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Resumo 

O controle ambiental em postos de serviços é uma tarefa multidisciplinar que envolve a gestão da 
contaminação e requer o conhecimento sobre os equipamentos do SASC - Sistema de 
Abastecimento Subterrâneo de Combustível, o qual compreende: os tanques, as bombas de 
abastecimento e tubulações. Este trabalho mostra os equipamentos deste sistema, além 
daqueles que podem minimizar a produção de Compostos Orgânicos Voláteis - COV´s e evitar os 
transbordamentos e derrames no solo e corpos hídricos, ou seja: tanques de parede dupla, 
sensores de derrames, válvulas antitransbordamento e de esfera flutuante, além dos 
equipamentos para recuperação de vapores. Por força de uma legislação mais rigorosa, na 
Europa e nos EUA, vários destes equipamentos são obrigatoriamente instalados nos caminhões-
tanque e postos de serviços, porém no Brasil ainda não há uma regulamentação específica para 
sua instalação. Apesar disto, a expectativa é que haja melhorias nas avaliações de qualidade e 
ambientais em virtude de alguns recentes avanços, tais como: a) a implementação da Resolução 
do CONAMA N0 420, que estabelece as diretrizes para o gerenciamento de áreas contaminadas 
pelos órgãos ambientais; b) a obrigatoriedade do licenciamento ambiental para obter a 
autorização da ANP para exercer a atividade de posto revendedor; c) a necessidade do Atestado 
de Conformidade para a instalação e retirada do SASC, conforme a Portaria N0 109 do INMETRO; 
e d) os requisitos mínimos para a gestão da segurança e saúde estabelecidos pela Portaria Nº 
308 do MTE.  

Abstract 

Environmental control of service stations is a multidisciplinary task, which involves management of 
contamination and requires knowledge regarding underground fuel storage tank systems (UST) 
that are comprised of tanks, underground piping and gas pumps. This study examines the 
equipment used in these systems, as well as those components which can minimize the 
generation of volatile organic compounds (VOC’s) and avoid spills and contamination of soils and 
water bodies, such as:  double walled tanks, leak detectors in tanks and pumps, automatic overfill 
prevention valves (Auto Limiter), ball float valves and vapour recovery equipment. Europe and the 
United States both have stringent legislation requiring mandatory installation of this equipment in 
all fuel tanker trucks and service stations, however, in here in Brazil there are still no specific 
regulations requiring the use of such equipment. Despite this fact, there is still the expectation that 
there will be improvements in environmental quality assessments as the result of some recent 
advancements such as:  a) National Council of Environment - CONAMA Resolution No. 420, which 
establishes guidelines for the management of contaminated sites by environmental agencies; b) 
compulsory environmental licensing requirements for authorization for the operation of retail 
service stations; c) certificate of compliance requirement for the installation and removal of UST’s 
in accordance with INMETRO Ordinance No. 109; and d) minimum requirements for health and 
safety management established by the Ministry of Labour and Employment – MTE Ordinance No. 
308. 
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1. INTRODUÇÃO 

 As estatísticas da Agência Nacional de Petróleo - ANP (2012) mostram que em 2011 havia 
38.235 postos revendedores de combustíveis, localizados principalmente em São Paulo (8.962), 
Minas Gerais (4.092), Rio Grande do Sul (3.075), Paraná (2.725), Rio de Janeiro (2.217) e Bahia 
(2.105). Desse total, 43% são abastecidos por Bandeira Branca (qualquer distribuidora), 18% são 
BR (Petrobras), 11% Ipiranga, 6% Chevron, 5% Shell, 4% Esso e 3% Alesat.  

 A Resolução N0 273 de 29/11/2000 do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA 
iniciou o processo de regularização ambiental dos postos de serviços no Brasil e com isto foram 
criadas e adaptadas: leis estaduais, procedimentos, normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas – ABNT e portarias do INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial para o controle ambiental dos postos de serviços, visando determinar a 
situação atual e potencial de risco de contaminação ambiental. Em conseqüência, houve um 
incremento de empresas de serviços ambientais, além de associações e órgãos que tem 
contribuído na organização e melhoria do setor. E para a melhoria da qualidade dos serviços 
ambientais, o INMETRO, através da Portaria N0 109 de 13/05/2005, criou o Regulamento de 
Avaliação da Qualidade - RAC para os instaladores de Sistema de Armazenamento Subterrâneo 
de Combustível – SASC, pelo qual as empresas (solicitantes ou subcontratadas) necessitam 
obter o atestado de conformidade junto ao órgão para realizar a prestação dos serviços nos 
postos. Os proprietários dos postos, por sua vez, podem utilizar os resultados das avaliações de 
qualidade e ambientais para ganhar maior confiabilidade junto ao consumidor final.  

