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Qual é o objetivo deste guia?
Os derrames incontroláveis podem ter um efeito 
devastador no ambiente, nas pessoas e nos 
negócios nas imediações do derrame e também 
no futuro da empresa. 

As empresas devidamente preparadas conseguem 
conter os derrames antes que estes provoquem 
acidentes no local de trabalho, afetem a saúde 
dos funcionários e das pessoas que vivem nas 
redondezas, causem danos no ambiente e 
contaminem as águas. Investir em ferramentas 
de controlo de derrames pode evitar grandes 
custos em multas, danos e limpeza 
provocada pela poluição causada.

Estar preparado para potenciais 
derrames não é apenas uma boa 
prática de gestão. É também algo 
exigido por lei na maioria dos países. 

Este Guia para o controlo de derrames propõe 
soluções sobre as respostas adequadas para 
potenciais derrames e como responder aos mesmos. 
O guia inclui também várias soluções que podem ser 
empregues para evitar que os derrames se espalhem 
e possam ser removidos.
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Conformidade
As soluções de controlo de derrames podem ajudá-lo a colocar a sua empresa em conformidade. Controlar os 
derrames para proteger o ambiente é um requisito legal na maior parte do mundo. As normas e leis internacionais 
são aplicáveis e, em muitos países, a conformidade com as leis relacionadas com derrames é obrigatória.

Internacional
• ISO 45001, Saúde e segurança 

ocupacional 

União Europeia
• Diretiva Quadro da Água  

2000/60/CE: proteção das águas 
de superfícies interiores, águas de 
transição, águas costeiras e águas 
subterrâneas

• Diretiva de Responsabilidade 
Ambiental 2004/35/CE: prevenção 
e reparação de danos ambientais 
sob o princípio do «poluidor-
pagador»

• Diretiva de Segurança das 
Operações Offshore 2013/30/UE: 
segurança das operações offshore 
de petróleo e gás

• Diretiva 2009/31/CE: 
armazenamento geológico 
de dióxido de carbono

• Diretiva 2006/21/CE: gestão de 
resíduos de indústrias extrativas

Estados Unidos  
da América 
• Lei da Água Limpa: prevenção 

de derrames de óleo em águas 
navegáveis e margens adjacentes

• Norma das Operações de 
Resíduos Perigosos e de 
Resposta de Emergência, Título 
29 do Código de Regulamentos 
Federais (CFR) Parte 1910.120
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Os custos de um derrame
Grandes derrames que se espalham 
rapidamente podem levar a enormes 
custos de limpeza com um impacto 
potencialmente devastador no 
ambiente e na rentabilidade 
da empresa. Até derrames 
menores podem ser 
dispendiosos se 
provocarem acidentes 
no local de 
trabalho, como 
escorregar 
e cair.

SPILL
COST
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Impedir rapidamente que o 
derrame se espalhe é a solução 
economicamente mais rentável. 

Se um derrame for bem contido, 
os custos de segurança, 
conformidade e limpeza serão mais 
baixos e mais fáceis de superar. 

Sem um bom plano de contenção, 
um derrame pode contaminar 
o solo e os cursos de água 
nas redondezas da fábrica, 
levando a  um impacto de 
rápido crescimento que se torna 
extremamente difícil de controlar. 

Ter um plano de prevenção 
e resposta a derrames definido 
pode limitar estes custos 
para proteger os funcionários, 
o ambiente e a rentabilidade 
da empresa. 
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Plano de prevenção 
e resposta 
a derrames
Com um plano de prevenção e 
resposta a derrames definido, 
estará mais preparado para 
controlar derrames quando 
estes ocorrerem. Sabe que 
agentes químicos estão presentes 
no local e que maquinaria é mais 
provável de ter fugas de óleo de 
vez em quando? Se ocorrer uma 
fuga, para que dreno iria fluir o 
derrame e para onde é que esse 
dreno eventualmente levaria o 
seu derrame?

Controlar os derrames 
é essencialmente estar preparado. 
Devem ser estabelecidas 
contramedidas pró-ativas e 
reativas onde forem necessárias 
e deve ser dada formação às 
equipas de manutenção.
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PLANO DE PREVENÇÃO E RESPOSTA A DERRAMES

Um plano de prevenção e resposta 
a derrames deve incluir, no mínimo:
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1.

