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LISTA DE ABREVIATURAS 

 
AM – Amazonas 

AP – Amapá 

CCCLXXXVII – Trezentos oitenta e sete 

CCCXLI – Trezentos e quarenta e um 

CCLV – Duzentos e cinquenta e cinco 

CCLVII – Duzentos e cinquenta e sete 

CCV – Duzentos e cinco 

CCXLV – Duzentos e quarenta e cinco 

CDXXV – Quatrocentos e vinte e cinco 

CFS – Capitania Fluvial de Santarém 

CIII – Cento e três 

CIR – Caderneta de Inscrição e Registro 

CP – Capitania dos Portos 

CTS – Cartão de Tripulação de Segurança 

CXX – Cento e vinte 

DHN – Diretoria de Hidrografia e Navegação 

DPC – Diretoria de Portos e Costa 

EBL2 – Eletronic Bearing Line 

EM – Empurrador a Motor 

IAFN – Inquérito Administrativo sobre  Acidente ou Fato da Navegação 

ILO – International Labour Organization 

IMO – International Maritime Organization 

ISAIM – Investigação de Segurança de Acidentes e Incidentes Marítimos 

ISM – International safety Management 

ISPS – International Ship and Port Facility Security 

KW – kilowatt 

LRS – Lloyd’s Register of Shipping 

Ltda – Limitada 

M – Metro 

MMSI – Identidade do Serviço Móvel Marítimo 

MSC – Maritime Safety Circular 
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NM – Navio Mercante 

P&I – Protection and Indemnity Insurance 

PA – Pará 

PE – Pernambuco 

RO – Rondônia 

SMC – Safety Management Certificate 

SOLAS – Safety of Life at Sea 

STCW – Standards of Training Certification and Watchkeeping 

TM – Tribunal Marítimo 

VDR – Voyage Data Recorder 

VHF – Very High Frequency 

VI – Sexto 

VRM1 – Variable Range Marker um 

XLIX - Quarenta e nove 

ZP-1 – Zona de Praticagem um 
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I – INTRODUÇÃO 
 

 
     Com a finalidade de efetuar a coleta e a análise de provas, a identificação dos fatores 

causais e a elaboração das recomendações de segurança que forem necessárias, a fim 

de impedir que no futuro ocorram acidentes e/ou incidentes marítimos semelhantes, a 

Capitania Fluvial de Santarém (CFS) realizou a presente Investigação de Segurança de 

Acidentes e Incidentes Marítimos (ISAIM), em cumprimento ao disposto no Código de 

Investigação de Acidentes Marítimos da Organização Marítima Internacional (IMO), 

adotado pela Resolução MSC.255(84). 

     Este Relatório Final é um documento técnico que reflete o resultado obtido pela CFS 

em relação às circunstâncias que contribuíram ou podem ter contribuído para 

desencadear a ocorrência, e não recorre a quaisquer procedimentos de prova para 

apuração de responsabilidade civil ou criminal. 

   Outrossim, deve-se salientar a importância de resguardar as pessoas responsáveis pelo 

fornecimento de informações relativas à ocorrência do acidente, sendo que o uso de 

informações constantes neste relatório para outros fins, que não o da prevenção de 

futuros acidentes semelhantes, poderá induzir a interpretações e a conclusões errôneas. 

 

II – SINOPSE 
 

 
Abalroamento ocorrido no dia 02 de agosto de 2017, por volta das 04h39min26seg, 

quando navegavam na calha do rio Amazonas entre o Navio Mercante MERCOSUL 

SANTOS, bandeira brasileira, inscrito no porto de Manaus - AM, tipo porta contentor, IMO 

9356153, arqueação bruta 25.888, armador Mercosul Line Navegação e Logística Ltda. e 

o comboio formado pelo Empurrador BERTOLINI CXX, bandeira brasileira, inscrito no 

porto de Santarém – PA, número inscrição 023-092443-3, arqueação bruta 313, armador 

Transporte Bertolini Ltda e nove balsas graneleiras, BERTOLINI XLIX, bandeira brasileira, 

inscrita no porto de Manaus – AM, número de inscrição 001-021035-1, arqueação bruta 

1312, BERTOLINI CIII, bandeira brasileira, inscrita no porto de Santarém, número de 

inscrição 023-010630-7, arqueação bruta 1339, BERTOLINI CCV, bandeira brasileira, 

inscrita no porto de Santarém, número de inscrição 023-091543-4, arqueação bruta 1182,  
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BERTOLINI CCXLV bandeira brasileira, inscrita no porto de Santarém, número de 

inscrição 023-091458-6, arqueação bruta 1182, BERTOLINI CCLV, bandeira brasileira, 

inscrita no porto de Santarém, número de inscrição 023-091795-0, arqueação bruta 1242, 

BERTOLINI CCLVII, bandeira brasileira, inscrita no porto de Santarém, número de 

inscrição 023-091727-5, arqueação bruta 1182, BERTOLINI CCCXLI, bandeira brasileira, 

inscrita no porto de Santarém, número de inscrição 023-092553-7, arqueação bruta 1242, 

BERTOLINI CCCLXXXVII, bandeira brasileira, inscrita no porto de Santarém, número de 

inscrição 023-092541-3, arqueação bruta 1182, BERTOLINI CDXXV, bandeira brasileira, 

inscrita no porto de Santarém, número de inscrição 023-092858-7, arqueação bruta 1182. 

Todas as balsas são de propriedade de Transporte Bertolini Ltda. O NM MERCOSUL 

SANTOS estava com o prático a bordo, subindo o rio, com destino ao porto de Manaus – 

AM. O comboio estava descendo o rio, com destino ao porto de Santarém – PA. A área de 

navegação é restrita; o acidente ocorreu nas coordenadas de latitude 01°58'40.9" sul e 

Longitude 55°45'53.0" oeste, carta náutica DHN n° 4104 A. Houve o naufrágio do 

empurrador e de uma balsa, avarias em seis balsas, avarias nas obras vivas avante do 

NM e nove pessoas desaparecidas. 

 
III - INFORMAÇÕES GERAIS 

 

 
1 - Características das embarcações envolvidas no acidente 

 

(a) NM MERCOSUL SANTOS 
 

Dados principais e características físicas: 
 

 

Tipo: ............................................................................................................ Porta Contentor; 

Armador: ............................................. Mercosul Line Navegação e Logística Ltda; 

Operador: ….................................................................…............................. Maersk Line AS; 

Porto de inscrição: .......…........................................................................................ Manaus; 

Número de Inscrição: ....................…...........................…...............................001-022386-0; 

Número IMO: …......................................................................................... 9356153; 

Indicativo de chamada internacional: ….........................................................................PPUT; 

Arqueação Bruta: ….................................................................................................. 25.888; 
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Porte bruto: …........................................................................................... 35.205 toneladas; 

 

Material do casco: …...................................................................................................... aço; 

Ano de Construção: ….................................................................................................. 2008; 

Comprimento total: …............................................................................................. 210,49m; 

Boca: …..................................................................................................................... 29,80m; 

Pontal: …................................................................................................................... 16,40m;  

Altura da quilha até o mastro: …............................................................................... 48,45m; 

Calado de verão: …...................................................................................... 11,40m; 

Propulsão: …...................................................... motor – DOOSAN MAN B&W 7L70ME-C; 

Potência propulsora: …....................................................................................... 21.770 KW; 

Bowthruster: …..................................................................................................... 1.100 KW; 

Velocidade: …........................................................................................................ 20,0 nós; 

MMSI: …............................................................................................................ 710001270; 
 

 
Documentos e Certificados em vigor na data do acidente: 

 

 
Os certificados estatutários emitidos pela administração do N/M, pela sociedade 

classificadora e os demais documentos que a embarcação deveria portar estão listados a 

seguir: 

 
Certificados Autoridade 

Emissora 

Data 

Emissão 

Validade 

    

Certificado de Classe LRS 21/01/2014 04/01/2019 

Certificado de Proteção de Segurança – ISPS 
Code 

LRS 26/02/2015 07/11/2019 

Gerenciamento de Segurança – SMC LRS 01/10/2014 07/11/2019 

Certificado Internacional de Borda Livre LRS 17/01/2014 04/01/2019 

Certificado Internacional de Prevenção de 
Poluição 

por Óleo 

LRS 26/04/2017 25/04/2022 

Cartão de Tripulação de Segurança CP 29/06/2009 Indeterminada 

Certificado   de   Segurança   de   Construção   
para Navios de Carga 

LRS 21/01/2014 04/01/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certificado de Segurança de Equipamento para 
Navios de Carga 

