma escola. Se houver 
uma laje, os trabalhadores poderão trabalhar sobre sua superfície, 
reduzindo a possibilidade de queda de altura e facilitando muito 
a movimentação. Se abaixo do telhado houver um sistema de 
forro, seja de madeira, PVC ou outro material, os riscos de queda 
serão mais significativos, o processo de trabalho mais demorado e  
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as medidas de proteção deverão ser avaliadas e adaptadas para 
esta realidade.

Outra questão importante em relação à existência de laje 
ou forro é a possibilidade de umidificação do processo. As telhas 
de amianto podem, dependendo de seu estado de manutenção, 
ser friáveis, ou seja, soltar fibras. As fibras na parte superior das te-
lhas, muitas vezes, já foram levadas pelo vento, no entanto, na sua 
parte inferior, as fibras desprendidas certamente se acumularão 
sobre o forro ou a laje. Para evitar sua dispersão, recomenda-se 
utilizar um processo de umidificação dos locais onde há poeira 
com fibras de amianto. Se for um sistema com laje, é mais fácil 
umidificar, porém, se for um local com forro de madeira ou PVC, 
este processo tende a ser um pouco mais difícil, pois pode dani-
ficar o forro e outras instalações. Uma variável importante a ser 
considerada é a presença de fiação elétrica, que pode restringir o 
uso de processos de umidificação no local.

4.2.2  Caixas d’água

Um componente contendo amianto bastante presente 
nas edificações são as caixas d’água. Na vistoria deve ser verifi-
cado o local de instalação, o estado de conservação e a forma de 
retirada mais segura deste componente. Por exemplo, se a caixa 
d’água estiver sob o telhado, apoiada sobre a laje, parte da estru-
tura da sustentação das telhas (ripas e caibros) deverão ser remo-
vidos para sua retirada. No entanto, se a caixa d’água estiver ins-
talada numa torre de alvenaria com laje superior, deverá haver a 
demolição de parte da estrutura para possibilitar o acesso antes 
de sua retirada. Outra questão a ser analisada é se a retirada será 
manual ou mecânica – pelo uso de máquinas, como guindastes. 
Isto dependerá de uma série de fatores, como o tamanho da cai-
xa d’água, sua localização, a possibilidade de acesso de máquinas, 
custos envolvidos etc.

4.2.3  Outros tipos de MCA

Deve ser avaliada ainda a existência de amianto em outras formas 
de utilização, tais como em painéis, placas, revestimento térmico 
ou acústico etc. (Figura 5). Apesar de, no Brasil, não serem tão 
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comuns quanto as telhas e as caixas d’água, há que se verificar se 
há registro documental e detectar sua presença durante a vistoria. 
O Capítulo 2 e o Anexo II indicam diversas formas de utilização 
do amianto e sua localização nas edificações. Caso sejam encon-
trados, deverão ser objeto de análise para a tomada de decisões, 
como explicado no item 4.1 e apresentado no Anexo III deste guia.

divisórias

forro

piso

Figura 5 – Na sequência, representação de forro, divisórias e piso suspenso

Além dos aspectos aqui apresentados, na vistoria deverão 
ser elencadas todas as características da edificação, inclusive seu 
entorno, seus acessos, sua vizinhança, as características socioeco-
nômicas da região e todo e qualquer aspecto que seja relevante 
para a planificação dos trabalhos de remoção. A vistoria deverá 
ser documentada através de relatório técnico, com uso de imagens 
e vídeos que possam subsidiar todo o planejamento e execução 
dos trabalhos.
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4.2.4 Identificação de MCA

A identificação da presença do amianto pode ser com-
plexa, mesmo no caso de caixas d’água e telhas, ainda que no Bra-
sil a rotulagem de MCA seja obrigatória de acordo com o anexo 
12 da NR 15 pela Portaria DSST nº 1, de 1991. Além desses ma-
teriais de uso mais comum, o amianto pode estar agregado em 
painéis e placas, sendo praticamente impossível sua identificação 
visual. Na falta de informações a respeito da presença de amian-
to, é necessária a realização de análises laboratoriais. Para uma 
análise mais detalhada, a equipe de avaliação da edificação deve 
se valer de todos os meios possíveis, tais como entrevistas com 
empregados mais antigos, pesquisa documental nos arquivos de 
compras da empresa, rastreamento das características do produto 
a partir de informações contidas nos painéis e placas, tais como 
marca, modelo, entre outros.

Como se trata de materiais muitas vezes bastante anti-
gos, é possível que os dados que permitiriam seu rastreamento 
não existam ou não estejam disponíveis, seja pelo seu estado de 
conservação, pela falta de documentação ou pela total ausência de 
informações sobre quando e como o material foi instalado. Nesses 
casos, estes elementos devem ser tratados como MCA e todas as 
precauções necessárias para seu manuseio devem ser tomadas.

4.3 Definição do plano de trabalho de remoção

Após a análise criteriosa sobre as estratégias para manu-
tenção ou retirada dos MCA de uma edificação, como indicado 
no Anexo III, caso a decisão seja de retirar todo o material ou ape-
nas partes dele, o processo deverá ser minuciosamente elaborado. 
A partir dos dados obtidos na vistoria e das exigências estabele-
cidas pelo ambiente, deve ser elaborado um plano de trabalho de 
remoção do MCA e das demais atividades do canteiro de obras.
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O plano de trabalho7 deve ser o mais abrangente e de-
talhado possível, elaborado a partir de uma análise de riscos, de 
modo a prever o “passo a passo” seguro do processo. Tal docu-
mento deve contemplar todas as etapas da obra, desde a desmo-
bilização inicial do local e isolamento de área até os últimos aca-
bamentos e a entrega final da edificação. Deve também detalhar 
os acessos ao canteiro de obras, a localização das áreas de apoio, a 
movimentação de material, as máquinas, equipamentos e técnicas 
utilizadas para o trabalho, os projetos dos sistemas de proteção 
coletivos e individuais, o processo e o conteúdo programático de 
capacitação, inclusive os diálogos diários de segurança e todos as 
demais questões necessárias para o desenvolvimento do trabalho.

