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AMIANTO

• Asbesto/amianto:
� Mineral metamórfico formado por silicatos de variada composición.

� Estrutura fibrosa, aspecto sedoso e máis ou menos flexible

� Propiedades máis importantes: 

� Elevado punto de fusión

� baixa conductividade térmica.



AMIANTO

1. Grupo serpentina (fibras curvadas):
a) Crisótilo ou asbesto branco. Son fibras flexibles finas e sedosas, resiste á 

calor pero non aos ácidos, é doado de fiar e constitúe o 90% de todos os 
asbestos.

2. Grupo anfíboles (fibras rectas):
a) Crocidolita ou asbesto azul. É moi resistente aos ácidos. Úsóuse para 

fibrocementos e carcasas de baterías.

b) Amosita ou asbesto marrón. Resiste aos ácidos e á calor. Utilízouse para 
illamentos.

c) Antofilita fibroso. Escasa produción.

d) Tremolita fibroso. Escasa produción



Todas as variedades de amianto caracterízanse pola súa
incombustibilidade, por seren bos illantes térmicos, a súa
resistencia a altas temperaturas, ao paso da electricidade,
á abrasión e aos microorganismos.

Estas propiedades, xunto co seu baixo custe fixeron del un
elemento moi útil na construción e na industria en xeral e
explican a grande utilización deste material ao longo do
século XX.

AMIANTO



AMIANTO: un pouco de historia

• A comezos do século XX diferentes investigacións médicas comezaron a atopar relación 
entre inhalar cantidades importantes de amianto e o e o cáncer de pulmón.

• A comezos do século XX Ludwig Hatshek (Austria) inventou un proceso no que se 
mesturaban fibras de amianto con cemento. Como o amianto ía durar sempre, bautizou 
o proceso como “eternit”, e comezou a vender a patente a empresas de todo o mundo, 
moitas adoptaron o nome de “Eternit”. 

• Nos anos 60 comprobouse que incluso a niveis moi baixos o amianto xeraba graves problemas de 
saúde.

• A asbestose estaba recollida no “Decreto de enfermidades profesionais”  do ano 1947

• A OM de 21 de xullo de 1982 establece valores límite para 8 h/día: 2 fibras/ cm3

• En España aparece no 1984 o Regulamento para os traballos con risco de amianto: primeiras 
prohibicións

1938: Estudio epidemiológico en 
EEUU y 1ª recomendación sobre 
el límite de exposición laboral de 
5 millones de partículas/pie 
cúbico en EEUU 

175 partículas/cm3 RAMINP  
ANO 1961



U.S. Gelogical Survey

2015 Minerals Yearbook

U.S. Department of the Interior
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2015 Actualmente hay cerca de 125 millones de personas expuestas al asbesto en su 
lugar de trabajo en el mundo. 

Se estima que a nivel global cada año mueren como mínimo 107.000 personas 
por cáncer de pulmón, mesotelioma y asbestosis debidos a la exposición 
ocupacional al asbesto

El asbesto es uno de los carcinógenos ocupacionales más importantes. 

Además, cerca de 400 defunciones se han atribuido a exposiciones no 
ocupacionales al mismo

Todas las variedades de asbesto provocan cáncer en el hombre

Europa: 47.000 muertes por año relacionadas con el 
amianto (accidentes de tráfico 25.000 a 30.000). 



Cánceres relacionados co amianto 
recoñecidos en España entre os 

anos 1978-2011: 164

Entre 2007 – 2011:

•1.297 mortes en España por mesotelioma
(925 homes e 372 mulleres). 

Só 50 recoñecidos

•101.906 mortes por cáncer de bronquio e 
pulmón (86.093 homes  e 15.813 mulleres). 
Estímase que un 4 % 4.076 teñen a causa na
exposición laboral ao amianto: 3.444 
homes e 633 mulleres). 

Só 47 cánceres de pulmón relacionados co 
amianto recoñecidos neste período (ningún
recoñecido en mulleres)

International Journal of Occupational and Environmental Health
Volume 21, Issue 1 (January–March 2015), pp. 31-39





NTP 1006:  Materiales con amianto en viviendas: guía práctica (I) 



Os efectos dependen

Do tamaño da fibra PERSISTENCIA (tipo de amianto: 
maior cos anfíboles (+ 

persistencia)

Da dose

AMIANTO: mecanismos de acción

Deposítanse nas bifurcacións da 
árbore tráqueo-bronquial e poden
chegar aos sacos alveolares:

•Epitelio �Tecido conectivo: actívase a resposta 
inflamatoria e actívanse os fibroblastos. Lesións
celulares, danos cromosómicos, alteracións
bioquímicas:

• Asbestose
• Cáncer

Algunhas fibras chegan ao 
leito  capilar  e vasos linfáticos 
do instersticio pulmonar

Son transportadas á pleura e 
ao peritoneo

O crisótilo
rómpese en 
fibras máis

pequenas no 
interior do 

pulmón

Todas as 
enfermidades do 
amianto teñen un 

período de 
latencia longo: 

entre 10 e 40 anos.