LRS 21/01/2014 21/01/2019 
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Certificado de Segurança de Rádio para Navio 
de Carga  

LRS 31/07/2013 04/01/2019 

Certificado Internacional de Arqueação (1969) LRS 02/06/2009 Indeterminada 

Documento de Conformidade – ISM Code LRS 13/07/2015 03/11/2017 

Certificado de Registro TM 07/11/2016 Indeterminada 

Certificado de Responsabilidade Civil Danos 

Causados Poluição por Óleo 

Britannia 

Steamship 

20/02/2017 20/02/2018 

Seguro P&I Brit. Steam. 20/02/2017 20/02/2018 

Certificado Internacional de Prevenção de Poluição 

do Ar  

LRS 09/11/2016 04/01/2019 

Certificado Internacional de Prevenção de Poluição 

por Esgoto 

LRS 11/08/2015 04/01/2019 

Cartão de Tripulação de Segurança - CTS CP 29/06/2009 Indeterminado 
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(b) EM BERTOLINI CXX 

 
 

Dados principais e características físicas: 

 
 

Tipo: .................................................................................................................. Empurrador; 

Bandeira: ...............................................................................;..................................... Brasil; 

Armador: …............................................................................;...... Transporte Bertolini Ltda; 

Operador: ….................................................................................. Transporte Bertolini Ltda; 

Número de Inscrição: .................................................................................... 023-092443-3; 

Porto de registro: .................................................................................................. Santarém; 

Indicativo de chamada: …........................................................................................PO2480; 

Arqueação Bruta: ….................................................................................................. 313,00; 

Porte bruto: …........................................................................................... 279,33 toneladas; 

Material do casco: ….......................................................................................................aço; 

Estaleiro construtor: .........................…….... Bertolini Construção Naval da Amazônia Ltda; 

Ano de Construção: ….................................…….........................................................2014; 

Comprimento total: ….............................................................................................. 30,50 m; 

Comprimento entre perpendiculares: ............…...................................................... 28,90 m;  

Boca:…............................................................................................................. ……10,00 m; 

Pontal: ….................................................................................................................... 2,90 m 

Calado de verão: ….................................................................................................. 2, 52 m; 

Propulsão: …...............motor: Mitsubishi S6R BB-65446, S6R LC-65463 e S6R BE-65268; 

Potência propulsora: …......................................................................................... 1.700 HP; 

Área de Navegação: ................................................................................... Interior - Área 1; 

 
 

Documentos e Certificados em vigor na data do acidente: 
 

Certificados Autoridade 

Emissora 

Data 

Emissão 

Validade 

    

Certificado de Segurança da Navegação AUTOSHIP 30/09/2016 19/02/2021 

Certificado Nacional de Arqueação AUTOSHIP 30/09/2016 Indeterminada 

Certificado Nacional de Borda Livre AUTOSHIP 30/09/2016 03/03/2021 

Cartão de Tripulação de Segurança - CTS CP 30/09/2016 Indeterminada 
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(c) EM BERTOLINI  XLIX 

 
 

Dados principais e características físicas: 

 
 

Tipo: ............................................................................................................................ Balsa; 

Proprietário: …......................................................…..................... Transporte Bertolini Ltda; 

Operador: ….................................................................................. Transporte Bertolini Ltda; 

Número de Inscrição: .................................................................................... 001-021035-1; 

Porto de Registro:.................................................................................................... Manaus; 

Arqueação Bruta: …................................................................................................ 1.312,00 

Porte bruto: …........................................................................................ 2.402,13 toneladas; 

Material do casco: ….......................................................................................................aço; 

Ano de Construção: …...................................................................................................2002; 

Comprimento total: ….............................................................................................. 62,00 m; 

Boca: …................................................................................................................... 12,00 m; 

Pontal: …................................................................................................................... 4,35 m; 

Calado de verão: ….................................................................................................. 3, 97 m; 

Propulsão: …................................................................................................ Sem propulsão; 

Área de Navegação: .................................................................................... Interior - área 2; 

 
 

Documentos e Certificados em vigor na data do acidente: 
 

 
Certificados Autoridade 

Emissora 

Data 

Emissão 

Validade 

    

Certificado de Segurança da Navegação AUTO SHIP 07/12/2010 24/11/2018 

Certificado nacional de Arqueação AUTO SHIP 07/12/2010 Indeterminado 

Certificado Nacional de Borda Livre AUTO SHIP 13/03/2015 25/02/2020 

Previsão de Registro da Propriedade Marítima TM 23/02/2010 Indeterminado 
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(d) EM BERTOLINI CIII 

 
 

Dados principais e características físicas: 

 
 

Tipo: ............................................................................................................................ Balsa; 

Proprietário: …........................…................................................... Transporte Bertolini Ltda; 

Operador: ….................................................................................. Transporte Bertolini Ltda; 

Número de Inscrição: .................................................................................... 023-010630-7; 

Porto de Registro: ................................................................................................ Santarém; 

Arqueação Bruta: …............................................................................................... 1.276,00; 

Porte bruto: …........................................................................................ 2.507,50 toneladas; 

Material do casco: ….......................................................................................................aço; 

Ano de Construção: …...................................................................................................2004; 

Comprimento total: ….............................................................................................. 62,00 m; 

Boca: …................................................................................................................... 12,00 m; 

Pontal: …................................................................................................................... 4,40 m; 

Calado de verão: ….................................................................................................. 3, 94 m; 

Propulsão: …................................................................................................ Sem propulsão; 

Área de Navegação: .................................................................................... Interior - área 1; 

 
 

Documentos e Certificados em vigor na data do acidente: 
 

 
Certificados Autoridade 

Emissora 

Data 

Emissão 

Validade 

    

Certificado de Segurança da Navegação AUTO SHIP 07/12/2010 24/11/2018 

Certificado nacional de Arqueação AUTO SHIP 28/08/2015 Indeterminada 

Certificado Nacional de Borda Livre AUTO SHIP 22/10/2014 16/10/2019 

Previsão de Registro da Propriedade Marítima TM 10/02/2010 Indeterminada 
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(e) EM BERTOLINI CCV 

 
 

Dados principais e características físicas: 

 
 

Tipo: ............................................................................................................................ Balsa; 

Proprietário: …............................................................................... Transporte Bertolini Ltda; 

Operador: ….................................................................................. Transporte Bertolini Ltda; 

Número de Inscrição: ............................................................................................ 023-091543-4 

Porto de Registro: ................................................................................................ Santarém; 

Arqueação Bruta: …............................................................................................... 1.182,00; 

Porte bruto: …........................................................................................ 2.529,90 toneladas; 

Material do casco: ….......................................................................................................aço; 

Ano de Construção: …...................................................................................................2012; 

Comprimento total: ….............................................................................................. 62,00 m; 

Boca: …................................................................................................................... 12,00 m; 

Pontal: …................................................................................................................... 4,40 m; 

Calado de verão: ….................................................................................................. 4, 08 m; 

Propulsão: …................................................................................................ Sem propulsão; 

Área de Navegação: ............................................….................................... Interior - área 2; 

 
 

Documentos e Certificados em vigor na data do acidente: 
 

 
Certificados Autoridade 

Emissora 

Data 

Emissão 

Validade 

    

Certificado de Segurança da Navegação AUTO SHIP 13/09/2012 08/01/2020 

Certificado nacional de Arqueação AUTO SHIP 13/09/2012 Indeterminada 

Certificado Nacional de Borda Livre AUTO SHIP 12/05/2017 11/05/2022 

Previsão de Registro da Propriedade 

Marítima 

TM 14/05/2013 Indeterminada 
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(f) EM BERTOLINI CCXLV 

 
 

Dados principais e características físicas: 

 
 

Tipo: ............................................................................................................................. Balsa 

Proprietário: …...........................…................................................ Transporte Bertolini Ltda; 

Operador: ….................................................................................. Transporte Bertolini Ltda; 

Número de Inscrição: .................................................................................... 023-091458-6; 

Porto de Registro: .................................................................................................Santarém; 

Arqueação Bruta: …............................................................................................... 1.182,00; 

Porte bruto: …........................................................................................ 2.529,90 toneladas; 

Material do casco ............................................................................................................aço; 

Ano de Construção: …...................................................................................................2011; 

Comprimento total: ….............................................................................................. 62,00 m; 

Boca: …................................................................................................................... 12,00 m; 

Pontal: …................................................................................................................... 4,40 m; 

Calado de verão: ….................................................................................................. 4, 08 m; 