4.

2.

5.

3.

6.

Uma avaliação 
do risco

Um mapa do 
local com zonas 
de elevado risco 
e contramedidas

Um inventário de 
produtos químicos

Um procedimento 
para notificar as 
partes interessadas

Uma descrição das 
contramedidas

Um procedimento 
para conter 
e remover derrames



PLANO DE PREVENÇÃO E RESPOSTA A DERRAMES

1. Uma avaliação do risco
Um bom ponto de partida para o seu plano de prevenção e resposta a derrames é uma avaliação do risco que 
inclua o impacto de potenciais acidentes e danos à propriedade ou ao ambiente, assim como a probabilidade de 
um derrame.
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Probabilidade

Frequente Provável Ocasional Raramente Improvável

Gravidade

Catastrófica Extremamente 
elevado

Extremamente 
elevado

Elevado Elevado Médio

Crítica Extremamente 
elevado

Elevado Elevado Médio Baixo

Reduzida Elevado Médio Médio Baixo Baixo

Negligenciável Médio Baixo Baixo Baixo Baixo
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Probabilidade, gravidade e volume máximo do derrame. 
Seguem-se alguns pontos importantes a ter em conta ao determinar a probabilidade, gravidade e volume 
máximo do derrame.

Probabilidade de derrame: 
determine a probabilidade de 
ocorrer uma fuga de bidões, GRG 
e outros recipientes armazenados, 
de maquinaria, tubos e válvulas ou 
de perfurações e equipamento de 
refinação, se relevante. Tenha em 
conta potenciais perigos de cheias 
ou incêndios, que possam resultar 
num derrame indesejável.

Gravidade do derrame: 
determine a extensão dos danos 
nas pessoas (agudos, retardados, 
crónicos) e tenha em conta os 
grupos de risco. Determine os 
potenciais danos na propriedade 
(temporários, reparáveis, 
permanentes) e no ambiente 
(recuperáveis, permanentes). Tenha 
em conta quaisquer condições 
ambientais invulgares. Se o local 
se encontrar numa planície de 
inundação, o impacto de um 
derrame será ainda mais grave.

Volume de derrame máximo: 
na avaliação do risco, determine 
o volume máximo que as 
contramedidas conseguem ou 
deveriam conseguir conter. A regra 
geral é que o volume de uma 
plataforma de derrame deve ser 
igual ao maior barril armazenado 
ou, no mínimo, 10% do volume total 
armazenado na plataforma. Contudo, 
se a sua fábrica estiver localizada em 
áreas de risco elevado, como zonas 
de extração de água, este volume 
deve ser de 100%.



2. Um inventário de 
produtos químicos
Tenha um inventário de produtos 
químicos presente no local, 
incluindo o nome e número CAS, 
quantidade, classe e código de 
perigo, localização, data de receção 
e data de remoção.

A monitorização de produtos 
químicos permite-lhe adaptar as 
contramedidas disponíveis para 
controlar os potenciais derrames 
de forma ideal com as devidas 
ferramentas. Estão disponíveis 
modelos para criar inventários de 
produtos químicos adequados.
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 Os derrames à base de água, à base de óleo e à base de produtos 
químicos podem necessitar de diferentes contramedidas capazes 
de absorver os líquidos derramados. Para derrames baseados em 
produtos químicos é importante utilizar uma contramedida que não 
reaja com o químico. 

 Com a aplicação GHS/CLP da Brady Workstation, pode ser 
facilmente concebida uma etiqueta GHS/CLP em conformidade, com 
base no número CAS do produto químico. Imprima-a numa etiqueta 
autoadesiva com um impressora Brady e aplique!
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3. Uma descrição 
das contramedidas
Com base na sua avaliação 
de risco e inventário de 
produtos químicos, descreva 
que contramedidas devem 
estar disponíveis e a respetiva 
quantidade.
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As contramedidas podem incluir:

•  Contenção pró-ativa: 
•  Bacias de contenção de betão, fixas

•  Bacias ou bermas móveis de contenção de derrames

•  Equipamento de resposta:
• Produtos químicos, de óleo e/ou adsorventes universais

