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11ª SESSÃO DO FSI 
 
      RESUMO DAS LIÇÕES APRENDIDAS EM ACIDENTES PARA APRESENTAÇÃO 
AOS TRIPULANTES (TAL COMO EXAMINADO E APROVADO PELO SUBCOMITÊ 
SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO ESTADO DA BANDEIRA EM SUA DÉCIMA 
PRIMEIRA SESSÃO) 
 
INTRODUÇÃO 

 
     O Subcomitê de Implementação do Estado de Bandeira (FSI) estabelece um Grupo de 
Correspondência sobre Análise de Sinistros em cada sessão. Os Analistas de Vítimas revisam 
relatórios de investigação de vítimas e preparam recomendações com base nos achados e 
análises. Os membros do grupo de correspondência preparam também um resumo das lições 
aprendidas a serem disponibilizadas aos marítimos no sítio Web da OMI. 
     O Subcomitê do FSI concordou que as lições aprendidas deveriam ser divulgadas ao setor 
para incentivar ainda mais os Comandantes, proprietários de navios e gerentes a introduzir 
procedimentos eficazes de gerenciamento de segurança e instruíram o Secretariado a publicar 
as informações mencionadas no site da OMI para que os Governos, Associações Marítimas e 
outras partes interessadas possam facilmente distribuir as lições aprendidas. 
 
1 – COLISÕES 
O que aconteceu? 
Uma embarcação de recreio (8 metros) enquanto ancorada a 28 milhas da terra mais próxima 
para a noite, mas próximo da linha de navegação ao largo da costa nordeste da Austrália, com 
toda a tripulação  a bordo a dormir, foi atingido por um graneleiro que passava. Felizmente não 
houve vítimas. O abalroamento passou despercebido pelo OOW (Officer On Watch, Oficial de 
Serviço no passadiço) e o vigia do graneleiro. 
 
Por que aconteceu? 
 
A evidência disponível indica que o radar e o visual apropriados foram mantidos no graneleiro. 
Pode haver várias razões possíveis para a embarcação de recreio não ter sido  observada pelo 
graneleiro: 

(I) as embarcações de recreio apresentavam um alvo de radar fraco; 
(Ii) a luz de ancoragem na embarcação de recreio era demasiado fraca e não estava em 

conformidade com o RIPEAM; e 
(Iii) o reflexo do luar da água impediu que o casco da embarcação de recreio fosse visto no 

passadiço do graneleiro. Outra causa contributiva para o abalroamento foi a falta de um vigia na 
embarcação de recreio, que foi ancorada em uma linha de navegação à noite. 
 
O que podemos aprender? 
 
Numerosos abalroamentos ocorrem entre grandes navios e pequenas embarcações a cada ano, 
resultantes da falta de vigia adequada em um ou ambos os navios. Todos os vigias precisam estar 
cientes de que uma pequena embarcação pode não ser facilmente avistada por radar ou 
visualmente a partir da ponte de navegação de grandes navios. A importância da vigia adequada 
em todos os navios, grandes e pequenos, não pode ser diminuída demais e os vigias também 
devem ser guiados pela Regra 5 do RIPEAM sobre a vigia. Os navios menores deveriam 
considerar avisar navios maiores de qualquer risco de colisão em desenvolvimento usando todos 
os meios disponíveis, incluindo sinais visuais, sinais sonoros e comunicação por rádio. Os navios 
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maiores devem lembrar-se de que a provisão de vigia de radar adequada não elimina a 
necessidade de vigia visual eficaz e os navios com radar operacional devem ser guiados pela 
Regra 6 (b) do RIPEAM. Todos os navios, incluindo as embarcações pequenas, devem evitar a 
ancoragem numa área conhecida de passagem da navegação. 
 
O que aconteceu? 
A falha súbita do sistema de direção de um petroleiro levou ao abalroamento com um graneleiro 
no Mar Báltico. O abalroamento resultou em danos graves para ambos os navios e derramamento 
de 2.700 toneladas de óleo combustível do petroleiro. 
 
