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Foto 1: Obtida pelos Investigadores de Segurança no início da investigação. 
A embarcação estava encalhada nos corais após o acidente. 
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LISTA DE ABREVIATURAS 
 
 

- BTS - Baía de Todos os Santos  - (Bahia) 
 

- CEP - Código de Endereçamento Postal 
 

- CIR - Caderneta de Inscrição e Registro 
 

- CNA - Certificado Nacional de Arqueação 
 

- CPBA - Capitania dos Portos da Bahia  - (Salvador-Bahia) 
 

- CPF - Cadastro de Pessoa Física 
 

- CREA-BA - Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura- Bahia 
 

- CSN - Certificado de Segurança da Navegação 
 

- CTS - Cartão de Tripulação de Segurança 
 

- IAFN - Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação 
 

- IML - Instituto de Medicina Legal 
 

- ISAIM - Investigação de Segurança  dos  Acidentes e  Incidentes Marítimos 
 

- LAEP - Lancha de Apoio ao Ensino e Pesquisa 
 

- MB - Marinha do Brasil 
 

- MCP - Motor de Combustão Principal 
 

- MWM - Motoren Werke Mannheim 
 

- NORMAM – Normas da Autoridade Marítima 
 

- OMI - Organização Marítima Internacional 
 

- TIE - Título de Inscrição de Embarcação 
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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 marítimos semelhantes, 

a Capitania dos Portos da Bahia (CPBA) 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 (OMI), adotado pela Resolução MSC.255(84). 

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

Capitania dos Portos da Bahia, 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 

Em 24 de agosto de 2017, a lancha “CAVALO MARINHO I”, ano de construção 

1973, Arqueação Bruta 76, boca 5 m, calado 1,06 m, embarcação tipo “saveiro”, 

construída exclusivamente em madeira e autorizada a navegar na Navegação Interior 

Área 1, com capacidade para transportar 160 passageiros e 4 tripulantes e certificada 

pela CPBA, havia saído às 06h30 do Terminal Marítimo de Mar Grande, no município 

de Vera Cruz - BA, localizado na Ilha de Itaparica, para realizar a travessia Mar Grande 

– Salvador. O acidente ocorreu por volta de 06h44, a cerca de 200 metros do Terminal 

Marítimo do município de Vera Cruz, na Baía de Todos Santos (BTS), demarcada pelo 

ponto de coordenadas LAT 12º57'33.0”S e LONG 038º35'36.7”W (foto 3). 

Conforme as entrevistas de testemunhas, às 06h30 a embarcação suspendeu  do 
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Terminal de Mar Grande com 116 passageiros a bordo e 4 tripulantes. Às 06h35 a 

lancha “Cavalo Marinho I” passou pelo farol de Mar Grande. O comandante da 

embarcação acelerou as máquinas e traçou a rota 060º com o intuito de compensar a 

maré vazante. Naquele momento o tempo apresentava-se chuvoso e com rajadas de 

vento Sul. Os passageiros se acumulam a BB no convés principal. Entre 06h40 e  

06h45 acontece o primeiro impacto de onda na alheta de BE. A embarcação aderna 

para BB e, antes que pudesse se aprumar, foi atingida por outra onda forte por BE, 

fazendo com que houvesse o emborcamento da embarcação, levando a óbito 19 

passageiros que se encontravam a bordo da lancha “Cavalo Marinho I” 

Convém salientar dois fatores: a inexistência de histórico de acidentes fatais nos 

últimos 60 anos em que é realizada essa travessia e o inverno atípico e as condições 

climáticas rigorosas do inverno de 2017, na Baía de Todos os Santos. 

 

III -  INFORMAÇÕES GERAIS 
- Características da embarcação: 

 
Nome: “CAVALO MARINHO I” 

Nº de Inscrição: 281-018236-1 

Tipo: Lancha 

Atividade/Serviço: Transporte de Passageiros 

País e porto de Inscrição Brasil / Salvador-BA 

Material do casco: Madeira 

Indicativo de chamada: PP7782 

Comprimento total: 18,64m 

Porte Bruto: 17,03 toneladas 

Boca: 5 m 

Pontal: 1,45 m 

Arqueação bruta: 76 

Arqueação Líquida: 39 

Calado: 1,06 m 

Propulsão total: 216,3 Kw 
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MCP (MWM): 

Combustível: Diesel 

Bandeira brasileira, 

Iinscrição na CPBA : nº 281-018236-1 

Tripulantes: condutor e comandante da “CAVALO MARINHO I”, Marinheiro de Convés, 

Marinheiro Auxiliar de Convés; Moço de Máquinas e Marinheiro Auxiliar de Máquinas. 

Dados do Proprietário/ Armador e Operador: 

Operador – CL Transporte Marítimo – Rua Joaquim de Brito, 61, VeraCruz – BA, CEP: 

44470-000. 

Sociedade Classificadora  e Notação de Classe  -  Embarcação não classificada 

Seguro  - a embarcação não estava segurada. 

Certificação da embarcação envolvida no acidente – dentro da validade. 
- Título de Inscrição de Embarcação (TIE) emitido pela CPBA em 20/04/2016 e validade 

até 20/04/2021; 

- Memorial Descritivo; 

− Plano de Arranjo Geral / Segurança / Capacidade; 

− Estudo de Estabilidade Definitivo emitido por engenheiro naval 
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2016. 

− Relatório de Prova de Inclinação de 28/12/2011; 

− Certificado de Segurança da Navegação – 281CSN00013/2016 de 18 de 

abril de 2016, válido até 13 de janeiro de 2020, emitido pela Capitania dos 

Portos da Bahia. 

- Certificado Nacional de Arqueação – 281CNA00001/2016 de 18 de abril de 
 
 
- Cartão de Tripulação de Segurança (CTS) emitido pela CPBA em 21/03/2016 e 
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validade indeterminada. 
 
 
Foto 2  : Embarcação antes do acidente. Foto cedida pelo proprietário 

 
Detalhes da Viagem: 

A lancha havia saído às 06h30 do Terminal Marítimo de Mar Grande, no município 

de Vera Cruz – Estado da Bahia, localizado na Ilha de Itaparica, para realizar a travessia  

Mar Grande – Salvador, em 24/08/2017. Em seguida a embarcação passou ao largo do 

Farol de Mar Grande, que marca a saída de águas abrigadas pela coroa formada por 

barreira de corais. Conforme o relato do comandante da embarcação, o rumo tomado foi 

060º graus para compensar a correnteza da maré vazante. O acidente ocorreu por volta 

de 06h44, a  cerca  de  200  metros do Terminal Marítimo  do  município de Vera 

Cruz, na Baía de Todos Santos (BTS), demarcada pelo ponto de coordenadas LAT 

12º57'33.0”S e LONG 038º35'36.7”W, culminando com o falecimento de dezenove 

passageiros que se encontravam a bordo da embarcação. 

 
 

IV – DADOS DO LOCAL DO ACIDENTE: 
O acidente ocorreu no ponto de coordenadas LAT 12º57'33.0”S e LONG 

038º35'36.7”W, no interior da Baía de Todos os Santos, em local de profundidade 5,3 

metros, navegação interior Área 1 e a 780 metros do farol de Mar Grande, no litoral do 
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município de Vera Cruz, Ilha de Itaparica, Bahia. No percurso da embarcação há uma 

área de baixa profundidade assinalada na Foto 4. 
 
 

 
Foto 3: Local do acidente assinalado 
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Foto 4: Profundidades nas proximidades da Ilha de Itaparica. Pode-se observar o  banco de areia 
e pedra que será citado adiante. 

 
As condições ambientais no momento da ocorrência eram as seguintes: entre as 

05:00 e 07:30 horas do dia 24 de agosto de 2017, conforme Boletim de Informações 

Ambientais Nº 134/2017, do Centro de Hidrografia da Marinha, a região de interesse 

estava sob a influência de instabilidades atmosféricas associadas a um sistema frontal 

quase-estacionário sobre o oceano. 

Os registros meteorológicos do aeroporto de Salvador indicavam a predominância de 

céu encoberto, passando a quase encoberto, e ventos de direção sudeste com 

intensidade entre 9 e 11 nós. Entretanto, a estação automática de Salvador, mais 

próxima do local do acidente, registrou rajadas de 16,9 nós e chuva fraca. Uma análise 

mais local da chuva pode ser realizada pelas imagens do radar meteorológico de 

Salvador, que indicou que antes da saída da embarcação (por volta de 0630P) não 

havia ocorrência de chuva, porém durante a travessia, pode-se perceber a ocorrência 

de chuva fraca, ocasionalmente moderada, na área de interesse. Sobre as ondas no 

local, os dados disponíveis são de altímetro a bordo de satélite que indicam a 

ocorrência   de   ondas   de   2,0   a   2,2   metros   de   altura,   a   uma   distância     de 

aproximadamente  100  milhas  náuticas  da  região  de  interesse,  Os  dados     foram 
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coletados pelo satélite no início da manhã do dia 24, às 05:44 horas. O Serviço 

Meteorológico Marinho Brasileiro, operado pela Diretoria de Hidrografia e Navegação 

por intermédio do Centro de Hidrografia da Marinha, não emitiu aviso de mau tempo 

válido para as proximidades da região de interesse, neste caso, a área ECHO. 

Conforme o estudo dos parâmetros oceanográficos da área do acidente no dia  

24 de agosto de 2017, da empresa de gestão costeira PREAMAR, durante o período  

da manhã as correntes marinhas apresentavam valores que variaram de 0,05 nó às 

6:00 horas e 1,2 nó às 7:30 horas. Ainda conforme o mesmo estudo, nas proximidades 

do terminal de passageiros de Mar Grande, a altura das ondas atingiu valores 

superiores a 1,6 metro. Além disso, ondas de 1,8 metros de altura foram anotadas na 

região ao sul do acidente. 

A região que ocorreu o acidente é considerada desabrigada para as ondas do 

quadrante sul (180º) e sudeste (135º), já que todos os intervalos de onda (0 – 0,63 m; 

0,63 – 0,78 m; 0,78 – 0,94 m; 0,94 – 1,9 m) ocorrem na região. É possível observar que 

em 75% do tempo, a altura significativa de onda no local onde ocorreu o acidente 

variou entre 0,2 e 0,94 m, o período de onda entre 4 e 6 segundos e a direção de onda 

entre 140º e 148,4º. Ondas com altura significativa entre 0,94 e 1,9 m ocorrem em 25% 

do período analisado. Define-se altura significativa de onda (Hs) como a média da terça 

parte das ondas com maior altura registradas durante o tempo considerado. 

O estudo então conclui que as condições de onda no dia 24 de agosto de 2017, 

no horário do acidente com a embarcação CAVALO MARINHO I, são consideradas 

atípicas na região, já que a altura significativa de onda acima de 0,97 m e período de 

onda entre 8,6 e 9 segundos correspondem a uma probabilidade de ocorrência 

acumulada inferior a 25%. A região do terminal de passageiros de Mar Grande, em 

condições extremas de mar, fica exposta a ondas de quadrante sul e sudeste e podem 

atingir até 1,8 metro de altura. 

Conforme relatório do Instituto Nacional de Meteorologia, os dados da estação 

meteorológica de Ondina, na cidade de Salvador, no dia 24/08/2017, apresentaram 

tempo com chuvas fracas com índices pluviométricos de 8,2 milímetros, temperatura 

mínima de 19,6ºC e ventos com 31 km/h (16,7 nós) de rajada máxima. Ainda conforme 

o relatório, os meses correspondentes ao inverno na região apresentaram número de 

dias com chuvas superior a média climatológica. O fenômeno meteorológico que 

contribuiu para essa condição, foi a atuação da alta pressão sobre o Oceano Atlântico, 
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com maior intensidade e proximidade da costa brasileira, o que favoreceu o aumento 

dos ventos na costa e, consequentemente, o aumento de nebulosidade baixa e média 

no litoral da Bahia, principalmente no inverno. 

A tabela de marés publicada pela Diretoria de Hidrografia e Navegação da 

Marinha do Brasil confirmou para a manhã do acidente (24/08/2017): maré alta às  

05:21 horas (2,5 metros) e maré baixa às 11:26 horas da manhã (0,2 metro) no porto  

de Salvador, localizado no interior da Baia de Todos os Santos. 