• Coberturas de drenos

• Granulares

• Kits de derrames portáteis/móveis

• Estações de derrames para armazenamento e distribuição

• Equipamento de proteção individual
• Proteção da pele

• Proteção ocular

• Equipamento de controlo de derrames indireto
• Ferramentas de supressão de incêndios para derrames 

inflamáveis

• Estações de lavagem ocular para derrames irritantes

• Sala ou armário médico

•  Formação
• Fichas de segurança

• Programas de formação para os funcionários relevantes

Quando a lista de contramedidas pertinentes estiver 
completa, é altura de associar a avaliação do risco, 
o inventário de produtos químicos e as contramedidas 
a uma zona física na fábrica.

O volume total de uma plataforma de derrame 
deve ser igual ao maior barril ou, no mínimo, 
10% do volume total armazenado na plataforma.

PLANO DE PREVENÇÃO E RESPOSTA A DERRAMES13



4. Um mapa do local com zonas de elevado risco e contramedidas
Crie um mapa da fábrica para consolidar e relacionar as informações da sua avaliação de risco, inventário de produtos 
químicos e contramedidas necessárias.

• Indique as zonas de elevado risco, incluindo zonas propensas a fugas, maquinaria e equipamento, bidões e GRG

• Indique onde estão armazenados ou localizados os produtos químicos específicos

• Faça corresponder os riscos ao controlo pró-ativo e reativo de derrames e a outros equipamentos de segurança 
nas proximidades

O mapa irá mostrar-lhe onde são necessárias contramedidas para controlar derrames. Isto irá ajudar a assegurar que 
as ferramentas de controlo de derrames adequadas estão rapidamente disponíveis quando forem necessárias. Deve 
ser capaz de determinar a quantidade de contramedidas necessárias em cada zona, com base na avaliação de risco 
da maquinaria, do equipamento e dos produtos químicos nas proximidades.

PLANO DE PREVENÇÃO E RESPOSTA A DERRAMES14



PLANO DE PREVENÇÃO E RESPOSTA A DERRAMES15

Exemplo de mapa do local 
Observe o exemplo estilizado abaixo de uma unidade de produção. As zonas de elevado risco e propensas 
a fugas estão indicadas.
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Exemplo de mapa do local 
A Zona 1 é identificada como uma zona de elevado risco para derrames de óleo e precisa de uma solução 
de controlo de derrames que absorva óleo e rejeite a água.
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Armazenamento a granel exterior 
Os produtos de controlo de derrames apenas de 
óleo são ideais para combater fugas exteriores, 
pois absorvem o óleo e repelem a água.
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Armazenamento de fluidos interior 
Considere itens especializados, como tampas para 
os bidões e paletes anti-derrames para gerir todos 
os tipos de fugas.

PLANO DE PREVENÇÃO E RESPOSTA A DERRAMES17

Exemplo de mapa do local 
A Zona 2 é uma zona de armazenamento de fluidos com um risco de derrame de grande volume. 
Precisa de uma solução de controlo de derrames que consiga suportar esse volume.
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Maquinaria e equipamento 
As barreiras são colocadas à volta da maquinaria 
para prevenir fugas, ao passo que as almofadas são 
colocadas por baixo.

PLANO DE PREVENÇÃO E RESPOSTA A DERRAMES18

Exemplo de mapa do local 
A Zona 3 é onde se encontra a maquinaria propensa a fugas e precisa de uma solução pró-ativa para evitar que 
os derrames se espalhem.
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Exemplo de mapa do local 
As saídas, compartimentos e portas podem ser identificados como uma última linha de defesa no controlo 
de derrames reativo para impedir que os derrames se espalhem para o exterior da fábrica.
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Expedição e receção 
Tenha kits de derrame perto das entradas para 
impedir que os derrames cheguem ao meio 
ambiente. Os tapetes industriais são suficientemente 
resistentes para permitir o tráfego de empilhadoras. 4
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Exemplo de mapa do local 
A Zona 5 é uma zona onde podem ocorrer vários pequenos derrames. Precisa de várias soluções de controlo 
de derrames flexíveis e de aplicação geral, tanto pró-ativas como reativas.
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Produção, montagem e manutenção 
Certifique-se de que tem panos e rolos suficientes à 
mão. Estes itens de aplicação geral são fornecidos 
em vários tamanhos para satisfazer as necessidades 
das suas instalações. 5



5. Um procedimento para notificar as partes interessadas
Os procedimentos para notificar as partes interessadas e o governo, estão incluídos nas leis ambientais nacionais 
e/ou regionais. 

