
No início de 2016 o Grupo Eurofins Scientific criou um novo laboratório para 
análise de fibras totais e fibras de amianto em ar e materiais, a Eurofins Lab 
Environment Testing Portugal.
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A 17-02-2016 a Eurofins Lab Environment Testing Portugal obteve a acreditação pelo IPAC para 3 ensaios 
de análise de fibras de amianto em materiais de construção segundo o referencial normativo NP EN ISO/IEC 
17025: 2005. A 04-10-2016 estendeu a sua acreditação para a determinação da concentração em número de 
fibras inorgânicas no ar (incluindo fibras de amianto) por Microscopia Óptica de Contraste de Fase (MOCP/
PCM) de acordo com 4 normas: ISO 8672, World Health Organization, NIOSH 7400 e HSG248.
 
Em março de 2016, o Departamento de Serviços Analíticos, até então na Eurofins Portugal, foi 
integrado nesse novo laboratório. A sua integração veio complementar o portfólio de análises ambientais 
disponibilizadas no mercado português, recorrendo à rede de laboratórios do Grupo, para diversas 
matrizes: águas, solos, resíduos, lamas, composto, pellets, briquetes. 
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Amianto em materiais de construção

O que é?
O amianto, vulgo Asbestos, é um mineral fibroso 
de origem natural que devido às suas propriedades 
mecânicas foi aplicado particularmente na 
Europa, até aos anos 90, em muitos materiais, 
principalmente da construção civil.
Existem dois grupos deste material fibroso:
Serpentinas – crisótilo (95%)

Anfíbolas - amosite, crocidolite, antofilite, tremolite 
e actinolite.

O amianto só está presente no fibrocimento?
Não! (ver imagem)

Porque é que é perigoso?
Devido à constituição por fibras extremamente finas 

e longas, facilmente inaladas, 
a exposição ao amianto pode 
levar ao aparecimento de 
doenças graves, tais como 
fibroses broncopulmonares, 
lesões pleurais consecutivas, 
insuficiência respiratória aguda, 
tumores malignos bronco-
pulmonares.

Actualmente o amianto pode 
ser utilizado na constituição 
de materiais?
Não!
A utilização e comercialização 
foram proibidas em Portugal a 
partir de 1 de Janeiro de 2005, 
de acordo com o Decreto-Lei nº 
101/2005, de 23 de junho.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal
Rua do Monte de Além, 62 - Sobrosa 
4580-733 Paredes, Portugal

Tel: +351 255 102 111
E-mail: info@eurofins.pt
www.eurofins.pt

https://dre.pt/pdf1sdip/2005/06/119A00/39373939.pdf
https://dre.pt/pdf1sdip/2005/06/119A00/39373939.pdf


Análise de Parâmetros 
Radiológicos em águas de 
consumo humano

A 03-06-2016 foi transposta a Directiva n.º 
2013/51/ EURATOM para o Decreto-Lei 
nº 23/2016, no âmbito da determinação 
de parâmetros radiológicos em águas 
de consumo humano.
Em Novembro de 2015, antevendo a 
evolução da legislação neste sentido, 
o Laboratório Eurofins Expertises em 
França foi reconhecido pela Entidade 
Reguladora dos Serviços de Água e 
Resíduos (ERSAR) para a realização de 
todas as análises presentes no Decreto-Lei 
representado nos diagramas (α total, β total e 
radionuclídeos). 
De entre os vários parâmetros radiológicos, o 
Radão 222 apresenta várias limitações analíticas, 
dado o seu tempo de semi-vida de apenas 3,8 
dias, devendo esta análise ser realizada com a 
maior brevidade possível, sob pena de ter que ser 
aplicada a taxa de decaimento.

Este composto resulta fundamentalmente das 
quantidades vestigiais de urânio e rádio que 
existem em quantidades variáveis no solo, em 
rochas e águas. A presença do Radão surge 
como o principal factor de exposição da população 
às radiações ionizantes de origem natural. 
Sempre que as concentrações de radão excedam 
1 000 Bq/l considera-se que se justificam medidas 
de correcção por motivos de protecção radiológica.
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