Tal plano deve conter, minimamente8:

• Dados gerais sobre a edificação onde os trabalhos serão 
executados;

• Autorizações e licenças para o trabalho;

• Descrição da edificação (tipo, finalidade, estrutura, deta-
lhes construtivos etc.);

• Descrição detalhada do tipo de MCA e sua localização;

• Projeto de isolamento de área perigosa e indicação das 
pessoas autorizadas a acessar tal área;

7 De acordo com o anexo 12 da NR 15, antes de iniciar os trabalhos de remoção e/ou 
demolição, de acordo com o empregador e/ou contratado, em conjunto com a repre-
sentação dos trabalhadores, um plano de trabalho deverá ser elaborado, especificando 
as medidas a serem tomadas, inclusive as destinadas a: a) proporcionar toda proteção 
necessária aos trabalhadores; b) limitar o desprendimento da poeira de asbesto no ar; e 
c) prever a eliminação dos resíduos que contenham asbesto. Um aspecto importante é a 
descontaminação dos trabalhadores envolvidos, ferramentas e equipamentos, a área de 
remoção e demais áreas que possam ser contaminadas, devendo todos os detalhes ser 
considerados e tratados no plano.
8 Lista elaborada pelos autores, com base em Comitê de Altos Responsáveis da Inspeção 
do Trabalho (2006) e (PEREZ; PASSOS; DOMINGUES, 2013).



32

• Informações dos trabalhadores com permissão de traba-
lho, indicando suas atividades e o tipo e carga horária da 
capacitação a que estiveram submetidos;

• Detalhamento da tarefa de retirada do MCA, descrevendo 
metodologia, ferramentas e todas as etapas, inclusive acon-
dicionamento e o transporte até o local de armazenagem;

• Descrição e detalhamento do trabalho que será realizado, 
como demolição, retirada, manutenção, reparação, desti-
nação de resíduos etc.;

• Descrição das medidas preventivas que serão utilizadas 
para evitar a geração e dispersão de fibras de amianto 
no ambiente e seu entorno, como enclausuramento, 
umidificação etc., bem como para limitar a exposição dos 
trabalhadores;

• Detalhamento da instalação das novas caixas d’água, te-
lhas, ou outro material a ser substituído, que não conte-
nham amianto;

• Máquinas e equipamentos utilizados na obra;

• Programa de capacitação dos trabalhadores;

• Projeto dos sistemas de proteção coletiva e individual;

• Layout do canteiro de obras, identificando os acessos, os 
locais de armazenagem e a unidade de descontaminação;

• Cronograma detalhado das atividades na obra;

• Descrição das condições impeditivas de trabalho;

• Análise dos riscos relacionados ao amianto e ao local de 
trabalho, tais como riscos com eletricidade, gás, vapor, 
incêndio, máquinas, trabalho em altura, descrevendo as 
medidas de prevenção e controle;
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• Detalhamento dos processos de remoção, acondiciona-
mento, armazenamento provisório e transporte até o ater-
ro industrial para produtos perigosos;

• Indicação do aterro para produtos perigosos para onde o 
amianto será encaminhado, bem como a logística neces-
sária para esta atividade;

• Organização do processo de descontaminação de mate-
riais e equipamentos utilizados no trabalho;

• Projeto do vestiário específico para entrada e saída dos 
trabalhadores, para descontaminação adequada;

• Descrição das obras finais e acabamentos na edificação;

• Forma de liberação do canteiro de obras e entrega técnica 
da obra.

O plano de trabalho deve ser de responsabilidade de um 
profissional legalmente habilitado, conforme determina a NR 18. 
Profissional legalmente habilitado é aquele previamente qualifi-
cado e com registro no conselho de classe competente. A partici-
pação de representantes dos trabalhadores não só é salutar, mas 
obrigatória, conforme preconiza a legislação. É importante tam-
bém consultar os trabalhadores experientes para se certificar de 
que a avaliação dos riscos e o plano de trabalho são realistas.

O isolamento de área determinará que somente pessoas 
autorizadas, equipadas, capacitadas e com estado de saúde ade-
quado adentrem o canteiro de obras. Para tal, o perímetro de iso-
lamento deve levar em conta a possibilidade de dispersão de fibras 
de amianto, o risco de acidentes com máquinas, equipamentos, 
instalações elétricas e materiais diversos oriundos do trabalho de-
senvolvido. A autorização de acesso deverá ser formal e especifi-
car claramente o tipo de trabalho autorizado para o trabalhador.
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As edificações devem, por regra, serem isoladas, não per-
mitindo a entrada de pessoas não autorizadas, de modo a redu-
zir ao máximo o número de expostos aos riscos das atividades de 
construção civil, em especial a remoção de MCA. Por exemplo, se 
a retirada da cobertura será executada numa escola, esta deverá 
ser feita nas férias escolares, visando não expor os estudantes aos 
riscos inerentes ao canteiro de obra. No entanto, em se tratando, 
por exemplo, de uma edificação vertical de vários andares onde 
somente a cobertura será reformada, ou de uma área grande onde 
haverá trabalho apenas numa parte específica, é possível isolar so-
mente uma área pontual. Neste caso, medidas adicionais de segu-
rança deverão ser tomadas, garantindo que não haja possibilidade 
de contaminação dos demais trabalhadores do local.

O layout do canteiro de obras, que fará parte do plano 
de trabalho, deverá identificar e delimitar os acessos à obra, os 
locais de armazenagem, as áreas de vivência e a área de desconta-
minação dos trabalhadores. As áreas de vivência compreendem as 
instalações sanitárias, vestiários, refeitório, entre outras áreas de 
apoio, no entanto, sua localização não poderá ser no interior das 
áreas delimitadas por risco de contaminação com amianto.

A área de descontaminação de trabalhadores deve ficar 
junto ao perímetro de isolamento e consiste num ambiente divi-
dido em três seções distintas (Figura 6):

• Área suja: local onde o trabalhador retira as roupas e equi-
pamentos de proteção individual (EPI) contaminados 
com amianto, colocando em recipiente de descarte (ma-
cacão e máscara respiratória) e de lavagem (botas, luvas, 
capacete e óculos);

• Área de lavação: local com chuveiro, para o trabalhador 
tomar banho;

• Área limpa: local onde o trabalhador colocará roupas  
limpas.
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Figura 6 – Áreas de descontaminação dos trabalhadores – esquema de uma 
unidade de descontaminação com o trabalhador nos diversos módulos área 

suja (vermelha), unidade de descontaminação (amarelo) e área limpa(verde), 

Tanto as áreas de vivência quanto a área de descontami-
nação poderão ser construídas especificamente para o trabalho no 
canteiro de obras, ser dispostas em contêineres específicos para 
este fim ou poderão utilizar instalações já existentes na edificação. 
Nesta última opção deverá haver um cuidado especial por se tratar 
de uma adaptação, que pode ser feita, mas que deverá passar por 
uma análise criteriosa. Por exemplo, a área de descontaminação 
não pode estar junto ao vestiário dos trabalhadores não autori-
zados. Além disso, caso opte-se por usar instalações já existentes,  
a área de descontaminação deverá estar junto ao perímetro da 
área de risco. 
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O planejamento dos trabalhos deve contemplar também 
as condições atmosféricas adversas. Não é possível trabalhar, por 
exemplo, com chuva na remoção de telhados. Não é seguro, tam-
pouco, o trabalho na presença de vento, mesmo que moderado, na 
movimentação de telhas de cimento-amianto, haja vista o risco de 
quedas. Além disso, o vento também ajudará a dispersar as fibras 
de amianto presentes no local, colocando em risco os trabalhado-
res e a vizinhança.