 

Foto 5: Posição do acidente traçada na Carta Náutica da região. Nota-se a passagem da 
embarcação sobre um banco de areia e um alto fundo ao sul da embarcação, possibilitando 
que ondas vindas de SSE sejam elevadas a ponto de se tornarem potencialmente perigosas. 
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V – FATORES HUMANOS E TRIPULAÇÂO: 
 

Cartão de Tripulação de Segurança - atendendo aos requisitos do Capítulo 1 da 

NORMAM-02/DPC e NORMAM-13/DPC, tanto em quantidade como em qualificação 

dos marítimos. 

Nacionalidades: todos os quatro tripulantes envolvidos no acidente eram de 

nacionalidade brasileira. 

Tempo de embarque / Experiência prévia - O tripulante que comandava a 

embarcação sinistrada trabalha na empresa "CL TRANSPORTES" e comanda a lancha 

Nossa Senhora da Penha; eventualmente, (aproximadamente umas 20 viagens) 

comandou a lancha CAVALO MARINHO I, na condição de lancha reserva. O tripulante 

Auxiliar de Convés desde fevereiro de 2014 exerce esta função nas seis embarcações 

da empresa “CL TRANSPORTES MARÍTIMOS”. O tripulante Marinheiro de Convés 

exerce a função pela empresa desde 2008. Acrescentou que, no dia do acidente,  

estava na embarcação "CAVALO MARINHO I". O tripulante Marinheiro de Máquinas 

trabalha em todas as embarcações pertencentes à empresa e exerce a função a quase 

cinco anos. Todos possuíam experiência prévia, decorrentes de embarques anteriores. 

Períodos de Trabalho X Descanso e Fadiga: Nada de irregular foi constatado. 

Acomodações para a tripulação – inexistência de acomodações para a tripulação, de 

modo geral. Navegação de travessia com duração inferior a uma hora. 

Uso de álcool, drogas e medicamentos, utilizados pelos tripulantes envolvidos no 

acidente -  Nada consta. 

Gerenciamento de Segurança - Não há estabelecido o Gerenciamento de Segurança 

específico para a embarcação CAVALO MARINHO I. Tal requisito não é obrigatório 

para as embarcações de transporte de passageiros empregadas na navegação interior. 

 

VI – SEQUÊNCIA DOS ACONTECIMENTOS: 
Às 06:20 horas do dia 24 de agosto de 2017, conforme informado nas entrevistas 
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com a tripulação da embarcação CAVALO MARINHO I, a embarcação atracou no cais 

do terminal de passageiros de Mar Grande. 

Às 06:30 horas a embarcação partiu do terminal de Mar Grande em direção a 

Salvador, com 116 passageiros e 4 tripulantes. O clima apresentava chuva moderada, 

boa visibilidade e vento moderado. Conforme o boletim de previsão das marés do 

Centro de Hidrografia da Marinha, a maré havia atingido seu ápice às 05:21 horas do 

mesmo dia, com a preamar de 2,5 metros. Conforme o mesmo boletim, às 06:30 horas 

a maré encontrava-se em regime vazante, até que alcançou a baixamar de 0,2 metro 

às 11:26 horas da manhã do mesmo dia. 

Às 06:35 horas a embarcação passou ao largo do Farol de Mar Grande, que 

marca a saída de águas abrigadas pela coroa formada por barreira de corais. Nesse 

momento, começou a chover forte e a visibilidade ficou afetada. Ventos de sul-sudeste 

com velocidade de 15 a 16 nós incidiam a boreste da embarcação. O vento e a chuva 

atingiram os passageiros localizados no convés superior da embarcação, por essa 

razão a tripulação baixou as sanefas de boreste. Conforme o relato do comandante da 

embarcação, o rumo tomado foi 060° graus para compensar a correnteza da maré 

vazante. 

Às 06:44 horas, quando navegando sobre um banco de areia e pedra, a 

embarcação CAVALO MARINHO I foi atingida por uma forte onda no través de boreste, 

fazendo com que a embarcação fosse desviada do rumo original. No momento em que 

o Comandante da embarcação tentava corrigir o rumo, a embarcação foi atingida a 

boreste por uma segunda onda, que a fez adernar aproximadamente 070° graus para 

bombordo. Antes que pudesse retornar a condição normal, a embarcação foi atingida 

por uma terceira onda a boreste, que provocou o adernamento total a 090° graus e a 

queda da maioria dos passageiros e tripulantes na água. Nesse momento, conforme 

informado nas entrevistas com os sobreviventes que se encontravam no convés inferior 

da embarcação, houve uma forte entrada de água pelas janelas de bombordo e pela 

escada de acesso ao convés inferior, impossibilitando os passageiros a abandonar o 

interior do compartimento. Os sobreviventes que se encontravam nesse compartimento 

e que conseguiram escapar passaram pelas janelas de boreste e alcançaram o exterior 

do casco adernado. 

O teto  do  convés  superior  da  embarcação  se  soltou,  possibilitando  que  os 

flutuantes ficassem disponíveis para as vítimas que tentavam se manter na    superfície 
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da água, ainda bastante açoitada pelas ondas e pelo vento no local. A embarcação, 

mesmo adernada fortemente para bombordo, continuou flutuando e foi conduzida pela 

correnteza da maré vazante para a barreira de corais localizada mais ao sul do terminal 

de Mar Grande. Os sobreviventes aguardaram socorro na água procurando ficarem 

juntos para facilitar o salvamento, que ocorreu com o apoio de outras embarcações de 

passageiros que passavam no local. 

 
VII – PROCEDIMENTOS APÓS O ACIDENTE: 

Imediatamente após tomar conhecimento do acidente, a primeira embarcação da 

CPBA chegou ao local em cerca de 32 minutos após ser acionada. No total, nas ações 

de Busca e Salvamento foram enviadas cinco embarcações da CPBA e quatro navios 

da Marinha do Brasil (MB), com médicos e mergulhadores, para o socorro das vítimas. 

Também foi acionado pela MB, o Corpo de Bombeiros Militar, o Serviço de  

Atendimento Móvel de Urgência e o Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia, que 

enviou um helicóptero à região do evento, além de solicitar via rádio que embarcações 

próximas ao local auxiliassem no regate das vítimas. 

O local chamado Barra da Penha era de difícil acesso e foram encontradas 

vítimas sem vida, sendo resgatados pela MB cinco corpos, dois no mar e três dentro da 

Barra da Penha. 

O acidente da lancha “CAVALO MARINHO I” causou a morte de dezenove 

pessoas,  a saber: 

1) Antônio de Jesus Souza, sexo masculino, 67 anos de idade, causa mortis: 

conforme Laudo IML 2017 00 IM 041982-01, morte por asfixia mecânica 

decorrente de afogamento; 

2) Thiago Henrique de Melo Muniz Barretto, sexo masculino, 35 anos de idade, 

causa mortis: conforme Laudo IML 2017 00 IM 041994-01, morte por asfixia 

mecânica decorrente de afogamento; 

3) Ivanilde Gomes da Silva, sexo feminino, 70 anos de idade, causa mortis: 

conforme Laudo IML 2017 00 IM 041997-01, morte por asfixia mecânica 

decorrente de afogamento; 

4) Tais Medeiros Ramos de Sales, sexo feminino, 27 anos de idade, causa 

mortis: conforme Laudo IML 2017 00 IM 041984-01, morte por asfixia mecânica 

decorrente de afogamento; 
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5) Lucas Medeiros Leão, sexo masculino, 2 anos de idade, causa mortis: 

conforme Laudo IML 2017 00 IM 042143-01, morte por asfixia mecânica 

decorrente de afogamento; 

6) Rita dos Santos, sexo feminino, 54 anos de idade, causa mortis: conforme 

Laudo IML 2017 00 IM 042141-01, morte por traumatismo cranioencefálico e 

afogamento; 

7) Edileusa Reis da Conceição, sexo feminino, 53 anos de idade, causa mortis: 

conforme Laudo IML 2017 00 IM 042144-01, morte por asfixia mecânica 

decorrente de afogamento; 

8) Alessandra Bonfim dos Santos, sexo feminino, 34 anos de idade, causa 

mortis: conforme Laudo IML 2017 04 PM 003548-01, morte por asfixia mecânica 

decorrente de afogamento; 

9) Edilene Oliveira dos Santos, sexo feminino, 43 anos de idade, causa mortis: 

conforme Laudo IML 2017 04 PM 003549-01, morte por asfixia mecânica 

decorrente de afogamento; 

10) Dulciana dos Santos Queiroz, sexo feminino, 38 anos de idade, causa 

mortis: conforme Laudo IML 2017 04 PM 003550-01, morte por asfixia mecânica 

decorrente de afogamento; 

11) Darlan Queiroz Reis Julião, sexo masculino, 2 anos de idade, causa mortis: 

conforme Laudo IML 2017 04 PM 003551-01, morte por asfixia mecânica 

decorrente de afogamento; 

12) Lindinalva Moreira da Silva, sexo feminino, 55 anos de idade, causa mortis: 

conforme Laudo IML 2017 04 PM 003553-01, morte por asfixia mecânica 

decorrente de afogamento; 

13) Rosemeire Novaes Carneiro da Costa, sexo feminino, 49 anos de idade, 

causa mortis: conforme Laudo IML 2017 04 PM 003554-01, morte por asfixia 

mecânica decorrente de afogamento; 

14) Sandra Conceição Lima dos Santos, sexo feminino, 40 anos de idade, causa 

mortis: conforme Laudo IML 2017 04 PM 003555-01, morte por asfixia mecânica 

decorrente de afogamento; 

15) Dulcelina Machado dos Santos, sexo feminino, 59 anos de idade, causa 

mortis: conforme Laudo IML 2017 04 PM 003556-01, morte por asfixia mecânica 

decorrente de afogamento; 
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16) Laís Pita Trindade, sexo feminino, 20 anos de idade, causa mortis: conforme 

Laudo IML 2017 04 PM 003562-01, morte por asfixia mecânica decorrente de 

afogamento; 

17) Salvador Souza Ramos, sexo masculino, 68 anos de idade, causa mortis: 

conforme Laudo IML 2017 04 PM 003611-01, morte por asfixia mecânica 

decorrente de afogamento; 

18) Isnaildes de Oliveira Lima, sexo feminino, 48 anos de idade, causa mortis: 

conforme Laudo IML 2017 00 IM 042142-01, hemorragia encefálica e asfixia 

mecânica devido a traumatismo crânio-encefálico e afogamento; e 

19) Davi Gabriel Monteiro Coutinho - sexo masculino, idade não informada, 

causa mortis não informada. Aguardando emissão do Laudo de Exame 

Cadavérico, conforme consta do Ofício nº 2059/2017/IML, do Instituto Médico 

Legal Nina Rodrigues e Registro nº 2017 00 IM 42006-01, do mesmo Órgão. 