Propulsão: …................................................................................................ Sem propulsão; 

Área de Navegação: ............................................….....................................Interior - área 2; 

 
 

Documentos e Certificados em vigor na data do acidente: 
 

 
Certificados Autoridade 

Emissora 

Data 

Emissão 

Validade 

    

Certificado de Segurança da Navegação AUTO SHIP 28/08/2014 06/09/2019 

Certificado nacional de Arqueação AUTO SHIP 16/03/2012 Indeterminada 

Certificado Nacional de Borda Livre AUTO SHIP 14/07/2016 04/07/2021 

Documento provisório da Propriedade Marítima CFS 31/01/2012 Indeterminada 
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(g) EM BERTOLINI CCLV 

 
 

Dados principais e características físicas: 

 
 

Tipo: ............................................................................................................................ Balsa; 

Proprietário: …...................................................…........................ Transporte Bertolini Ltda; 

Operador: ….................................................................................. Transporte Bertolini Ltda; 

Número de Inscrição: .................................................................................... 023-091795-0; 

Porto de Registro: ................................................................................................ Santarém; 

Arqueação Bruta: …............................................................................................... 1.242,00; 

Porte bruto: …........................................................................................ 2.671,90 toneladas; 

Material do casco: ….......................................................................................................aço; 

Ano de Construção: …...................................................................................................2013; 

Comprimento total: …...................…....................................................................... 62,00 m; 

Boca: …................................................................................................................... 12,00 m; 

Pontal: …................................................................................................................... 4,40 m; 

Calado de verão: ….................................................................................................. 4, 07 m; 

Propulsão: …................................................................................................ Sem propulsão; 

Área de Navegação: .............................................…................................... Interior - área 2; 

 
 

Documentos e Certificados em vigor na data do acidente: 
 

 
Certificados Autoridade 

Emissora 

Data 

Emissão 

Validade 

    

Certificado de Segurança da Navegação AUTO SHIP 11/12/2013 23/07/2021 

Certificado nacional de Arqueação AUTO SHIP 11/12/2013 Indeterminada 

Certificado Nacional de Borda Livre AUTO SHIP 21/06/2016 18/05/2021 

Previsão de Registro da Propriedade Marítima TM 30/04/2014 Indeterminada 
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(h) EM BERTOLINI CCLVII 

 
 

Dados principais e características físicas: 

 
 

Tipo: ............................................................................................................................ Balsa; 

Proprietário: ….............................................….............................. Transporte Bertolini Ltda; 

Operador: ….................................................................................. Transporte Bertolini Ltda; 

Número de Inscrição: .................................................................................... 023-091727-5; 

Porto de Registro: ................................................................................................ Santarém; 

Arqueação Bruta: …............................................................................................... 1.182,00; 

Porte bruto: …........................................................................................ 2.529,90 toneladas; 

Material do casco: ….......................................................................................................aço; 

Ano de Construção: …...................................................................................................2012; 

Comprimento total: ….............................................................................................. 62,00 m; 

Boca: …................................................................................................................... 12,00 m; 

Pontal: …................................................................................................................... 4,40 m; 

Calado de verão: ….................................................................................................. 4, 08 m; 

Propulsão: …................................................................................................ Sem propulsão; 

Área de Navegação: ............................................….................................... Interior - área 2; 

 
 

Documentos e Certificados em vigor na data do acidente: 
 

 
Certificados Autoridade 

Emissora 

Data 

Emissão 

Validade 

    

Certificado de Segurança da Navegação AUTO SHIP 11/12/2013 08/08/2021 

Certificado nacional de Arqueação AUTO SHIP 11/12/2013 Indeterminada 

Certificado Nacional de Borda Livre AUTO SHIP 11/02/2013 22/08/2018 

Previsão de Registro da Propriedade Marítima TM 14/05/2013 Indeterminada 
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(i) EM BERTOLINI CCCXLI 

 
 

Dados principais e características físicas: 

 
 

Tipo: ............................................................................................................................ Balsa; 

Proprietário: …............................................................................... Transporte Bertolini Ltda; 

Operador: ….................................................................................. Transporte Bertolini Ltda; 

Número de Inscrição: .................................................................................... 023-092553-7; 

Porto de Registro: ................................................................................................ Santarém; 

Arqueação Bruta: …............................................................................................... 1.242,00; 

Porte bruto: …........................................................................................ 2.671,90 toneladas; 

Material do casco: ….......................................................................................................aço; 

Ano de Construção: …...................................................................................................2015; 

Comprimento total: ….............................................................................................. 62,00 m; 

Boca: …................................................................................................................... 12,00 m; 

Pontal: …................................................................................................................... 4,40 m; 

Calado de verão: ….................................................................................................. 4, 07 m; 

Propulsão: …................................................................................................ Sem propulsão; 

Área de Navegação: ................................................…................................ Interior - área 2; 

 
 

Documentos e Certificados em vigor na data do acidente: 
 

 
Certificados Autoridade 

Emissora 

Data 

Emissão 

Validade 

    

Certificado de Segurança da Navegação AUTO SHIP 27/06/2016 24/11/2023 

Certificado nacional de Arqueação AUTO SHIP 26/11/2015 Indeterminada 

Certificado Nacional de Borda Livre AUTO SHIP 26/11/2015 26/11/2020 

Documento Provisório de Propriedade 

Marítima 

CFS 19/06/2017 Indeterminada 
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(j) EM BERTOLINI CCCLXXXVII 

 
 

Dados principais e características físicas: 

 
 

Tipo: ............................................................................................................................ Balsa; 

Proprietário: …............................................................................... Transporte Bertolini Ltda; 

Operador: ….................................................................................. Transporte Bertolini Ltda; 

Número de Inscrição: .................................................................................... 023-092641-3; 

Porto de Inscrição: ............................................................................................... Santarém; 

Arqueação Bruta: …............................................................................................... 1.182,00; 

Porte bruto: …........................................................................................ 2.530,18 toneladas; 

Material do casco: ….......................................................................................................aço; 

Ano de Construção: …...................................................................................................2016; 

Comprimento total: …...............................................................……………............. 62,00 m; 

Boca: ….................................................................................................................. 12,00 m; 

Pontal: …................................................................................................................... 4,40 m; 

Calado de verão: ….................................................................................................. 4, 08 m; 

Propulsão: …................................................................................................ Sem propulsão; 

Área de Navegação: .............................................…................................... Interior - área 2; 

 
 

Documentos e Certificados em vigor na data do acidente: 
 

 
Certificados Autoridade 

Emissora 

Data 

Emissão 

Validade 

    

Certificado de Segurança da Navegação AUTO SHIP 27/06/2016 15/04/2024 

Certificado nacional de Arqueação AUTO SHIP 28/04/2016 Indeterminada 

Certificado Nacional de Borda Livre AUTO SHIP 28/04/2016 27/04/2021 

Documento Provisório da Propriedade Marítima CFS 19/06/2017 Indeterminada 
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(k) EM BERTOLINI CDXXV 

 
 

Dados principais e características físicas: 

 
 

Tipo: ............................................................................................................................ Balsa; 

Proprietário: …............................................................................... Transporte Bertolini Ltda; 

Operador: …..........................................................….................... Transporte Bertolini Ltda; 

Número de Inscrição: .................................................................................... 023-092858-7; 

Porto de Registro: ................................................................................................ Santarém; 

Arqueação Bruta: …............................................................................................... 1.182,00; 

Porte bruto: …........................................................................................ 2.556,16 toneladas; 

Material do casco: ….......................................................................................................aço; 

Ano de Construção: …...................................................................................................2016; 

Comprimento total: …......................................….................................................... 62,00 m; 

Boca: …................................................................................................................... 12,00 m; 

Pontal: …................................................................................................................... 4,40 m; 

Calado de verão: ….................................................................................................. 4, 08 m; 

Propulsão: …................................................................................................ Sem propulsão; 

Área de Navegação: ............................................….................................... Interior - área 2; 

 
 

Documentos e Certificados em vigor na data do acidente: 
 

 
Certificados Autoridade 

Emissora 

Data 

Emissão 

Validade 

    

Certificado de Segurança da Navegação AUTO SHIP 24/03/2017 03/01/2027 

Certificado nacional de Arqueação AUTO SHIP 26/04/2016 Indeterminada 

Certificado Nacional de Borda Livre AUTO SHIP 24/01/2017 24/01/2022 

Documento Provisório da Propriedade Marítima CFS 16/03/2017 Indeterminada 
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2 – Detalhes das viagens das embarcações 
 

 
(a) NM MERCOSUL SANTOS 

 

 

Procedente do porto de Suape - Recife - PE, recebeu práticos na Estação de 

Praticagem de Santana - AP, ZP-1, prosseguiu viagem com destino ao porto de Manaus - 

AM, área de navegação Interior, carga a bordo de containers, calado de 10.0m avante e 

10.5 a ré. 

