
Nota: A informação apresentada neste documento é baseada no nosso melhor conhecimento na data de edição. Os dados apresentados devem ser considerados como informativos e 

não iliba os utilizadores da responsabilidade de fazer os testes necessários para verificar se o produto é adequado ao uso específico pretendido. É da responsabilidade dos utilizadores 

garantirem que qualquer direito de autor e as leis existentes são observados. Os nossos produtos estão em contínuo desenvolvimento e portanto reservamo-nos o direito de alterar a 

informação deste documento sem aviso prévio. 

Data de emissão: 1 de Fevereiro de 2011.                                                                                                                                                                                                                                                     Pág. 1/1 
 

Amorim Isolamentos  
Rua da Corticeira, 66 

4535-173 Mozelos 
Portugal 

 

www.corksorb.com 

 

 Como actuar em caso de derrame? 

 
 Em ambiente marítimo (lagos, rios, mares e oceanos). 

 

1. Identifique o derrame e prepare o material (conectando as barreiras 

marítimas (B12300/B20300/B20600) para atingir a extensão 

pretendida para o derrame). A ligação entre barreiras faz-se unindo 

o mosquetão de uma barreira à argola da outra barreira (ver figura). 

 

2. Coloque as barreiras de modo a circunscrever o derrame e evitar que este se propague. Estas barreiras 

não só irão fazer o papel de contenção mas também de absorção do 

derrame. A sua eficiência depende do tempo de contacto entre o óleo 

e as barreiras. Estando o derrame contido pode-se utilizar outro tipo 

de material absorvente, hidrófobo e que flutue depois de saturado, 

para acelerar o processo de absorção. Como exemplo de material a 

usar nestas circunstâncias pode-se recomendar, outras barreiras 

(S07120/S07300/B12300/B20300/B20600), almofadas (P30x30/P45x45)  e/ou grânulos (G01006). Os 

grânulos têm o inconveniente de serem mais difíceis de recolher. As barreiras marítimas CorkSorb têm 

uma taxa de absorção de água muito baixa permitindo assim que permaneçam longos períodos de 

tempo à superfície. 

 

3. Remova, e renove se necessário, as barreiras marítimas saturadas. As 

barreiras CorkSorb flutuam mesmo depois de saturadas.  

 

 

 

4. Se o derrame já se encontrar disperso, recomenda-se a colocação de barreiras perto das zonas 

costeiras para as quais se dirigem os poluentes de modo a proteger a 

fauna, flora e praias envolventes.  

 

 

 

 

5. Siga todos os processos legais para eliminação dos resíduos finais. 

 

Nota: Em todos os derrames de óleos / hidrocarbonetos / lubrificantes / solventes orgânicos é crucial uma resposta rápida e eficiente para 

evitar danos ambientais mais graves. 


