
MAIS DE UMA DÉCADA A 
PRESERVAR O AMBIENTE 



DESCONTAMINAÇÃO 
E REMOÇÃO DE 
AMIANTO 

A BioVia dispõe de pessoal com formação e o equipamento de 
proteção individual e coletiva necessário a uma correta remoção 
de materiais com amianto, tendo no seu currículo inúmeros 
trabalhos em todo o território nacional. 

Todos os trabalhos, assim como o 
transporte e gestão dos respetivos 
resíduos de construção e demolição 
gerados, são efetuados ao abrigo do 
Decreto-Lei nº 266/2007 de 24 de 
Julho e segundo as normas da 
Portaria nº 40/2014 de 17 de 
Fevereiro. 
 

Mesmo para locais de difícil acesso a BioVia está preparada para 
trabalhar em total segurança. 

Unidade móvel para descontaminação de 
amianto 



O QUE É O 
AMIANTO? 

O AMIANTO é uma fibra mineral natural que existe em 
abundância na natureza e que pelas suas propriedades 
físico-químicas, nomeadamente a sua elevada 
resistência mecânica e térmica, foi largamente utilizada 
na indústria. 
 

Amianto na forma 
de minério 
silicatado  

Fibras de crisólito ao 
microscópio 

           Onde o podemos encontrar? 
 

- Em telhados , revestimentos de coberturas e 
paredes; 
- Como material isolante em condutas de 
aquecimento e cabos eléctricos; 
          - Em pavimentos; 
          - Em elementos pré-fabricados 

 constituídos por fibrocimento. 
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QUAIS OS RISCOS 
ASSOCIADOS AO 
AMIANTO? 
 

 O amianto é cancerígeno. 
 
 O efeito da exposição aos materiais com amianto só se 

sente muitos anos depois. 
 
 A degradação dos materiais com amianto aumenta 

significativamente o risco para a saúde. 
 

 Fibras muito finas (0,01 a 3µm) têm tendência a 
permanecer longo tempo em suspensão no ar. 
 

 O risco de efeitos para a saúde cresce com o tempo de 
exposição. 
 



QUAIS OS RISCOS 
ASSOCIADOS AO 
AMIANTO? 
 

Doenças comuns provocadas pelo amianto 

Asbestose  
(lesão do tecido 

pulmonar) 

Cancro do  
pulmão 

Mesotelioma 
(cancro da pleura 
ou do peritoneu) 

http://jairwpr.files.wordpress.com/2012/08/amianto1.gif


COMO ACTUA A 
BIOVIA? 
 

Contacto do 
cliente:  

abertura do 
processo 

Obtenção de plantas 
e fotografias / visita 

Avaliação do estado de 
degradação dos 

materiais:  
amianto friável ou não 

friável 

Envio de proposta 
técnica e financeira da 

BIOVIA 

Adjudicação da 
proposta 

Elaboração do 
plano de 

trabalhos de 
riscos especiais 

e pedido ao 
ACT 

Início dos 
trabalhos 

Análise ao ar 
ambiente e remoção 

dos materiais com 
amianto 

Acondicionamento e 
identificação dos 
resíduos gerados 

Transporte dos resíduos  
para destino final 

licenciado 

Análise ao ar 
ambiente após  

trabalhos 

Envio de toda 
a 

documentação 
ao cliente: 
fecho do 
processo 

Fase de avaliação Fase de preparação Fase de execução 



ALGUNS EXEMPLOS DE 
TRABALHOS JÁ REALIZADOS 



MAIO A JULHO 2004 

-Remoção dos resíduos de amianto 

(20.000 m2); 

- Obra com 14 pessoas em 

permanência; 

- Elaboração dos vários manuais e 

procedimentos seguidos na operação; 

- Obra realizada dentro do prazo 

e sem acidentes / incidentes  

de trabalho. 

DESCONTAMINAÇÃO 
E REMOÇÃO DE 
AMIANTO NA 

FÁBRICA DE CABOS 
D’AVILA 

 



Novembro 2005 a Março 2006  

 

 
-Limpeza e remoção de resíduos de 

amianto em 3.000 m2; 

- Obra com 11 pessoas em 

permanência; 

- Elaboração dos vários manuais e 

procedimentos seguidos na 

operação; 

- Remoção das estruturas 

metálicas; 

- Obra realizada dentro do prazo e 

sem acidentes / incidentes de 

trabalho. 

DESCONTAMINAÇÃO E 
REMOÇÃO DE AMIANTO 

NA SAINT-GOBAIN 
(FIGUEIRA DA FOZ) 



DESCONTAMINAÇÃO 
E REMOÇÃO DE 

AMIANTO DE UMA 
PARTE DA AKZO-

NOBEL (COIMBRA) 
 JANEIRO A MARÇO 2006 

-Remoção dos resíduos de amianto 

(800m2) e outros resíduos perigosos 

(300 ton.); 

- Obra com 5 pessoas em permanência; 

- Elaboração dos vários manuais e 

procedimentos seguidos na operação; 

- Obra realizada dentro do prazo e sem 

acidentes / incidentes de trabalho. 



-Remoção dos resíduos de amianto 

(1.200m2); 

- Obra com 6 pessoas em 

permanência; 

- Elaboração dos vários manuais e 

procedimentos seguidos na operação; 

- Obra realizada dentro do prazo 

e sem acidentes / incidentes  

de trabalho. 

