
Ardósia contendo amianto (placa ondulada) Placa para decoração contendo amianto (teto) Material de revestimento e acabamento 
contendo amianto (exemplo de parede externa)

* Os materiais de revestimento e acabamento contendo amianto, que eram de nível 1 por conta do seu método de construção, antes da revisão da lei, 
tornaram-se equivalentes ao nível 3, independentemente do método de construção, após a revisão das leis.

Placas moldadas ou similares contendo amianto também estão sujeitas à vistoria preliminar

As medidas contra a dispersão do amianto foram reforçadas com a revisão da 
Lei de Controle de Poluição do Ar.
Placas moldadas ou similares contendo amianto (nível 3) também estão sujeitas às leis e 
regulamentações.

Obras de demolição

●Amianto pulverizado (nível 1)

●Material de isolamento térmico ou 

similar contendo amianto (nível 2)

Antes da revisão da lei Após a revisão da lei
●Amianto pulverizado (nível 1) 

●Material de isolamento térmico ou similar 

contendo amianto (nível 2)

●Placa moldada ou similar contendo amianto (nível 3)

●Material de revestimento e acabamento contendo amianto (nível 3) *

Placas moldadas ou similares contendo 
amianto estão sujeitas às leis e 
regulamentações

Materiais de construção contendo amianto sujeitos às leis e regulamentações (materiais de 
construção específicos)

Exemplos de materiais de construção de nível 3

■Exige-se vistoria preliminar de presença ou ausência de materiais de construção contendo amianto ao 
demolir, reformar ou reparar todas as construções e estruturas, independentemente da época de 
construção, tamanho ou uso. 
　Placas moldadas ou similares contendo amianto também estão sujeitas à vistoria preliminar. Fique 

atento!

■Após a divulgação dos resultados da vistoria preliminar, siga os 4 passos 
seguintes, independentemente da utilização (ou não) de materiais de 
construção contendo amianto.

　❶ Explicação ao solicitante (entrega de documentos)
　❷ Criação e arquivamento de registros (durante 3 anos desde a conclusão da obra)
　❸ Inserção dos resultados no local da obra
　❹ Exibição dos resultados no local da obra (colocar em um local de fácil visualização)

■A partir de abril de 2022, será obrigatório relatar os resultados da vistoria preliminar à administração 
pública para obras de uma certa escala ou maiores, independentemente da utilização (ou não) de 
materiais de construção contendo amianto.



●Solicitante, emdereço e, no caso de uma pessoa jurídica, nome do representante  ●Local de obra específica (obra que 
envolve operações de eliminação ou similar de poeiras específicas)  ●Tipo de operação de eliminação ou similar de poeira 
específica, período de realização, método de trabalho e resumo do processo de trabalho  ●Categoria dos materiais de 
construção específicos, pontos de utilização e área de utilização  ●Resumo das construções ou similares alvo, mapa de 
localização, situação nos arredores  ●Nome e localização para contato do encarregado local da subcontratada que realiza a 
operação com o contratante principal ou similar

Exige-se a criação de um plano de operações para as obras com 
placas moldadas ou similares contendo amianto

Criação de um plano de operações antes das obras de demolição e reforma de 
construções ou similares utilizando materiais de construção contendo amianto.

Estabelecimento de padrões de operação para placas moldadas ou 
similares contendo amianto em obras de demolição e reforma

Padrões de operação para placas moldadas ou similares contendo amianto

Placas moldadas ou similares contendo amianto Materiais de revestimento e acabamento contendo amianto

❶ Remova a placa sem cortá-la ou esmagá-la, etc.
❷ Em caso de ser difícil cumprir ❶, umedeça com uma 

solução química ou similar o material de construção a 
ser removido*1

❸ Limpeza do local de trabalho após a remoção da 
placa*3

❶ Umedecimento com solução química ou similar
❷ Ao remover com uma ferramenta elétrica, separe, 

repare*2 e umedeça com solução química ou similar o 
material a ser removido

❸ Limpeza do local de trabalho após a remoção da 
placa*3

*1 Para as placas de categoria 1 de silicato de cálcio, umedeça a parte removida com solução química ou similar após a sua separação e reparo
*2 Não é necessário pressão negativa.
*3 Se realizar a separação e reparo, faça antes da fase de reparo

Conteúdo do plano

Após a conclusão da obra, é necessário verificar se os materiais de 
construção contendo amianto foram corretamente removidos.

Ao demolir e reformar construções ou similares nas quais foram confirmadas a utilização de amianto, o 
contratante principal, a subcontratada e o construtor autônomo devem cumprir os padrões de operação.
O contratante principal instruirá a subcontratada a executar corretamente a operação de eliminação ou 
similar de poeiras específicas.

■Verificação por um especialista com os conhecimentos exigidos
　●Responsável por realizar a vistoria preliminar  　●Encarregado das operações do amianto (apenas pessoas designadas para o 

canteiro de obras em questão)
■Relatório, criação e arquivamento, etc. de registro dos resultados das operações
　●Explicação dos resultados das operações ao solicitante (entrega de documentos)　●Criação e arquivamento de registro de operação 

(durante 3 anos desde a conclusão da obra)

Escritório do Meio 
Ambiente da Metrópole 
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Número de registro: 70

Endereço de contato

■Divisão de Conservação do Ar, Departamento de Melhora 
Ambiental, Escritório do Meio Ambiente da Metrópole de 
Tóquio
〒163-8001
Shinjuku-ku, Nishi Shinjuku 2-8-1
Tocho Dai-ni Honchosha, 20o andar
TEL: 03-5388-3493 (linha direta)

■Divisão de Melhora Ambiental, Escritório do Meio Ambiente de 
Tama, Metrópole de Tóquio
〒190-0022
Tachikawa-shi, Nishikicho 4-6-3
Tokyo-to Tachikawa Godochosha, 3o andar
TEL: 042-523-0238 (linha direta)


