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12ª SESSÃO DE FSI 

 
RESUMO DAS LIÇÕES APRENDIDAS DE ACIDENTES PARA APRESENTAÇÃO AOS 

TRIPULANTES (COMO REVISADO E APROVADO PELO SUBCOMITÊ 
SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO  DO ESTADO DE BANDEIRA (FSI)   

EM SUA DÉCIMA SEGUNDA SESSÃO) 
 

       Introdução 

 
     O Subcomitê sobre a Implementação do Estado de Bandeira (FSI) estabelece um Grupo de 
Correspondência sobre Análise de Acidentes em cada sessão. Os Analistas de Acidentes reveem os 
relatórios de investigação de acidentes marítimos e preparam recomendações com base nos 
resultados e análises dos mesmos. Os membros do grupo de correspondência preparam também um 
resumo das lições aprendidas a disponibilizar aos marítimos no sítio do GISIS, da OMI. 

    O Subcomitê do FSI concordou que as lições aprendidas deveriam ser divulgadas ao setor para 
incentivar ainda mais os capitães, proprietários de navios e gerentes a introduzir procedimentos 
eficazes de gerenciamento de segurança e instruír o Secretariado a publicar as informações acima 
no site da OMI para que os Governos, Associações e outras partes interessadas possam distribuir 
facilmente as lições aprendidas. 

 
INCÊNDIO 
 
O que aconteceu? 
 
Ao carregar uma carga de benzeno em 12 tanques, um navio foi abordado por um inspetor de carga. 
O bombeador observou o inspetor de carga pegando amostras dos tanques mais a ré e trabalhando 
para vante. Aproximadamente 25 minutos após o último tanque ter sido carregado, ocorreu uma 
explosão e um fogo se desenvolveu perto da parte dianteira da área de carga. O fogo foi extinto em 
poucos minutos pelo Comandante e outro tripulante usando extintores do convés. A tampa do tanque 
de carga número 1 foi jogada para fora e outros danos foram observados em estruturas próximas e 
tubulações. O inspetor de carga ficou ferido. 
 
Por que aconteceu? 
 
Uma carga estática havia se desenvolvido no tanque de carga antes da explosão. O inspetor de carga 
usou uma lata metálica anexada a uma corda de fibra para obter amostras que causaram uma 
descarga de eletricidade estática dentro do tanque. O inspetor de carga não tinha conhecimento dos 
riscos associados ao equipamento que estava usando e não seguiu os procedimentos estabelecidos. 
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Os tripulantes da embarcação não conversaram com o inspetor de carga sobre seus métodos e 
equipamentos. 
 
O que podemos aprender? 
 
Os inspectores de carga podem não compreender os riscos das suas atividades e podem não 
empregar procedimentos adequados para uma particular carga ou embarcação. Os oficiais de convés 
devem se assegurar de que o equipamento e os procedimentos dos inspetores de carga sejam 
seguros. 
 
O que aconteceu? 
 
Um incêndio se iniciou na sala de provisão de um navio de carga geral com apenas uma tripulação 
de cinco pessoas. A tripulação foi incapaz de conter o incêndio e o fogo se espalhou para o 
alojamento. O Comandante foi forçado a abandonar o navio e toda a tripulação foi resgatada por um 
helicóptero. Todo o casario foi posteriormente queimado. 
 
Por que aconteceu? 
 
Havia apenas um aparelho de respiração autônoma (SCBA) instalado a bordo, o que inibiu a 
capacidade da tripulação em combater o incêndio. Um extintor de CO2 foi usado para combater o 
fogo; no entanto, ele reiniciou porque o espaço não foi efetivamente isolado. A propagação do 
incêndio no alojamento não pôde ser controlada porque a equipe não seguiu as técnicas de 
resfriamento de limites e em monitorar todos os lados da sala de provisão. Além disso, os oficiais de 
alto escalão tinham falhado em assumir o controle do incêndio, para avaliar a situação e considerar 
usar meios diferentes para combater o incêndio. 
 
O que podemos aprender? 