Por que aconteceu? 
 
A causa repentina da falha de governo não pôde ser estabelecida. A pequena distância de 
passagem (0,5 milhas) entre os dois navios impedia a tomada de medidas eficazes de evasão em 
ambos os navios. Ambos os navios restringiram desnecessariamente sua distância de passagem 
escolhendo a rota em águas profundas, embora seu calado relativamente reduzido lhes permitisse 
usar as direções recomendadas de fluxo de tráfego fora da rota em águas profundas. 
 
O que podemos aprender? 
 
Os navios devem evitar o uso de rotas em águas profundas quando o seu projeto lhes permite 
usar o esquema de Separação de Tráfego. O OOW deve permanecer em estado de maior alerta 
quando passar por outro navio a curta distância e deve estar atento para falhas no equipamento e 
resposta inesperada do próprio navio ou de outro, incluindo a interação entre navios que passam 
um ao outro a distâncias próximas. 
 
O que aconteceu? 
Um navio de cruzeiro de passageiros abalroou um navio conteneiro em uma situação do 
cruzamento no estreito de Dover. Ambos os navios sofreram danos grandes, incluindo um 
incêndio muito grave no navio porta - contêiners. 
 
Por que aconteceu? 
 
A atenção do OOW do navio de passageiros foi desviada por outras tarefas em uma situação de  
tráfego pesado. O navio-contentor reduziu as suas opções disponíveis para evitar ações por 
ultrapassagem a outra embarcação por bombordo apenas quando uma situação de estreita 
passagem estava se desenvolvendo com o navio de passageiros. O abalroamento  poderia ter sido 
evitado se um ou ambos os navios tivessem a velocidade reduzida em tempo útil. 
 
O que podemos aprender? 
 
Em situações de tráfego pesado, a duplicação do pessoal de serviço deve ser considerada se 
houver a possibilidade do OOW ser distraído por outras tarefas, como a necessidade de 
comunicação por rádio para relatar a posição do navio. 
Os navios devem seguir a Regra 13 das RIPEAM ao ultrapassar qualquer outro navio. Além 
disso, ao ultrapassar outro navio, deve ser dada uma atenção especial ao bordo em que se deve 
ultrapassar. Os fatores a ter em conta devem incluir o espaço marinho disponível e a eventual 
necessidade de tomar medidas de prevenção em relação a outros navios nas proximidades. O 
OOW não deve hesitar em reduzir a velocidade para evitar o abalroamento se as circunstâncias 
assim o exigirem e também deve ser orientado pela Regra 8 (e) do RIPEAM.  
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2 - POLUIÇÃO  
O que aconteceu?  
Um tanque foi devidamente amarrado a uma monoboia durante as operações de descarga da 
carga. Em algum momento durante estas operações, o tampão de amarrae abriu-se e a amarra de 
desgaste foi libertada. O navio ficou amarrado então somente por um cabo do coletor que se 
partiu logo depois disso. À medida que o navio se afastava do monoboia, os mangotes se 
separaram e aproximadamente 12 toneladas de óleo foram derramadas no mar.  
 
Por que aconteceu? 
 
O monitor existente no passadiço que foi usado para controlar a operação de carga utilizava as 
mesmas teclas de função para controlar operações diferentes. A cor da tela era diferente para 
cada operação; No entanto, as teclas de função e sua sequência não eram exclusivas de uma 
determinada operação. Acredita-se que um dos oficiais que realizavam as operações de carga 
involuntariamente abriu o bujão da corrente e liberou a amarra de fixação enquanto tentava 
acionar uma bomba hidráulica dianteira. A sequência de teclas de função era a mesma para cada 
operação e apenas a cor da tela forneceu uma indicação de qual operação estava sendo realizada.  
 
O que podemos aprender?  
 
A ergonomia da interface operador - máquina, pode ser um elemento crítico na segurança a 
bordo. A tripulação do navio deve colocar sinais de aviso onde há uma possibilidade de confusão 
na interface operador - máquina.  
 