Apesar do plano de trabalho ser para a retirada do MCA, 
é importante que as obras complementares também estejam des-
critas. Por exemplo, após a retirada das telhas de amianto, o te-
lhado deverá ser refeito com outro tipo de telha, provavelmente 
com o auxílio de máquinas, equipamentos e sistemas de proteção 
coletiva e individual usados na remoção. Da mesma forma, rufos, 
calhas e outros acessórios deverão ser instalados. É importante, 
para a continuidade segura do processo, que o plano de trabalho 
contemple também estas etapas.

Quando do término dos trabalhos de remoção dos mate-
riais contendo amianto, o canteiro de obras do espaço destinado 
à remoção deverá ser limpo e organizado, retirando os possíveis 
fragmentos de fibra. Por exemplo, se houve uma troca de telha-
do com a presença de um forro, certamente haverá partículas de 
amianto sobre esta estrutura. De modo a eliminar qualquer res-
quício de amianto, é importante que a parte superior do forro seja 
completamente aspirada com aspirador de pó industrial com fil-
tro High Efficiency Particulate Air (HEPA). Neste caso, o filtro do 
aspirador também deverá ter descarte especial.

4.4 Máquinas e equipamentos necessários ao tra-
balho de remoção de MCA

O processo de remoção de telhas e caixas d’água, MCA 
mais encontrados no Brasil, poderá ocorrer de várias formas. A 
escolha deverá ser feita pela equipe responsável pelo plano de re-
moção seguindo uma série de condições, como o tipo de estrutura 
a ser trabalhada, as massas a serem transportadas, a altura dos 



37

locais de trabalho, o layout do canteiro de obras etc. Numa edifi-
cação térrea, é possível que a retirada das telhas seja por meio de 
cordas ou mesmo entregue manualmente a outro trabalhador no 
piso abaixo. No entanto, se for um edifício de vários andares ou 
um galpão com pé direito alto, possivelmente o uso de guindaste 
se fará necessário.

Outro critério importante é o tipo de máquina existente 
na construtora e a facilidade ou dificuldade de locação de máqui-
nas na região onde se localiza a edificação. O acesso e as manobras 
dessas máquinas no canteiro de obras também fazem parte dos 
critérios de escolha do método de remoção do MCA.

Dentre todos os processos possíveis, o grupo responsável 
pela elaboração do plano de trabalho deverá escolher aquele que 
mais convém à empresa responsável pela obra, desde que respei-
te os preceitos de segurança dos trabalhadores, da vizinhança e  
do meio ambiente necessários à manipulação de MCA.

O critério de escolha dependerá também do tamanho da 
obra. Se for uma obra de maior porte, na qual uma das etapas será 
a substituição das telhas de amianto, as máquinas e equipamentos 
utilizados no restante da obra poderão ser utilizados para o traba-
lho de remoção. Neste caso, se na obra já houver uma grua, guin-
daste ou mesmo um andaime fachadeiro, este poderá ser utilizado 
para auxiliar na remoção das telhas.

Os andaimes fachadeiros (Figura 7) são estruturas que 
servem de apoio no trabalho em fachadas, paredes ou mesmo por 
toda a edificação, o chamado envelopamento de fachada. Utiliza-
dos normalmente em trabalhos de maior monta, estes andaimes 
podem ser um apoio importante na retirada de telhas, painéis e 
outros dispositivos.

As gruas (Figura 8) também poderão estar presentes em 
canteiros de obras para atuação em outros trabalhos, possibilitan-
do seu uso na remoção das telhas, caixas d’água e outros materiais.
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Figura 7 – Andaime fachadeiro

Figura 8 – Grua
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As plataformas de trabalho aéreo (PTA) (Figura 9) são 
máquinas que possuem uma estação de trabalho, conhecida como 
cesto ou plataforma, que se sustentam em sua base através de es-
truturas metálicas articuladas e/ou com acionamento hidráulico, 
que se eleva para atingir locais elevados, levando um ou mais tra-
balhadores e seus equipamentos, e auxiliando na retirada de ma-
terial. Neste caso, as PTA podem ser utilizadas em galpões ou es-
truturas sem forro, onde o trabalhador, para retirar as telhas, não 
precisa ficar sobre o telhado, mas sim no interior da plataforma, 
aumentando a segurança. As plataformas podem também auxiliar 
na própria retirada das telhas.

Figura 9 – Plataformas de trabalho aéreo

Há diversos tipos de andaimes usados na construção 
civil, dentre eles os tubulares, sobre cavaletes e os portáteis. Os 
andaimes tubulares (Figura 10) são estruturas bastante úteis na 
construção civil e podem ser utilizados nos processos de remoção 
de MCA. Os principais pontos a serem observados na utilização 
destes andaimes são seu estado de conservação, sua plataforma de 
trabalho, sistemas de guarda-corpo e rodapé, acesso, nivelamento 
e estabilidade. Podem ainda ser usados no acesso lateral aos te-
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lhados, na retirada de painéis laterais e diversos outros tipos de 
trabalhos que não podem ser realizados no nível do piso.

Os andaimes tipo cavalete (Figura 11) são estruturas de 
uso individual e podem também ser empregados na retirada de 
tetos falsos e divisórias. Nos serviços em que é necessária a ele-
vação do piso para trabalho em forros, os andaimes sobre cavale-
tes são usados formando uma base única que se estende ao longo 
de toda a área de trabalho. Normalmente tal solução é utilizada 
quando há execução de outros serviços além da retirada de forros 
e divisórias.