O CO2 pode acabar com um incêndio rapidamente, porém seu efeito de resfriamento é limitado. Para 
evitar a ignição, o espaço que contém a sede de fogo deve ser isolado de forma eficaz. Ao aplicar o 
resfriamento de limite para conter um incêndio, todos os lados do espaço devem ser monitorados. 
Capacetes com protetor de fumaça não são tão eficazes como o equipamento de respiração 
autônoma (SCBA) para combate o incêndio, especialmente em navios com apenas um pequeno 
número de tripulantes. O Comitê de Segurança Marítima (MSC) tem uma circular que destaca os 
problemas associados ao uso de aparelhos de respiração tipo capacete com protetor de fumaça (MSC 
/ Circ.1085). 

O combate ao fogo deve ser conduzido por um oficial mais antigo, que deve usar sua experiência e 
conhecimento para avaliar a situação e considerar os meios mais adequados para combater o 
incêndio. 
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O que aconteceu? 
 
Um navio estava ancorado e a tripulação estava envolvida na limpeza e pintura do tanque de lastro 
superior como parte de um programa de manutenção em curso. O tanque havia sido aberto alguns 
dias antes e o Imediato testou o tanque para verificar níveis de oxigênio algumas vezes e descobriu 
que eles eram 21%. Depois de aproximadamente 2 horas de pintura, usando uma pistola para aplicar 
tinta epóxi com diluentes, houve uma explosão que soprou no tanque. Cinco membros da tripulação 
morreram e três estavam desaparecidos. 
 
Por que aconteceu? 

A tinta epóxi continha mais de 30% de diluentes e a pintura por pulverização usando tal mistura 
pode criar concentrações de vapor dentro da gama explosiva dos compostos da mistura. O tanque foi 
ventilado utilizando um ventilador soprando ar através de uma porta de visita e uma linha de ar 
comprimido situada no tanque era inadequada. Foi utilizada uma luz para iluminar a área de trabalho 
que não era intrinsecamente segura à prova de explosão. 
 
O que podemos aprender? 
 
A tripulação precisa apreciar o potencial de uma explosão quando da pintura em spray. O sistema de 
gestão de segurança deve estabelecer procedimentos para a pintura em espaços fechados e as fichas 
de dados de segurança que fornecem pontos de inflamação, limites de explosão e pontos de ignição 
para a base da tinta, endurecedor e diluente devem estar a bordo do navio.  
 
O que aconteceu?  
 
Durante um curto trânsito para o próximo porto, a tripulação começou as operações de limpeza do 
tanque. Eles montaram um ventilador movido a água para ventilar o tanque com canalização 
estendendo-se para a parte inferior do tanque. Depois de completar a ventilação do tanque, dois 
membros da tripulação entraram no tanque para remover o óleo residual. Houve uma explosão que 
rasgou as anteparas dos tanques adjacentes e os tanques A-1 Jet Fuel e de querosene foram 
inflamados. O casco foi rompido no setor dos tanques e a praça de máquinas do navio inundou 
rapidamente, o qual desenvolveu uma banda para boreste e afundou. A tripulação escapou saltando 
no mar e sete foram resgatados por navios que passavam, 3 morreram e 6 estavam desaparecidos.  
 
Por que aconteceu?  
 
A fonte de ignição não foi identificada. No entanto, era altamente provável que devido a uma 
descarga de electricidade estática a partir de vestuário de inverno ou da canalização de ventilação, 
ou a uma lata de metal comum pode ter sido usada para levar as ferramentas para os tanques e 
entrou em contato com metal, causando uma faísca. A tripulação estava sob pressão para completar 
a operação de limpeza do tanque devido à curta duração do trânsito no porto.  
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O que podemos aprender? 

É necessário garantir um tempo suficiente para as operações de limpeza dos tanques de modo a 
minimizar a possibilidade de faltarem cuidados ou não prestarem a devida atenção à operação. As 
tripulações são obrigadas a receber treinamento em operações de petroleiros; contudo, é necessário 
reforçar continuamente essa formação a bordo e assegurar a sua correta aplicação. 

 O que aconteceu?  