 A obtenção da autorização para o exercício da atividade de posto revendedor, fornecida 
pela ANP - Agência Nacional de Petróleo está condicionada à regularização do licenciamento 
ambiental do posto junto ao Órgão Ambiental Estadual. Esta regularização, por sua vez, está 
condicionada ao gerenciamento da contaminação estabelecido pela Resolução CONAMA N0 420 
de 28/12/2009, que estabelece uma sistemática de gerenciamento de áreas contaminadas que 
inclui a classificação das áreas baseadas no grau risco, além do monitoramento e a remediação 
das mesmas. Já a Portaria N0 308 de 29/02/2012 do MTE - Ministério do Trabalho e Emprego 
estabelece que o projeto de  instalação dos postos de serviços deve considerar os aspectos de 
segurança, saúde e meio ambiente que impactem sobre a integridade física dos trabalhadores, 
além de estabelecer os requisitos mínimos para a gestão da segurança e saúde nos postos de 
serviços, sendo que empregador deve elaborar e documentar, através de uma equipe 
multidisciplinar, com conhecimento na aplicação das metodologias, dos riscos e da instalação as 
análises de riscos das operações.  

 Esta tarefa multidisciplinar de avaliação requer o conhecimento sobre a instalação e 
instrumentação de postos, hidrogeologia, geofísica, geoquímica, saneamento, segurança do 
trabalho e direito ambiental. Assim, o objetivo deste trabalho é apresentar os equipamentos que 
podem ser instalados em um posto de serviços, identificando aqueles que contribuem para o 
controle ambiental, ou seja, que evitam vazamentos e transbordamentos de combustíveis, além 
daqueles utilizados para minimizar as emissões de COV’s, de forma a contribuir com informações 
para os técnicos de várias áreas, que realizam avaliações ambientais ou que se interessam pelo 
assunto. 

 

2. GERENCIAMENTO DA CONTAMINAÇÃO POR HIDROCARBONETOS 

A Portaria Nº 308 do MTE estabelece que o projeto de instalação dos postos deve conter:  
a) Descrição das instalações e seus respectivos processos através do manual de operações;     b) 
Planta geral de locação das instalações; c) Características e informações de segurança, saúde e 
meio ambiente relativas aos inflamáveis e líquidos combustíveis; d) Plantas, desenhos e 
especificações técnicas dos sistemas de segurança da instalação; e) Identificação das áreas 
classificadas da instalação, para efeito de especificação dos equipamentos e instalações 
elétricas.  

A Resolução N0 420 do CONAMA estabelece as diretrizes para o gerenciamento ambiental 
de áreas contaminadas, apresentada no fluxograma, Figura 1.  
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Figura 1 – Fluxograma das etapas de gerenciamento de Áreas contaminadas por hidrocarbonetos. 

Fonte: Adaptado da Resolução CONAMA 420/2009 (Adaptado de CETESB Dec. Dir. 195-2005).
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E foi formulada a  partir dos  trabalhos da Companhia de Tecnologia de Saneamento 
Ambiental – CETESB do Estado de São Paulo (LOPES et al., 2001) órgão ambiental 
estadual do país melhor preparado para o licenciamento ambiental de postos de serviços e 
que até 2012 registrou 3510 contaminações em postos de serviços  (CETESB, 2012), ou 
seja, cerca de 40% dos postos registrados na ANP. 