 
II – Pessoas feridas: 

1 – LEILA DE JESUS RODRIGUES, sexo feminino, com 23 anos de idade, foi 

vítima de duas pequenas escoriações lineares no membro superior direito: 

ombro e punho, conforme Laudo de exame de lesões corporais nº 2017 31 PV 

000815-01; 

2 – JAILSON NASCIMENTO CARDOSO, sexo masculino, com 47 anos de 

idade, foi vítima de ferida contusa superficial em face interna do 1º pododáctilo 

esquerdo 1,5 x 1,0 cm e 5º pododáctilo esquerdo com 1,5 cm, equimose  

violácea em região anterior de perna esquerda com 3,0 cm e escoriação em pé 

direito com 0,3 cm, conforme Laudo de exame de lesões corporais nº 2017 00 

IM 042831-01; 

3 – TATIANA NEVES DE JESUS, sexo feminino, com 34 anos de idade, foi 

vítima de edema em ombro esquerdo, ferida contusa (0,5 x 0,8 cm) em região 

frontal medial, conforme Laudo de exame de lesões corporais nº 2017 00 IM 

042707-01; 

4 – VALDEMAR ALVES FREITAS JUNIOR, sexo masculino, com 33 anos de 

idade, foi vítima de equimose violácea nas seguintes áreas: infra-axilar esquerda 

(2 x 1 cm), leito ungueal do 3º quirodáctilo direito e ferida contusa em fase inicial 

de cicatrização em terço superior da face anterior da perna esquerda (0,8 x   0,6 
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cm), conforme Laudo de exame de lesões corporais nº 2017 00 IM 042682-01; 

05 - JULIANO DOS REIS SANTOS, sexo masculino, com 29 anos de idade, foi 

vítima de escoriações no membro superior esquerdo, com dor à palpação e leve 

limitação de ADM em ombro esquerdo e equimose violácea em joelho direito e 

outras 02 menores nas pernas, conforme Laudo de exame de lesões corporais  

nº 2017 31 PV 000816-01; 

6 - MARCUS PAULO DOS SANTOS, sexo masculino, com 40 anos de idade, 

foi vítima de dor à palpação dos membros inferiores, mais acentuada na região 

posterior da coxa esquerda, dor à palpação na panturrilha direita com leve 

limitação de ADM em joelho esquerdo, marcha algo lentificada, conforme Laudo 

de exame de lesões corporais nº 2017 31 PV 000817-01; 

7 – MARTA CONCEIÇÃO NETA, sexo feminino, com 17 anos de idade, foi 

vítima de escoriações no 5º pododáctilo esquerdo, dor e edema traumático na 

região cervical, dor aos movimentos da coluna cervical e lombar, marcha  

normal, conforme Laudo de exame de lesões corporais nº 2017 31 PV 000819- 

01; 

8 – TAMIRES LOBO MOREIRA, sexo feminino, com 19 anos de idade, foi 

vítima de ferida contusa linear de 0,4 cm de extensão, na face anterior da 

falange proximal do 5º quirodáctilo (dedo) da mão direita e ferida contusa linear 

de 0,8 cm de extensão em região posterior da orelha direita, conforme Laudo de 

exame de lesões corporais nº 2017 31 PV 000833-01; 

9 - RAFAEL MENDONÇA DOS PASSOS, sexo masculino, com 26 anos de 

idade, foi vítima de escoriações nos joelhos e no membro superior direito 

(cotovelo), com dor à palpação de ambos os joelhos, marcha normal, conforme 

Laudo de exame de lesões corporais nº 2017 31 PV 000818-01; 

10 - DAIVD BORGES SOUZA, sexo masculino, com 35 anos de idade, foi vítima 

de escoriações no antebraço esquerdo, com dor à palpação e leve limitação da 

ADM em joelhos, pequena equimose violácea em joelho direito, marcha com uso 

de bengalas subnormal, conforme Laudo de exame de lesões corporais nº 2017 

31 PV 000821-01; 

11 – ERIVALDO OLIVEIRA DE JESUS, sexo masculino, com 27 anos de idade, 

foi vítima de escoriações no antebraço esquerdo e na perna direita, com dor à 

palpação destas regiões, ausência de fraturas, marcha normal, conforme  Laudo 
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de exame de lesões corporais nº 2017 31 PV 000822-01; 

12 - EDILEUZA SANTANA DE JESUS SANTOS, sexo feminino, com 32 anos de 

idade, foi vítima de escoriações múltiplas em membro inferior direito, em toda a 

extensão da região anterior do joelho direito, região anterior da perna direita e 

região anterior do pé direito, escoriações múltiplas no membro inferior esquerdo, 

em terço proximal da região lateral da coxa esquerda e região anterior do pé 

esquerdo, conforme Laudo de exame de lesões corporais nº 2017 31 PV 

000828-01; 

13 – MATHEUS ALVES ROCHA PIRES, sexo masculino, com 21 anos de idade, 

foi vítima de escoriações no cotovelo direito, em membro superior esquerdo 

(face medial do braço, com equimose violácea adjacente), dor à palpação leve, 

sem limitação de ADM destas regiões, marcha normal, conforme Laudo de 

exame de lesões corporais nº 2017 31 PV 000824-01; 

14 – SUEL SILVA DE JESUS, sexo masculino, com 29 anos de idade, foi vítima 

de escoriações no antebraço esquerdo e cotovelo direito, com dor à palpação 

em região olecraniana e leve limitação da ADM do cotovelo direito, marcha 

normal, conforme Laudo de exame de lesões corporais nº 2017 31 PV 000823- 

01; 

15 – MOACIR DE JESUS TRINDADE, sexo masculino, com 54 anos de idade, 

foi vítima de leve edema na região lateral do cotovelo direito, com dor à  

palpação e leve limitação da ADM desta junção, sem uso de tipoia, marcha 

normal, conforme Laudo de exame de lesões corporais nº 2017 31 PV 000820- 

01; 

16 – CRISTIANO DOS SANTOS BARRETO, sexo masculino, com 44 anos de 

idade, foi vítima de escoriações na região lombar e glútea à esquerda, com dor  

à palpação e leve limitação da ADM em quadril esquerdo, equimose violácea em 

região lateral do quadril esquerdo, marcha normal, conforme Laudo de exame  

de lesões corporais nº 2017 31 PV 000825-01; 

17 – MARLENE DOS SANTOS LEMOS, sexo feminino, com 56 anos de idade, 

foi vítima de diversas pequenas escoriações lineares nos membros superiores, 

em ambas as pernas e joelho esquerdo, com discreta equimose violácea no 

braço direito e outra na coxa esquerda, marcha normal, conforme Laudo de 

exame de lesões corporais nº 2017 31 PV 000826-01; 
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18 – TATIANA OLIVEIRA DOS SANTOS, sexo feminino, com 33 anos de idade, 

foi vítima de extensas equimoses violáceas em coxa esquerda (face anterior, 

terço médio), coxa direita(face externa, terço inferior) e pernas (face anterior, 

terço médio), conforme Laudo de exame de lesões corporais nº 2017 00 IM 

042596 01; 

19 - SILVIO  SCOFIELD SOUZA  DE SÁ  OLIVEIRA,  sexo  masculino,  com 53 

anos de idade, foi vítima de ferida superficial amorfa em lábio inferior, 

escoriações amorfas em punho esquerdo, palma mão direita, 3º quirodáctilo 

direito, dorso da mão direita, cotovelo direito, região maleolar externa direita e 

joelho esquerdo, ferida incisa em polpa do 4º quirodáctilo esquerdo, conforme 

Laudo de exame de lesões corporais nº 2017 00 IM 042871 01; 

20 – SIMONE DA PIEDADE BENTO, sexo feminino, com 31 anos de idade, foi 

vítima de escoriações em joelho esquerdo e região maleolar esquerda, conforme 

Laudo de exame de lesões corporais nº 2017 00 IM 042698 01; 

21 - ROSANGELA RUFINO DOS SANTOS, sexo feminino, com 32 anos de 

idade, foi vítima de feridas cortantes em face palmar esquerda (1x0,1cm) e face 

palmar direita (2x0,1cm) sendo envolvidas por atadura em todo o pé esquerdo e 

região calcânea direita, conforme Laudo de exame de lesões corporais nº 2017 

00 IM 042705 01; 

22 – RAFAEL DOS SANTOS NASCIMENTO, sexo masculino, com 26 anos de 

idade, foi vítima de escoriações em face anterior do terço superior do antebraço 

direito, ferida contusa (0,5x0,6cm) em terço inferior da face anterior da perna 

direita, conforme Laudo de exame de lesões corporais nº 2017 00 IM 042694 01; 

23 - PAULO SERGIO CASTRO RIBEIRO GONÇALVES, sexo masculino,    com 

55 anos de idade, foi vítima de ferida contusa em face anterior da mão 

esquerda(4x0,3cm), escoriações localizadas em face anterior e posterior das 

mãos, face posterior do antebraço direito, cotovelos e terço médio da região 

vertebral, conforme Laudo de exame de lesões corporais nº 2017 00 IM 042696 

01; 

24 - NILCELIA DOS ANJOS TEIXEIRA, sexo feminino, com 56 anos de idade, 

foi vítima de equimose violácea em região escapular esquerda (2x2cm) e joelho 

(2x3cm), conforme Laudo de exame de lesões corporais nº 2017 00 IM   042696 

01; 
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25 - NILTON FERREIRA DA CRUZ, sexo masculino, com 60 anos de idade, foi 

vítima de escoriação em perna e cotovelo direito, conforme Laudo de exame de 

lesões corporais nº 2017 00 IM 042999 01; 

26 - MÔNICA DE JESUS SAMPAIO, sexo feminino, com 54 anos de idade, foi 

vítima de dor em mama direita e tórax, abscesso em mama esquerda, em uso  

de antibiótico e anti-inflamatório, conforme Laudo de exame de lesões corporais 

nº 2017 00 IM 043107 01; 

27 - MEIRE REIS RAMOS SOUZA, sexo feminino, com 53 anos de idade, foi 

vítima de escoriações sobre equimoses avermelhadas em regiões: nasal, malar 

direita e malar homolateral. Edema subgaleal em região parietal bilateral, 

conforme Laudo de exame de lesões corporais nº 2017 00 IM 043107 01; 

28 - MORENITA PEREIRA DE SANTANA, sexo feminino, com 35 anos de 

idade, foi vítima de ausência de lesões externas perceptíveis, pericianda refere 

cefaleia, orientada a procurar serviço médico, conforme Laudo de exame de 

lesões corporais nº 2017 00 IM 0421708 01; 

29 - MIGUEL ANGELO ALMEIDA LACERDA, sexo masculino, com 43 anos de 

idade, foi vítima de equimose nas seguintes regiões: joelho esquerdo (2x3cm) e 

fossa ilíaca (1x2cm). Escoriações em face anterior do terço médio do antebraço 

direito (5x0,1cm), conforme Laudo de exame de lesões corporais nº 2017 00 IM 

042706 01; 

30 - MICHELE SILVA AMORIM, sexo feminino, com 32 anos de idade, foi vítima 

de ferida contusa em fase inicial de cicatrização na seguinte região; infra-axilar 

esquerda. Equimose nas seguintes regiões: inframamária direita, face  anterior 

do terço proximal da coxa esquerda, em número de três: (1x2cm, 2x2 cm e 

1x2cm). Escoriações em face posterior da perna esquerda, em terço proximal e 

região maleolar esquerda, conforme Laudo de exame de lesões corporais nº 

2017 00 IM 042688 01; 

31 - LORENA PITA DE JESUS, sexo feminino, com 19 anos de idade, foi vítima 

de escoriação tipo arrasto em região frontal, medindo 2x1cm, escoriação linear 

em terço superior do braço esquerdo, medindo 6 cm e região deltoidiana 

posterior, medindo 2 cm. Equimose violácea em braço direito, medindo 1,5x1cm 

e joelho esquerdo, medindo 1x1cm, conforme Laudo de exame de lesões 

corporais nº 2017 00 IM 042849 01; 
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32 - LARILSON OLIVEIRA DOS SANTOS DE JESUS, sexo masculino, com   21 

anos de idade, foi vítima de ferida contusa em fase inicial de cicatrização nas 

seguintes regiões: supraorbitária direita (0,5x0,1cm) e quadrante superior 

externo da região orbitária direita, conforme Laudo de exame de lesões 

corporais nº 2017 00 IM 042685 01; 

33 – JAIME COSTA DOS SANTOS, sexo masculino, com 57 anos de idade, foi 

vítima de ferida contusa em fase inicial de cicatrização em face lateral externa  

do 1º quirodáctilo direito (0,5x0,6cm), escoriações em face posterior do 1º 

quirodáctilo esquerdo e joelho direito, equimose violácea em região epigástrica 

(2x1cm), conforme Laudo de exame de lesões corporais nº 2017 00 IM 042714 

01; 

34 – JAMILE MAIA DA SILVA, sexo feminino, com 27 anos de idade, foi vítima 

de equimose violácea (15x6cm) em face interna da coxa direita, face interna da 

coxa esquerda (14x5cm),face interna do braço direito (10x4cm), face interna do 

braço esquerdo (2x3cm) e face lateral externa do terço superior da perna direita 

(2x4cm) e uso de tala gessada até terço médio da coxa esquerda, conforme 

Laudo de exame de lesões corporais nº 2017 00 IM 042702 01; 

35 – JOÃO LUCAS DOS SANTOS, sexo masculino, com 21 anos de idade, foi 

vítima de escoriações em face anterior do terço superior perna esquerda, 

conforme Laudo de exame de lesões corporais nº 2017 00 IM 042712 01; 