Figura 10 – Andaime tubular (torre)
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parede

parede

Figura11 – Sistema de elevação de piso com andaime cavalete

Os guindastes (Figura 12) também são utilizados na re-
moção de telhas, podendo ser armazenadas e retiradas em blocos. 
Neste caso, as telhas poderão ser colocadas em paletes, encapsu-
ladas e amarradas no próprio telhado para serem transportadas 
pelo guindaste ou deslocadas para o piso térreo para o processo 
de encapsulamento.

Importante destacar que, para a retirada de caixas d’água, 
não poderão ser utilizados PTA, andaimes fachadeiros ou retirada 
manual. Especificamente neste último caso, em edificações térreas 
e em se tratando de recipientes menores, as caixas d’água poderão 
ser deslocadas de forma manual. Para a retirada de caixas d’água, 
o correto é, na maioria das vezes, o uso de guindastes ou gruas.
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Figura 12 – Guindaste

Outro equipamento importante no auxílio à retirada 
de telhas são as plataformas de movimentação em telhados, que 
podem ser construídas no próprio local ou adquiridas prontas, 
com o cuidado de sempre respeitar a resistência da estrutura do 
próprio telhado (Figura 13). Tais estruturas são importantes na 
movimentação, impedindo que o trabalhador tenha que andar so-
bre as terças de fixação das telhas, prática insegura que resulta em 
muitos acidentes.

Figura 13 – Plataformas de movimentação em telhados
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A NR 18 possibilita o uso de sistemas de redes de prote-
ção contra quedas de altura, o que pode ser muito adequado para 
as substituições de telhados. Dois sistemas em especial podem 
ser úteis neste tipo de atividade, o tipo S e o tipo T. O sistema de 
redes tipo S (Figura 14) é constituído por uma rede na horizontal, 
instalada abaixo da zona de trabalho, que tem como objetivo re-
ter a queda dos trabalhadores. O sistema T (Figura 15) é compos-
to por uma estrutura metálica que suporta uma rede em forma 
de plataforma de proteção, utilizado na proteção da periferia da 
edificação.

Figura 14 – Sistema de proteção tipo S
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Figura 15 – Sistema de proteção tipo T

A indústria da construção civil tem ainda uma série de 
máquinas, equipamentos e sistemas de proteção coletivos que po-
deriam ser descritos, tais como os acessos temporários de madei-
ra, sistemas de guarda-corpo e rodapé, proteção de aberturas em 
vãos em edificações, entre outros. Apesar de não serem objeto de 
aprofundamento neste guia, os demais equipamentos, máquinas e 
sistemas de proteção coletiva deverão integrar o plano de traba-
lho, caso sejam utilizados.

A escolha de quais máquinas, equipamentos e sistemas 
de proteção a serem utilizados vai depender de diversos fatores 
que devem ser levados em consideração na elaboração do plano 
de trabalho. Alguns dos dispositivos aqui apresentados são de uso 
simultâneo incompatível ou não razoável. Por exemplo, as redes 
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de proteção dificultam o trabalho por baixo do telhado, prejudi-
cando, em muitos casos, o uso de plataformas de trabalho aéreo. 
O uso de andaime fachadeiro torna desnecessária a utilização de 
sistema de redes tipo T, ou seja, o grupo responsável pela defini-
ção do plano de trabalho deverá optar, entre as várias alternati-
vas possíveis, quais são as mais viáveis em termos de segurança, 
praticidade e produtividade, que apresentam, portanto, o melhor 
custo-benefício para aquele trabalho.

4.5 Remoção de MCA de alto risco

Os MCA friáveis, ou seja, aqueles com alto risco de des-
prendimento de fibras, foram pouco utilizados no Brasil. Contu-
do, é possível encontrá-los em aplicações como painéis, portas 
corta-fogo, forros falsos e isolamentos acústicos. Ainda que seu 
emprego seja pouco comum no contexto nacional, serão feitas al-
gumas considerações em relação aos cuidados no manuseio des-
ses tipos de MCA.

A remoção de MCA de alto risco deve ser realizada em 
uma zona confinada, com pressão negativa e monitoramento de 
ar. Essa zona deve ser o mais hermética possível, a fim de evitar 
a contaminação da área externa, em caso de falha da unidade de 
pressão negativa. Os métodos de remoção devem evitar o des-
prendimento de fibras, por isso recomenda-se preferencialmente 
a aplicação de técnicas como spray úmido ou saturação e injeção 
de água, que, no entanto, não dispensam o uso de equipamento de 
proteção respiratória (EPR). O método a seco só deve ser utiliza-
do se o método de spray úmido oferecer outros riscos, por exem-
plo, quando houver condutores elétricos energizados.

4.5.1 Método de spray úmido

Consiste em aplicar um spray fino de água no MCA para 
garantir que toda a superfície do amianto fique saturada e que o 
escoamento seja minimizado. O método é indicado para super-
fícies ou materiais finos e porosos. O amianto deve ser mantido 
molhado durante a remoção e, para um umedecimento mais rá-
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pido do artefato, um agente umectante, por exemplo detergente, 
pode ser adicionado à água. Deve ser usado um spray fino, con-
sistente, de baixa pressão e controlado manualmente (Figura 16). 
Para áreas menores, um pequeno frasco de spray de água pode ser 
suficiente (Figura 17). Em todos os casos, a água deve ser utiliza-
da na forma de névoa para minimizar o potencial de geração de 
poeira respirável.

Figura 16 – Pulverizador  
por bombeamento

Figura 17 – Pulverizador manual

Quando úmido, o MCA adquire uma consistência pasto-
sa, podendo ser removido com o uso de ferramentas manuais. O 
amianto friável umedecido, após retirado, deve ser imediatamente 
acondicionado em plástico resistente, devidamente rotulado e se-
lado junto com quaisquer pequenas seções removidas conforme o 
amianto é cortado. Recomenda-se o uso de aspirador de pó com 
filtro HEPA em conjunto com o método de spray úmido. O aspi-
rador HEPA deve ser utilizado antes de umedecer o amianto para 
coletar qualquer poeira espalhada.

