
Metodologias, Equipamentos e Competências

A Controle de Risco é uma consultoria especializada no controlo de amianto, com laboratório próprio.  

As Metodologias comuns a todas as suas actividades/serviços são de acordo com normas 
reconhecidas internacionalmente, e especificamente prescritas pela Organização Mundial 
de Saúde, publicadas em 1997 ISBN 92 4154496 1) adoptadas pela HS&E/UKAS, agência 
governamental do Reino Unido para segurança e higiene no trabalho, através da norma guia 
HSG248 e 264 (fundamentada nas MDHS 39/4, 100 e 77) para a determinação de:

• Fibras de amianto no ar (‘Método Microscópico de Contraste-Fase’)
• Amianto em materiais (Método Microscópico de ‘Luz Polarizada-Dispersão Mancha’) 
• Inspecção 
• Supervisão e fiscalização de remoções de Amianto

 

O Equipamento laboratorial e de campo é o oficialmente reconhecido/requisitado para tal fim, 
devidamente certificados e homologados.  Os principais fornecedores/produtores são a Casella 
Measurement (UK), EUROMEX Microscopes (Holanda), Monmouth (UK), Brunel Microscopes 
(UK),  JS Holdings Ltd (UK) que é o maior fornecedor de materiais e equipamentos relacionados 
com laboratórios de amianto no Reino Unido. 
 
Em termos de Competências, o técnico fez parte dos quadros permanentes da  Casella - Reino 
Unido, 4-Rail e Bureau Veritas Reino Unido, durante 12 anos exclusivamente na área de 
amianto, onde ganhou as seguintes competências de campo e laboratoriais testadas pela British 
Occupational Hygiene Society (BOSH):

BOHS - cursos: 
• P401- análises de materiais – microscopia estéreo, luz polarizada e ‘staining’ 
• P402- inspecção, amostragem amianto e relatório de avaliação de risco
• P403- análises fibras no ar (amostragem, ensaio e microscopia)  
• P404- inspecção durante e final para remoção de friáveis 
• P405- gestão risco de amianto
• S301- fibras: amianto e outras
• SLH -  Licença para supervisão de remoções de amianto friável

Competências adicionais:
• CAP V - TSHST
• CAP de Formador 
• Formação académica de base, licenciatura em Ciências & Gestão Ambientais (Reino Unido).  

O laboratório é sujeito a controle de qualidade pela Health & Safety Laboratory  (Agência 
Britânica de Higiene & Segurança no Trabalho) para contagem de fibras - RICE. 
Somos o Laboratório Nº 1689. 



Certificados

Formação certificada sobre todos os aspetos de controlo de amianto, desde da inspeção a 
ensaios laboratoriais.