36 - JOISY ELEM OLIVEIRA DA SILVA, sexo feminino, com 20 anos de idade, 

foi vítima de Equimose violácea nas seguintes regiões: face posterior do terço 

proximal do antebraço e braço direito (2x1cm e 2x2cm), face posterior do terço 

proximal do antebraço esquerdo (1x3cm) e distal (2x2cm), joelho esquerdo 

(2x4cm), terço médio da face anterior da perna esquerda (2x1cm) e face interna 

do terço médio do pé esquerdo (3x1cm). Ferida contusa em fase inicial de 

cicatrização em terço médio da face anterior da perna direita (3x1cm), conforme 

Laudo de exame de lesões corporais nº 2017 00 IM 042691 01; 

37 - EDUARDA RADMILA DE SANTANA REIS, sexo feminino, com 19 anos de 

idade, foi vítima de equimose (2x3cm) e escoriações em face anterior lateral do 

terço superior do joelho esquerdo, conforme Laudo de exame de lesões 

corporais nº 2017 00 IM 042693 01; 

38 – ELISABETE COSTA ARAÚJO DE ANDRADE, sexo feminino, com 55 anos 
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de idade, foi vítima de edema e equimose violácea em região orbitária direita 

(4x5cm), foi solicitado o exame de raio x de crânio, cujo resultado foi: “Não há 

evidências de fraturas no estudo radiológico realizado. Espaços particulares”, 

conforme Laudo de exame de lesões corporais nº 2017 00 IM 042687 01; 

39 – ELEN SILVA SANTOS, sexo feminino com 20 anos de idade, foi vítima de 

escoriações nas seguintes regiões: face anterior do tórax a esquerda 

(infraclavicular), face anterior do pé esquerdo, e joelho esquerdo. Ferida cortante 

em 5º quirodáctilo direito, face posterior (0,5x0,1cm). Equimose violácea em  

face anterior do terço superior da perna direita e face lateral externa da coxa 

direita, conforme Laudo de exame de lesões corporais nº 2017 00 IM 042715 01; 

40 - EDUARDO JOSÉ REIS AGUADÊ, sexo masculino, com 64 anos de idade, 

foi vítima de escoriação com crosta amarronzada estendendo-se do terço médio 

da face posterior do antebraço direito ao terço inferior do braço, medindo 19 cm; 

equimoses violáceas, amorfas, localizadas no terço médio do braço esquerdo 

(3), punho esquerdo (1), terço superior do antebraço esquerdo e antebraço 

direto; escoriação com crosta amarronzada em dorso da mão esquerda e face 

posterior do terço inferior do braço esquerdo; ferida contusa, em fase de 

cicatrização, em terço médio, na face anterior, da perna esquerda, medindo 0,8 

cm, conforme Laudo de exame de lesões corporais nº 2017 00043230 01 IM; 

41 – EDSON DE FÁTIMA XAVIER, sexo masculino, 29 anos de idade, foi vítima 

de escoriações lineares, paralelas, cobertas por crostas castanhas, localizadas 

na região escapular direita, lombar, coccígea, flanco direito, nádega direita, 

ambos os antebraços e na perna direita, conforme Laudo de exame de lesões 

corporais nº 2017 00 IM 042607 01; 

42 – DIRCEU SOUZA DAMASCENO LIMA, sexo masculino, com 43 anos de 

idade, foi vítima de escoriações nas seguintes regiões; 1/3 médio do tornozelo 

esquerdo, face dorsal; cotovelo direito e 1/3 distal da perna esquerda, face 

lateral; edema em tornozelo e pé esquerdos; amplitude de movimentos da 

articulação do tornozelo do pé preservados, conforme Laudo de exame  de 

lesões corporais nº 2017 00 IM 043089 01; 

43 – BÁRBARA VITÓRIA DOS ANJOS FERREIRA, sexo feminino, com 19 anos 

de idade, foi vítima de equimose avermelhada (3x4cm) em terço médio da face 

anterior da perna esquerda; escoriações nas seguintes regiões: face anterior do 
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pé esquerdo, joelho direito e terço superior da face anterior da perna direita, 

conforme Laudo de exame de lesões corporais nº 2017 00 IM 042695 01; 

44 - ANDRÉ LUÍS JESUS DOS SANTOS, sexo masculino, com 28 anos de 

idade, foi vítima de escoriações em face posterior da mão direita e esquerda, 

conforme Laudo de exame de lesões corporais nº 2017 00 IM 042710 01; 

45 - ARMANDO ALBERTAZZI GONÇALVES, sexo masculino com, 83 anos de 

idade, foi vítima de equimose violácea medindo 2,6cm  na face posterior do  

terço médio do antebraço esquerdo; ferida com crosta de cicatrização medindo 

0,6cm na face posterior distal do antebraço esquerdo; equimose violácea 

medindo 2,2cm na face dorsal da mão esquerda; equimose violácea medindo 

5,0cm no cotovelo direito; ferida abrasiva medindo 2,5cm na face posterior do 

terço próximo do antebraço direito, conforme Laudo de exame de lesões 

corporais nº 2017 00 IM 043290 01; 

46 - ADAILMA DE SANTANA GOMES, sexo feminino, com 26 anos de idade,  

foi vítima de edema em região bucinadora direita e feridas contusas em perna 

bilateral, conforme Laudo de exame de lesões corporais nº 2017 00 IM 042278 

01; 

47 – ARIANE SURIEL DA CRUZ MATOS, sexo feminino, com 22 anos de idade, 

foi vítima de equimose violácea nas seguintes regiões: joelho esquerdo (3x4cm) 

e face lateral da raiz coxa esquerda (4x3cm). Escoriações em terço inferior da 

face anterior da perna direita. Ferida contusa em terço superior da face anterior 

da perna esquerda, conforme Laudo de exame de lesões corporais nº 2017 00 

IM 042711 01; 

48 – ANA MARIA SILVA DOS SANTOS, sexo feminino, com 66 anos de idade, 

foi vítima de escoriações amorfas em hipocôndrio direito, dorso da mão direita, 

joelho esquerdo e dorso dos pés; edema traumático em 4º quirodáctilo direito, 

conforme Laudo de exame de lesões corporais nº 2017 00 IM 042908 01; 

49 – LAÍS CRUZ SANTOS, sexo feminino, com 25 anos de idade, foi vítima de 

equimose de 4x2cm em terço distal da região medial da coxa esquerda e 

equimose de 4x3cm em região inguinal esquerda, conforme Laudo de exame de 

lesões corporais nº 2017 31 PV 000837 01; 

50 - EVANGIVALDO DA CRUZ SANTOS, sexo masculino, com 28 anos de 

idade,  foi  vítima  de  escoriação  de  0,5x0,5cm  em  região  dorsal  da   falange 
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proximal do 3º quirodáctilo (dedo) da mão direita e escoriação de 0,2x0,3cm em 

região dorsal da falange proximal do 1º pododáctilo (dedo) do pé esquerdo, 

conforme Laudo de exame de lesões corporais nº 2017 31 PV 000838 01; 

51 - MARIA RENILDA FERREIRA SANTANA, sexo feminino com 40 anos de 

idade, foi vítima de ferida contusa de 2x0,5cm em região mandibular, anterior e  

à esquerda, ferida contusa de 1x0,4cm em região mentoniana; múltiplas 

escoriações em região anterior e posterior do membro superior direito 

(antebraço), com diversos tamanhos e formatos; ferida corto contusa em face 

palmar da mão direita; múltiplas escoriações na região dorsal de articulação 

interfalangiana proximal do 2º ao 5º quirodáctilos (dedos) da mão esquerda; 

equimose em região anterior da coxa direita de 9x5cm; múltiplas escoriações, 

com diversos tamanhos e formatos em região anterior e terço proximal de perna 

direita e pé direito; escoriação em região anterior e infra-patelar da perna 

esquerda, com 1,5x0,8cm; ferida contusa em face plantar de pé esquerdo, com 

2,cm de extensão; escoriações em região dorsal e do pé e de todos os 

quirodáctilos (dedos) do pé esquerdo, conforme Laudo de exame de lesões 

corporais nº 2017 31 PV 000835 01; 

52 – JORGE MANOEL TEIXEIRA, sexo masculino, com 58 anos de idade, foi 

vítima de ferida corto contusa em região parietal à esquerda, com evidência de 

procedimento médico (intervenção com pequena cirurgia), sendo encontrada 

sutura no local, com 3 pontos e extensão de 2,5 cm, conforme Laudo de exame 

de lesões corporais nº 2017 31 PV 000831 01; 

53 – EDSON LOBO SANTANA, sexo masculino, com 55 aos de idade, foi vítima 

de escoriação em terço médio da região anterior perna direita, de 1x0,5cm e 

escoriação em terço médio da região anterior perna esquerda de 5,5x0,5cm. 

Equimose em região torácica esquerda, ao nível da linha axilar média, no quarto 

intercostal esquerdo, com 4,0x0,7cm, conforme Laudo de exame de lesões 

corporais nº 2017 31 PV 000830 01; 

54 – MARIA LÚCIA DOS ANJOS SANTOS, sexo feminino, com 39 anos de 

idade, foi vítima de equimose em região posterior do cotovelo direito, de 

2,5x2cm, conforme Laudo de exame de lesões corporais nº 2017 31 PV 000829 

01; 

55 - GLEISE JESUS DOS SANTOS, sexo feminino, com 38 anos de idade, foi 
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vítima de equimose em região medial do cotovelo direito com 6x2,5cm; 

equimose em hipocôndrio direito, com 7x3cm; 03 escoriações paralelas de 7cm 

em região anterior de antebraço esquerdo; escoriação linear de 4cm em fossa 

ilíaca esquerda, conforme Laudo de exame de lesões corporais nº 2017 31 PV 

000834 01; 

56 – VANESSA CALDAS SANTOS, sexo feminino, com 36 anos de idade, foi 

vítima de equimose em terço superior de face anterior do membro superior 

esquerdo, de 4,5x2cm; múltiplas escoriações em face posterior do membro 

superior direito (antebraço e braço), com diversos tamanhos e formatos; 

múltiplas equimoses e escoriações em face anterior do membro inferior direito 

(joelho e perna), com diversos tamanhos e formatos; 02 equimoses em face 

lateral do membro inferior esquerdo (coxa), uma medindo 8x4cm e outra 

medindo 11x2,5cm, conforme Laudo de exame de lesões corporais nº 2017 31 

PV 000827 01; 

57 – JUSTINO APÓSTOLO DE JESUS, sexo masculino, com 65 anos de idade, 

foi vítima de 02 escoriações no dorso, uma de 2x0,5cm na região posterior do 

tórax, em terço superior à esquerda e 1x0,5cm em terço superior à direita; 

múltiplas escoriações em terço médio da região anterior do membro inferior 

direito (perna), com diversos tamanhos e formatos; escoriação linear em couro 

cabeludo, região parietal esquerda, com 4 cm de extensão, conforme Laudo de 

exame de lesões corporais nº 2017 31 PV 000836 01; 

58 – ANITA PEREIRA SOUZA, sexo feminino, com 75 anos de idade, foi vítima 

de equimose violácea na região malar e maxilar bilateral, com edema traumático 

adjacente; dor à palpação do hemitórax esquerdo e à inspiração profunda, além 

de escoriações no antebraço esquerdo, conforme Laudo de exame de lesões 

corporais nº 2017 31 PV 000810 01; e 

59 – MARIA DO CARMO DE CARVALHO, sexo feminino, com 73 anos de 

idade, foi vítima de diversas escoriações lineares nos membros superiores, em 

ambas as coxas, joelhos, pernas e na região lombar; marcha normal, conforme 

Laudo de exame de lesões corporais nº 2017 31 PV 000811 01. 

 

III – Pessoa supostamente desaparecida – LORENA ALVES DE SOUZA (12 

anos). 
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VIII – CONSEQUÊNCIAS DO ACIDENTE: 
- Danos Pessoais – Sim, com falecimento de dezenove passageiros e ferimentos em 

cinquenta e nove pessoas. 

- Danos ambientais - não houve poluição significativa. 

- Danos materiais - adernamento da embarcação, com naufrágio parcial, seguido de 

encalhe e perda total da embarcação, devido às condições climáticas reinantes na 

região no período de 24/08 a 04/09/2017. 