A Resolução N0 420 estabelece que os órgãos ambientais estaduais deverão dar 
publicidade sobre áreas contaminadas identificadas e suas principais características. O 
relatório a ser disponibilizado pelos órgãos ambientais deverá conter a classificação da área 
em: AI - Área Contaminada sob Investigação, ACI - Área Contaminada sob Intervenção), 
AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação) e AR - Área Reabilitada para 
Uso Declarado. A diferença entre a AI com a ACI deve-se ao fato de que na primeira é 
comprovadamente constatada mediante investigação confirmatória a contaminação com 
concentrações de substâncias no solo ou nas águas subterrâneas acima dos valores de 
investigação. Enquanto na segunda, é constatada a presença de substâncias químicas em 
fase livre ou se for comprovada, após investigação detalhada e avaliação de risco, a 
existência de risco à saúde humana. Esta Resolução também recomenda, que até 
dezembro de 2013, cada estado tenha suas estações de amostragem representativas de 
cada solo e estabeleça os Valores de Referência para a Qualidade de Solo - VRQ´s. Cada 
estado poderá definir por substância um único VRQ ou um VRQ para cada tipo de solo. 

 

3. EQUIPAMENTOS EM POSTOS DE SERVIÇOS 

Nos EUA e Europa, devido à legislação ser mais rigorosa, o número e controle dos 
equipamentos instalados no tanque do posto de serviços é maior que no Brasil; sendo que 
no Brasil o controle de derrames e vazamentos é realizado principalmente através da 
instalação de poços de monitoramento de água ou solo. A Figura 2 mostra o piso da ilha de 
abastecimento de um posto nos EUA e de dois postos (pleno e tricompartimentado) no 
Brasil e pode-se notar um número maior de câmaras de calçada em série nos EUA.  

 

 
Figura 2 – Câmaras de calçada na ilha de abastecimento de um posto de serviço nos EUA e Brasil. 

 A ABNT é o principal autor das normas relacionadas à instalação de equipamentos e 
sistemas de controle de vazamentos empregados nos postos de serviços, como mostra a  
Tabela 1. Os equipamentos são instalados de acordo com a classificação de risco do posto, 
como indicado na Tabela 2, com os requisitos de segurança aumentando com o grau de 
risco. A seguir são mostrados os equipamentos da área do SASC. 
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Tabela 1  – Principais normas da  ABNT referente aos postos de serviços. ABNT(2012). 

NBR nº Situação no início de 2013 Objetivo 

 
75051 

. Substituída por: ABNT NBR 
17505-4:2006 

Armazenagem de líquidos inflamáveis e combustíveis. Parte 1: 
Armazenagem em tanques estacionários com capacidade superior a 250 L, à 
pressão manométrica igual ou inferior a 103,4 kpa (15 psig). 

12236 Validade a partir de 
30/03/1994 

Critérios de projeto, montagem e operação de postos de gás combustível 
comprimido - Procedimento 

 
13212 

Cancelada em 30/07/2001 
 Substituída por : ABNT NBR 
13781:2001 

Manuseio e instalação de tanques subterrâneos de resina termofixa 
reforçada com fibra de vidro, para armazenamento de combustíveis líquidos 
em postos de serviço. 

 
13212 

Válida a partir de: 
17/04/2008 

Posto de serviço - Construção de tanque atmosférico subterrâneo em resina 
termofixa reforçada com fibras de vidro, de parede simples ou dupla 

 
13220 

Cancelada. Substituída por:  
ABNT NBR 13781:2009 

Posto de serviço - Manuseio e instalação de tanque subterrâneo de 
combustíveis. 

 
13312 

Validade a partir de 
12/04/2009 

Estabelece exigências mínimas para a construção de tanque atmosférico 
subterrâneo em aço-carbono. 

 
13781 

Válida a partir de: 
12/04/2009 

Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis - Manuseio e 
instalação de tanque subterrâneo. 

 
13782 

Confirmada em 08.09.2011. Estabelece os princípios gerais para os Sistemas de proteção externa para 
tanque atmosférico subterrâneo em aço-cabono. 

 
13783 

Válida a partir de 18/09/2010 Instalação do sistema de armazenamento subterrâneo de combustíveis 
(SASC) para Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis. 

 
13784 

Válida a partir de: 
22/12/2011 

Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis — Seleção de 
métodos para detecção de vazamentos e ensaios de estanqueidade em 
sistemas de armazenamento subterrâneo de combustíveis (SASC). 

13785 Válida a partir de: 
30/07/2003 

Construção de tanque atmosférico de parede dupla, jaquetado em Posto de 
Serviço. 