A ordem de remoção, quando houver mais de um tipo 
de MCA, deve ser sempre de cima para baixo, a fim de impedir a 
recontaminação das superfícies limpas, ou seja, primeiro o teto, 
depois as paredes e finalmente o chão.
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4.5.2 Método de saturação e injeção de água
Indicado para MCA como guarnições de tubagens, ma-

teriais mais espessos (ex.: revestimentos pulverizados), bem como 
impermeáveis, (ex.: painéis isolantes pintados). Consiste na in-
jeção de água ou uma solução à base de água em baixa pressão 
(3,5 bar) diretamente no amianto. Requer treinamento específico 
em relação ao processo e ao uso do equipamento. O amianto é 
embebido pela injeção de água ou outros agentes umectantes por 
meio de um aplicador apropriado que consiste em uma cabeça de 
injeção com vários orifícios laterais ou saídas através das quais se 
injeta a água ou o agente umectante (Figura 18). Para garantir que 
o amianto seja saturado e não apenas lavado por uma passagem 
de líquido, devem ser feitos orifícios ou cortes no revestimento 
externo – procedimento que também requer aplicação de método 
para supressão das poeiras, podendo ser o spray úmido.

A imersão deve ser feita antes da remoção. A quantidade 
de água ou agente umectante e o tempo de embebição dependem 
da espessura do MCA, do seu acesso e da localização dos furos. 
Importante assegurar tempo suficiente para que, ao retirar, todo o 
material esteja embebido e as fibras não sejam suspensas. O MCA 
saturado deve então ser removido em seções, colocado em um 
recipiente devidamente rotulado, lacrado e descartado como no 
método de spray.

Figura 18 – Sistema para injeção de água
Fonte: Safe Work Austrália (2020).
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Em todo o processo de remoção de amianto de alto risco, 
o material removido deve ser colocado imediata e cuidadosamente 
em sacos plásticos. Esses não devem ser enchidos completamen-
te, a fim de permitir o perfeito fechamento: realizado de forma 
cuidadosa, evitando propelir ar para fora e, consequentemente, 
propagar as fibras. Em seguida, deve-se colocar o saco fechado e 
rotulado em outro saco de plástico resistente e transparente.

5. Sinalização

No universo da segurança e saúde no trabalho, a sinali-
zação representa elemento fundamental, que visa a prevenção dos 
acidentes ao alertar para a presença de riscos às pessoas. Em am-
bientes de trabalho, a sinalização possibilita a identificação de má-
quinas, ferramentas, agentes químicos, riscos de quedas, impactos 
etc. Num canteiro de obras, certamente haverá extensa sinalização 
indicando os riscos presentes naquele local.

Como o objeto deste guia são os aspectos relacionados 
ao amianto, os apontamentos a seguir serão direcionados aos re-
quisitos de sinalização em ambientes de desamiantagem. As de-
mais sinalizações obrigatórias em canteiros de obras não serão 
abordadas aqui. Na verdade, a sinalização relacionada ao processo 
de desamiantagem vem complementar aquela que já estaria regu-
larmente no canteiro de obras.

Um dos primeiros aspectos a serem considerados na si-
nalização de desamiantagem é o isolamento da área. O objetivo 
do isolamento é impedir que pessoas não autorizadas adentrem 
nos locais com risco de contaminação pelo desprendimento das 
fibras de amianto. No estudo do isolamento deve ser levado em 
consideração o tipo de área a ser demarcada, por exemplo, se fo-
rem áreas livres, é possível que a demarcação seja feita com uso de 
fitas zebradas (Figura 19). No entanto, em áreas mais especificas, 
provavelmente a melhor solução será o uso de anteparos rígidos 
sinalizados (Figura 20).
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Figura 19 – Sinalização por fita

Figura 20 – Anteparos de isolamento

A sinalização de advertência aos riscos do amianto tam-
bém devem estar presentes no canteiro de obras. A informação 
deve ser clara e distribuída de modo que seja visível a todos.
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Remoção
de

Amianto

RESPEITAR AS NORMAS
DE SEGURANÇA

Respirar a poeira de
amianto é perigoso

para a saúde

Não permaneça no
local depois do 

trabalho

A
CONTÉM FIBRAS DE AMIANTO,

EVITAR A PRODUÇÃO DE
POEIRAS, RISCO DE DOENÇAS

PULMONARES E CANCERÍGENAS

PERIGO

Figura 21 – Exemplo de sinalização de advertência para amianto

Outro tipo de sinalização importante é aquela referen-
te às emergências, indicando rotas de fuga, chuveiros, locais de 
primeiros socorros etc. A Figura 22 exemplifica este modelo de 
sinalização de segurança.

Figura 22 – Símbolos de sinalização de emergência
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6. Equipamento de Proteção Individual (EPI)

Além da organização do canteiro de obras, do plano 
de trabalho e do uso de máquinas, equipamentos e sistemas de 
proteção coletiva, os trabalhadores também deverão usar equipa-
mentos de proteção individual, conforme determinação das boas 
práticas em segurança e saúde e em atendimento à legislação e às 
normativas técnicas. A NR 6 estabelece os critérios quanto à ne-
cessidade e obrigatoriedade do uso de EPI9.

Na na Figura 23 são apresentados alguns EPI de uso 
obrigatório na remoção de MCA, como EPR, luvas, macacão e 
calçado de segurança.

Figura 23 – Equipamentos de proteção individual para trabalhos  
com MCA não friáveis

9 Ver item 6.3 da NR 6: https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/
orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/
normas-regulamentadoras/nr-06.pdf

https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/nr-06.pdf
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/nr-06.pdf
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/nr-06.pdf
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Dependendo das características do trabalho desenvolvi-
do, outros EPI poderão ser necessários, tais como protetor auri-
cular, no caso de ruído, e cintos de segurança para trabalhos em 
altura. Outra questão importante é que o macacão pode causar 
desconforto térmico ao trabalhador, principalmente em locais 
com temperaturas elevadas. Uma solução que pode minimizar 
este problema e proporcionar mais conforto é não usar o unifor-
me por baixo do macacão. Também deve ser avaliada a possibi-
lidade de se vestir calças mais finas, menos pesadas, bem como 
camisetas de malha neste tipo de situação.

Para trabalhos com MCA friáveis, a análise de riscos e o 
plano de trabalho poderão determinar EPI específicos, tais como 
as máscaras respiratórias com filtros, respirador facial total ou res-
pirador com suprimento de ar (Figura 24).

Ar mandado

Figura 24 – Exemplos  de equipamentos proteção respiratória: I – peça semi-
facial com filtro; II – peça facial com filtro; III – máscara autônoma;  

IV – linha de ar com peça facial inteira.