 
3 – INCÊNDIO 
O que aconteceu? 
Uma carga de painéis de fibra de média densidade (MDF) pegou fogo durante o carregamento. 
 
Por que aconteceu?  
 
O fogo provavelmente foi iniciado por uma extremidade de cigarro acesa descartada.  
 
O que podemos aprender?  
 
Aderir estritamente à proibição de fumar. Fume somente em áreas designadas onde é seguro 
fazê-lo e extinguir totalmente as extremidades do cigarro ao terminar de usá-lo.  
 
4 – EXPLOSÃO 
O que aconteceu?  
Ocorreu uma explosão durante as operações de limpeza do tanque, resultando em lesões graves e 
morte de duas pessoas.  
 
Por que aconteceu? 
 
Faíscas do trabalho de soldagem na passarela do petroleiro causaram a ignição através de uma 
escotilha de limpeza do tanque aberto. 
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 O que podemos aprender?  
 
Siga sempre rigorosamente os procedimentos de segurança e respeite as práticas de trabalho 
seguras. O corte e outros trabalhos quentes não devem ser conduzidos enquanto a limpeza do 
tanque, a liberação de gás e outros tanques operam onde gás inflamável e vapor podem sair dos 
tanques.  
 
O que aconteceu?  
Um economizador (caldeira de calor residual) em um navio de passageiros foi rompido durante 
os testes de mar após um período de reparo. Duas pessoas morreram de queimaduras a vapor e 
outras três ficaram feridas como resultado da avaria.  
 
Por que aconteceu?  
 
Os economizadores de bordo não deveriam ser usados, ou ser pressurizados, durante os testes de 
mar. O vapor necessário deveria ser fornecido por uma caldeira a óleo temporariamente 
instalada. Os engenheiros decidiram não drenar a água dos economizadores. Em vez disso, eles 
pretendiam ventilá-los usando um dispositivo para levantar as válvulas de segurança do 
economizador de seus assentos. Eles não perceberam que as válvulas de segurança no 
economizador de bombordo tinham se corroído na posição fechada e que eles não tinham 
ventilação no economizador, apesar da posição dos indicadores de comando manual da 
engrenagem. Quando uma  pressão suficiente se desenvolveu, o economizador de bombordo se 
rompeu na forma de uma junta soldada circunferencial.  
 
O que podemos aprender? 
  
A preocupação do pessoal de engenharia com os reparos a bordo e os ensaios marítimos pode ter 
evitado que eles considerassem minuciosamente as consequências de não drenar os 
economizadores.  
O trabalho em andamento também pode ter interferido com a equipe da praça de máquinas 
fazendo inspeções apropriadas na praça de máquinas para verificar se o economizador estava 
realmente sendo ventilado. A investigação do sinistro também revelou insuficiências no Sistema 
de Gestão de Segurança (SMS). O SMS não continha procedimentos adequados para garantir a 
manutenção e a operação segura do gerador de vapor e a  avaliação adequada do risco dos 
dispositivos de segurança da caldeira, alarmes, meios de controle e indicação; e a estrita adesão 
aos procedimentos de testes marítimos poderia ter evitado este acidente.  
 
5 – ALAGAMENTO 
 O que aconteceu? 
 Um graneleiro estava em uma viagem em lastro e realizava operações de troca de lastro quando 
uma grande válvula de porão na praça de máquinas do sistema de lastro / esgoto falhou, 
causando inundação grave. Mais alagamentos ocorreram quando a tripulação tentou o deslastro e 
aprumar o navio até que eventualmente as inundações na praça de máquinas foram a mais de 8 
metros de altura. Tendo perdido toda a propulsão e energia elétrica, a embarcação teve que ser 
rebocada como um meio de salvamento. 
 
 Por que aconteceu? 
 