O navio estava atracado com recipientes a bordo contendo explosivos. Um engenheiro estava 
transferindo óleo pesado e não monitorava a operação. O tanque e as aberturas de ventilação 
preenchidas resultaram em combustível misturado com combustível diesel em outro tanque. A 
mistura oleosa continuou até a tubulação de ventilação e para uma câmara de coleta de ventilação 
onde um flange não foi conectado e foi derramada no convés e para baixo em espaços da praça de 
máquinas. A mistura oleosa acendeu-se, o fogo desenvolveu-se rapidamente e os espaços da praça 
de máquinas encheram-se de fumaça. A tripulação e o pessoal de combate ao incêndio lutaram 
contra o fogo, mas foram impedidos pela fumaça. Eles tentaram ativar o sistema de CO2 duas vezes 
e pensaram que tinha descarregado. Depois de várias horas de esforço, o fogo foi controlado e 
extinto. Dois membros da tripulação morreram.  

Por que aconteceu?  

A fonte de ignição não pôde ser determinada, mas foi provavelmente como resultado de alguma 
mistura oleosa entrar em contato com um incinerador. O engenheiro não monitorou adequadamente 
a operação de transferência de combustível e os sistemas de monitoramento de nível do tanque 
foram equipados com alarmes que haviam sido superpostos colocando um lápis em um interruptor 
alternativo usado para reconhecer alarmes. O sistema de ventilação estava em processo de 
eliminação de obstruções e vários flanges foram desconectados em uma câmara de coleta onde 
várias saídas de ar se juntam. Fogo e portas estanques foram abertas que permitiram a fumaça  entrar 
em vários espaços, incluindo na sala de controle de incêndio e sala de CO2, dificultando a resposta e 
uma tentativa de liberar o CO2 manualmente. 

 O que podemos aprender?  

Com o sistema de ventilação aberto a obstruções claras, procedimentos com "lock-outs" físicos 
foram necessários para garantir que não haja transferência de combustível. Se os sistemas de alarme 
automáticos não estiverem funcionando, uma proteção segura necessária não está sendo mantida. As 
ações adequadas por parte da empresa ou do responsável devem ser tomadas para reparar o sistema 
ou para introduzir procedimentos para garantir a salvaguarda. O plano de resposta ao fogo do navio 
deve ser seguido. O controle insuficiente da resposta resultaram em atrasos e ações descoordenadas, 
como a falta de estabelecimento de fronteiras e comunicações de incêndio e a ativação do sistema de 
CO2. A falta de formação e de sensibilização para o funcionamento de determinados sistemas de 
combate a incêndios adaptados sublinha a necessidade de demonstrar a sua capacidade de funcionar 
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através de exercícios e treinamentos. O conhecimento de possíveis meios para evacuar uma praça de 
máquinas poderia ter permitido que os membros da tripulação considerassem rotas de fuga 
alternativas. 

 O que aconteceu?  

O navio estava atracado para passar por reparos por um período de tempo que tinha sido estipulado. 
Durante o processo de substituição de uma junta de expansão em um dos tanques, percebeu-se que 
havia uma quantidade de Premium Motor Spirit no tanque. Uma bomba submersa elétrica deveria 
ser usada para bombear a mistura de água oleosa. A bomba foi abaixada nos tanques e, logo depois 
que começou, uma explosão ocorreu rompendo severamente os tanques de carga. Como resultado da 
explosão, 6 trabalhadores de terra e um dos oficiais do navio morreram. Além disso, um trabalhador 
em terra e um outro oficial do navio foram transferidos para o hospital.  

Por que aconteceu? 

 Havia um explosímetro a bordo e os tanques tinham sido testados algum tempo antes; No entanto, 
nada indica que a atmosfera no tanque tenha sido testada no dia da explosão. A bomba de edução do 
navio não foi utilizada e a bomba submersível elétrica que foi utilizada era defeituosa ou não 
intrinsecamente segura para ser utilizada nestas condições. 

O que podemos aprender? 

Quando se trabalha com mistura de água oleosa em tanques, os membros da tripulação do navio não 
devem assumir que o tanque está livre de gás e só devem usar equipamentos projetados para tais 
fins. 
 
 
PERDA DE VIDAS E FERIMENTOS EM PESSOAS 
 
O que aconteceu? 
 
O Imediato e cinco tripulantes estavam verificando o arranjo de fixação da âncora durante o mau 
tempo. O navio começou a balançar e duas ondas varreram a proa. Um marinheiro foi capaz de se 
proteger das ondas. O Imediato e outros quatro membros da tripulação, que estavam de frente para a 
proa naquela época, não tinham conhecimento das ondas que se aproximavam. O impacto das ondas 
jogou-os do castelo de proa para vários locais no convés avante. O Imediato e um marinheiro 
morreram como resultado de seus ferimentos. Os restantes marinheiros feridos foram levados para 
um hospital. 
 