I II

III IV
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Os trabalhos somente poderão se iniciar com os traba-
lhadores portando todos os EPIs especificados de acordo com a 
obra, como os descritos anteriormente. No final do turno, os tra-
balhadores deverão passar pela área de descontaminação, retiran-
do seus EPIs, colocando o macacão no recipiente de descarte e de-
positando luvas, óculos, botas e capacete no recipiente de lavagem 
de EPI. Como esse ambiente ainda contém fragmentos de amian-
to, é recomendável que o trabalhador tome banho utilizando a 
máscara, a fim de que as fibras na vestimenta sejam removidas 
e não se dispersem no ar quando o EPR for removido, evitando 
que o trabalhador venha a aspirá-las. Após o banho, o trabalhador 
descarta a máscara em recipiente próprio e coloca roupas limpas.

Em relação à proteção contra quedas de altura, devem 
ser atendidos os princípios determinados pela NR 35, pelas nor-
mas técnicas nacionais e internacionais, assim como pela boa 
técnica de engenharia. Alguns preceitos básicos sobre quedas de 
altura deverão ser levados em conta quando da elaboração do 
plano de trabalho.

Um primeiro aspecto importante é que todo traba-
lho em altura deve ser feito por trabalhador autorizado: aquele 
capacitado, cujo estado de saúde foi avaliado por especialista e 
considerado apto para exercer a atividade, assim como que tenha 
anuência formal da empresa, ou seja, autorização oficial para exe-
cutar tais trabalhos.

No planejamento das atividades com risco de queda de 
altura, o plano de trabalho deve ser desenvolvido respeitando a 
seguinte hierarquia: medidas que evitem o trabalho em altura, 
como a retirada das telhas sobre uma laje; medidas que eliminem 
as quedas de altura, como o uso de sistemas de proteção coletiva; 
e medidas que minimizem os efeitos da queda de altura, como o 
uso de cintos de segurança e redes de proteção.

Quanto às medidas que minimizam os efeitos da queda, 
há que se levar em consideração alguns aspectos importantes para 
assegurar a integridade física do trabalhador. Isso significa garan-
tir que o impacto transmitido a seu corpo numa queda deve ser 
de, no máximo, 6 kN (quilonewtons), aproximadamente 600 kg. 
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Para isso, o conjunto de retenção de quedas é composto por cinto 
de segurança, um dispositivo de conexão e ancoragem, e outros 
acessórios, tais como os absorvedores de energia

Figura 25 – Conjunto de retenção de quedas

Três fatores se destacam no projeto adequado de um sis-
tema de retenção de quedas. O primeiro é o fator de queda, que 
representa a distância que o trabalhador cai até ser seguro pelo 
sistema de proteção individual. A boa técnica determina que o fa-
tor de queda deve ser o menor possível e isso é alcançado fixando 
o dispositivo de conexão o mais alto possível, reduzindo assim a 
altura da queda.

O segundo fator é a absorção de energia durante a queda, 
representado pelos absorvedores de energia. Tais dispositivos são 
acoplados entre o cinto de segurança e o dispositivo de conexão, 
sua função é limitar a força de impacto transmitida ao trabalha-
dor pela dissipação da energia cinética. O terceiro fator que deve 
ser levado em conta é a zona livre de queda, conceituada pela NR 
35 como a região compreendida entre o ponto de ancoragem e o 
obstáculo inferior mais próximo contra o qual o trabalhador pos-
sa colidir em caso de queda, tal como o nível do chão ou o piso 
inferior (Figura 26).
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Figura 26 – Fatores de queda

O objetivo deste guia não é se aprofundar nos assuntos 
relacionados às quedas de altura, de modo que foram indicadas 
apenas informações básicas sobre os sistemas de proteção. A 
equipe responsável pelo plano de trabalho deverá aprofundar não 
somente esta, mas todas as questões inerentes ao trabalho de re-
moção dos materiais contendo amianto, atendendo a boa técnica, 
as normas e os regulamentos necessários à garantia do trabalho 
seguro e saudável para os envolvidos no processo, assim como da 
segurança da vizinhança, dos transeuntes e do meio ambiente.

Fator de queda ≈ 0

Fator de queda ≈ 1

Fator de queda ≈ 2
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7. Remoção, acondicionamento e destinação 
de MCA

No processo de remoção, as telhas, as caixas d’água, pai-
néis ou quaisquer peças de grande dimensão devem ser retiradas 
intactas, sem quebras ou perfurações acondicionadas imediata-
mente envolvidas por duas camadas de polietileno (Figura 27),  
ou em sacos impermeáveis. Após embalados, os materiais devem 
ser devidamente rotulados, conforme estabelece o anexo 12 da 
NR 15 (figura 29).

Figura 27– Acondicionamento de peças por duas camadas de polietileno, 
fixadas com cintas. Fonte: Fernanda Giannasi

Os resíduos quebrados devem ser acondicionados em big 
bags (Figura 28) de modo a evitar a exposição a fibras de amian-
to transportadas pelo ar. Os big bags devem ser de polietileno, 
para serviço pesado e de 200 µm (espessura mínima), com não 
mais que 1200 mm de comprimento e 900 mm de largura (SAFE 
WORK AUSTRALIA, 2020).
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Figura 28 – Acondicionamento em big bags

De acordo com NR 15, os materiais de amianto deve-
rão ser etiquetados com a letra minúscula “a” ocupando 40% da 
área total da etiqueta e com os dizeres: “Atenção: contém amianto”, 
“Respirar poeira de amianto é prejudicial à saúde” e “Evite risco: 
siga as instruções de uso” (Figura 29).

Figura 29 – Rotulagem para MCA
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Para minimizar o risco de avarias e auxiliar o manuseio, 
os sacos de resíduos de amianto devem ser preenchidos até a me-
tade (dependendo do peso dos itens) e devem ser umidificados 
antes da cuidadosa retirada do excesso de ar presente em seu inte-
rior, de forma que não provoque a liberação de poeira.

A superfície externa de cada saco deve ser limpa para 
retirar qualquer poeira aderente antes que o saco seja levado da 
área de trabalho de remoção de amianto. Imediatamente após o 
processo de descontaminação, deve ser ensacado duplamente fora 
das áreas de remoção de amianto.

O processo de acondicionamento do material pode ser 
feito sobre a própria estrutura, caso ela tenha resistência mecânica 
e espaço físico disponível para tal operação. Em seguida, transpor-
ta-se o material acondicionado por guindastes para o solo. Outra 
possibilidade é a movimentação do material até o solo, onde será 
acondicionado e armazenado para descarte.