 
13786 

Errata 1 de 16.04.2009 
corrige a ABNT NBR 
13786:2005 

Seleção dos equipamentos para sistema para instalações subterrâneas de 
combustíveis. 

 
13787 

Válida a partir de: 
30/04/1997 

Trata do Controle de estoque dos sistemas de armazenamento subterrâneos 
de combustíveis (SASC) nos postos de serviço. 

 
13788 

Cancelada em 29/10/2004 Fixa os requisitos mínimos para a adoção de proteção catódica para 
sistemas de armazenamento subterrâneo de combustíveis (SASC) em 
postos de serviço. 

 
13895 

Cancelada em 19/06/2007 
 Substituída por:  NBR 
15495-1:2007 com Errata 1 
de 25.05.2009. Confirmada 
em 14.01.2013.  

Fixa as condições exigíveis para o projeto de redes de monitoramento e 
construção de poços de monitoramento em aqüíferos granulares. 

15495-2 Válida a partir de 21/08/2008 Poços de monitoramento de águas subterrâneas em aqüíferos granulares 
Parte 2: Desenvolvimento - Fixa os procedimentos para o desenvolvimento 
dos poços construídos com base na NBR 15495- parte 1. 

14973 Valida a partir de 10/12/2010 Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis, desativação, 
remoção, destinação, preparação e adaptação de tanques subterrâneos 
usados. 

Tabela 2 - Classe dos postos para proteção e controle. Fonte: NBR 13.786 (2004). 

Classe 
do Posto 

Processos de Proteção e Controle 

Controle de estoque manual – LMC ou controle de estoque automático, conforme NBR 13784. 
Uma única válvula de retenção instalada em linha de sucção. 
Câmara de acesso a boca-de-visita do tanque. 
Dispositivo para descarga selada. 
Câmara de contenção da descarga de combustível. 
Caixa separadora de água e óleo para o canalete na projeção da cobertura. 
Canalete de contenção na projeção da cobertura das unidades abastecedoras. 
Tanque de parede simples: 
- Fabricado conforme NBR 13312, ou - Fabricado conforme NBR 13212, ou - Qualquer das opções da 
classe 3 
Tubulação: 
- Trecho subterrâneo - não-metálica conforme NBR 14722 de parede simples para sistemas de sucção 
e de parede dupla para sistemas de pressão; - Para trecho aéreo - aço carbono conforme NBR 5590. 

 
 
 
 
 
 
 

0 
1 
2 

Válvula antitransbordamento ou válvula de retenção de esfera flutuante ou alarme de transbordamento. 
Todos os processos de proteção e controle da classe 2, exceto tanques. 
Válvula antitransbordamento ou válvula de retenção de esfera flutuante. 
Monitoramento intersticial nos tanques e tubulações pressurizadas. 
Câmara de contenção sob a unidade abastecedora. 

 
 

3 

Tanque de parede dupla: 
- Fabricado conforme NBR 13785, ou - Fabricado conforme NBR 13212. 

Obs:  Sempre que houver sistemas de lavagem de veículos deverá haver uma caixa separadora de água e óleo 
exclusiva para este sistema. 
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O SASC compreende o conjunto de tanques, tubulações e acessórios, interligados e 
enterrados, e devido o potencial de vazamentos, derrames e risco de explosão é 
considerada a área de maior risco humano e ambiental no posto de serviço. A Figura 3 
ilustra uma visão geral das conexões entre os tanques subterrâneos e as bombas que 
podem estar presentes em um posto de serviços. 

 
Figura 3 - Visão geral das conexões entre entre os tanques e bombas de combustível. 

Fonte: adaptado de http://postode gasolina-vendareforma.blogspot.com.br/. 
 