Por que isso aconteceu? 
 
O Imediato, agindo por sua própria iniciativa, colocou-se a si mesmo e aos que o estavam auxiliando 
em alta situação de risco verificando o dispositivo de fixação da âncora em mau tempo sem primeiro 
avaliar os riscos. Ele não notificou o Comandante ou o Oficial de seviço no passadiço que o pessoal 
estaria trabalhando no deck do castelo de proa e, portanto, ambos não tinham consciência da tarefa 
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a ser executada. O Imediato subestimou as condições climáticas e os potenciais efeitos sobre a 
missão que estava sendo executada. Ele, e os cinco membros da tripulação que o auxiliavam, não 
estavam usando cintos de segurança com linhas de vida. 
 
O que podemos aprender? 
 
As linhas de vida presas às grades poderiam ter impedido que os marinheiros fossem 
varridos do castelo de proa e poderiam ter reduzido a extensão das lesões. 
É importante notar que o Comandanteo e o Oficial de serviço no passadiço deveriam ter sido 
avisados que o trabalho estaria sendo realizado no convés, especialmente durante o tempo adverso. 
É fácil até mesmo para um pessoal experiente subestimar os potenciais efeitos adversos do tempo 
sobre os trabalhos que estão sendo executados. 
 
O que aconteceu? 
 
O Contramestre, com o auxílio de um Praticante de Convés, dois Marinheiros Ordinários de Convés 
e três Marinheiros de Convés, tinha terminado de mudar o cabo de carga do guindaste Nº 2. Eles 
trabalharam de 10:00 horas até 17:45 horas com aproximadamente 45 minutos para o almoço. O pôr 
do sol foi às 16:53 horas e estava escurecendo quando o trabalho estava terminado. Chegou a hora 
de garantir que os cabos estavam funcionando livremente. O Contramestre, de pé na pequena 
plataforma em cima do guindaste, abriu o cinto de segurança fixado no corrimão da plataforma e 
dirigiu o Praticante de Convés para operar o guindaste. O Contramestre não sabia que seu cinto de 
segurança não estava afivelado  e ele se enredou com o cabo do guindaste. Momentos depois, ele foi 
puxado para o guindaste entre as polias e o cabo da lança. O guindaste foi parado e ele foi libertado.  
Entretanto, sua perna foi quase cortada e ele estava com hemorragia. Morreu de ferimentos 
traumáticos graves logo após os paramédicos chegarem. 
 
Por que aconteceu? 
 
O Contramestre estava se concentrando na operação do cabo de carga renovada e ele não notou que 
seu cinto de segurança não estava afivelado se enredou com o fio de lança. Isso pode ter sido devido 
a um lapso após a conclusão da tarefa fisicamente e mentalmente exigente de substituição do cabo 
de carga. Também é possível que a escuridão tenha contribuído para o ferimento da vítima. 
 
O que podemos aprender? 
 
O pessoal envolvido em tarefas mentais e/ou fisicamente exigentes pode ter uma perda de 
concentração. O Contramestre poderia ter sido mais consciente dos riscos associados à sua linha de 
segurança desligada se fossem dadas advertências sobre os perigos de roupas soltas e equipamentos 
de segurança pessoal ficarem emaranhados com objetos em movimento. O início da escuridão 
mudou o ambiente de trabalho e pode ter contribuído para o acidente. 
 
O que aconteceu? 
 
Durante a transferência de um reboque de um navio para outro, um membro da tripulação foi morto 
por um cabo de reboque. O fio do rebocador estava sendo usado para transferir um cabo de reboque 
pesado do navio rebocador para o navio rebocado. O cabo de reboque estava preso ao fio de 
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reboque, que estava no convés do navio a ser rebocado. O membro da tripulação falecido estava no 
processo de colocar o cabo de reboque em torno de um pino de reboque na popa do navio de 
reboque quando a tripulação do navio rebocado  deixou cair o cabo de reboque fora de seu convés 
prematuramente. O cabo do rebocador ficou rapidamente esticado sob o peso do cabo de reboque e  
foi varrido através do convés do navio de reboque. O membro da tripulação, que estava trabalhando 
com o cabo do rebocador, foi jogado 4-5 m no ar pelo cabo e, em seguida, aterrou pesadamente no 
convés. Ele sofreu graves lesões internas e externas e morreu antes que ele pudesse ser evacuado por 
helicóptero. 
 