Após a retirada e acondicionamento adequado dos ma-
teriais contendo amianto, estes deverão ser estocados provisoria-
mente pelo menor tempo possível e depois encaminhados para 
aterros industriais específicos. Conforme Resolução n° 348/2004 
do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), os materiais 
contendo amianto são classificados como classe D e devem ser en-
caminhados para aterros industriais que tenham condições e sejam 
autorizados à destinação de resíduos perigosos. A Associação Bra-
sileira de Normas Técnica (ABNT) por meio da norma brasileira 
(NBR) 10004/2004, também enquadra tais resíduos como perigo-
sos, merecendo maior atenção por parte do administrador, uma 
vez que devem ser dispostos em aterros industriais devidamente li-
cenciados. Tais aterros sanitários devem ter registro no Ministério 
do Trabalho e Previdência, conforme determinação do anexo 12  
da NR 15.

É importante ressaltar que as tratativas com o aterro 
sanitário para produtos perigosos devem ser feitas antecipada-
mente, de modo que toda a logística esteja definida e o material 
não fique armazenado provisoriamente por muito tempo. Assim, 
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o processo de descarte deve fazer parte do plano de trabalho, in-
cluindo todas as etapas, cronograma, responsáveis e demais itens 
necessários ao cumprimento do processo de acondicionamento, 
armazenagem e remoção definitiva de MCA do canteiro de obras.

Os veículos que transportam MCA devem estar devida-
mente sinalizados, segundo Resolução Nº 5.947, de 1º de junho 
de 2021.  A ABNT NBR-7500 estabelece os critérios técnicos re-
ferentes aos rótulos de risco e painéis de segurança, entre outros. 
(Figura 30).

Figura 30 - Caminhão com sinalização de segurança conforme NBR 7500 
para transporte de MCA e sinalização para veículos que transportam amianto 

Em caso de acidente, a área deve ser isolada, e todo o 
material reembalado dentro de normas de segurança, sob a res-
ponsabilidade da empresa transportadora (BRASIL, 1995).
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8. Capacitação

As vistorias para inventário dos MCA, o plano de tra-
balho detalhado do processo para sua remoção, o emprego de 
máquinas e equipamentos de boa qualidade e adequados para o 
trabalho a ser realizado, a instalação das proteções coletivas, o for-
necimento de EPI, as ordens de serviço são todos elementos im-
portantes para a realização segura da desamiantagem, não expon-
do as pessoas e o meio ambiente aos riscos. No entanto, para que 
o planejamento seja executado com precisão, é fundamental que 
os trabalhadores tenham condições de avaliar os riscos, conhecer 
profundamente o ambiente e a forma segura da execução de suas 
tarefas, assim como seus direitos e deveres.

Tal condição somente será alcançada por meio de pro-
cessos de capacitação bem planejados, que possibilitem ao traba-
lhador conhecer o ambiente de trabalho, os riscos, a forma como 
a desamiantagem foi concebida, os sistemas de proteção coletiva e 
individual disponíveis, as máquinas e equipamentos empregados 
e os procedimentos operacionais.

É necessário, portanto, que a equipe envolvida seja 
devidamente capacitada e familiarizada com as atividades. Um 
programa de capacitação deve conter, no mínimo:

• Informações sobre os riscos à saúde decorrentes do amian-
to; incluindo o efeito agravante do fumo;

• Exames médicos;

• Relação dos MCA presentes naquela edificação;

• Operações que podem resultar em exposição ao amianto;

• Necessidade de preparação do local (para evitar obstrução 
e contaminação de dutos, aberturas, sistemas de ar etc.);

• Necessidade das medidas de prevenção e redução da ex-
posição ao amianto e sua forma de propagação;
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• Práticas de trabalho seguras que minimizam a exposição, 
incluindo técnicas de controle;

• Métodos de remoção que serão utilizados (passo a passo 
da desamiantagem);

• Uso de equipamentos e ferramentas utilizados no processo;

• Equipamento de proteção individual, avaliações de risco e 
instruções de trabalho;

• Equipamento de proteção respiratória: seleção e uso ade-
quado;

• Cuidado e manutenção adequados do equipamento  
 proteção individual e equipamento de proteção respira-
tória;

• Procedimentos para descontaminação pessoal;

• Descontaminação de equipamentos e ferramentas;

• Descontaminação do local;

• Procedimentos de emergência no local da remoção do 
amianto, cobrindo diversos cenários, e não apenas a ex-
posição às fibras;

• Eliminação de resíduos, acondicionamento correto, rotu-
lagem de todos os resíduos; e

• Transporte de resíduos de amianto para aterro licenciado.
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Anexo II Produtos e materiais suspeitos de conter amianto

Exemplos de Materiais e produtos que contém amianto no mundo

Produtos e mate-
riais suspeitos de 
conterem amianto

Função comum Onde se aplica

Revestimento apli-
cados à pistola

Isolamento térmico 
e acústico, proteção 
contra incêndio e 
condensação

Em estruturas de aço, em edifícios 
antigos, em barreiras corta-fogo apli-
cadas em forros ou paredes.

Revestimento  
de pisos

Resistência mecâni-
ca contra desgastes

Em pavimentos, aplicados em mantas 
ou placas (ex. vinílico e hidráulico)

Materiais de enchi-
mento

Isolamento térmico 
e acústico

Em sótãos, dutos de ventilação, cai-
xas de ar de paredes duplas, porta 
corta-fogo, argamassa para fixação de 
equipamentos elétricos

Guarnições, emba-
lagens e gaxetas 

Isolamento térmico 
e vedação

Em tubulações e caldeiras (exemplo: 
manta de amianto para isolamento 
térmico em caldeiras a vapor); vasos 
de pressão, selantes resistentes ao 
calor/fogo (gaxetas de isolamento em 
juntas de tubagens que podem estar 
revestidas de materiais como cimen-
to, selagem de caldeiras e tubulação 
de retirada dos gases, bem como 
revestimento em cabos elétricos de 
dupla isolação); argamassa para as-
sentamentos ou revestimento de alve-
naria e em instalações sujeitas a altas 
temperaturas

(...)
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Exemplos de Materiais e produtos que contém amianto no mundo

Produtos e mate-
riais suspeitos de 
conterem amianto

Função comum Onde se aplica

Revestimentos de 
paredes e tetos

Proteção contra in-
cêndios, isolamento 
térmico e acústico, 
trabalhos gerais de 
construção

Em tubulações, barreiras ou portas 
corta-fogo, painéis sanduíche, divisó-
rias, placas para tetos, revestimento 
de forros, sistema de pisos flutuantes, 
tintas texturizadas e em elementos 
metálicos estruturais.