 A válvula falhou devido à alta pressão no sistema ou pressão súbita, pressão de choque. Isto foi 
possivelmente causado por outras válvulas operadas hidraulicamente no sistema de lastro 
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fechando muito rápido, pois seus atuadores estavam fora de ajuste. Também pode ter sido 
exacerbada pela prática, usada durante a sondagem, de pressurização de tanques de lastro para 
mostrar que estavam cheios. Outros alagamentos, durante as tentativas de deslastro, foram 
causados pelo conhecimento insuficiente do sistema de lastro por parte da tripulação e pelo fato 
de não terem sido desenvolvidos procedimentos de lastro para o navio. Foi piorado pela falta de 
comunicação entre o passadiço e o pessoal da praça de máquinas durante a crise.  
 
O que podemos aprender?  
 
A equipe do navio deve ter um conhecimento profundo dos sistemas de tubulação do navio. Os 
desenhos destes sistemas devem estar corretos e estar prontamente disponíveis a bordo. Os 
princípios de Gerenciamento de Recursos do Passadiço, tais como a consulta e a verificação 
cruzada, são igualmente aplicáveis às operações das praças de máquinas, especialmente durante 
uma emergência. 

O navio deveria ter estabelecido procedimentos (como exigido pelo Código ISM) para a 
condução segura de operações de roteamento, tais como troca de lastro. Estes devem ser 
conhecidos e seguidos. 

O que aconteceu? 
Um graneleiro carregado completamente em mar pesado perdeu a máquina do leme devido à 
inundação da máquina do leme por água de mar. O passo da hélice teve que ser ajustado para 
zero e o navio derivou por mais de 7 horas quando as tentativas foram feitas para controlar o 
alagamento e para restaurar a direção. Enquanto não corrigiu esta deficiência, a embarcação 
rolou pesadamente em mares de grandes vagas e a água se derramou sobre o convés principal e 
tampas de escotilha. Como resultado dos mares e da deriva, os tanques do serviço do óleo 
combustível foram contaminados com a água do mar e o navio ficou adernado para bombordo 
devido à carga ter se deslocado. 
 
Por que aconteceu? 

Os dispositivos de travamento para a tampa da escotilha para o paiol de cabos na popa não 
tinham sido devidamente mantidos. A água do mar entrou através da superfície de vedação da 
tampa da escotilha do paiol de cabos e inundou o paiol. A antepara que separa o paiol de cabos 
do compartimento do aparelho de governo não era estanque e ocorreu inundação progressiva da 
máquina do leme. O leme foi perdido quando os motores da máquina do leme ficaram submersos 
na água do mar. Os tanques de serviço de óleo combustível receberam água do mar devido a 
respiradores de tanque mal mantidos. 

O que podemos aprender? 

A instalação de alarmes de água no porão poderia ter dado um aviso prévio de que a água estava 
se acumulando no compartimento do aparelho de governo. A condição dos dispositivos de 
fixação da escotilha do paiol de cabos da popa e dos respiradores dos tanques de combustível 
deveria ter sido verificada durante uma inspeção da linha de carga recentemente conduzida. O 
pessoal de bordo não deve basear-se unicamente nestas inspeções para garantir uma integridade 
adequada à estanquidade do navio. 

6 – EMBORCAMENTO 
O que aconteceu? 
Um pequeno navio de carga geral foi carregado com uma carga a granel de 6.000 toneladas de 
concentrado de pirita.  
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Logo depois de deixar o porto, a carga foi liquefeita, formou uma superfície livre e causou uma 
banda severa e superfície livre. A tripulação fez várias tentativas para corrigir a banda por lastro 
sem sucesso, com a embarcação levando uma banda severa para um lado, em seguida, para o 
outro. Eventualmente ele virou e afundou. Toda a tripulação, entretanto, foi resgatada. 
 
Por que aconteceu? 

O teor de humidade da carga era excessivo. A carga tinha sido molhada porque havia chovido no 
cais antes que o navio fosse carregado. Não foram realizados ensaios de humidade antes do 
carregamento. As informações relativas às características da carga não tinham sido fornecidas ao 
armador e ao Comandante. 
Uma vez agitada pelo movimento do navio, a carga sofreu liquefação. Ao pôr lastro 
incorretamente para corrigir a banda, a equipe do navio fez o problema piorar, até que o navio 
eventualmente emborcou. 
 