 
 
 

IX – EXAMES PERICIAIS: 
A embarcação encontrava-se encalhada sobre a barreira de corais ao sul do 

terminal de passageiros de Mar Grande (Foto 1). A investigação foi então iniciada no 

casco soçobrado no dia 26 de agosto, pelos Investigadores de Segurança da  

Capitania dos Portos da Bahia. No dia 28 de agosto, os dois Investigadores foram 

novamente ao local onde se encontrava a embarcação “CAVALO MARINHO I”. A 

embarcação apresentava uma avaria no costado por boreste, à meia nau, por onde a 

equipe de peritos conseguiu acesso ao interior do casco. Essa avaria foi provavelmente 

causada pelo impacto da embarcação na barreira de corais onde se encontrava 

encalhada, já que não houve relatos de água aberta ou qualquer outro embarque de 

água a bordo antes do adernamento da embarcação. No convés inferior de  

passageiros foram notados bancos transversais montados que não estavam previstos 

nos planos aprovados da embarcação 
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Foto 6: Vista do convés inferior da embarcação CAVALO MARINHO I após o acidente. 
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(Foto 6). Foram também notados lastros não previstos nos planos e estudo de 

estabilidade apresentados pelo engenheiro naval Responsável Técnico pela 

embarcação “CAVALO MARINHO I”. Foram notados roletes de cimento estivados no 

fundo do compartimento inferior de passageiros (Foto 7), pedras cortadas soltas e 

acumuladas no lado de bombordo à ré da Praça de Máquinas (Foto 8) e pedras na 

região do costado a bombordo abaixo do casario do comando da embarcação. 

 
Foto 7: Roletes de cimento encontrados entre os reforços estruturais do fundo do casco, abaixo 
do convés inferior. O lastro foi encontrado submerso pela maré que entrava na embarcação 
acidentada. 

 

Foto 8: Pedras usadas como lastro, encontradas à ré da Praça de Máquinas, acumuladas a 
boreste devido ao adernamento da embarcação. 
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Vários coletes salva-vidas encontravam-se ainda na embarcação, indicando que 

os passageiros não tiveram tempo hábil para vesti-los após o emborcamento. No 

convés principal, algumas sanefas ainda se encontravam montadas e foi possível 

acessar o compartimento de máquinas e a casaria do comando. No comando da 

embarcação, pode ser notado o manete do acelerador acionado (Foto 11). 

 

Foto 9: Praça de Máquinas com dois motores principais de propulsão. 

A estrutura que servia como teto da casaria no convés principal foi separado da 

embarcação durante o acidente (Foto 10). No compartimento de máquinas foi conferida 

de montagem de dois motores propulsores (Foto 9). 

 
Foto 10: Convés principal da embarcação, sem o teto que desprendeu após o adernamento.
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Foto 11: Cabine de comando da embarcação. Os manetes de aceleração do motor foram 
encontradas acionadas. 
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X – ANÁLISE E FATORES CAUSAIS: 
(a) Histórico resumido da embarcação: 

Em 13/10/2011, foi emitido Título de Inscrição de Embarcação (TIE) com alteração 

de propriedade para Cleide Costa dos Santos Galvão. 

Em 17/01/2012, foram aprovados os novos Planos da embarcação pelo Grupo de 

Vistoria e Inspeção (GVI) da Capitania dos Portos da Bahia (CPBA), apresentados pelo 

Engenheiro Naval Responsável Técnico, alterando a lotação de 132 passageiros e 4 

tripulantes para 160 passageiros e 4 tripulantes. 

Em treze de janeiro de 2016, o GVI da CPBA realizou a vistoria em seco na 

embarcação para a renovação do Certificado de Segurança da Navegação (CSN) e, ao 

final, emitiu um relatório de vistoria em seco sem deficiências. Em seguida, foi realizada 

vistoria flutuando, onde a vistoriadora naval do GVI da CPBA constatou alterações na 

embarcação e solicitou novos documentos técnicos compatíveis com a real condição  

da embarcação no momento da vistoria. Essas modificações já estavam previstas em 

nova documentação emitida em 28/12/2015 pelo Engenheiro Naval Responsável 

Técnico, porém, até aquele momento, não tinham sido apresentadas ao GVI da CPBA 

para a devida aprovação à luz das NORMAM. 

Em fevereiro de 2016, o representante legal da proprietária da embarcação de 

passageiros “CAVALO MARINHO I” deu entrada na CPBA a um pedido de emissão de 

alteração de embarcação. Tal alteração visava adequar a embarcação conforme os 

critérios de habitabilidade preconizados no Anexo 3-M da NORMAM para  

Embarcações Empregadas na Navegação Interior. A alteração visava também a 

correção das Notas de Arqueação da embarcação, incluindo a área coberta, e a 

inclusão de mais um motor propulsor, ficando a embarcação com dois motores MWM 

de 145 HP de potência cada. Essas alterações foram consolidadas pelo Engenheiro 

Naval Responsável Técnico da embarcação por meio dos documentos técnicos 

emitidos em 28/12/2015. 

                   Em  cinco  de  abril  de  2016,  foi  efetuada  a  verificação  dos  novos  

planos e documentos técnicos que versavam sobre as alterações da embarcação, 

emitindo posteriormente a Licença de Alteração número 281LA00002/2016. 
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Em doze de abril de 2016, foi realizada a vistoria flutuando e a vistoria de 

arqueação, com o objetivo de estabelecer compatibilidade real da embarcação com os  

planos atualizados e assinados pelo Engenheiro Naval Responsável Técnico. Não 

foram encontradas discrepâncias nessa vistoria. 

Em dezoito de abril de 2016, a CPBA emitiu o Certificado de Segurança da 

Navegação (CSN) número 281CSN00013/2016, com validade até 13 de janeiro de 

2020 e o Certificado Nacional de Arqueação número 281CNA00001/2016. 

Em 20 de abril de 2017, a CPBA realizou a vistoria para endosso anual do CSN 

da embarcação. 

Portanto, no dia do acidente a embarcação encontrava-se com todos os 

certificados estatutários válidos. 

 
(b) Modificações realizadas na embarcação: 

Conforme entrevista realizada com o proprietário da empresa CL Transporte 

Marítimo, responsável pela operação da embarcação “CAVALO MARINHO I”, foi 

confirmada a mudança da motorização da embarcação, trocando um motor GM por 

dois motores MWM modelo TD 229/6, e a instalação de pedras na região de ré da 

Praça de Máquinas, totalizando 300 quilos de lastro, entre maio e junho de 2017. 

Foi verificado, durante a perícia realizada na embarcação, as seguintes alterações 

feitas sem adequação dos planos e sem anuência da Autoridade Marítima, a saber: 

1 – Instalação de bancos transversais montados convés inferior de passageiros que 

não estavam previstos nos planos aprovados da embarcação; 

2 – Cerca de 300 quilogramas de pedras cortadas soltas e acumuladas no lado de 

bombordo à ré da Praça de Máquinas;  e 

3 – Cerca de 100 quilogramas pedras na região do costado a bombordo abaixo do 

casario do comando da embarcação. 

Cerca de 600 quilogramas de pesos em forma de roletes de cimento foram 

encontrados montados no fundo do compartimento inferior de passageiros. Esse peso 

não foi confirmado como lastro acrescido na embarcação após a Prova de Inclinação 

realizada no ano de 2012 pelo Engenheiro Naval Responsável Técnico nem pelo 

proprietário. Portanto, esse peso foi considerado como fazendo parte do Peso Leve  da 
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Embarcação,  declarado na Prova de Inclinação, e não foi acrescido nos cálculos de 

equilíbrio e estabilidade. 

(c) Resultados da perícia: 

Nas duas visitas a bordo da embarcação encalhada na coroa de corais após o 

acidente foi possível constatar as modificações declaradas em entrevistas, quer a 

instalação de lastro em forma de pedras cortadas à ré da Praça de Máquinas, quer o 

novo arranjo com dois motores propulsores no mesmo compartimento. Além disso,  

uma quantidade estimada de 100 quilogramas de pedras cortadas de lastro foi 

encontrada em compartimento a bombordo, junto ao costado da embarcação, abaixo 

do comando a vante. O sistema de governo, com acionamento mecânico do leme por 

meio de cabos pelo timão encontrava-se intacto. Pode ser constatado que o manete  do 

acelerador encontrava-se acionado para vante (Foto 11). 

No dia cinco de setembro, foi realizada uma simulação de parte da singradura da 

embarcação sinistrada, visando estabelecer com precisão o local do acidente e, com 

isso, analisar as condições ambientais locais, assim como as características físicas do 

local, principalmente no tocante ao tipo de fundo. As condições climáticas nesse dia 

apresentavam ventos do quadrante sul e maré vazante, condições próximas ao dia do 

acidente. O Condutor e Comandante do CAVALO MARINHO I no dia do acidente 

acompanhou a equipe de investigadores e indicou com precisão o ponto na Carta 

Náutica onde ocorreu o sinistro. As coordenadas LAT. 12º 57' 33''S e LONG. 038º 35' 

36.7”W representam, na Carta Náutica, o ponto em que ocorreu o acidente, sobre um 

banco de areia e pedra próximo ao terminal de Mar Grande. Foi constatado que a 

embarcação encontrava-se navegando sobre um banco de areia e pedra com 

profundidade de 5,3 metros, tendo a Boreste a presença de uma região de alto fundo 

com 3 metros de profundidade (Foto 4). No dia trinta de novembro, com a presença do 

condutor e Comandante da embarcação “CAVALO MARINHO I” no dia do acidente, foi 

realizada nova simulação da singradura, visando analisar o percurso realizado pela 

embarcação, desde a saída do Terminal Marítimo de Mar Grande até o local do 

acidente. 

(d) Simulações e testes de estabilidade: 

De posse do Estudo de Estabilidade Definitivo, do Plano de Linhas, do Plano de 
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Arranjo Geral, dos resultados da Prova de Inclinação e das Curvas Hidrostáticas, 

elaborados pelo Engenheiro Naval Responsável Técnico que realizou o levantamento 

técnico da embarcação e apresentados à Capitania dos Portos da Bahia em 

17/01/2012; foram realizadas várias simulações e cálculos de estabilidade com o 

objetivo de verificar se a embarcação cumpria com os critérios de estabilidade intacta  

preconizados na NORMAM-02/DPC para navegação interior Área 1. 

O casco da embarcação foi modelado e introduzido em programa de cálculos de 

arquitetura naval MAXSURF, e os pesos foram introduzidos conforme as distribuições 

obtidas para o dia do acidente, considerando os resultados mostrados no teste de 

inclinação aprovado em 2012 e algumas modificações recentes verificadas pelos 

Investigadores e confirmadas nas entrevistas. 

Em primeiro lugar, foram testadas as condições de equilíbrio estático e traçada a curva 

de estabilidade da embarcação, considerando somente os dados apresentados pelo 

Engenheiro Naval Responsável Técnico. Então, foram simulados os braços de 

emborcamento devido ao acúmulo de passageiros, à ação do vento e à manobra de 

guinada, simulando estritamente os parâmetros apresentados pelo Engenheiro Naval 

Responsável Técnico para a condição de lotação máxima da embarcação, que era 160 

passageiros e 4 tripulantes, em um total de 164 pessoas. Foi verificado que a 

embarcação, tendo como base estritamente os dados apresentados pelo Engenheiro 

Naval Responsável Técnico, atendia aos critérios de estabilidade para a área de 

navegação interior 1, como preconizado no capítulo 6 da NORMAM-02/DPC. Foi 

apresentado o Relatório do Estudo de Estabilidade da Embarcação Cavalo Marinho I, 

em anexo a esta investigação de segurança. 

Critério de Estabilidade para navegação interior área 1: 

     O critério de estabilidade estabelecido nas NORMAM para embarcações 

empregadas na navegação Interior  possui cinco itens, todos obrigatórios,    a    serem  
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atendidos para a aprovação das condições seguras da embarcação, considerando o 

carregamento previsto em projeto. 

(e) Correções nível I: 

Entretanto, o valor declarado pelo Engenheiro Naval Responsável Técnico da 

posição longitudinal do centro de gravidade do peso correspondente à distribuição    de 

110 passageiros no convés superior e 50 passageiros no convés inferior não 

corresponde ao cálculo dos valores combinados nos dois conveses, e nem sequer  

pode ser considerada uma aproximação matemática. Foi então necessário o  ajuste 

para um novo valor representando o cálculo preciso da distribuição de passageiros. 