Por que aconteceu? 
 
A tripulação do navio que pegou o reboque tinha prendido o cabo do rebocador a seu cabo de 
reboque antes que tivesse sido conduzido ao redor do pino de reboque no outro navio. Houve uma 
falha de comunicação, o que levou a tripulação a liberar o cabo de reboque do seu convés em 
infração das instruções do seu Comandante. A tripulação do navio de reboque estava trabalhando 
com o cabo de arrastar e, consequentemente, no caminho da varredura do cabo de reboque. 
 
O que podemos aprender? 
 
Operações envolvendo cabos pesados ou cabos sobcarga são arriscadas e precisam ser 
cuidadosamente planejadas e realizadas. Toda a tripulação envolvida nessas operações precisa 
entender completamente o procedimento e, particularmente, quando há mais de um navio envolvido. 
Não assuma  riscos desnecessários trabalhando dentro do limite de movimento de um cabo ou de 
uma linha de amarração. 
 
O que aconteceu? 
 
Enquanto ancorado, a tripulação de um navio estava no processo de remover e arrumar as tampas 
dos porões. Eles estavam usando o guindaste do navio para levantar as tampas e movê-las para a 
posição de arrumação na frente do casario. O navio estava se movendo no mar, o que causava o 
balanço das tampas suspensas. O Imediato colocou-se em um espaço estreito entre uma tampa 
suspensa e a antepara do casario. A tampa começou a balançar e prendeu o Imediato de encontro à 
antepara. Sua pélvis foi esmagada e ele sofreu sérios ferimentos internos. Ele morreu antes de ser 
evacuado por helicóptero. 
 
Por que aconteceu? 
 
Era prática aceita no navio conduzir a operação de abertura de tampas enquanto o navio 
está no mar ou ancorado e sujeito a movimentos. Havia pouca consideração dos perigos 
associado ao movimento das tampas no mar e sem instruções da empresa para esta operação. O 
Imediato colocou-se no espaço restrito entre a tampa e a antepara do casario. Ele pode ter sido 
enganado pela facilidade com que as tampas de porão suspensas podiam ser giradas à mão e pensou 
que ele poderia controlar o peso de 17 toneladas da tampa quando estava balançando. 
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O que podemos aprender? 
 
As operações no mar que envolvem pesadas cargas são arriscadas e devem ser evitadas quando o 
navio está balançando.  Se estas operações tiverem de ser efetuadas, certifique-se de que os pesos 
suspensos serão impedidos de balançar. Nunca se coloque numa posição restrita adjacente a um peso 
suspenso sem meios de escape. Quando pesos pesados são suspensos de um único ponto eles podem 
ser girados facilmente, mas eles exercem uma grande força ao balançar. 
 
O que aconteceu? 
 
Quando um navio estava ao lado de um molhe no mau tempo o Imediato caiu entre o navio e as 
defensas do cais. O navio tinha acabado de carregar e estava com o topo de seu convés principal 
cerca de 2 metros baixo do nível do molhe. O Imediato estava no convés e tentava  passar alguma 
documentação para uma pessoa que está no píer quando escorregou e caiu. Sua pélvis foi esmagada 
e ele teve graves lesões internas quando uma onda fez o navio encostar nas defensas. Dois 
tripulantes que estavam trabalhando no convés viram o companheiro preso entre o navio e as 
defensas e o trouxeram para bordo.  O Imediato perdeu a consciência e morreu pouco tempo depois. 
 
Por que aconteceu? 
 
Não havia meios de acesso seguros entre o navio e o cais, sob a forma de uma passarela e 
o navio estava se movendo substancialmente nas condições climáticas predominantes. Os níveis 
relativos do molhe e o convés do navio eram afastados significando que o Imediato teve que se 
inclinar no convés escorregadio para passar a documentação. Ele estava com pressa porque o tempo 
estava ficando pior e havia a preocupação de que o navio poderia ser danificado por seu movimento 
ao longo do cais. 
 
O que podemos aprender? 
 