O que podemos aprender? 

Todas as informações relevantes sobre as características da carga transportada, incluindo o TML 
(Transportable Moisture Limit, limite de umidade transportada), devem ser fornecidas ao 
proprietário do navio, ao comandante e aos oficiais, que devem se familiarizar com estas 
informações. Ao transportar cargas sujeitas a liquefação, o teor de humidade da carga deve ser 
medido o mais próximo possível do início de carregamento. A carga deve ser inspecionada antes 
do carregamento. Os oficiais de navio devem ter um conhecimento profundo de estabilidade, 
particularmente a diferença entre uma banda estática e banda causada pela superfície livre e as 
medidas apropriadas de lastro a adotar. Não corrija uma banda devida à superfície livre (um loll) 
por lastro do lado oposto. 

7 – ENCALHE 
O que aconteceu? 
Ao avançar para o mar aberto sob a condução de um prático, o navio experimentou um problema 
de motor, que exigiu que o motor fosse operado a uma velocidade reduzida. Enquanto tentava 
virar a embarcação para prosseguir para o fundeio, atingiu o fundo de um banco de areia de uma 
ilha. O revestimento inferior da proa sofreu danos extensivos. 
 
Por que aconteceu? 

O tempo foi desperdiçado pela equipe do passadiço ao tentar entender a situação e o prático 
interpretou mal a descrição do Chefe de Máquinas do problema do motor, levando a um atraso 
na decisão de retornar a um fundeio seguro. O navio fez a volta para o fundeio muito tarde, com 
espaço de mar insuficiente. A equipe do passadiço não apreciou as características de manobra do 
casco do navio, que eram limitadas quando totalmente carregado e em potência reduzida. 

O que podemos aprender? 

Uma boa comunicação é essencial na relação Chefe de Máquinas/ Prático, especialmente porque 
o Prático pode não estar familiarizado com o navio e o Chefe de Máquinas não familiarizado 
com a navegação. Deve ser feita referência à Resolução A.485 (XII), anexo 2, conforme alterada. 
É importante que a equipe do passadiço conheça as características de manobra do navio de 
acordo com a condição e a velocidade do navio. O Comandante deve sempre se preparar para 
tomar medidas suficientes contra um perigo imprevisto, como um problema do motor durante a 
navegação. 
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O que aconteceu? 
Ao desviar-se do plano de navegação pretendido para evitar o gelo do mar e procurar águas mais 
abrigadas em mar bravio, o OOW falhou ao ajustar o rumo do navio para permitir o jogo e a 
deriva do navio em águas rasas.  Posteriormente, o navio entrou em contato com um banco de 
areia, o que tornou inoperante o aparelho de governo do navio. A embarcação exigiu o auxílio do 
rebocador para ir para o porto. 
 
Por que aconteceu?  

O OOW no passadiço valorizou mais do sistema de navegação Sistema Global de 
Positionamento por Satélite e não utilizou todos os meios de navegação disponíveis. A falha do 
oficial de vigilância da navegação para notificar prontamente o Comandante da situação perigosa 
em desenvolvimento. Houve falha do oficial da navegação para traçar adequadamente a posição 
do navio, monitorar seu progresso e fazer concessões para os ajustes na carta náutica usada.  

O que podemos aprender?  

A importância e o valor de um plano de navegação e a necessidade de atualizar o plano de 
acordo com os desvios e ajustes feitos. Deve ser feita referência à regra 34 do capítulo V da 
Convenção SOLAS. O valor de monitorar e registar o progresso de um navio por posições 
geográficas frequentes e projeção de uma linha de singradura incluindo a comparação de 
posições traçadas e posições obtidas por um sistema de navegação por satélite de posicionamento 
global deve ser reconhecido e incentivado. A necessidade do OOW no passadiço chamar 
imediatamente o Comandante do navio em caso de dúvida ou assim que uma situação perigosa é 
reconhecida pela primeira vez. 