 
(b) Comboio EM BERTOLINI CXX e nove balsas 

 

 

Procedente do porto de Porto Velho - RORAIMA, com destino ao porto de Santarém 

- PARÁ, navegando com carregamento de soja, calado de 4,40m avante e 4,40m a ré. 

 
IV - DADOS DO LOCAL DO ACIDENTE 

 

 
(a) Localização 

 

 

Calha do rio Amazonas, coordenadas geográficas de latitude 01°58'40.9" Sul e 

longitude 55°45'53.0" Oeste, profundidade local cerca de dezoito metros, área de 

navegação interior, carta náutica DHN número 4104-A, distante cerca de 16 milhas a  

montante da cidade de Óbidos -PARÁ. 
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FOTO 2: carta náutica DHN número 4104-A. Local do acidente  distante cerca de 16 milhas 

a montante da cidade de Óbidos -PARÁ 
 
 

(b) Condições ambientais no momento do acidente 
 

 

Tempo bom, visibilidade boa, céu claro sem nuvens, vento fraco, rio sem ondas, 

correnteza de montante para jusante, velocidade da correnteza cerca de 4,0 nós.  

 
V - FATORES HUMANOS E TRIPULAÇÃO 

 

(a) Lista de pessoal embarcado e tripulação de segurança. 
 

 

Na ocasião da perícia estavam a bordo do NM MERCOSUL SANTOS todos os 

tripulantes de nacionalidade brasileira. A tripulação estava composta de acordo com o 

Cartão de Tripulação de Segurança — CTS, SOLAS 74-78, Regra V/14 e todos os 

tripulantes certificados e qualificados atendendo aos requisitos da Convenção STCW. 

Todos os Certificados de Competência e as Cadernetas de Inscrição e Registro estavam 

com suas validades atualizadas. Nas Cadernetas de Inscrição e Registro dos tripulantes 

envolvidos no acidente, o Oficial Serviço está certificado como Capitão de Longo Curso e 

exercendo a função de Imediato, bastante experiente na atividade de Oficial de Serviço de 

navegação. O Timoneiro certificado como Marinheiro de Convés também com bastante 

experiência nesta atividade.  
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O Empurrador BERTOLINI CXX naufragou por ocasião do acidente e todos os 

documentos dos tripulantes foram perdidos. A empresa de navegação BERTOLINI 

apresentou cópia somente da página de identificação das CIR dos tripulantes. Todos 

estavam certificados atendendo aos requisitos da Convenção STCW e a tripulação do 

empurrador estava composta de acordo com o Cartão de Tripulação de Segurança. Não foi 

possível verificar tempo de embarque e experiência dos tripulantes. 

 
(b) Períodos de trabalho, descanso e fadiga. 

 

 

Não foram encontradas a bordo do N/M MERCOSUL SANTOS, evidências de 

descumprimento dos períodos mínimos para descanso. Os períodos de repouso para o 

pessoal  de serviço envolvidos no acidente atendiam ao prescrito na Convenção STCW, 

incluídas os relativos ao repouso semanal, STCW Seção A- VIII/1. Não foi encontrado 

registro de que os tripulantes disponíveis para o trabalho tenham recebido períodos de 

repouso compensatórios, no caso de terem sido chamados para trabalhar durante o 

período normal de repouso. As escalas de serviço estavam disponíveis em local de fácil 

acesso, STCW/78 Seção A-VIII/1(5). Os documentos do EM BERTOLINI CXX foram 

perdidos no naufrágio, não sendo possível avaliar os períodos de trabalho, descanso e 

fadiga dos tripulantes. 

 
(c) Acomodações a bordo. 

 

As acomodações a bordo do NM MERCOSUL SANTOS estavam adequadas, em 

conformidade com os padrões de conforto, higiene, temperatura, iluminação, ventilação e 

ruídos, conforme regulamenta a ILO 92. O EM BERTOLINI CXX naufragou e não foi 

possível verificar as  condições das acomodações de bordo. 

(d) Álcool, drogas. 
 

 
Não foi observada evidência a bordo do NM MERCOSUL SANTOS de uso de álcool 

e drogas. Todos os procedimentos de teste de bafômetro e palestras estavam registrados 

e arquivados, cumprindo o Plano de Gerenciamento do Código ISM implementado a 

bordo. O Empurrador BERTOLINI CXX naufragou e não foi possível verificar o uso de 

álcool e drogas a bordo. 
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(e) Gerenciamento de Segurança: 

 

 

O NM MERCOSUL SANTOS estava com o Certificado de Gerenciamento de 

Segurança – SMC, de acordo com os termos do Código Internacional de Gerenciamento 

de Segurança (ISM Code), emitido em 01/10/2014, pela sociedade classificadora Lloyd’s 

Register of Shipping, com validade até 07/11/2019. Esta certificação continha um Plano de 

Gerenciamento de Segurança, implementado a bordo e aprovado pelo Lloyd’s Register of 

Shipping e toda a tripulação familiarizada com o Plano de Emergência. Os procedimentos 

com as operações de bordo e relatórios de treinamento, familiarização, não-conformidades 

e auditagens estavam atualizados e arquivados. Para o Empurrador BERTOLINI CXX não 

é compulsória esta certificação. 

 
VI - SEQUÊNCIA DOS ACONTECIMENTOS 

 

 

- A cronologia do acidente, descrita a seguir, tem como fundamento as gravações 

obtidas no “Voyage Data Recorder” – VDR. A administração do N/M MERCOSUL 

SANTOS não disponibilizou os Diários, Bandalhos e outros documentos de bordo para a 

investigação. 

- O N/M MERCOSUL SANTOS, procedente do porto de Suape, Recife - PE, 

navegando com carga total de container, destino ao porto de Manaus – AM, recebeu 

Práticos da ZP-01 na estação de praticagem de Santana - AP, ZP-1 e prosseguiu 

navegando na calha do rio amazonas. 

- No dia 02 de agosto de 2017, cerca das 04hs30min, cruzou a cidade de Óbidos – 

PA. Continuou navegando com toda força avante, velocidade de 11.7 nós, rumos práticos. 

- Às 05hs00min41seg, nas coordenadas de latitude 01º 55.50 sul e longitude de 

055º 38.75 oeste, navegava no rumo giroscópico de 239.8 graus, rumo de fundo 241.3 

graus, velocidade de superfície 15.9 nós e velocidade de fundo 11.7 nós.   
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FOTO 3 

 

- Às 05hs13min41seg, nas coordenadas de latitude 01º 56.75 sul e longitude de 055º 41,08 

oeste, navegava no rumo giroscópico de 239.9 graus, rumo de fundo 240.8 graus, 

velocidade de superfície 16.3 nós, velocidade de fundo 12.7 nós, neste momento o 

operador radar adquire um alvo, número 88, localizado na marcação relativa de 006 graus 

por bombordo distante 2.30  milhas.   

      

 

FOTO 4 

 

- Às 05hs15min41seg, nas coordenadas de latitude 01º 56.97 sul e longitude de 055º 41.44 

oeste, navegava no rumo giroscópico de 240.4 graus, rumo de fundo 238.8 graus, velocidade de 

superfície 16.1 nós, velocidade de fundo 12.6 nós, o operador radar adquiri outro alvo, número 89,  

localizado na marcação relativa de 007 graus por boreste, distante 0.72 milhas.     

FOTO 5 
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- Às 05hs17min11seg, nas coordenadas de Latitude 01º 57.14 Sul e Longitude de 055º 

41.71 Oeste, navegava no rumo na agulha giroscópica (verdadeiro) de 240.1 graus, rumo de fundo 

237.8 graus, velocidade de superfície 16.2 nós, velocidade de fundo 12.7 nós, o operador radar 

altera EBL2 para marcação de 240.3 graus.        

FOTO 6 

 

- Às 05hs19min11seg, nas coordenadas de latitude 01º 57.37 sul e longitude de 055º 42.07 

oeste, navegava no rumo giroscópico de 240.0 graus, rumo de fundo 236.3 graus, velocidade de 

superfície 16.3 nós, velocidade de fundo 12.1 nós, o operador radar altera os vetores rumos 

verdadeiros para vetores rumos relativos.      