Estes procedimentos podem exigir que as empresas notifiquem imediatamente as entidades governamentais 
relevantes, assim como as indústrias e habitantes que poderão ser afetados de forma adversa pelo derrame.

Normalmente, os governos exigem relatórios rápidos de vários parâmetros, 
que podem incluir:

• Dados de identificação da empresa

• Duração, natureza, contexto e causas do derrame

• Produtos envolvidos

• Todos os dados que podem ajudar a determinar o impacto do derrame 
nas pessoas e no ambiente

• Todas as medidas e ações adotadas para controlar o derrame

Os requisitos para a notificação das partes interessadas serão 
diferentes consoante o país ou mesmo a nível regional. 

Recomendamos vivamente que verifique a legislação relevante que 
pode até incluir um formulário que deve ser preenchido em caso de 
derrame, para ajudar à comunicação mais rápida das informações 
relevantes a todas as partes envolvidas.
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6. Um procedimento para conter e remover derrames
O seu inventário de produtos químicos pode ser utilizado como ponto de partida para determinar uma forma segura de conter 
e remover derrames. Que riscos estão envolvidos? Deve ser usado equipamento de proteção? Quem deve ser contactado? 
Remover o derrame com as ferramentas disponíveis é suficiente ou será necessária uma descontaminação posterior? 

PLANO DE PREVENÇÃO E RESPOSTA A DERRAMES22

São apresentadas mais informações sobre a contenção e remoção de derrames no próximo capítulo.i



10 passos para 
conter e remover 
derrames
Um conjunto de instruções claras 
irá ajudar os funcionários formados 
a controlar os derrames de forma 
segura quando estes ocorrerem.  
Os derrames de maiores dimensões 
poderão exigir a intervenção 
de equipas especializadas, de 
unidades externas, ou entidades 
governamentais. 

Os 10 passos seguintes podem 
ser utilizados como orientação 
para definir o seu procedimento de 
contenção e remoção de derrames.

10 PASSOS PARA CONTER E REMOVER DERRAMES23



1. Avalie os riscos
• Que substância foi derramada?

• Qual a dimensão do derrame?

• O derrame ainda se está 
a espalhar?

• O derrame poderá alcançar água?

• Qual o tamanho do perímetro 
a instalar?

Ajude os funcionários a determinar 
que substância foi derramada, 
utilizando marcadores de tubos 
ou sinais de segurança.

10 PASSOS PARA CONTER E REMOVER DERRAMES24

Obter o guia de marcação de tubos 

Obter o guia de sinais de segurança

https://brady.widen.net/s/zm7t9rbxwd/pipemarking_guidebook_europe_portuguese
https://brady.widen.net/s/md0othvcqr/iso7010_safetysigns_guidebook_europe_english


2. Use equipamento 
de proteção
Forneça equipamento de proteção 
adequado sempre que necessário 
para os funcionários se protegerem 
contra fluidos perigosos se ocorrer 
um derrame. O equipamento 
de proteção pode incluir vários 
itens, normalmente luvas, óculos, 
máscaras e macacões.

10 PASSOS PARA CONTER E REMOVER DERRAMES25



3. Contenha o derrame
• Utilize panos, barreiras ou 

chouriços absorventes para 
impedir que o derrame se espalhe

• Utilize equipamento adequado 
para bloquear os drenos, ralos 
ou escoamento de água

• Escave o solo à volta para 
criar bermas ou muros para 
derrames externos
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4. Pare a fonte
• Desligue a alimentação