O que aconteceu?  

Ao operar ao longo da rota interna da Grande Barreira de Corais na costa oeste da Austrália, o 
oficial de vigilância da navegação foi distraído de suas funções, perdeu uma mudança  de curso 
planejada, e o navio encalhou duro em um recife mostrado na carta náutica com cerca de 20 nós 
de velocidade. Um dano extensivo foi feito à parte inferior do navio e ao recife.  

Por que aconteceu?  

O oficial de vigilância da navegação foi distraído de suas funções pela presença de sua esposa na 
ponte e por fazer telefonemas pessoais. Houve a delegação rotineira do oficial de vigilânciaa da 
navegação dos deveres de navegação ao marinheiro de serviço, incluindo a determinação da 
posição e plotagem de alvos. Houve incapacidade do marinheiro de notificar o oficial de 
navegação a posição do navio, a mudança do percurso e a proximidade do perigo. O oficial de 
serviço na navegação e sua esposa isolaram-se na asa de boreste devido em parte ao barulho de 
um aspirador de pó operado por marinheiro no passadiço. 

O que podemos aprender? 

 Os perigos de permitir que pessoas estranhas ao serviço estejam presentes no passadiço, 
particularmente quando um navio está a operar em águas rasas. A importância da boa gestão de 
recursos do passadiço, o trabalho em equipe e as comunicações. Os vigias não devem ser 
distraídos por atividades não relacionadas à sua tarefa principal de vigiar (por exemplo, a 
limpeza por aspirador de pó a vácuo). 
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8 - ACIDENTES COM BALEEIRA  
O que aconteceu? 
Um barco salva-vidas com quatro pessoas a bordo estava sendo abaixado na água quando o 
gancho de liberação de carga na popa foi liberado inadvertidamente. Três dos quatro foram 
mortos e o quarto foi ferido.  

Por que aconteceu? 

A razão exata pela qual os ganchos foram liberados não foi determinada. Pensa-se que o 
mecanismo de fecho do gancho pode não ter sido localizado na posição de fechado quando foi 
levantado pela última vez para fora da água. Isto, combinado com a sacudida do barco salva-
vidas que ocorre quando o turco aterrou em seus batentes, resultou no gancho ter liberado abarco 
baleeira.  

O que podemos aprender?  

Os marinheiros precisam estar constantemente vigilantes para garantir que eles estão cientes das 
complicações dos mecanismos de gancho de liberação em carga. Alguns mecanismos de 
liberação em carga podem liberar inadvertidamente quando a carga está fora do gancho, uma 
condição difícil de detectar durante as rotinas de lançamento e recuperação. Os ganchos 
precisam ser verificados cuidadosamente para garantir que eles estão devidamente seguros e que 
os sistemas de liberação e de bloqueio funcionam eficazmente.  

O que aconteceu?  
Um barco salva-vidas que foi abaixado para o convés de embarque de um navio caiu na água 
enquanto uma equipe de três pessoas estava realizando a manutenção. Dois dos três membros da 
equipe foram feridos e tratados em um hospital.  
 
Por que aconteceu? 
 
O bote salva-vidas deveria ser suspenso pelos pingentes pendurados enquanto os ganchos de 
suspensão estavam desengatados para manutenção. A pessoa encarregada do procedimento de 
manutenção tinha inadvertidamente manipulado os pendentes de recuperação ao invés de 
pendurar pelos pingentes e o barco salva-vidas caiu na água quando os ganchos de suspensão 
foram liberados. 
 
O que podemos aprender? 
 
 Mesmo o pessoal que está totalmente treinado e qualificado para realizar um procedimento 
específico pode cometer erros ou omissões que resultam em um acidente grave. A vítima teria 
sido impedida se o desenho dos pingentes de recuperação impedisse que fossem confundidos e 
manipulados como os pingentes hang-off. O erro pode ter sido detectado se a pessoa responsável 
pela manutenção informou os outros funcionários da equipe de manutenção sobre os 
procedimentos exatos. Pedir a um membro da equipe para confirmar a conclusão de cada etapa 
durante o procedimento teria reduzido o risco de um acidente. O acidente poderia não ter 
ocorrido se o manual de manutenção do equipamento salva-vidas continha procedimentos para 
os pingentes hang-off.  