Outro ajuste necessário foi realizado no valor da posição vertical do centro de 

gravidade dos pesos correspondentes às bagagens dos passageiros. Conforme 

preconizado na NORMAM-02/DPC, deve ser estipulado um peso de 25 kg de bagagem 

para cada pessoa a bordo, estivado junto ao passageiro, incluindo também a  

tripulação. O valor apresentado pelo Engenheiro Naval Responsável Técnico para a 

posição vertical foi então ajustado de VCG=1,0 metro da linha de base da embarcação 

para VCG=1,775 metros da mesma referência. Já o tanque de óleo diesel (TOD) teve 

seu peso calculado pelo Engenheiro Naval Responsável Técnico, porém o momento 

transversal devido ao afastamento do centro de gravidade do tanque em relação à linha 

de centro da embarcação acabou sendo desprezado pelo Engenheiro Naval 

Responsável Técnico. 

Quando verificado o atendimento dos critérios de estabilidade para área 1 da 

navegação interior, conclui-se que essas correções já são suficientes para que a 

embarcação não cumpra o critério de áreas sob a curva de estabilidade estática, 

conforme registrado no Relatório do Estudo de Estabilidade da Embarcação Cavalo 

Marinho I, no anexo. 

Para o mesmo grupo de correções dos dados apresentados pelo Engenheiro 

Naval Responsável Técnico da embarcação, foi estabelecida a curva de estabilidade 

estática da embarcação, desta vez considerando as pedras de lastro encontradas 

abaixo da cabine de comando e no interior da Praça de Máquinas, na posição final, 

acumuladas a bombordo. O resultado é similar à simulação com a embarcação sem 

esses lastros, mas a diferença entre os resultados negativos de área mínima sob a 

curva de estabilidade nos dois casos nos indica a influência negativa desses pesos  
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 soltos na estabilidade da embarcação. 

(f) Correções de nível II: 

Nesse nível de ajuste, foram considerados os centros de gravidade do acúmulo 

de passageiros nos dois conveses, reagrupados utilizando o programa Solidworks, 

como demonstrado no Relatório. Conforme preconizado no Item 0635, alínea b 

subalínea 6 da NORMAM-02/DPC: “Passageiros sem suas bagagens devem ser 

considerados distribuídos de forma a produzir a mais desfavorável combinação que 

pode ser verificada na prática para o momento emborcador devido ao agrupamento de 

passageiros em um bordo e ou posição vertical do centro de gravidade na condição.”. 

O Engenheiro Naval Responsável Técnico considerou como combinação mais 

desfavorável agrupar os passageiros em pé nos dois conveses, ainda para a condição 

de lotação máxima de 160 pessoas a bordo. Entretanto, ao simularmos outros arranjos 

de passageiros considerando as pessoas sentadas nos bancos laterais e centrais e o 

restante em pé, verificamos que, para o mesmo peso total do agrupamento, a posição 

transversal do centro de gravidade era mais afastada se comparada ao arranjo 

declarado pelo Engenheiro Naval Responsável Técnico, comprovando que havia uma 

combinação de passageiros acumulados ainda mais desfavorável, e que, 

consequentemente, produziria um braço emborcador maior do que o estabelecido pelo 

Engenheiro Naval Responsável Técnico. 

Novas simulações foram efetuadas no casco modelado, considerando as 

correções nível II sobrepostas às correções nível I anteriormente aplicadas, para os 

casos da embarcação com e sem os pesos de lastro soltos encontrados na perícia. Os 

resultados são ainda mais desfavoráveis para o critério de área mínima sob a curva de 

estabilidade em comparação à curva do momento emborcador devido ao acúmulo de 

passageiros, e estão consolidados na tabela do item 2.7 do Relatório em anexo. Esses 

resultados demonstram que os dados de distribuição de pesos e de estabilidade 

apresentados pelo Engenheiro Naval Responsável Técnico pela embarcação ao Grupo 

de Vistoria e Inspeção da Capitania dos Portos da Bahia, visando a aprovação dos 

planos e documentos técnicos, não condizem com a realidade da embarcação e não 

representam as condições mais desfavoráveis que a embarcação poderia enfrentar em 

sua operação em águas abrigadas. Conclui-se que, na realidade, a embarcação 

CAVALO   MARINHO   I   não   cumpre   com   os   requisitos   de   estabilidade  intacta 
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preconizados pela NORMAM-02/DPC ao transportar a lotação máxima de 164  

pessoas, como solicitado pelo armador e chancelado pelo Engenheiro Naval 

Responsável Técnico. 

(g) Simulações da estabilidade para as condições no dia do acidente: 

De acordo com as informações, coletadas durante a perícia, um total de 120 

pessoas encontrava-se a bordo da embarcação no momento do acidente. Com o 

objetivo de avaliar os níveis de segurança da embarcação, foram simulados os testes 

de estabilidade necessários para certificar a embarcação, considerando o arranjo de 

pesos do total de pessoas a bordo, com as últimas modificações efetuadas pelo 

armador. 

De acordo com as entrevistas com os passageiros e tripulantes da embarcação, 

uma quantidade mínima de 20 pessoas se encontravam no convés inferior no dia do 

acidente. Portanto, foram simuladas as distribuições considerando 20 pessoas no 

convés inferior e 100 pessoas no convés superior, sempre considerando o total de 120 

pessoas. 

Quanto às modificações da embarcação após 2012, foi considerado um acréscimo 

de 500 quilogramas na Praça de Máquinas, relativo à diferença de peso entre o arranjo 

de dois motores de propulsão, assim como as pedras encaixadas no fundo da Praça de 

Máquinas à ré, ambos verificados a bordo pelos Investigadores e confirmados em 

entrevista. Acrescenta-se que as pedras montadas na região da Praça de Máquinas 

foram consideradas acumuladas no lado de bombordo, situação em que foram 

verificadas pela equipe de Peritos após o acidente. Foram também considerados as 

pedras de lastro encontradas em compartimento junto ao costado de bombordo abaixo 

da cabine de comando, à vante da embarcação, estimados como tendo um peso 

mínimo de 100 quilogramas. 

Os mesmos ajustes considerados nas correções níveis I e II foram aplicados para 

essa simulação, levando em conta a redução do número de pessoas a bordo de 164 

(100% dos passageiros) para 120 (arranjo do dia do acidente). 

Ficou comprovado que a embarcação transportando 120 pessoas também não 

cumpria o requisito de área sob a curva de estabilidade estática, mesmo considerando 

os critérios mínimos de estabilidade para a área 1 da navegação interior, como 

preconizado no capítulo 6 da NORMAM-02/DPC. 
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Devido aos ventos de aproximadamente 16,9 nós que atingiam a embarcação no 

lado de boreste que, em conjunto com os toldos laterais (sanefas) baixados, poderiam 

influenciar negativamente na capacidade de restauração lateral da embarcação em 

caso de emborcamento, foram também simulados os braços de emborcamento devido 

ao vento considerando as sanefas baixadas. Foi constatado que o braço emborcador 

devido ao vento lateral não foi suficiente para comprometer a força de restauração da 

embarcação. 

(h) Fatores contribuintes para o acidente: 

A embarcação CAVALO MARINHO I teve sua estabilidade calculada e 

apresentada pelo Engenheiro Naval Responsável Técnico para Área 1 da navegação 

interior, possibilitando que a embarcação opere na rota entre Mar Grande e o terminal 

turístico de Salvador, por esta estar localizada dentro dos limites desse tipo de 

navegação. Os critérios que deverão ser cumpridos para o atendimento dos requisitos 

de estabilidade são relativamente mais brandos se compararmos com os requisitos de 

estabilidade para Área 2 de navegação interior ou para navegação em mar aberto, 

onde ondas de altura significativa e combinações adversas de agentes ambientais, tais 

como vento, correnteza ou maré podem dificultar o tráfego das embarcações. 

Entretanto, a modelagem do casco e o cálculo das curvas de estabilidade estática 

realizada pela equipe de Peritos demonstrou que a embarcação não cumpria com os 

critérios mínimos de estabilidade para a área de navegação onde operava, tanto para a 

condição de carregamento máximo de passageiros (160 passageiros + 4 tripulantes) 

como para a condição de carregamento de passageiros do dia do acidente (116 

passageiros + 4 tripulantes). 

O critério de área mínima sob a curva de estabilidade estática da embarcação  

tem relação direta com a estabilidade dinâmica da embarcação, pois representa o 

trabalho do braço restaurador em oposição ao trabalho realizado por um braço 

emborcador causado por alguma força externa a embarcação. No caso dos critérios 

para navegação interior área 1, esse braço pode ser causado pelo acúmulos das 

pessoas em um dos bordos da embarcação, pela ação lateral do vento ou por uma 

manobra de guinada já estabelecida nas NORMAM. No caso da embarcação de 

passageiros CAVALO MARINHO I, o braço emborcador mais significativo é o devido ao 

acúmulo de passageiros em um dos bordos.  Segundo os critérios, a área sob  a  curva  
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de estabilidade estática deve ser igual ou superior a área sob a curva do momento 

emborcador até que a embarcação incline ao ângulo de alagamento ou 40º, o que for 

menor. 
 
 

 
Entretanto, a área A2 sob a curva de estabilidade estática da embarcação no dia 

do acidente desde o ângulo de equilíbrio após o acúmulo de passageiros de 11,7º até o 

segundo ângulo de equilíbrio de pouco mais de 32º, onde a curva de estabilidade 

estática toca novamente a curva do momento emborcador, é inferior à área A1 sob a 

curva do braço de emborcamento até o primeiro ângulo de equilíbrio. Isso significa que, 

ao aplicarmos o braço de emborcamento devido ao acúmulo de passageiros na 

embarcação, esta se inclina transversalmente além do primeiro ângulo de equilíbrio até 

que a área sob a curva de estabilidade estática se iguale à área do momento 

emborcador. Porém, quando aplicamos esse momento emborcador, a embarcação 

acaba inclinado-se além do segundo ângulo de equilíbrio, que é instável, ou seja, não 

garante o retorno da embarcação para o primeiro ângulo de equilíbrio, causando o 

adernamento definitivo da embarcação quando esta passa dos 32º. É verdade que as 

pessoas não chegaram a se acumular em um dos bordos da embarcação no momento 

do acidente, como foi simulado para verificar o cumprimento do critério, mas devemos 

levar em consideração que esse critério justapõe uma margem de segurança, que é 

adequada e  suficiente para garantir que  a embarcação  tenha  estabilidade suficiente, 
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mesmo em condições de vento e de mar temporariamente desfavoráveis, que podem 

perfeitamente ocorrer em mudanças ambientais bruscas, mesmo em águas abrigadas. 

Ficou também demonstrado que os pesos de lastro inadequadamente 

instalados soltos na Praça de Máquinas e na região abaixo do comando contribuíram 

para a redução da capacidade da embarcação para resistir aos braços emborcadores 

devido a forças externas. Quando a embarcação se inclinou, os pesos foram 

deslocados justamente para o bordo de adernamento devido à ação da gravidade, 

influenciando definitivamente no equilíbrio final da embarcação. 

Conforme o Boletim de Informações Ambientais do Centro de Hidrografia da 

Marinha., a região onde ocorreu o acidente estava sob a influência de instabilidades 

atmosféricas associadas a um sistema frontal quase-estacionário sobre o oceano. 

Conforme o relatório do Instituto Nacional de Meteorologia, os meses correspondentes 

ao inverno na região apresentaram número de dias com chuvas superiores a média 

climatológica. O Fenômeno meteorológico que contribuiu para essa condição foi a 

atuação da alta pressão sobre o Oceano Atlântico, com maior intensidade e 

proximidade da costa brasileira, o que favoreceu o aumento dos ventos na costa e, 

consequentemente, o aumento de nebulosidade baixa e média no litoral da Bahia, 

principalmente no inverno. Já o estudo de parâmetros oceanográficos concluiu que as 

condições de onda no dia 24 de agosto de 2017, no horário do acidente com a 

embarcação CAVALO MARINHO I, são consideradas atípicas na região, já que a altura 

significativa de onda acima de 0,97 m e período de onda entre 8,6 e 9 segundos 

correspondem a uma probabilidade de ocorrência acumulada inferior a 25%. A região 

do terminal de passageiros de Mar Grande, em condições extremas de mar, ficou 

exposto a ondas de quadrante sul e sudeste e que podem atingir até 1,8 metro de 

altura. 