DESCONTAMINAÇÃO 
E REMOÇÃO DE 

AMIANTO NO HOTEL 
SANA NAS 

AMOREIRAS 
 OUTUBRO 2008 



    Março 2010  

 

 
-Limpeza e remoção de resíduos de 

amianto em 200 m2; 

- Obra com 3 pessoas em permanência; 

- Elaboração dos vários manuais e 

procedimentos seguidos na operação; 

- Remoção das estruturas metálicas; 

 

- Obra realizada dentro 

do prazo e sem 

acidentes / incidentes 

de trabalho. 

DESCONTAMINAÇÃO 
E REMOÇÃO DE 
AMIANTO NA 

ESCOLA EB1 DE 
CAMARÕES - SINTRA 



    Fevereiro 2011 

 

 -Limpeza e remoção de resíduos de 

amianto em 200 m2; 

- Obra com 5 pessoas em 

permanência; 

- Elaboração dos vários manuais e 

procedimentos seguidos na operação; 

- Remoção das estruturas metálicas; 

 

- Obra realizada 

dentro do prazo e sem 

acidentes / incidentes 

de trabalho. 

DESCONTAMINAÇÃO 
E REMOÇÃO DE 
AMIANTO NA 

ESCOLA PRÁTICA DE 
ARTILHARIA 

VENDAS-NOVAS 



       DEZEMBRO 2011 

-Remoção dos resíduos de amianto 

(90m2); 

- Obra com 6 pessoas em 

permanência; 

- Elaboração dos vários manuais e 

procedimentos seguidos na operação; 

- Obra realizada dentro do prazo 

e sem acidentes / incidentes  

de trabalho. 

DESCONTAMINAÇÃO 
E REMOÇÃO DE 

AMIANTO NUMA 
MORADIA EM 
OLIVEIRA DO 

BAIRRO 
 



     Dezembro 2013 

 

 
-Limpeza e remoção de resíduos de 

amianto em 320 m2; 

- Obra com 5 pessoas em permanência; 

- Elaboração dos vários manuais e 

procedimentos seguidos na operação 

- Remoção das estruturas metálicas; 

 

- Obra realizada dentro 

do prazo e sem 

acidentes / incidentes 

de trabalho. 

DESCONTAMINAÇÃO 
E REMOÇÃO DE 
AMIANTO NA 

ESCOLA DR. RAMIRO 
SALGADO – TORRE 

DE MONCORVO 



MARÇO 2014 

-Remoção dos resíduos de amianto 

(2.800m2); 

- Obra com 5 pessoas em 

permanência; 

- Elaboração dos vários manuais e 

procedimentos seguidos na operação; 

- Obra realizada dentro do prazo 

e sem acidentes / incidentes  

de trabalho. 

DESCONTAMINAÇÃO 
E REMOÇÃO DE 
AMIANTO DAS 

INSTALAÇÕES DA 
ANTIGA COCIGA – 

V.N.GAIA 



OUTRAS DE REFERÊNCIAS 



OUTRAS 
REFERÊNCIAS EM 
TRABALHOS DE 

AMIANTO 

- Amcor Flexibles Portugal, Lda 
 

- ARS-Centro 
 

- Clube Desportivo Lisboa e Águias 
 

- GROHE Portugal 
 

- Durpol – Construções, SA 
 

- RioPele – Têxteis, SA 
 

- Cespa Portugal, S.A. 
 

- Cash & Carry Adémia – Campitocha 
 

- BLUEPHARMA – Indústria Farmacêutica, SA 
 

- Colónia Balnear da Verdizela 
 

-Sindicato dos Médicos da Zona Centro 
 
 
 
 
 

 



OUTRAS 
REFERÊNCIAS EM 
TRABALHOS DE 

AMIANTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

-Apeadeiro de Silvalde 
 

-Listelas – Impermeabilizações e Isolamentos, 
Lda. 
 

-Escola Machado Castro - Lisboa 
 

-Centro de Saúde de Santa Clara – Coimbra 
 

-Fábrica Paliteira de Lorvão 
 

-GNR Calçada da Ajuda – Lisboa 
 

-GNR Penacova 
 

-Indústrias de Carnes do Minho, S.A 
 

-Refinaria de Sines 
 

-Onduline Portugal 
 

-Somafel – Engenharia e Obras Ferroviárias, SA  
 
 
 
 
 



Todas as fotografias de obras apresentados neste catálogo ilustram trabalhos realizados pela BIOVIA 

©BIOVIA 2014 

Certificados para o ajudar a ficarmos 
do lado certo do caminho…  

UNIDADE DE COIMBRA 
   
Zona Industrial da Pedrulha,  
Lote 4 Apartado  
8014 3021 - 901 COIMBRA 
 
Telefone: +351 239 431 692 
Fax: +351 239 431 673 
 

 

UNIDADE DE VILA NOVA DE FAMALICÃO 
 
Lugar dos 3 Caminhos, Armazém 13     
Esmeriz  
4970 - Vila Nova de Famalicão 
 
Telefone: +351 252 371 530 
Fax: +351 252 371 451 
  

www.biovia.pt         
E-mail: biovia@biovia.pt 

http://www.biovia.pt/
mailto:biovia@biovia.pt

