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1     Respostas a incêndio em navios-tanque
1.1  organização de reação e ações;
1.2  riscos  de  incêndio  associados  ao  manuseio  e  transporte  das  cargas  (produtos  químicos,

petróleo e seus derivados);
1.3 agentes de combate a incêndios;
1.4 sistemas fixos de combate a incêndio (espuma e pó seco);
1.5 combate a incêndio com equipamento portátil; e
1.6 contenção de derramamentos.

2 Conhecimentos básicos dos navios-tanque transportadores de petróleo e de produtos
químicos

2.1 evolução dos navios petroleiros e dos navios químicos;
2.2 tipos de navios petroleiros e de navios químicos;
2.3 arranjo geral e de construção dos navios petroleiros e dos navios químicos; e
2.4 terminologia e definições.

3 Regras e regulamentos 
3.1 regulamentos internacionais e nacionais;
3.2 normas de segurança para os navios petroleiros; e
3.3 normas de segurança e códigos para navio de produtos químicos.

4 Conhecimentos básicos das operações com a carga 
4.1 sistemas de tubulações e válvulas;
4.2 equipamentos de manuseio de carga;
4.3 carregamento, descarregamento e cuidados durante a viagem em trânsito;
4.4 lavagem com óleo cru (COW); e
4.5 limpeza de tanques, inertização, purgação e desgaseificação.

5 Conhecimentos básicos das propriedades físicas das cargas 
5.1 propriedades e características do óleo e dos produtos químicos;
5.2 pressão e temperatura das cargas;
5.3 carga eletrostática; e
5.4 símbolos químicos.

6 Riscos associados às operações dos navios petroleiro e de produtos químicos
6.1 saúde;
6.2 ambientais;
6.3 reatividade;
6.4 corrosão;
6.5 inflamabilidade e explosão;
6.6 fontes de ignição;
6.7 eletrostáticos;
6.8 toxidade;
6.9 vazamentos de carga;
6.10 pressão; e
6.11 queimaduras químicas.

7 Controle dos riscos 
7.1 inertização, acolchoamento, secagem, resfriamento e técnicas de monitoramento;
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7.2 medidas antiestáticas;
7.3 ventilação;
7.4 segregação de cargas;
7.5 inibição da carga;
7.6 compatibilidade entre as cargas;
7.7 controle da atmosfera de um espaço;
7.8 testes de gás;
7.9 instrumentos de medição de gás e equipamentos similares; e
7.10 folhas de dados de segurança dos materiais (MSDS).

8 Equipamentos de segurança e dispositivos de proteção 
8.1 aparelhos de respiração e equipamento de evacuação do tanque;
8.2 roupas e equipamentos de proteção;
8.3 ressuscitadores;
8.4 equipamento de fuga e resgate; e
8.5 cultura e gerenciamento da segurança no navio-tanque.

9 Práticas e procedimentos de trabalhos seguros a bordo 
9.1 entrada em espaços fechados;
9.2 precauções antes e durante os reparos e trabalhos de manutenção;
9.3 trabalhos a quente e a frio;
9.4 segurança elétrica;
9.5 verificação de segurança navio/terra; e
9.6 primeiros socorros relacionados à MSDS.

10 Respostas as emergências 
10.1 procedimentos nas emergências; e
10.2 paradas de emergência.

11 Prevenção da poluição 
11.1 efeitos da poluição;
11.2 procedimentos para prevenir a poluição; e
11.3 medidas em caso de derramamento.
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