Como foi comprovado durante a simulação da singradura da embarcação até 

o local do acidente, sendo este localizado em região de baixa profundidade em banco 

de areia (Foto 4), é importante discorrer sobre o comportamento da propagação de 

ondas em águas rasas, na prática para regiões com profundidade inferior a 5 metros. A 

velocidade de propagação das ondas diminui quando encontra áreas de baixa 

profundidade. A movimentação das partículas do fluido é retardada pela influência do 

fundo mais próximo a superfície, ocorrendo uma compressão das cristas das ondas,  

reduzindo o comprimento e incrementando a altura das ondas. Com isso, as cristas das  
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ondas tornam-se estreitas e pontiagudas e as cavas tornam-se curvas largas, tal como 

nas ondas de alta energia de mar aberto. O aumento da altura acompanhado da 

diminuição do comprimento de onda aumenta o declive da onda (H/L). Quando este 

atinge L/7, a onda quebra. 

Portanto, em regiões de baixas profundidades, as ondas originárias de mar aberto 

que entram do quadrante sul na Baia de Todos os Santos podem ter sua altura 

acrescida e, dependendo da relação entre a altura e o comprimento, tornarem-se  

ondas de arrebentação. No dia do acidente a embarcação CAVALO MARINHO I 

encontrava-se navegando na região de baixa profundidade e estava sujeita a vagas 

que, por estarem vindo de Sul, passavam sobre uma região de alto fundo com apenas 

3 metros de profundidade de acordo com a Carta Náutica da região (Foto 4). 

Acrescenta-se a esse cenário a corrente marinha causada pela maré vazante, na 

direção norte-sul, contrária a propagação das ondas, o que provavelmente contribuiu 

para o surgimento de ondas de arrebentação que golpearam a embarcação na alheta 

de boreste, área do casco da embarcação que estava exposta a esses fatores 

ambientais. 

Conforme preconizado na NORMAM-02/DPC, em “Precauções contra 

emborcamentos”, o atendimento aos critérios de estabilidade não garante a imunidade 

contra emborcamentos nem absolve os Comandantes de suas responsabilidades. Os 

Comandantes deverão, portanto, agir com prudência e observar as regras de 

marinharia, atentando para a estação do ano, os boletins meteorológicos e a zona de 

navegação, devendo ainda adotar a velocidade e o curso apropriado às circunstâncias. 

Atenção especial deve ser dispensada antes do início de uma viagem para que toda a 

carga e peças maiores de equipamentos sejam armazenadas e peiadas 

adequadamente, para minimizar a possibilidade de deslocamento longitudinal ou 

transversal quando no mar, sob o efeito das acelerações provocadas pelos movimentos 

de balanço e arfagem. 

Os Comandantes deverão estar atentos para regiões de arrebentação de ondas e 

em determinadas combinações de vento e corrente que ocorrem em estuários de rios 

ou em área de pequena profundidade, devido ao fato que essas ondas são perigosas, 

principalmente para pequenas embarcações.” 

É importante salientar que, de acordo com as normas em vigor, o Comandante  da 
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embarcação é a autoridade suprema de bordo e, sempre que necessário for, deverá 

assumir a manobra em situações de travessias perigosas, entrada e saída de portos, 

atracação, desatracação, em condições de mar adverso ou severo, cerração ou outra 

qualquer manobra em casos de emergência. O mesmo, ao se deparar com as 

condições de vento e mar adverso/moderado, poderia ter abortado a viagem e 

retornado ao terminal de Mar Grande, pois as condições de vento e mar não eram 

satisfatórias para a navegação naquele momento, conforme informações das 

testemunhas e do Boletim do Centro de Hidrografia da Marinha. 

Na navegação com ventos fortes e mar adverso/moderado, é recomendável que 

o Comandante efetue uma navegação segura, navegando em capa, evitando assim 

balanços fortes e risco de adernamento ou banda da embarcação. De acordo com as 

informações colhidas e a reconstituição do acidente, o Comandante, no momento do 

acidente, navegava com o rumo 060º verdadeiros, com o vento e mar na direção SSE 

incidindo pelo través de Boreste, favorecendo assim a instabilidade da embarcação 

naquele momento. O recomendável seria o Comandante evitar a incidência de vento e 

mar severo pelo través de Boreste e sim navegar em capa, adotando-se um rumo mais 

confortável, guinando para Bombordo, rumando aproximadamente NNE, 023º graus 

verdadeiros e prosseguir a embarcação. Poderia também ter evitado a referida área de 

risco, o banco de areia e pedras, onde é relevante a contribuição do fundo para o 

aumento das ondas. 

 
 

XI – LIÇÕES PRELIMINARES APRENDIDAS E CONCLUSÕES: 
A exposição da embarcação à navegação em condições adversas atípicas de 

correnteza, mar e vento não comum para a região, agravadas por brusca alteração 

meteorológica adicionada à decisão do Comandante da embarcação ao não tomar 

medidas preventivas de segurança que se faziam necessárias naquele momento para 

evitar o acidente, tais como: 

- não deveria suspender do terminal de passageiros de Mar Grande; 

- mesmo após a saída poderia ter evitado o banco de areia e pedras, reduzindo assim 

os impactos das ondas e ventos pelo través de boreste ou 

–   poderia ter retornado ao terminal de Mar Grande, aguardando melhores   condições 

de mar e vento para a navegação segura e, possivelmente, teria evitado o acidente. 
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- a existência, na empresa operadora, de limites operacionais para a travessia Mar 

Grande - Terminal Náutico de Salvador possivelmente teria evitado o acidente. 

A empresa de navegação responsável pela operação da embarcação “Cavalo 

Marinho I” não possui procedimentos específicos visando estabelecer os limites 

operacionais para o transporte de passageiros nos casos de alterações meteorológicas 

para a travessia Mar Grande – Terminal Náutico de Salvador e de ocorrência de ondas 

atípicas para a localidade. De acordo com informações colhidas do Comandante da 

embarcação, existe um procedimento básico de alerta das condições de vento e mar 

severo e é conduzido pelo Gerente de Operações da empresa CL. Entretanto, no dia  

do acidente não foi acionado nenhum alerta de degradação do tempo e nem o 

Comandante da embarcação foi informado de tal condição, o que evitaria a saída da 

embarcação do terminal de Mar Grande, Vera Cruz. 

Foi constatado que o armador da embarcação instalou pedras de lastro na  

Praça de Máquinas porém somente encaixadas entre as cavernas de ré do 

compartimento. A fixação inadequada desses pesos causou o deslocamento das 

pedras para o bordo de adernamento, contribuindo para o desequilíbrio da embarcação 

e, consequentemente, a degradação de sua estabilidade. Além disso, os pesos de 

lastro instalados na Praça de Máquinas, em adição ao novo arranjo com dois motores 

propulsores, introduziam um montante de peso que extrapolava o mínimo de 2% do 

peso leve da embarcação, o que obriga, conforme preconizado nas Normas da 

Autoridade Marítima para Embarcações Empregadas na navegação Interior, que o 

Responsável Técnico da embarcação realize nova Prova de Inclinação e elabore novo 

Estudo de Estabilidade, considerando as modificações do peso total e da posição do 

centro de gravidade da embarcação. 

 
 

XII – RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA: 
1) Rigorosa fiscalização das embarcações empregadas no transporte de passageiros 

na baía de Todos os Santos, através de ações de Inspeção Naval, com postura mais 

conservadora; 

2) Utilização de dispositivos de desengate rápido para as sanefas; 

3) Estudar a necessidade  de alteração das áreas de  navegação  1  e 2 na  Baía     de 
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Todos os Santos (BTS), tendo em vista que a área da travessia Mar Grande –  

Salvador, em algumas épocas do ano apresenta características de área desabrigada; 

4) Durante as atividades de Inspeção Naval, solicitar das empresas operadoras a 

apresentação e execução dos Planos de Adestramento da Tripulação das 

embarcações de passageiros, conforme consta no capítulo 10 da NORMAM-02/DPC; 

5) Apresentar limites operacionais para as embarcações de transporte de passageiros 

em caso de alterações meteorólogicas para a travessia Mar Grande – Terminal Náutico 

de Salvador e outros terminais de passageiros localizados na baía de Todos os Santos, 

visando a integridade dos passageiros, tripulantes e segurança da embarcação, 

evitando assim que ocorram outros acidentes semelhantes, no futuro. 

6) quanto ao posicionamento dos coletes salva vidas, estes deverão estar em locais de 

fácil acesso e devidamente sinalizados. Para os passageiros que viajam sentados, 

recomenda-se posicionar abaixo do assento. Para os demais passageiros, os coletes 

podem ser posicionados no teto, desde que haja facilidade de retirada, sem a 

necessidade de auxílio externo, ou em prateleiras/estantes, de fácil acesso; 

7) disponibilizar nas estações de embarque informações sobre a intensidade do vento 

e estado de mar; 

8) formalizar os limites operacionais para interrupção da travessia em caso de mau 

tempo, em função das condições de mar e vento em cada região; 

9) disponibilizar embarcações de apoio, devidamente guarnecidas, para atuarem em 

situações de emergência de suas próprias embarcações; 

10) efetuar o controle efetivo do embarque de passageiros, em função da lotação de 

cada embarcação; 

11) criar um programa de treinamento de comandantes de embarcações de transporte 

de passageiros, contemplando os seguintes tópicos, dentre outros: 

- as responsabilidades dos comandantes, 

-  a observação das condições meteorológicas, 

- as precauções contra emborcamento;, 

- a importância da divulgação das instruções de segurança aos passageiros (briefing), 

treinamento em situações de emergência, abandono e outras; 

12) formalizar a obrigatoriedade do uso de uniformes pelos tripulantes das 

embarcações, visando diferenciá-los dos passageiros em situações de emergência; 
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13) nas embarcações com Arqueação Bruta maior que 20, apresentar os registros da 

realização de exercícios para adestramento da tripulação, para situações de 

emergência; e 

14) exigir a aposição de placa nas embarcações contendo as principais 

responsabilidades dos comandantes. 
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Introdução 
 

No presente documento o engenheiro perito apresenta os procedimentos adotados e os 
cálculos efetuados para a análise da estabilidade da embarcação Cavalo Marinho I. 

 
Objetivo 

 
O objetivo é documentar e avaliar objetivamente os resultados do teste de equilíbrio e 
estabilidade  e as exigências que se aplicam pela norma. 

 
1. Modelo da Embarcação 

 
A documentação e os dados utilizados para a criação do Modelo foram: 

-  Tabela de Cotas 

- Plano de Linhas 

- Características Hidrostáticas da Embarcação na condição Leve (Lightship) 

Devido a impossibilidade de periciar as medições na embarcação no local do acidente 
(forma do casco, posições e pesos) o modelo do casco foi criado com base nas 
informações prestadas pelo engenheiro priorizando atingir, sem reduzir, os principais 
atributos ligados à estabilidade. 

O plano de linhas apresentado à Marinha é de documentação datada de 2012, anterior à 
última reforma, porém foi considerado fidedigno à forma do casco, conforme estabelecido 
pelo engenheiro, e utilizado para ajuste a fim de obter as características principais 
indicadas no documento. 

Segue imagem abaixo do resultado final da modelagem: 
 

FIGURA 1 - IMAGEM DA MALHA DA EMBARCAÇÃO 
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FIGURA 2 - PLANO DE LINHAS DO ALTO 
 
 

FIGURA 3 - PLANO DE LINHAS D'ÁGUA 
 
 

FIGURA 4 - PLANO DE BALIZAS 
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1.1. Hidrostática da Embarcação Leve (Lightship) 
 

A embarcação após sua modelagem apresenta similitude com a condição leve informada 
pelo engenheiro. 

A seguir indicamos a comparação da característica hidrostática dos resultados: 

● A primeira criando uma condição de equilíbrio com base no calado e trim indicado 
pelo engenheiro no documento “ Estudo de Estabilidade Definitivo ”. 

● A segunda rodando uma análise de equilíbrio através do deslocamento, LCG e 
VCG da embarcação informado pelo engenheiro no documento “ Estudo de 
Estabilidade Definitivo ”. 