• Feche as linhas de gás

• Feche as válvulas

• Vede os barris com fugas

• Repare veículos com fugas

• Aperte as ligações da mangueira

10 PASSOS PARA CONTER E REMOVER DERRAMES27



5. Inicie a limpeza
Utilize panos absorventes 
ou produtos granulares para 
absorver o fluido derramado

10 PASSOS PARA CONTER E REMOVER DERRAMES28



6. Contacte as 
autoridades
• Siga o procedimento para 

contactar as partes interessadas, 
conforme descrito no plano de 
prevenção e resposta a derrames

• Prepare um relatório de 
derrame de acordo com as leis 
e regulamentos aplicáveis

10 PASSOS PARA CONTER E REMOVER DERRAMES29



7. Elimine todo o material 
de controlo de derrames
• Coloque o material absorvente 

utilizado num saco ou contentor. 
Adote precauções de segurança 
adequadas, pois os materiais 
absorventes também absorvem 
as características do fluido 
e poderão tornar-se inflamáveis, 
combustíveis, provocar irritações 
da pele ou contaminação do ar.

• Extraia o solo contaminado 
e coloque-o num contentor. Para 
derrames altamente poluidores, 
os kits de teste podem ajudar 
a determinar quanto solo deve 
ser extraído.

• Elimine de forma adequada 
os resíduos do derrame

10 PASSOS PARA CONTER E REMOVER DERRAMES30



8. Descontamine
Consoante o produto derramado 
ou o volume do derrame, a limpeza 
não está concluída sem que 
as unidades de intervenção, 
ferramentas, máquinas e a zona 
sejam descontaminadas.

As ferramentas e as medidas 
de descontaminação devem 
estar sempre prontas, de forma 
a poderem ser utilizadas para 
descontaminar rapidamente os 
trabalhadores antes de receberem 
tratamento médico. A utilização 
adequada das ferramentas de 
descontaminação deve ser incluída 
na formação sobre controlo de 
derrames, para poderem ser 
utilizadas e aplicadas rapidamente 
e de forma correta.
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9. Reponha o material
Quando um derrame tiver sido 
controlado e removido, determine 
quais e quantas ferramentas 
descartáveis foram utilizadas. 
Reponha as ferramentas de 
controlo de derrames para estarem 
prontas para ocorrências futuras.

10 PASSOS PARA CONTER E REMOVER DERRAMES32



10. Reveja o plano de 
prevenção e resposta 
a derrames
Avalie o seu plano de prevenção 
e resposta a derrames. 

• Foi capaz de controlar 
rapidamente o derrame?

• As ferramentas adequadas 
estavam disponíveis quando 
foram necessárias?

• O derrame foi controlado 
e removido de forma segura 
e responsável?

Se necessário, adote medidas para 
ajustar ou aperfeiçoar o plano de 
prevenção e resposta a derrames.

10 PASSOS PARA CONTER E REMOVER DERRAMES33



Ferramentas de 
controlo de derrames
A Brady oferece várias ferramentas de 
controlo de derrames para derrames 
em terra que podem ser mobilizadas 
de forma pró-ativa ou reativa, para 
absorver e/ou impedir que os derrames 
se espalhem. 

FERRAMENTAS DE CONTROLO DE DERRAMES34



FERRAMENTAS DE CONTROLO DE DERRAMES

Contenção de derrames pró-ativa
O equipamento e maquinaria propensos a fugas ou bidões e GRG armazenados podem ser equipados, 
proativamente, com ferramentas de contenção de derrames, para evitar a poluição e acidentes no local 
de trabalho.

Plataformas e paletes 
Com uma capacidade de 80 litros, as nossas plataformas de derrame, 
para 2 bidões, compatíveis com empilhadoras, são uma forma económica 
de conter fugas potencialmente perigosas, em zonas de armazenamento 
e distribuição de bidões. Cada plataforma modular possui ganchos 
integrados para unir várias plataformas, de forma fácil e segura, para 
criar uma plataforma de armazenamento de bidões personalizada.