-  

FOTO 7 

 

- Às 05hs19min41seg, nas coordenadas de Latitude 01º 57.43 Sul e Longitude de 055º 

42.16 oeste, navegava no rumo giroscópico de 240.1 graus, rumo de fundo 236.5 graus, 

velocidade de superfície 16.7 nós, velocidade de fundo 12.7 nós, o operador radar altera os  
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vetores rumos relativos para vetores rumos verdadeiros e altera EBL2 para marcação de 255,1 

graus.       

FOTO 8 

- Às 05hs20min11seg, o Timoneiro recebe ordem para governar no rumo 255 graus. 

- Às 05hs20min41seg, nas coordenadas de latitude 01º 57.55 sul e longitude de 055º 42.33 

oeste, navegava no rumo giroscópico de 244.1 graus, rumo de fundo 235.2 graus, 

velocidade de superfície 16.7 nós, velocidade de fundo 12.5 nós, o operador radar altera 

VRM1 para 0.731 milhas.  

FOTO 9: 

 

- Às 05hs21min26seg, o Timoneiro informa que o NM MERCOSUL SANTOS está 

navegando no rumo 255 graus. 

- Às 05hs24min44seg, o operador radar altera os vetores de rumos verdadeiros para 

rumos relativos. 

- Às 05hs24min56seg, nas coordenadas de latitude 01º 57.80 Sul e longitude de 055º 43.06 

Oeste, navegava no rumo giroscópico de 253.9 graus, rumo de fundo 251.5 graus, velocidade de 

superfície 16.0 nós, velocidade de fundo 12.3 nós; neste momento um alvo de grande porte 

(comboio EM BERTOLINI CXX e 09 balsas) começa a aparecer na borda do display do radar, na 

marcação relativa de 002 graus por bombordo, distancia 2.47 milhas.  
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FOTO 10 

 

- Comboio formado pelo EM BERTOLINI CXX e nove balsas graneleiras, carregadas com 

milho, procedente do porto de Porto Velho – RO, com destino ao porto de Santarém - PA. 

- Às 05hs28min11seg, nas coordenadas de latitude 01º 58.03 sul e longitude de 055º 43.77 

oeste, navegava no rumo giroscópico de 254.2 graus, rumo de fundo 249.9 graus, 

velocidade de superfície 16.4 nós, velocidade de fundo 11.6 nós, o alvo de grande porte 

(comboio EM Bertolini CXX e 09 balsas) detectado na marcação relativa de 002 graus por 

bombordo, distancia 1.92 milhas, navegando com velocidade de fundo de 10.1 nós, em 

rumo de colisão com o NM MERCOSUL SANTOS.  

FOTO 11 

- Às 05hs29min56seg, nas coordenadas de latitude 01º 58.15 sul e longitude de 055º 44,10 

oeste, navegava no rumo giroscópico de 255.3 graus, rumo de fundo 251.1 graus, 

velocidade de superfície 16.1 nós, velocidade de fundo 11.6 nós, o alvo de grande porte 

detectado na marcação relativa de 001 grau por bombordo, distancia 1,65 milhas, 

velocidade de fundo 9.2 nós, em rumo de colisão.  
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-  

FOTO 12 

 

- Às 05hs30min26seg, nas coordenadas de latitude 01º 58.18 sul e longitude de 055º 44.17 

oeste, navegava no rumo giroscópico de 256.6 graus, rumo de fundo 253.1 graus, 

velocidade de superfície 16.0 nós, velocidade de fundo 11.6 nós, alvo de grande porte 

detectado na marcação 001 grau por bombordo, distancia 1.53 milhas, em rumo de colisão, 

o operador remove o cursor da tela do radar.  

FOTO 13 

 

- Às 05hs31min41seg, nas coordenadas de latitude 01º 58.27 sul e longitude de 055º 44.50 

oeste, navegava no rumo giroscópico de 255.6 graus, rumo de fundo 253.2 graus, velocidade de 

superfície 15.9 nós, velocidade de fundo 11.6 nós, o alvo grande porte (comboio EM Bertolini CXX 

e 09 balsas) detectado na marcação 000 grau, distancia 1.24 milhas, em rumo de colisão, o radar 

adquire automaticamente este alvo e numera como 90. 

- Às 05hs32min11seg, nas coordenadas de latitude 01º 58.29 sul e longitude de 055º 44.55 

oeste, navegava no rumo giroscópico de 255.7 graus, rumo de fundo 252.5 graus, velocidade de 

superfície 16.0 nós, velocidade de fundo 11.6 nós, o operador desliga EBL2 e VRM2.  
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FOTO 14 

- Às 05hs32min41seg, nas coordenadas de latitude 01º 58,30 sul e longitude 

de 055º 44.59 oeste, navegava no rumo giroscópico de 255.7 graus, rumo de fundo 252.5 

graus, velocidade de superfície 16.0 nós, velocidade de fundo 11.6 nós, o operador altera 

os vetores de rumos relativo para rumos verdadeiro.  

FOTO 15 

 

- Às 05hs33min41seg, nas coordenadas de latitude 01º 58.36 sul e longitude de 055º 44.78 

oeste, navegava no rumo giroscópico de 255.8 graus, rumo de fundo 252.6 graus, velocidade de 

superfície 15.9 nós, velocidade de fundo 11.7 nós, o alvo número 90 detectado na marcação 

relativa 000 grau, distancia 0.97 milhas, velocidade de média de fundo de 9.5 nós, em rumo de 

colisão, o operador altera os vetores de rumos verdadeiros para rumos relativos.  
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FOTO 16 

 

- Às 05hs34min26seg, nas coordenadas de latitude 01º 58.40 sul e longitude de 055º 44.92 

oeste, navegava no rumo giroscópico de 255.9 graus, rumo de fundo 254.2 graus, velocidade de 

superfície 16.2 nós, velocidade de fundo 11.8 nós, o alvo número 90 detectado na marcação 

relativa 000 grau, distancia 0,87 milhas, velocidade média de fundo 9.0 nós, em rumo de colisão. 

Alvo 88 guinando para bombordo para o rumo 195 graus, o operador altera os vetores de rumos 

relativos para rumos verdadeiros.  

FOTO 17 

 

- Às 05hs35min56seg, nas coordenadas de latitude 01º 58.50 sul e longitude de 055º 45.24 

oeste, navegando no rumo giroscópico de 255.4 graus, rumo de fundo 253.9 graus, velocidade de 

superfície 15.9 nós, velocidade de fundo 11.8 nós, o alvo número 90 detectado na marcação 

relativa de 000 grau, distancia 0,62 milhas, velocidade média de fundo 9.6 nós, em rumo de 

colisão. Alvo número 88 navegando no rumo de fundo de 242 graus.  
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FOTO 18 

 

- Às 05hs36min26seg, nas coordenadas de latitude 01º 58.51 sul e longitude de 055º 45.29 

oeste, navegando no rumo giroscópico de 255.8 graus, rumo de fundo 253.7 graus, velocidade de 

superfície 16.0 nós, velocidade de fundo 11.7 nós, o alvo número 90 (comboio) foi detectado na 

marcação relativa de 000 grau, distância 0.53 milhas, velocidade média de fundo 9.6 nós, em rumo 

de colisão, alvo 88 navegando no rumo de fundo de 242 graus, o operador altera os vetores de 

rumos verdadeiros para rumos relativos. 

 

FOTO 19 

 

- Às 05hs36min41seg, nas coordenadas de latitude 01º 58,52 sul e longitude de 055º 45.34 

oeste, navegando no rumo giroscópico de 255.7 graus, rumo de fundo 253.3 graus, velocidade de 

superfície 16.1 nós, velocidade de fundo 11.8 nós, o alvo número 90 foi detectado na marcação 

relativa de 000 grau, distancia 0.50 milhas, velocidade média de fundo 9.6 nós, em rumo de  
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                          FOTO 20 

- colisão, alvo 88 navegando no rumo de fundo de 242 graus, o operador altera os vetores 

de  rumos relativos para rumos verdadeiros.  

- Às 05hs37min41seg, NM MERCOSUL SANTOS nas coordenadas de latitude 01º 58.58 

sul e longitude de 055º 45.53 oeste, navegando no rumo giroscópico de 255.6 graus, rumo de 

fundo 253.1 graus, velocidade de superfície 16.1 nós, velocidade de fundo 11.7 nós, o alvo  

número 90 (comboio EM Bertolini CXX e 09 balsas) foi detectado na marcação relativa de 000 

grau, distancia 0.33 milhas, velocidade média de fundo 9.6 nós; em rumo de colisão, alvo 88 

navegando no rumo de fundo de 242 graus.  