 

9 - ACIDENTES COM TRIPULANTES 
O que aconteceu?  
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Ao fechar as tampas das escotilhas em um pequeno graneleiro após a limpeza do porão, um 
oficial subiu em uma tampa de escotilha parcialmente fechada para soltar e mover o cabo de aço  
que o guincho conduz. Ele escorregou, caiu no porão e morreu.  

Por que aconteceu?  

A tripulação do navio estava usando por um longo tempo um procedimento incorreto para fechar 
as escotilhas. O procedimento correto não exigia que a posição do cabo de aço e do grilhão fosse 
movida durante a operação, porém não foi registrada na documentação dos navios. Os 
pavimentos e coberturas de escotilha estavam molhados, oleosos, escorregadios e o oficial 
colocou-se numa posição perigosa por subir em cima, e trabalhando no limite da tampa 
parcialmente aberta. Ele não estava usando um cabo de segurança nem um capacete. O navio não 
dispunha de procedimento escrito para abrir e fechar escotilhas. Na ausência de procedimentos 
escritos, a tripulação do navio estava usando um procedimento que era perigoso. Além disso, as 
cobertas e as tampas das escotilhas estavam molhadas, oleosas e escorregadias. Isso colocou o 
oficial em uma situação perigosa que foi agravada ainda mais por ele não estar usando um cabo 
de segurança ou um capacete.  

O que podemos aprender?  

Os navios devem ter procedimentos escritos (como exigido pelo Código ISM) para a realização 
segura de procedimentos de rotina. As tripulações dos navios devem estar familiarizadas com 
esses procedimentos e segui-los. Os marítimos não devem assumir riscos, colocando-se assim, 
mesmo que brevemente, numa posição perigosa. A gente do mar deve sempre usar equipamento 
de segurança quando apropriado e estar alerta para quaisquer perigos devido à presença de óleo, 
graxa ou água no convés.  

O que aconteceu?  
Um tripulante de um grande traineiro de popa desapareceu à noite enquanto o navio estava 
lançando suas redes. Ele estava parado perto da popa do navio. Uma busca foi iniciada logo 
depois que foi descoberto que ele estava desaparecido e seu colete salva-vidas inflado logo foi 
encontrado. Sua luz estava iluminada, mas ele não estava no colete salva-vidas. Seu corpo nunca 
foi recuperado.  
 

Por que aconteceu?  

Não é certo por que ele caiu ao mar já que ninguém viu o incidente; no entanto, é provável que 
ele tenha sido arrastado sobre a popa pelas redes indo para fora do barco sobre o rolo de popa. 
Parece que ele poderia ter se afogado porque seu colete de salvação não tinha sido usado 
adequadamente. 

 O que podemos aprender?  

Certifique-se sempre de que você não se aproxima muito de redes, fios, rolos, etc. em 
movimento, especialmente se você não precisa estar lá para realizar uma tarefa. Ele poderia ter 
sobrevivido se seu colete salva-vidas tivesse sido devidamente usado e firmemente preso. É 
aconselhável que todos os pescadores usem coletes salva-vidas quando lançam redes 
("shooting"). O uso do coletes salva-vidas com iluminação irá melhorar muito suas chances de 
ser rapidamente resgatado se você cair ao mar. 

O que aconteceu?  
Dois tripulantes foram encontrados mortos depois de entrarem num tanque que tinha sido limpo.  
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Por que aconteceu?  

Os homens entraram no tanque por razões desconhecidas sem aderir aos procedimentos que não 
permitiriam que uma pessoa entrasse num tanque sem uma autorização de entrada devidamente 
assinada pelo seu comandante ou pelo oficial competente.  

