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A questão do amianto no Brasil 
 

O país é um dos maiores produtores do tão temido e questionado material, que é proibido em 66 países 

rando para a substituição do amian-

to. Desde o ano de 2005 a Associa-

ção Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) normatizou a tecnologia 

para uso de fibras alternativas. 

Além de eficientes, esse tipo de 

fibra é reconhecida como segura à 

saúde. Segundo o Internacional 

Green Building Council, o Brasil já 

ocupa a quarta posição no ranking 

mundial de construções sustentá-

veis, atrás dos Estados Unidos, 

China e Emirados Árabes. Um pro-

duto onde o amianto pode ser 

encontrado é a caixa d’água. Esses 

reservatórios são feitos a partir de 

um material chamado fibrocimento 

que pode conter o amianto em sua 

composição. Hoje em dia, já estão 

disponíveis algumas alternativas 

sintéticas, como o fibrocimento 

composto com fios de PVA (poliálcool 

vinílico) e PP (popipropileno), fibras 

reconhecidas pelo Ministério da 

Saúde como seguras. 

 O PVC e o PP são 100% 

recicláveis, o que facilita e barateia o 

descarte dos produtos de fibroci-

mento. Já os produtos que contém 

amianto possuem um processo 

diferenciado e com altos custos, pois 

entram na categoria D, de resíduos 

perigosos.  

REPORTAGEM Por Ana Gabriela Garcia 

O 
 amianto é uma fibra mine-

ral natural bastante utiliza-

da na indústria de constru-

ção civil devido sua grande 

disposição na natureza, baixo custo e 

suas propriedades físico químicas, 

como resistência a altas temperatu-

ras, boa qualidade isolante, durabili-

dade, flexibilidade entre outras. O 

amianto branco é um dos tipos mais 

usados, mas é proibido na maioria 

dos países industrializados devido 

aos riscos para a saúde. Outras 

formas de amianto – o azul e o 

marrom – são proibidos em todo o 

mundo.  Por ser um produto que 

oferece riscos ao meio ambiente, a 

indústria brasileira vem se prepa-
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Países em que o uso do amianto é proibido.  


