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ABNT NBR 17505-5:2006 

Legenda 

NOTAS 

1 As fontes de vapores inflamáveis devem estar caracterizadas por um "envelope" de operações, que inclui a posição de 
conexão do flange externo (ao navio) do braço de carga dos mangotes. 

2 A área do berço de atracação, próxima ao navio transportador e aos tanques de carga da embarcação, deve ser 
classificada como zona 2 e a área deve ter a seguinte extensão: 

a) 7,5 m horizontalmente em todas as direções na lateral do píer, a partir do ponto de acostagem do navio, onde situam-se 
os tanques de carga; 

b) desde o nível da água até 7,5 m acima do tanque de carga, em suas posições mais altas. 

3 Localizações adicionais podem ser classificadas quando requeridas pela presença de outras fontes de Iíquidos inflamáveis 
no atracadouro ou pela autoridade portuária. 

Figura I -Terminal marítimo para manuseio de líquidos inflamáveis 

8.21 A proteção contra incêndios em caislpíer deve ser relacionada aos produtos que são manuseados, a 
capacidade de resposta em situações de emergência, a extensão, localização, freqüência de uso e as exposições 
adjacentes. Devido as muitas variáveis envolvidas, a tabela 3 dá uma orientação relativa a proteção contra o fogo, 
destinado aos caislpíer e aos terminais aquaviários que manuseiem Iíquidos inflamáveis. 

8.21.1 Quando for prevista uma tubulação principal de água contra incêndio, a tubulação escolhida pode 
permanecer sempre cheia ou vazia. Em qualquer um dos casos devem ser providas válvulas de isolamento e 
registro de recalque disponível para o corpo de bombeiros, na ligação entre o caislpíer e a terra. 

8.21.2 Quando houver uma tubulação específica de água, devem ser também providos hidrantes e canhões 
monitores para que os jatos d'água possam ser aplicados efetivamente em qualquer parte do ancoradouro ou no 
manifold de carga, de duas direções diferentes. 
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