           - Na entrevista o Prático informou que o abalroamento aconteceu da seguinte maneira: 

estava subindo o Rio Amazonas, no rumo 255 com a distância aproximada da margem de  Boreste 

de 0.7 milhas náuticas. Cerca de 10 minutos depois que estava nesse rumo notou que havia uma 

embarcação pequena pelo seu Bombordo e ao mesmo tempo uma embarcação maior vinha por 

Boreste do navio ambas as embarcações estavam apagadas e sem sinal de AIS. Verificou no radar 

que ambas as embarcações não ofereciam risco de abalroamento. Mas, como passariam próximas 

ao navio informou a situação ao imediato, cerca de 1O minutos antes do acidente, mostrando-lhe a 

situação das embarcações no radar. Disse ao imediato que manteria o rumo e velocidade e 

solicitou que fizesse sinal com o holofote para alertar as embarcações. No entanto, suas falas não 

ficaram gravadas no VDR.  

 

-  

 

FOTO 21 
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- Às 05hs37min45seg, chamada recebida no rádio VHF do NM MERCOSUL SANTOS: navio 

mercante que sobe o rio amazonas, ali na praia da Canacanatuba, Aqui é Dom VI, DOM 

FRANCISCO VI, baixando pela sua proa, chamando. O operador do VHF no NM MERCOSUL 

SANTOS responde: Ok! uno sete. O operador VHF do DOM FRANCISCO VI responde: Uno sete, 

bom dia! é DOM FRANCISCO VI. O operador VHF do NM MERCOSUL SANTOS responde: Oh! 

DOM FRANCISCO VI, pô tou nesta proada um tempão cara, é só você sair da frente. O operador 

do DOM FRANCISCO VI responde: O! eu vou puxar pro meu boreste, todinho pela praia, tá ok! eu 

tou aqui com pouco deslocamento, tá bom! O Operador VHF do NM MERCOSUL SANTOS 

responde: Deixa eu verificar aqui cara, pô tou com essa proada só agora você me viu cara, tou 

nessa proada um tempão cara. O operador VHF DOM FRANCISCO VI responde: Vou puxar pro 

meu boreste passar bombordo com bombordo, dá pra safar, tou com pouco deslocamento, tá mano. 

O operador do NM MERCOSUL SANTOS responde: Você vai puxar pro teu boreste, é isso?, É 

você que tá holofotando, é isso? O operador VHF DOM FRANCISCO VI responde: Ok! positivo, eu 

vou focar aqui pro senhor me identificar, o! tou focando. O operador VHF do NM    

             MERCOSUL SANTOS responde: Ok! então ok! você quer fazer bombordo com bombordo isso! O 

operador VHF DOM FRANCISCO VI responde: Eu vou segurar pelo meu boreste ok! ta! Outra 

pessoa no interior do passadiço do NM MERCOSUL SANTOS fala: aqui por bombordo. OCORRE O 

ABALROAMENTO. O operador VHF DOM FRANCISCO VI continua: Copiado! bombordo com 

bombordo tá bom! Novamente o operador VHF DOM FRANCISCO VI responde: Navio mercante, 

DOM FRANCISCO VI. O operador VHF MERCOSUL SANTOS fala: “Amigo, tá doido velho!” A  

comunicação via VHF com o DOM FRANCISCO VI é interrompida. O Empurrador DOM 

FRANCISCO VI, é o alvo na marcação relativa 009 graus por bombordo, distante 2.0 milhas. 

- Às 05hs39min26seg, NM MERCOSUL SANTOS nas coordenadas de latitude 01º 58.67 

sul e longitude de 055º 45.86 oeste, navegando no rumo giroscópico de 255.9 graus, rumo de 

fundo 254.4 graus, velocidade de superfície 16.5 nós, velocidade de fundo 11.5 nós, abalroa com o 

alvo número 90 (comboio EM BERTOLINI CXX e 09 balsas), a  velocidade de fundo reduz para 8.0 

nós.  

FOTO 22 
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      O alarme do telefone começa a tocar no passadiço. O operador VHF do Empurrador DOM 

FRANCISCO VI chama: “aqui Dom Francisco VI”. O Oficial de Serviço solicita a presença do 

Comandante no passadiço e informa ao comandante que tinha batido em uma balsa.  

     Na entrevista, o Imediato citou que o abalroamento aconteceu da seguinte maneira, estava 

subindo o Rio Amazonas, no rumo 255 com a distância aproximada da margem de   Boreste de 0.7 

milhas náuticas; cerca de 10 minutos depois que estava nesse rumo notou que havia uma 

embarcação pequena pelo seu Bombordo e ao mesmo tempo uma embarcação maior vinha por 

Boreste do navio ambas as embarcações estavam apagadas e sem sinal de AIS.  

- O Empurrador BERTOLINI CXX naufragou, a balsa BERTOLINI CCLVII ficou presa na 

proa do NM MERCOSUL SANTOS e as demais balsas ficaram à deriva passando por bombordo 

do NM MERCOSUL SANTOS.  

             -  Na entrevista, o Prático informou que para evitar o acidente o BERTOLINI CXX com 

Balsas não deveria ter guinado  bruscamente  para  cruzar  a  proa  do  navio “MERCOSUL 

SANTOS”,  por  que,  a  partir  do momento que ele fez isso, o acidente se tornou inevitável. 

 

FOTO 23 

 

VII  PROCEDIMENTOS APÓS O ACIDENTE 

 

- Às 05hs41min10seg, N/M MERCOSUL SANTOS nas coordenadas de latitude 01º58.71 

Sul e longitude de 055º 46.08 Oeste, navegando no rumo giroscópico de 255.0 graus, rumo de 

fundo 254.2 graus, velocidade de superfície 12.5 nós, velocidade de fundo 7.0 nós, com uma balsa 

presas na proa ( dados do VDR). 

- O Comandante na entrevista informou que assumiu a manobra no passadiço e tomou as 

seguintes ações: Ouviu o relato do pessoal de serviço sobre o ocorrido; Chamou pelo rádio VHF a  

 embarcação DOM FRANCISCO VI, perguntando se era a embarcação que tinha abalroado; 
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Instruiu o Imediato (oficial de serviço) para chamar o Mestre e verificar o costado; Reduziu a 

velocidade do NM; Determinou ao prático de serviço para procurar uma posição segura para 

fundear; Informou o superintendente da empresa sobre o acidente; Solicitou autorização da 

Capitania Fluvial de Santarém (CFS) para arriar o bote de resgate e procurar sobreviventes; e 

determinou ao Imediato e Chefe de Máquinas para fazer busca no navio e verificar possíveis danos.  

 
VIII - CONSEQUÊNCIAS DO ACIDENTE 

 
 

(a) - Danos Pessoais: 

 
 

Desaparecimento de nove pessoas e escoriações em dois; os corpos de todas as 

vítimas fatais que se encontravam desaparecidas foram encontrados a bordo do Empurrador 

BERTOLINI CXX, quando este foi recuperado do naufrágio. 

(b) - Danos ambientais: 

 
 

Não ocorreu. 

 
 

(c) - Danos materiais: 

 
 

- Trinca e mossas no chapeamento e estruturas do bulbo do NM MERCOSUL 
SANTOS; 

- Naufrágio do EM BERTOLINI CXX; 

- a balsa BERTOLINI CCLVII naufragou após retirada da proa do navio MERCOSUL 

SANTOS; 

- Avaria no cabeço avante por bombordo da balsa BERTOLINI CCCLXXXVII; 

- Descarrilamento e avarias em um trecho da coberta da escotilha do porão de carga a 

meia nau da balsa BERTOLINI XLIX; 

- Avarias no cabeço duplo e elipse avante por bombordo da balsa BERTOLINI CCLV; 
 

- Avarias na base do cabeço triplo e chapa do convés a meia nau por bombordo. Mossa no 

costado a meia nau por bombordo da balsa BERTOLINI CIII; 

- Avarias no chapeamento e estruturas do espelho de proa, avarias nos cabeços triplo e 

duplo a ré da balsa BERTOLINI CCV; e 

- Avarias no costado de boreste da balsa BERTOLINI CCXLV; 

 

 

 
 

IX – EXAMES PERICIAIS 

 
 

Os resultados dos exames periciais do acidente foram obtidos somente através das 
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gravações registradas no Voyage Data Recorder – VDR. As entrevistas dos tripulantes e do 

Prático envolvidos no acidente não estão de acordo com os registros do VDR. O comandante e o 

pessoal envolvido no acidente foram contatados pelos Investigadores de Segurança. Receberam 

orientações dos seus advogados e concordaram responder o documento com as perguntas. Com 

esta decisão, receberam via e-mail individualmente com as perguntas, mas o Comandante e os 

envolvidos no acidente não responderam às perguntas. 