Bermas 
Para conter proativamente derrames de bidões e GRG, oferecemos 
o Rigid Lock Quickberm, reutilizável, leve mas robusto, muito prático 
de utilizar e montar. As partes laterais podem ser colocadas para baixo 
para permitir o tráfego de empilhadoras e rapidamente reajustado para 
contenção de derrames. 
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FERRAMENTAS DE CONTROLO DE DERRAMES

Esteiras 
As esteiras e tapetes de controlo de derrames mantêm os corredores 
e passagens não escorregadios, absorvendo e contendo óleos, fluidos 
e outros derrames. Foram concebidos para resistir nas suas aplicações 
mais rigorosas e são ideais para zonas e estações de trabalho com tráfego 
intenso. Comparados com um tapete de entrada, as esteiras e tapetes 
absorventes oferecem melhor tração, menor textura escorregadia e 
impedem que os fluidos sejam arrastados de uma zona para outra.

Barreiras 
As barreiras absorventes são tubos flexíveis fiáveis que contêm e 
absorvem fluidos. As barreiras moldam-se à volta dos cantos e ajustam-se 
a superfícies irregulares para absorver derrames e gotejamentos, evitando 
que o fluido vá para outras zonas.

Almofadas 
As almofadas absorventes são ideais para utilizar por baixo de máquinas 
que se sabe que pingam ou têm fugas. As almofadas são fáceis de 
recuperar e absorvem óleos e fluidos à base de água em zonas de difícil 
acesso, incluindo reservatórios, bacias de retenção e tanques externos.
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Contenção de derrames reativa 
Quando a contenção de derrames pró-ativa não é suficiente ou não é feita, as ferramentas de controlo 
de derrames estão disponíveis para evitar que os derrames se espalhem e, por fim, para os remover.

Panos 
Os panos pré-cortados são económicos e úteis para limpar ou apanhar 
pingos. Estão disponíveis versões com pelo mínimo e são oferecidas 
3 categorias para escolher: pesados, médios e leves, mediante o volume 
do derrame a ser removido.

Rolos 
Os panos também estão disponíveis em rolos contínuos para 
cobrir rapidamente superfícies grandes e absorver derrames, 
fugas e gotejamentos que já se tenham espalhado.
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Barreiras 
Utilizadas, principalmente, como uma ferramenta pró-ativa, as barreiras 
são suficientemente flexíveis para criar rapidamente um pequeno muro 
para limitar a expansão de um derrame quando este já tiver ocorrido.

Granulares 
As partículas pequenas e soltas de um absorvente granular tornam-no 
ideal para aplicações nas quais um pano ou um rolo não são adequados. 
Nesses casos, um absorvente granular pode absorver fluidos de fendas 
e rachaduras de várias superfícies.
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África 
Randburg, África do Sul 
Tel.: +27 11 704 3295 
africa@bradycorp.com

Alemanha, Áustria e Suíça 
Egelsbach, Alemanha 
Tel.: +49 (0) 6103 7598 660 
germany@bradycorp.com

Benelux 
Zele, Bélgica 
Tel.: +32 (0) 52 45 78 11 
benelux@bradycorp.com

Dinamarca 
Odense 
Tel.: +45 66 14 44 00 
denmark@bradycorp.com

Espanha e Portugal 
Madrid, Espanha 
Tel.: +34 900 902 993 
spain@bradycorp.com  
portugal@bradycorp.com

Europa Central e Oriental 
Bratislava, Eslováquia 
Tel.: +421 2 3300 4800 
central_europe@bradycorp.com

França 
Roncq 
Tel.: +33 (0) 3 20 76 94 48 
france@bradycorp.com

Hungria 
Budaörs 
Tel.: +36 23 500 275 
central_europe@bradycorp.com

Itália 
Gorgonzola 
Tel.: +39 02 26 00 00 22
italy@bradycorp.com

Médio Oriente FZE 
Dubai, EAU 
Tel.: +971 4881 2524
me@bradycorp.com

Noruega 
Kjeller 
Tel.: +47 70 13 40 00 
norway@bradycorp.com

Reino Unido e Irlanda 
Banbury, Reino Unido 
Tel.: +44 (0) 1295 228 288 
uk@bradycorp.com

Rússia 
Moscovo 
Tel.: +7 495 269 47 87 
central_europe@bradycorp.com

Suécia, Finlândia e Países Bálticos 
Kista, Suécia 
Tel.: +46 (0) 8 590 057 30 
sweden@bradycorp.com

Turquia 
Istambul 
Tel.: +90 212 264 02 20 / 264 02 21
turkey@bradycorp.com
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