Todas as 
variedades de 
amianto son 
canceríxenas

Anfíboles 
> contido

en Fe

Fibras 
rectas



• DERRAME PLEURAL BENIGNO

• FIBROSE PLEURAL

• ATELECTASIA REDONDA O SÍNDROME DE BLESOVSKI

• FIBROSE PULMONAR DIFUSA OU ASBESTOSE

• FIBROSE PERICÁRDICA

• CÁNCER DE PULMÓN: asbesto + tabaco → 50 X

• MESOTELIOMA

• CÁNCER DE LARINXE

• cáncer de ovario  (vínculo claro)

• Tumores ganstrointestinais: farinxe, esófago, estómago, 
colon e recto (asociación positiva)

Enfermidades/patoloxías relacionadas co amianto:

IARC

Asbestose: dependencia da dose
Cáncer: maior incidencia a maior dose, non hai umbral seguridade



O asbesto é o principal causante de todos os 
tipos 

de mesotelioma

Outras causas poden ser:
Exposición a erionita (fibra natural)
Radiacións ionizantes terapéuticas

Menor evidencia:
Exposición a fibras cerámicas artificiais

Partida de vacinas para a polio administradas 
entre 1955 e 1963 contaminadas co

papovirus
SV40 (55)





COL·LEGI D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE
BARCELONA.

Prospección sobre la presencia de amianto o
de materiales que lo contengan en edificios.
Institut d’Estudis de la Seguretat. Fundación para la
Prevención de Riesgos Laborales. Diciembre de 2001.

Estudo realizado en 2001 en Cataluña

Investigación. Compilación de datos: inventariado de 

empresas que manufacturaban, comercializaban ou

colocaban produtos (primeiros 80 anos do século XX)

Cantidade, forma, edificios afectados



RD 396/2006:

− Obxecto: Protexer aos traballadores durante os traballos, previr
tales riscos

− Afecta por igual a todas as variedades de amianto

− Ámbito: todos os traballos nos que se manipulen MCA, sempre
que exista risco de liberación de fibras (lista)

AMIANTO: exposición laboral



AMIANTO: fontes de exposición laboral

Intencionada: Necesidade de manipular ou intervir sobre materiais que 
o conteñen en diferentes traballos (artigo 3.1 RD 396/2006)

Non intencionada: consecuencia doutros traballos. Identificación dos
MCA � primeiro paso para evitar exposicións innecesarias ou
inadvertidas por descoñecemento da presenza destes materiais



Profesionais que poden estar expostos:
− Implicados na manipulación intencionada de, 

MCA: desamiantado, mantemento, tratamento 
de residuos, demolición de construcións

− Traballadores da construción, de empresas de 
demolición e derrubamentos

− Electricistas

− Instaladores de sistemas de calefacción

− Carpinteiros

− Persoal de mantemento

− Teitadores

− Outros oficios nos que haxa que acceder aos 
ocos do tellado, a ocos baixo paneis e outras 
zonas escondidas similares…

AMIANTO: exposición laboral actual

Exposicións
inadvertidas





Obxectivo :
evitar as exposicións 

inadvertidas



Facilidade dos MCA para 
liberar fibras: Friabilidade

Materiais friables, alta capacidade para 
liberar fibras ao ambiente: pódense 
romper, esmiuzar, ou reducirse a po

simplemente coa presión da man, ou co
roce do aire etc.

Materiais non friables: pouca capacidade
de liberar fibras ao ambiente, amianto 

fortemente retido nunha matriz.  O deterioro pode converter 
os materiais non friables en 

friables

Agresividade da intervención, 
Método de traballo

Medidas preventivas















Para non te poñer en perigo ou poñer en perigo a outros:

Debes saber identificar aqueles materiais que poderían 
conter amianto

Debes ter coñecementos básicos sobre como manipular 
estes materiais para non cometer imprudencias

Formación



O seguinte “edificio 
tipo” ten moitas 
posibilidades de 
conter MCA:

•Construído ou reformado entre 
1965-1985

•Estrutura: piares e vigas de 
aceiro

•Uso do edificio:  pública 
concorrencia (oficinas, hospitais, 
hoteis, teatros, cinemas...)

•Que contén instalacións de: 
calefacción central, produción 
centralizada de auga quente 
sanitaria, talleres, fornos

É moito máis probable que conteña materiais con amianto que liberan fibras con facilidade  (proxectados, calorifugados, 
cartóns e placas prefabricadas) 