          Também o Comandante do N/M MERCOSUL SANTOS não disponibilizou cópias dos 

Diários, de Navegação e de Máquinas e outros documentos de bordo para investigação, 

requisitados junto com as perguntas.  

 
X - ANÁLISE E FATORES CAUSAIS 

 
 

a) Tripulação, Prático e escala de serviço: 
 

O NM MERCOSUL SANTOS estava tripulado de acordo com a dotação do Cartão de 

Tripulação de Segurança – CTS. Todos os tripulantes de nacionalidade brasileira e com os seus 

certificados de competência válidos. 

A tripulação estava cumprindo uma escala de serviço, composta de Oficiais e Subalternos, 

atendendo a STCW, Seção A-VIII/1(5). Os períodos de repouso para os tripulantes de serviço, 

incluídos os relativos ao repouso semanal, também atendiam ao prescrito na STCW, Seção A- 

VIII/1(2).  

O Comandante é certificado como Capitão de Longo Curso, com bastante experiência e 

exerce esta função há oito anos.  

O Oficial de Serviço certificado como Capitão de Longo Curso, exerce a função de Imediato 

há cerca de quatro anos. 

O Prático de serviço está certificado com Certificação de Habilitação de Prático, não possui 

formação em ciências náutica, tem pouca experiência para o serviço de praticagem, com oito 

meses exercendo esta atividade. 

  
b) Serviço de passadiço, operações dos equipamentos de auxílio a navegação, 

comunicação, propulsão e governo: 

- O NM MERCOSUL SANTOS estava navegando em uma área de navegação restrita, na 

calha do rio amazonas, subindo o rio e com praticagem compulsória. 

- O quarto de serviço estava composto de um Oficial de navegação e um Timoneiro, 

assessorado por um Prático da ZP 01. 

- Ás 04hs00min ocorreu a mudança de quarto de serviço, os tripulantes de serviço estavam 

descansados, gozaram um período de 08hs00min de repouso, não estavam com fadiga.  

- O Sistema de governo estava sendo operado manualmente e um Marinheiro de Convés 
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como Timoneiro. 

- Os equipamentos de auxílio a navegação, rádio, governo e propulsão estavam operando  

satisfatoriamente sem restrições; não foram encontrados relatos informando que um destes 

equipamentos apresentava problema operacional.  

- O motor acionador do propulsor operava com rotação de toda força adiante, 

desenvolvendo velocidade média de 12 nós. 
c) Navegação, comunicação VHF e visibilidade 

- O controle da derrota da navegação não estava sendo executada usando o radar como 

auxílio à navegação; não foi observado uso da carta náutica de marcações e distâncias obtidas por 

este equipamento. 

-  Conforme o VDR, o radar estava sendo operado na escala de 3 milhas náuticas, fora de 

 centro, posicionado a ré na distante 1,04 milhas do centro da tela, cursor pela proa, EBL1 

desligado, VRM1 distância 0,45 milhas, EBL2 marcação 308.7 graus, 240.3 graus, 255.1 graus e 

desligado  às 05hs32min11seg, VRM2 distância 1,20 milhas com intensidade reduzida; círculo de 

segurança do radar com o alarme desligado, vetores com rumos verdadeiros e relativos, ganho 

cerca de 50%, supressor de chuva desligado, supressor de mar cerca de 30%, tela apresentando 

ótima visualização dos alvos inclusive das embarcações de pequeno porte.  

- O Oficial de Serviço ou o Prático operavam o radar; foram adquiridos alvos manualmente 

às 05hs13min41seg, de número 88, localizado na marcação relativa de 006 graus por bombordo  

distante 2.30 milhas, às 05hs15min41seg, número 89, localizado na marcação relativa de 007 

graus por boreste, distante 0.72 milhas. Alterou EBL, vetores de rumos e VRM às 

05hs17min11seg, às 05hs19min11seg, às 05hs19min41seg, às 05hs20min41seg, às 

05hs24min44seg, às 05hs32min41seg, às 05hs33min41seg, às 05hs34min26seg, às 

05hs36min26seg, às 05hs36min41seg. (dados do  VDR). 

          -  Às 05hs24min56seg, um alvo de grande porte (comboio Empurrador BERTOLINI CCXX e 

09       balsas) começa a aparecer na borda da tela do radar na marcação relativa de 002 graus por  

bombordo, distância 2,47 milhas. FOTO 14. 

- Às 05hs28min11seg, o alvo grande porte (comboio Empurrador Bertolini CCXX e 09 

balsas) detectado na marcação relativa de 002 graus por bombordo, distância 1,92 milhas, 

velocidade de fundo de 10,1 nós, em rumo de colisão. O operador radar não adquiriu 

manualmente este alvo. (Gravação VDR). 

- Às 05hs32min11seg, o alvo grande porte (comboio EM Bertolini CCXX e 09 balsas) 

detectado na marcação 000 grau, distância 1,24 milhas, em rumo de colisão. O radar adquiriu 

automaticamente este alvo e numera como 90. (Gravação do VDR). 

- Às 05hs36min41seg, o alvo número 90 (comboio EM Bertolini CCXX e 09 balsas) 

detectado na marcação relativa de 000 grau, distância 0,50 milhas, velocidade média de fundo 9,6 

nós, em rumo de colisão. Alvo está roda a roda, apresenta risco elevado de abalroamento, mas 

nenhuma ação foi tomada. ( Gravação do VDR). 
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- Às 05hs37min41seg, o alvo número 90 (comboio EM Bertolini CCXX e 09 balsas) 

detectado na marcação relativa de 000 grau, distância 0,33 milhas, velocidade média de fundo 9,6 

nós, em rumo de colisão. Alvo roda a roda, distante três vezes o comprimento do NM MERCOSUL 

SANTOS, nesta situação o abalroamento é inevitável e nenhuma ação foi tomada. (Gravação do  

VDR). 

- Às 05hs37min45seg, EM DOM FRANCISCO VI, descendo o rio amazonas, avista um 

navio mercante (NM MERCOSUL SANTOS) e chama via rádio VHF para combinar a manobra de 

cruzamento. O operador do VHF no NM MERCOSUL SANTOS responde: pô tou nesta proada um 

tempão, caro! é só você sair da frente. O EM DOM FRANCISCO VI está localizado 2,0 milhas de 

distância na marcação relativa de 009 graus por bombordo. (Gravação VDR). 

         - Às 05hs39min26seg, NM MERCOSUL SANTOS nas coordenadas de latitude 01º 58.67 sul 

e longitude de 055º 45.86 oeste, navegando no rumo giroscópico de 255.9 graus, rumo de fundo 

254.4 graus, velocidade de superfície 16.5 nós, velocidade de fundo 11.5 nós, abalroa com o alvo 

número 90 (comboio EM BERTOLINI CXX e 09 balsas), a velocidade de fundo se reduz  para    

8.0 nós. (Gravação VDR). 

       - Nas entrevistas, o Imediato e o Prático informaram que as duas embarcações que se 

aproximavam estavam com as luzes de navegação apagadas. 

 
 

 
FOTO 24: Posição relativa das embarcações por ocasião do abalroamento. 

 
         

 

        - O alarme sonoro do círculo de segurança do radar estava desativado (rings off).  

 

                             -        A visibilidade de um observador posicionado no passadiço do NM MERCOSUL SANTOS não 

estava comprometida, nenhum setor cego causado pela carga, equipamento de manuseio da carga 

ou qualquer outra obstrução existente fora do passadiço impedia a visão da superfície do rio.  
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FOTO 25: Vista do passadiço do NM MERCOSUL SANTOS sem obstruções. 

 
d) Comboio 

 
 

- O comboio estava navegando com a composição de três colunas de três balsas, a coluna 

de bombordo de vante para ré: BERTOLINI CDXXV; BERTOLINI CIII; e BERTOLINI CCLVII, a 

coluna do centro de vante para ré: BERTOLINI CCXLV; BERTOLINI CCCXLI; e BERTOLINI XLIX, 

a coluna de boreste de vante para ré: BERTOLINI CCV; BERTOLINI CCLV; e BERTOLINI 

CCCLXXXVII. O Empurrador BERTOLINI CXX(120) estava atrelado na balsa BERTOLINI XLIX 

(49).   