O que podemos aprender?  

O treinamento de familiarização de acordo com o Manual de Segurança, em particular os 
procedimentos a serem seguidos para a entrada de tanques é de extrema importância. O 
treinamento deve incluir a sensibilização para os perigos ocultos de tanques, espaços de carga e 
outros espaços confinados, que pode, mesmo após a limpeza ou ventilação, consistem em uma 
atmosfera perigosa e a necessidade de testar a atmosfera dentro do tanque antes de tentar a 
entrada (consulte a Resolução A. 864 (20) - Recomendações para a entrada em espaços 
confinados a bordo de navios). Os conselhos sobre a entrada em espaços confinados estão 
contidos nas directrizes da indústria, nas circulares emitidas pelos regulamentos / avisos das 
IMO e das autoridades do Estado de bandeira aos marítimos, que devem ser rigorosamente 
seguidas.  

O que aconteceu?  
Uma embarcação de pesca estava à beira-mar da costa da Dinamarca enquanto a tripulação 
estava guardando as redes de pesca. Um feixe de arrasto foi pousado no convés, com o "apoio do 
feixe" pousando com o lado mais pesado para cima. Estava encostado no baluarte e, à medida 
que o navio rodava, a sua posição instável fez com que caísse para dentro. Um tripulante que 
estava de pé próximo, afastou-se do seu caminho, mas foi pego pela corrente de reboque que de 
repente se esticou, jogando-o ao mar. Uma bóia de salvação foi jogado para ele, mas, como ele 
não sabia nadar, não podia alcançá-la e pelo tempo que o navio havia manobrado para o 
recuperar, ele havia se afogado. 
 
Por que aconteceu?  
 
O tripulante não estava realizando nenhuma tarefa específica nessa área, mas estava em uma 
posição perigosa e parece que ele deve ter sido inconsciente do perigo. Nenhuma avaliação 
formal de risco foi realizada pelos proprietários do navio, nem foram dadas instruções para que 
os membros da tripulação permaneçam em locais seguros quando não realizam tarefas. Se ele 
tivesse sido capaz de nadar e se ele estivesse usando um colete salva-vidas, ele pode não ter se 
afogado. 
 
O que podemos aprender?  
 
Sempre estar atento e ficar bem afastado de equipamentos, cabos de aço, cabos, etc, que possam 
se mover inesperadamente. 
Permanecer em uma área segura a menos que você seja obrigado a realizar uma tarefa específica. 
Usar um colete salva-vidas ou outro auxílio de flutuação ao trabalhar no convés durante as 
operações de pesca. 
Qualquer pessoa empregada no mar deve ser capaz de nadar. 
 
O que aconteceu? 
O motor de uma embarcação de fundo chato de pesca, aberto, falhou quando estava retornando 
ao porto com uma carga completa de mexilhões. A embarcação adernou com as ondas, embarcou 
água, emborcou e afundou. Os dois ocupantes foram jogados na água e se afogaram. As duas 
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pessoas usavam calças pesadas de borracha, jaqueta e botas. Nenhum deles estava vestindo um 
colete salva-vidas ou qualquer dispositivo de flutuação porque não havia nenhum a bordo. 
Nenhum chamado de socorro foi feito. 
O motor da embarcação tinha uma história de problemas mecânicos intermitentes. 
 
Por que aconteceu? 
 
Houve má manutenção do motor de popa. Nenhum colete salva-vidas estava a bordo. 
As pessoas a bordo não tinham formação básica em matéria de segurança. A flutuação de reserva 
da embarcação era insuficiente. 
 
O que podemos aprender? 
 
Importância da manutenção do motor de popa. Os barcos de pesca de convés aberto devem ter 
suficiente flutuabilidade de reserva para suportar todo o equipamento, motor, pessoas a bordo e 
combustível quando totalmente carregado. Qualquer pessoa que trabalhe a bordo de navios de 
pesca deve ter conhecimento de práticas e procedimentos básicos mínimos de segurança. 
 
 
 
 

********* 