Revestimentos em 
sistemas de cober-
turas

Isolamento térmico 
e proteção contra 
intempéries

Em mantas e membranas (manta 
líquida) de impermeabilização, telhas 
e calhas.

Revestimentos e 
acondicionamento 
de materiais

Isolamento térmico 
e acústico, proteção 
contra incêndio em 
geral, isolamento 
térmico e elétrico 
de equipamentos 
elétricos

Elementos em composição com ma-
teriais cerâmicos, metálicos ou poli-
méricos, revestimentos de paredes e 
coberturas (ex.: gesso acartonado), 
revestimento de materiais combustí-
veis, estruturas laminadas resistentes 
ao fogo e isolamento de tubos  
corrugados.

Exemplos de Materiais e produtos que contém amianto no mundo

Produtos e mate-
riais suspeitos de 
conterem amianto

Função comum Onde se aplica

Revestimento apli-
cados à pistola

Isolamento térmico 
e acústico, proteção 
contra incêndio e 
condensação

Em estruturas de aço, em edifícios 
antigos, em barreiras corta-fogo apli-
cadas em forros ou paredes.

Revestimento  
de pisos

Resistência mecâni-
ca contra desgastes

Em pavimentos, aplicados em mantas 
ou placas (ex. vinílico e hidráulico)

Materiais de enchi-
mento

Isolamento térmico 
e acústico

Em sótãos, dutos de ventilação, cai-
xas de ar de paredes duplas, porta 
corta-fogo, argamassa para fixação de 
equipamentos elétricos

Guarnições, emba-
lagens e gaxetas 

Isolamento térmico 
e vedação

Em tubulações e caldeiras (exemplo: 
manta de amianto para isolamento 
térmico em caldeiras a vapor); vasos 
de pressão, selantes resistentes ao 
calor/fogo (gaxetas de isolamento em 
juntas de tubagens que podem estar 
revestidas de materiais como cimen-
to, selagem de caldeiras e tubulação 
de retirada dos gases, bem como 
revestimento em cabos elétricos de 
dupla isolação); argamassa para as-
sentamentos ou revestimento de alve-
naria e em instalações sujeitas a altas 
temperaturas

(...)

(...)
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Exemplos de Materiais e produtos que contém amianto no mundo

Produtos e mate-
riais suspeitos de 
conterem amianto

Função comum Onde se aplica

Fibrocimento
Revestimento de 
paredes e proteção 
contra intempéries

Em cobertura de paredes e forros 
de tetos, proteções de lareiras, pisos 
flutuantes, revestimentos, produtos 
moldados pre-fabricados (ex.: caixi-
lhos de janelas, paver para calçadas, 
cisternas e tanques, coletores e tu-
bulação de esgotos e incêndio, dutos 
de ventilação, calhas e eletrodutos, 
divisórias em edifícios, painéis deco-
rativos, chapas perfiladas para  
coberturas).

Produtos betumi-
nosos

Impermeabilização 
e revestimento

Em coberturas, tubos de queda, fel-
tros betuminosos e impermeáveis 
para coberturas, placas semi-rigidas 
para coberturas, impermeabilização 
de caldeiras e tubos para escoamento 
pluvial, em mantas de isolamento tér-
mico para paredes exteriores.

Mastiques e selantes Impermeabilização Em selagens de janelas e de pisos.

Plásticos reforçados
Revestimento, 
proteção contra-
-choque

Em painéis plastificados, batentes de 
janelas.

Fonte: Adaptado de ACSS (2008).

(...)
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Anexo III Fluxograma para tomada de decisão sobre MCA
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Anexo IV Aplicação das escalas do método de ava-
liação de riscos do MCA

Exemplo 1: um estúdio com revestimento acústico com 
aplicação por spray (friável) tem uma atividade laboral de 8 horas 
diárias. Em inspeção foi constatado que o estado de conservação 
é razoável.

Conservação do material (CM): razoável = 2

Friabilidade do material (FM): friável = 2

Tempo de exposição ao material (TE): prolongada = 3

Aplicando a equação:

Pontuação = CM × FM × TE (2 × 2 × 3) = 12

Como a pontuação foi ≥ 6, de acordo com Quadro 3, o 
risco é enquadrado como alto.

Exemplo 2: uma caixa d’água (não friável) instalada em 
um forro de escola, em inspeção foi constatado que apresenta bom 
estado de conservação. O tempo de permanência pelos ocupantes 
é baixo, o local (forro) é isolado.

Conservação do material (CM): bom = 1

Friabilidade do material (FM): não friável = 1

Tempo de exposição ao material (TE): compartimento 
raramente usado pelos ocupantes do edifício = 1

Aplicando a equação:

Pontuação = CM × FM × TE (1 × 1 × 1) = 1

Como a pontuação é 1, de acordo com o Quadro 3, o 
risco é enquadrado como baixo.
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Anexo V Recomendações de EPI para trabalhadores 
expostos ao amianto 

Até 2 fibras/cm³ Respirador com peça semifacial com filtro P2 
ou peça semifacial filtrante.

Até 10 fibras/cm³

Respirador com peça semifacial com filtro P3.
Respirador motorizado com peça semifacial e 
filtros P2.
Linha de ar de demanda com peça semifacial 
e pressão positiva.

Até 100 fibras/cm³

Respirador com peça semifacial inteira com 
filtro P3.
Linha de ar de fluxo contínuo com peça facial 
inteira.
Linha de ar de demanda.
Máscara autônoma de demanda.

Até 200 fibras/cm³

Respirador motorizado com peça facial intei-
ra e filtro P3.
Linha de ar fluxo contínuo com peça facial 
inteira.
Linha de ar de demanda com peça facial intei-
ra e pressão positiva.
Capuz ou capacete motorizado com filtro P3.
Linha de ar fluxo contínuo com capuz ou ca-
pacete.

Mais que 200 fi-
bras/cm³

Linha de ar fluxo contínuo com peça fa-
cial inteira e cilindro de escape.
Linha de ar de demanda com peça facial 
inteira, pressão positiva e cilindro de es-
cape.
Máscara autônoma de demanda com 
pressão positiva.

Fonte: (TORLONI, 2016)
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