Certifique-se de que existe um método seguro de acesso entre o navio e o cais quando as pessoas 
precisam ir de um lugar para o outro. Como alternativa, assegure usar um método seguro de troca de 
documentos em condições previsíveis quando não há necessidade que as pessoas se desloquem entre 
navio e o cais. Certifique-se sempre de ter corrimãos adequados ao mover-se sobre um navio em 
movimento. Não tome "atalhos" perigosos para economizar tempo. 
 
 
ABALROAMENTO 
 
O que aconteceu? 
 
Uma embarcação em ultrapassagem abalroou uma embarcação de apoio a uma velocidade de cerca 
de 6 nós a sudoeste (SW) da separação de tráfego (TSS) do Estreito de Dover. Consequentemente, o 
navio de apoio afundou e seu dono morreu. 
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Por que aconteceu? 
 
O oficial de serviço no passadiço (OOW) do navio de ultrapassagem não reparou visualmente ou por 
radar até que o abalroamento fosse iminente e, portanto, não estava mantendo uma vigilância 
adequada. O OOW do navio de ultrapassagem foi distraído das funções de vigia por um telefonema 
no seu celular. Por conseguinte, não tinha conhecimento da situação em desenvolvimento e, com 
relação ao navio de apoio, foi incapaz de cumprir as suas obrigações nos termos dos regulamentos 
de abalroamento. Vigias dedicados não foram colocados em nenhuma das embarcações. 
 
O que podemos aprender? 
 
Uma base fundamental para evitar abalroamento é uma boa vigilância visual. Em situações de 
tráfego pesado como as que existem no TSS do Estreito de Dover, a colocação de um vigia dedicado 
é uma precaução sensata e uma boa iniciativa marinheira. Perigosamente as ultrapassagens próximas 
tornaram-se comuns na pista de SW do TSS do Estreito de Dover. Situações perigosas surgem 
quando navios de velocidades marcadamente diferentes estão viajando em faixas coincidentes. As 
embarcações devem sempre ser guiadas pela Regra 5 do RIPEAM relativas ao Vigia do Passadiço 
(PARTE B - REGRAS DE DIRECÇÃO E NAVEGAÇÃO, Seção I - Conduta de embarcações em 
qualquer condição de visibilidade), que estabelece que: Todos os navios devem manter uma boa 
observação por visão e por audição, bem como por todos os meios disponíveis, adequados às 
circunstâncias e às condições prevalecentes, a fim de fazer uma avaliação completa da situação 
e do risco de abalroamento.  
 
 
EMBORCAMENTO 
 
O que aconteceu?  
 
Um navio de pesca de arrastão de 24 m de comprimento pescava com arrasto durante o mau tempo, 
seguindo com o mar, quando a rede de arrasto foi capturada numa obstrução do fundo do mar. O 
Comandante usou a potência do motor para libertar a rede de arrasto, sem sucesso. Durante esta 
operação, uma grande quantidade de água inundou o convés do freeboard (plataforma de trabalho) 
através das portas traseiras da superestrutura que estavam abertas. O capitão mudou o curso, o navio 
foi atingido por 2 ou 3 ondas, virou e afundou. As consequências foram duas mortes, duas pessoas 
desaparecidas, uma pessoa seriamente ferida, perda total do navio e pequena poluição.  
 
Por que aconteceu?  
 
O comandante não soltou os freios do guincho nem desligou o cabo de arrasto. O arrastão virou 
devido a uma combinação de fatores, tais como a água no convés principal, a superfície livre dos 
líquidos, o aumento das cargas causadas pelo aumento da potência do motor, as cargas assimétricas 
e transversais nos cabos de arrasto e o impacto das ondas.  
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O que podemos aprender?  

Os patrões / operadores de arrastões de popa devem estar cientes dos procedimentos para libertar a 
rede de arrasto de uma obstrução do fundo do mar e dos princípios básicos de estabilidade 
relacionados, considerando as más condições climáticas e direção das ondas. Durante as operações 
de pesca, a estanqueidade até à superestrutura do navio deve ser mantida por todos os meios. Os 
limiares do estado do mar devem ser  respeitados para além dos quais o trabalho de pesca deve ser 
evitado ou devem ser tomadas precauções extraordinárias para manter a segurança da embarcação. 

 

                       ================================================  