     O NM MERCOSUL SANTOS quando abalroou com o comboio EM BERTOLINI CXX E 09 

balsas, atingiu a última balsa da coluna de bombordo BERTOLINI CCLVII. Esta balsa foi a que mais 

sofreu avarias, não flutuou quando removida debaixo do bulbo do NM MERCOSUL SANTOS e 

naufragou por ocasião da remoção.  

- O EM BERTOLINI CXX visualizou o NM MERCOSUL SANTOS antes do abalroamento, 

manobrou para boreste e inverteu os propulsores com máquina toda força a ré; não se comunicou 

pelo VHF. 

 

 

 

 



 

 

 

Marinha do Brasil – Diretoria de Portos e Costas 

Superintendência de Segurança do Tráfego Aquaviário 

Departamento de Inquéritos e Investigações de Acidentes de Navegação    

Abalroamento entre navio mercante e um comboio formado por  empurrador e 09 balsas 

Relatório de Investigação de Segurança Marítima 

 

  

- 39 - 
 

- Após a reflutuação do Empurrador BERTOLINI CXX, foram encontrados os seus lemes 

carregados para boreste e as manetes de controle dos motores dos propulsores na posição de 

máquinas toda força a ré.  

-  

FOTO 26: Manete de controle da máquina do Empurrador posicionada a toda força a ré 

 
 

- O Plano de Gerenciamento de Segurança – ISM Code, não possui um procedimento operacional 

que torne obrigatória a participação na navegação e no acompanhamento de alvos a todos os 

tripulantes que estão no passadiço e que inclua na composição do quarto de serviço, quando 

navegando em águas restritas, um tripulante na função de vigia, conforme o ISM parte A 1.2.1. 

      No Plano de Gerenciamento de Segurança – ISM Code, não inclui um procedimento  

operacional para que o controle da navegação seja efetuado com os equipamentos de bordo, 

existentes e classificados para esta finalidade. 
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 FOTO 27: Popa do Empurrador apresentando os lemes carregados para boreste 

 

            - O Comandante do Empurrador não utilizou o rádio VHF para se comunicar. 

              - Quando o comboio apareceu na tela do radar, na distância de 2.47 milhas, não foi 

adquirido manualmente pelo operador radar, conforme ocorreram com os alvos número 88 e 

número 89; ele foi adquirido automaticamente pelo equipamento na distância de 1,24 milhas e 

recebeu a numeração 90. Neste período observa-se que ocorreu deficiência no controle da 

navegação, pois o alvo se aproximou do NM MERCOSUL SANTOS, roda a roda, em rumo de 

colisão, até ser abalroado, e em nenhum momento foi notado pelo pessoal de serviço, tanto 

visualmente como pelo equipamento radar. Não foi mantido um rígido controle dos alvos nas 

proximidades no navio. 

 

             

 
X - LIÇÕES PRELIMINARES APRENDIDAS E CONCLUSÃO 

 
 

- O NM MERCOSUL SANTOS navegava com máquina toda força adiante, rumo orientado 

pela agulha giroscópica e governado pelo comando manual, equipamentos de navegação, 

comunicação, propulsão e governo operando sem anormalidade. Um Prático orientando a 

navegação, um Oficial de Serviço controlando a navegação e um Timoneiro mantendo o rumo de 

governo. A navegação estava sendo praticada em uma área restrita e com grande fluxo de 

embarcações de pequeno e grande porte, condição que obriga existir na composição do quarto de 

serviço um vigia no passadiço. 

Assim, o Plano de Segurança do Gerenciamento de Segurança – ISM Code - não possui  

um procedimento operacional que torne obrigatória a participação na navegação e no 

acompanhamento de alvos a todos os tripulantes que estão no passadiço e inclua na composição 
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do quarto de serviço, quando navegando em águas restritas, um tripulante na função de vigia, 

conforme o ISM Code, parte A 1.2.1. 

      Quando o comboio apareceu na tela do radar, na distância de 2.47 milhas, não foi adquirido 

manualmente pelo operador radar, conforme ocorreram com os alvos número 88 e número 89; ele 

foi adquirido automaticamente pelo equipamento na distância de 1,24 milhas e recebeu a 

numeração 90. Neste período observa-se que ocorreu deficiência no controle da navegação, pois o  

alvo se aproximou do NM MERCOSUL SANTOS, roda a roda, em rumo de colisão, até ser  

abalroado, e em nenhum momento foi notado pelo pessoal de serviço, tanto visualmente como pelo 

 equipamento radar. Não foi mantido um rígido controle dos alvos nas proximidades no navio. 

- A navegação estava sendo executada no período noturno e em área restrita. Dos 

equipamentos de auxílio à navegação, somente o radar atende a necessidade de um controle 

seguro da rota programada e da segurança da navegação e este equipamento não estava sendo 

utilizado corretamente com esta finalidade. 

             - O radar estava sendo operado com o alarme sonoro do círculo de segurança desligado. 

Este dispositivo acusa a presença de alvos se aproximando com risco de colisão na distância 

ajustada. 

           - O Plano de Gerenciamento de Segurança – ISM Code - não inclui um procedimento 

operacional para que o controle da navegação seja efetuado com os equipamentos de bordo, 

existentes e classificados para esta finalidade. 

          - As duas embarcações que se aproximavam estavam com as luzes de navegação 

apagadas, contrariando os preceitos de segurança. 

           - Para evitar o acidente, o BERTOLINI CXX  com    Balsas    não      deveria     ter guinado 

 bruscamente para cruzar a  proa  do  navio “MERCOSUL SANTOS”,  por  que,  a  partir  do 

momento em que ele fez isso, o acidente se tornou inevitável (FOTO 27). 

 
XI – RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA 

 
 

- Dotar no Plano de Segurança do Gerenciamento de Segurança – ISM Code – da 

embarcação “MERCOSUL SANTOS” de um procedimento operacional que torne obrigatória a 

participação na navegação e no acompanhamento de alvos a todos os tripulantes que estão no 

passadiço e inclua na composição do quarto de serviço, quando navegando em águas restritas, 

um tripulante na função de vigia, conforme o ISM parte A 1.2.1. 

             - Dotar no Plano de Gerenciamento de Segurança – ISM Code - um procedimento 

operacional para que o controle da navegação seja efetuado com os equipamentos de bordo, 

existentes e classificados para esta finalidade. 

- Os rádios VHF devem ser utilizados por ambas as embarcações que se aproximam com  

- Quando há a possibilidade de abalroamento, após o contato, deve-se confirmar por  
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meios visuais (ex: holofote) qual embarcação fez contato no VHF, principalmente quando 

há vários alvos presentes. 

- Embarcações não podem navegar à noite sem as luzes de navegação acesas. 

- A guinada para evitar o abalroamento deve ser efetuada de modo franco e com a 

necessária antecedência para melhor definição da manobra para a outra embarcação. 

 
********************* 

 
 
 

ANEXO:          CARACTERÍSTICAS DO N/M “MERCOSUL SANTOS” 
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CARACTERÍSTICAS DO N/M “MERCOSUL SANTOS” 

 

 
 

 

Tipo: ............................................................................................................ Porta Contentor; 

Armador: …....................................................... Mercosul Line Navegação e Logística Ltda; 

Operador: …...............................................................…............................. Maersk Line AS; 

Porto de inscrição: .......…........................................................................................ Manaus; 

Número de Inscrição: ....................…...........................…...............................001-022386-0; 

Número IMO: …....................................................................................................... 9356153; 

Indicativo de chamada internacional: ….......................................................................PPUT; 

Arqueação Bruta: ….................................................................................................. 25.888; 

Porte bruto: …........................................................................................... 35.205 toneladas; 

Material do casco: …...................................................................................................... aço; 

Ano de Construção: ….................................................................................................. 2008; 

Comprimento total: …............................................................................................. 210,49m; 

Boca: ….................................................................................................................... 29,80m; 

Pontal: ….................................................................................................................. 16,40m; 

Altura da quilha até o mastro: ….............................................................................. 48,45m; 

Calado de verão: ….................................................................................................. 11,40m; 

Propulsão: …....................................................... motor – DOOSAN MAN B&W 7L70ME-C; 

Potência propulsora: …....................................................................................... 21.770 KW; 

Bowthruster: …...................................................................................................... 1.100 KW ; 

Velocidade: …......................................................................................................... 20,0 nós; 

  MMSI: …................................................................................................................ 710001270 

 

 

************************** 