A Figura 4 (com legenda na Tabela 3) ilustra com detalhe os equipamentos do SASC 
e que estão associados às operações de descarga dos caminhões-tanque, sucção das 
bombas e abastecimento dos veículos, os quais são descritos a seguir: 

Câmaras de Calçada (Street Manhole) – são tampas instaladas ao nível da pista para 
evitar as entradas de águas pluviais ou derivadas da lavagem de pista; além de permitir o 
acesso à boca de visita (23), ao tubo de descarga (01), ao poço de monitoramento (06). 
Boca de Visita do Tanque (Tank Sump) – é um reservatório de proteção para conter 
vazamentos (28), geralmente instalado cerca de 80mm abaixo da câmara de calçada. No 
seu interior podem ser instalados: caixa de passagem para sensores, conexões hidráulicas 
de saída/entrada do tanque, tubo de respiro, tubos de medição automática do nível dos 
combustíveis, e outros. 
Reservatório de Proteção para a Descarga (Spill Containment) – utilizado para evitar que 
ocorra pequenos derrames durante a operação de descarga nos tanques (4). 
Tudo de Descarga (Discharge Pipe) – Instalado no reservatório de proteção para a 
descarga (4, 16). É usado para o carregamento do tanque a partir da descarga do 
caminhão-tanque. Pode ser local ou à distância. Quando a distância, para maior segurança 
das operações de descarga, os postos podem instalar os discos de identificação de 
combustíveis conforme a bandeira,  
Chapa de Desgaste (Wear Plate) – em função da descarga de combustível nos tanques 
(16), alguns tanques possuem na superfície logo abaixo do tubo de descarga uma chapa 
soldada para evitar os desgastes por impacto, abrasão, erosão e corrosão, que podem 
ocorrer com o tempo. 
Tubo de Sucção (Riser Pipe) - É um tubo de subida do combustível para as Bombas (16), 
mais conhecido como Tubo Pescador. Pode ser instalado dentro do reservatório da Boca de 
Visita.  
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Filtro de Linha (Line Filter) – usado para filtrar o combustível antes de entrar na tubulação 
para a  bomba de combustível. Geralmente está na parte inferior do pescador (16). 
Válvula de Pressão e Vácuo (Pressure Vacuum Vent) - está conectada ao tanque através 
do tubo de respiro (17), é usada para limitar o escape de vapores dos tanques e manter a 
linha de respiro fechada quando não há entrada ou saída de combustível no tanque, além 
de evitar a entrada de águas pluviais e detritos na linha de respiro e interior do tanque. Pode 
evitar sobrepressões no tanque e tubulação de recuperação de vapor.  
Tubo de Monitoramento Intersticial – (Stailess Steel Pipe) é um tubo selado para 
instalação do sensor de detecção de derrames. É instalado no espaço anular entre o tanque 
interno e externo através da câmara de monitoramento (16), pode estar conectado à caixa 
de passagem de sensores no reservatório da boca de visita. 
Detector de Derrames – (Leak Detector) - O sensor instalado no tubo interticial é acionado 
pela alteração da pressão interna provocada pela entrada de ar ou água devido à falta de 
vedagem da parede externa ou pela saída do produto por falta de isolamento da parede 
interna. Possui gerenciamento no posto ou remoto. Também pode ser instalado no 
reservatório da boca de visita (44). 
Válvula Antitransbordamento – (Auto Limiter Valve) – equipamento instalado no tubo de 
descarga desenvolvido para impedir a ocorrência de transbordamento do tanque durante a 
operação de descarga, evitando a possibilidade de acidentes graves (16). 
Válvula de esfera flutuante – (Float Ball) – utilizada em tubos de respiro ou como limitador 
de descarga de combustível nos tanques. Impede a invasão de produto nas linhas de 
respiro e nos reservatórios de proteção. Pode ser empregado em conjunto com um sistema 
de alarme visual ou sonoro e instalados de preferência  em local de fácil inspeção. 
Controle de Estoque Manual – é realizado com uma régua de 3 a 4m (Figura 5). As 
réguas mais sofisticadas possuem um tubo de subida acoplado e uma válvula anti-
vazamento. Junto com a régua, se utiliza uma tabela de conversão altura - volume de 
combustível, calculada em função da geometria do tanque que é fornecida pelo fabricante. 
Controle de Estoque Automático - o controle automático do nível de combustível pode ser 
realizado por um sensor normalmente instalado através da boca de vista. A Figura 4 (22) 
mostra como exemplo o Sistema TLS Veeder-Root com comunicação local ou remota e 
possui opcionalmente o módulo de testes de estanqueidade (VEEDER-ROOT DO BRASIL, 
2005). Outro exemplo de equipamento é a sonda Smartprobe da RSP Tecnology do Brasil, 
que realiza o controle de estoque e possui o sensor CROMAID que registra a qualidade do 
combustível com base na absorção de luz por cada tipo de combustível (gasolina, etanol ou 
diesel) considerando a calibração do equipamento com limites de qualidade toleráveis. 
Bomba do Tanque  (Bomb Tank) – existem dois tipos de bomba de combustíveis que 
podem ser utilizados no posto de serviço: a bomba comum e e a bomba submersa. (Figura 
5). Na primeira o motor e bomba são  instalados na Bomba de Abastecimento, neste caso o 
tubo ou mangueira é conectado à bomba. Este tubo pode estar cerca de 30 a 50 cm de 
distância da base do tanque para evitar a possível sucção de elementos indesejados. A 
bomba submersa é  uma instalação mais sofisticada e é instalada no reservatório da boca 
de visita, possui filtro e  controle  automático entre bomba e tanques. A performance da 
bomba e sua vazão nominal depende das condições de instalação (distância entre o tanque 
e bombas, altura manométrica e diâmetro da linha de sucção), além da operação e limpeza 
da linha de sucção do tanque à bomba de combustível (VEEDER-ROOT, 2013).  

Equipamentos para Recuperação de Vapores - podem ser utilizados durante o 
abastecimento do tanque subterrâneo com retorno de vapores dos combustíveis para o 
caminhão-tanque ou durante o abastecimento do tanque do veículo com bocais da bomba 
de abastecimento. Neste último pode-se usar uma válvula de recuperação a bordo do bocal 
ou utilizar uma bomba à vácuo  para retornar os vapores para os tanques (Figura 6). 

Como exemplo de posto contendo vários equipamentos acima, pode-se citar o Posto 
do Futuro (Barra da Tijuca, Rio de Janeiro) inaugurado em 13/12/2011 pela PETROBRAS 
(2013). Este posto possui a sonda Smartprobe com sensor CROMAID, bocal com 
recuperação de vapor, estação de Tratamento de Água – ETA para reuso da água da 
lavagem de veículos, painel solar, além de outros equipamentos. 
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Figura 4 - Sistemas de proteção e controle de vazamentos e derrames de combustíveis no tanque e bomba de abastecimento.                            

Fonte: Adaptada de CONTROLE AMBIENTAL (2005), VEEDER-ROOT DO BRASIL (2005) e ZEPPINI (2002). 
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Tabela 3 – Legenda dos equipamentos indicados na Figura 4. Fonte: ZEPPINI (2002). 

 
 

 
Figura 5 – Tipos de bomba em posto de serviços: a) bomba comum e b) bomba submersa. 

 

 
Figura 6 – Tipos de bocais para recuperação de vapores e retorno para os tanques. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 O conhecimento sobre os equipamentos disponíveis nos postos de serviço permite reunir 
os fatores que contribuem para determinar os focos de contaminação ambiental. Os principais 
equipamentos para evitar os derrames e vazamentos de combustíveis no solo e na água 
subterrânea são: o detector de derrames entre a parede interna e externa dos tanques, e no 
reservatório de proteção das bombas e boca de visita; a válvula antitransbordamento; a válvula de 
esfera flutuante em conjunto com alarme visual ou sonoro; e o controle automático de estoque 
dos tanques ou controle manual adequado e freqüente, além da instalação de ETA para o reuso 
da água da lavagem de veículos. O incentivo à fabricação destes equipamentos no país, 
considerando também os efeitos corrosivos que as misturas de combustíveis podem causar sobre 
os materiais, pode diminuir os preços dos equipamentos e favorecer a indústria nacional. 

A criação de leis e programas específicos para o uso de equipamentos para o controle 
ambiental nos postos de serviços permitirá diminuir significativamente as emissões de COV’s para 
a atmosfera e os derrames e vazamentos de combustíveis, além de evitar as perdas de produtos 
e melhorar a imagem dos postos perante os consumidores finais. 

A divulgação das estatísticas produzidas pelos órgãos ambientais e MTE com certeza 
possibilitará o conhecimento sobre: a infraestrutura, os equipamentos de controle ambiental e 
sobre a saúde e segurança dos trabalhadores, bem como para adoção das medidas preventivas 
ou de remediação pelos responsáveis. 
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