 
Portanto, segue o seguinte resultado hidrostático para a primeira comparação da 
embarcação: 

 

Dados Hidrostáticos Valor Unidade Engenheiro 

Displacement tonne 37.6 m 37.47 

Heel to Starboard 0 º 0 

Draft at FP m 0.80 m 0.809 

Draft at AP m 0.82 m 0.821 

Draft at LCF m 0.81 m 0.815 

Trim (+ve by stern) m 0.01 m 0.012 

KG m 1.25 m 1.250 

GMt m 2.13 m 1.956 
 

O segundo resultado nos fornece: 
 

Dados Hidrostáticos Valor Unidade Engenheiro 
Displacement tonne 37.4 t 37.47 

Heel to Starboard 0 º 0 
Draft at FP m 0.81 m 0.809 
Draft at AP m 0.80 m 0.821 

Draft at LCF m 0.81 m 0.815 
Trim (+ve by stern) m - m 0.012 
KG fluid m 1.25 m 1.250 

GMt m 2.01 m 1.956 
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De acordo com o documento “Estudo de Estabilidade Definitivo ” apresentado pelo 

engenheiro, pode-se notar que foram respeitadas as principais características 

hidrostáticas da embarcação principalmente o GMt: 
 

Dados Hidrostáticos 1 2ª Engenheiro 
Displacement tonne 37. 37.4 37.47 

Heel to Starboard 0 0 0 
Draft at FP m 0.8 0.80 0.809 

Draft at AP m 0.8 0.80 0.821 

Draft at LCF m 0.8 0.81 0.815 

Trim (+ve by stern) m 0.0 - 0.012 

KG m 1.2 1.25 1.250 

GMt m 2.1 2.01 1.956 

Os resultados indicam que na primeira situação, onde estipulou-se o calado e o trim, a 

embarcação apresentou um deslocamento superior ao do engenheiro em apenas 0,3% e 

um GMt superior em 9%. Esses valores comprovam que a embarcação modelada possui 

um volume submerso maior que o indicado pelo engenheiro e com uma condição de 

estabilidade melhor. 
 

Na segunda situação, onde o programa calcula a condição final de equilíbrio após 

indicação de peso e centro de gravidade, o resultado nos oferece uma condição com 

pequeno trim de 9 mm à vante enquanto o engenheiro apresenta 12 mm à ré, 

praticamente aprumados, e um GMt superior em 3%. 
 

Analisando o caso conjuntamente é possível comprovar que a embarcação foi modelada 

de forma precisa e constitui-se em uma embarcação mais estável que a apresentada  

pelo engenheiro na documentação, portanto os estudos de estabilidade efetuados e seus 

resultados possuirão uma pequena margem conservadora. 
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2. Condição A – NORMAM 2/DPC , 0635 - Seção V 
 

O estudo de estabilidade da embarcação na condição de carga total de partida, com 
carga distribuída homogeneamente em todos os espaços de carga e com  
abastecimento total de gêneros e combustível é apresentado a seguir na seguinte 
sequência: 

- Sem correções 

- Com lastro 

- Com correções 

- Com correções e lastro 

2.1. Sem Correções 
 

Os dados utilizados foram os mesmos que o apresentado na documentação: 
 
 

Item Peso Kg MV LCG ML TCG MT 
Navio Leve 37,470 1,250 46,838 8,678 325,165 0,000 0,000 
Combustível 0,33 1,300 0,432 15,020 4,987 0,000 0,000 
Água 0,30 1,300 0,390 14,120 4,236 0,000 0,000 
Passageiros 12,000 2,780 33,360 8,250 99,000 0,000 0,000 
Tripulantes 0,40 2,700 1,080 15,100 6,040 0,000 0,000 
Bagagem 4,00 1,000 4,000 8,250 33,000 0,000 0,000 
Lastro 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Motorização 0,50 0,677 0,339 4,844 2,422 0,000 0,000 
Total 55,002 1,572 86,438 8,633 474,849 0,000 0,000 



 

 

2.1.1. Características Hidrostáticas da condição de equilíbrio 
 

Dados Hidrostáticos Valor 
Draft Amidsh. M 1.05 
Displacement tonne 55.0 
Heel to Starboard degrees 0.0 
Draft at FP m 1.07 
Draft at AP m 1.04 
Draft at LCF m 1.05 
Trim (+ve by stern) m - 
WL Length m 18.3 
WL Beam m 4.95 
Wetted Area m^2 85.7 
Waterpl. Area m^2 71.6 
Prismatic Coeff. 0.72 
Block Coeff. 0.55 
Midship Area Coeff. 0.76 
Waterpl. Area Coeff. 0.78 
LCB from Amidsh. (+ve fwd) m - 
LCF from Amidsh. (+ve fwd) m - 
KB m 0.64 
KG fluid m 1.57 
BMt m 2.09 
BML m 27.8 
GMt m 1.16 
GML m 26.8 
KMt m 2.74 
KML m 28.4 
Immersion (TPc) tonne/cm 0.73 
MTc tonne.m 0.82 
Max deck inclination deg 0.1 
Trim angle (+ve by stern) deg -0.1 
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2.1.2. Gráfico da Curva do Braço de Restauração 
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2.1.3. Resultado dos Critérios 
 

Critérios Valor Unidade Encontrado Situação 
Ângulo de Equilíbrio Inicial     
Não deve ser superior a (<=) 15.0 graus 0.0 Aprovado 

     
Altura Metacêntrica no Ângulo de Equilíbrio (GMt)     
Ângulo de equilíbrio 0.0 graus   
Não deve ser inferior a (>=) 0.350 m 1.168 Aprovado 

     
Braço de Endireitamento Máximo ( GZ máximo)     
Não deve ser inferior a (>=) 0.100 m 0.275 Aprovado 
Valores intermediários     
Angulo de ocorrência GZ máximo  graus 19.1  

     
Ângulo de Alagamento Progressivo     
Não deve ser inferior a (>=) 25.0 graus 66.7 Aprovado 

     
Ângulo de Imersão do Convés     
Deve ser superior a (>)  graus 9.2  

     
Critério de Ângulo de Equilíbrio sob Momentos:     

     
Momento de Acúmulo de Passageiro     
Não deve ser superior a (<=) 15.0 graus 10.1 Aprovado 
Valores intermediários     
Braço de endireitamento máximo  m 0.203  

     
Momento de Guinada     
Não deve ser superior a (<=) 15.0 graus 0.9 Aprovado 

     
Momento do Vento (1) + Momento do Vento (2)     
Não deve ser superior a (<=) 15.0 graus 0.7 Aprovado 

     
Critério de Áreas sob Momentos :     

     
Momento de Acúmulo de Passageiro     
Area1 / Area2 não deve ser inferior a (>=) 100 % 122,918% Aprovado 

     
Momento de Guinada     
Area1 / Area2 não deve ser inferior a (>=) 100 % * Aprovado 

     
Momento do Vento (1) + Momento do Vento (2)     
Area1 / Area2 não deve ser inferior a (>=) 100 % * Aprovado 

 
Obs: Os valores em “*” indicam que não foram calculados por não haver necessidade 
uma vez que pelo gráfico notamos que o momento é irrisório se comparado com o 
acúmulo de passageiros. 
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2.2. Com Lastro 
 

Os dados utilizados foram retirados da documentação apresentada à Capitania, 
porém com o acréscimo do lastro encontrado durante perícia: 

 

Item Peso (t) Kg (m) MV LCG (m) ML TCG MT 
Navio Leve 37,470 1,250 46,838 8,678 325,165 0,000 0,000 
Combustível 0,332 1,300 0,432 15,020 4,987 0,000 0,000 
Água 0,300 1,300 0,390 14,120 4,236 0,000 0,000 
Passageiros 12,000 2,780 33,360 8,250 99,000 0,000 0,000 
Tripulantes 0,400 2,700 1,080 15,100 6,040 0,000 0,000 
Bagagem 4,000 1,000 4,000 8,250 33,000 0,000 0,000 
Lastro Vante 0,100 2,150 0,215 14,000 1,400 1,300 0,130 
Lastro PM 0,300 0,700 0,210 2,712 0,809 1,379 0,327 
Motorização 0,500 0,677 0,339 4,844 2,422 0,000 0,000 
Total 55,402 1,568 86,863 8,611 477,058 0,008 0,457 

 
Como durante a perícia lastros foram encontrados nas regiões de popa, a ré da Praça 
de Máquinas, e proa, no costado à vante, e suas posições foram estimada no desenho 
do arranjo geral, com base nos registros fotográficos e inspeção, e o seu peso foi 
estimado por baixo na perícia e confirmado nos depoimentos. 

Lastro da Praça de 

Máquinas (Lastro PM): Peso 

= 300 Kg (no mínimo) 

CG = (2.712 ; 1.379 ; 0.700) 
 

Lastro da Cabine de Comando 

(Lastro Vante): Peso = 100 Kg 

(no mínimo) 

CG = (14.000 ; 1.300 ; 2.150) 



 

 

2.2.1. Características Hidrostáticas da condição de equilíbrio 
 

Dados Hidrostáticos Valor 
Draft Amidsh. M 1.064 
Displacement tonne 55.4 
Heel to Starboard degrees 0.32 
Draft at FP m 1.073 
Draft at AP m 1.056 
Draft at LCF m 1.064 
Trim (+ve by stern) m -0.017 
WL Length m 18.342 
WL Beam m 4.956 
Wetted Area m^2 86.033 
Waterpl. Area m^2 71.752 
Prismatic Coeff. 0.727 
Block Coeff. 0.556 
Midship Area Coeff. 0.768 
Waterpl. Area Coeff. 0.789 
LCB from Amidsh. (+ve fwd) m -0.363 
LCF from Amidsh. (+ve fwd) m -0.635 
KB m 0.646 
KG fluid m 1.568 
BMt m 2.086 
BML m 27.741 
GMt m 1.164 
GML m 26.819 
KMt m 2.732 
KML m 28.387 
Immersion (TPc) tonne/cm 0.736 
MTc tonne.m 0.828 
RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) 1.126 
Max deck inclination deg 0.3 
Trim angle (+ve by stern) deg -0.1 
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2.2.2. Gráfico da Curva do Braço de Restauração 
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2.2.3. Resultados dos Critérios 
 

Critérios Valo Unidade Encontrad Situação 
Ângulo de Equilíbrio Inicial     
Não deve ser superior a (<=) 15.0 graus 0.4 Aprovado 

     
Altura Metacêntrica no Ângulo de Equilíbrio (GMt)     
Ângulo de equilíbrio 0.3 graus   
Não deve ser inferior a (>=) 0.35 m 1.163 Aprovado 

     
Braço de Endireitamento Máximo (GZ máximo)     
Não deve ser inferior a (>=) 0.10 m 0.264 Aprovado 
Valores intermediários     
Angulo de ocorrência GZ máximo  graus 18.6  

     
Ângulo de Alagamento Progressivo     
Não deve ser inferior a (>=) 25.0 graus 65.9 Aprovado 

     
Ângulo de Imersão de Convés     

  graus 9.1  
     

Critério de Ângulo de Equilíbrio sob     
     

Momento de Acúmulo de Passageiro     
Não deve ser superior a (<=) 15.0 graus 10.5 Aprovado 
Valores intermediários     
Amplitude do braço de emborcamento  m 0.201  

     
Momento de Guinada     
Não deve ser superior a (<=) 15.0 graus 1.3 Aprovado 

     
Momento do Vento (1) + Momento do Vento (2)     
Não deve ser superior a (<=) 15.0 graus 1.2 Aprovado 

     
Critério de Áreas sob Momentos :     

     
Momento de Acúmulo de Passageiro     
Area1 / Area2 não deve ser inferior a (>=) 100 % 106.680% Aprovado 

     
Momento de Guinada     
Area1 / Area2 não deve ser inferior a (>=) 100 % * Aprovado 

     
Momento do Vento (1) + Momento do Vento (2)     
Area1 / Area2 não deve ser inferior a (>=) 100 % * Aprovado 

Obs: Os valores em “*” indicam que não foram calculados por representarem valores muito 
irrisórios, principalmente se comparados com o momento causado pelo acúmulo de 
passageiros. 
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2.3. Correções Nível I (sem lastro) 
 

As correções Nível I feitas nos cálculos do engenheiro foram: 

➢ LCG final (tabela – Pag. 6 do documento “Estudo de Estabilidade Definitivo”) 
O LCG final da condição de lotação dos conveses não representa o cálculo dos 
valores indicados e nem uma aproximação. 
A tabela do engenheiro é: 

 
Conveses Lotação Peso LCG VCG TCG 
Convés Sup. 110,00 8,25 7,72 3,40 1,00 
Convés Inf. 50,00 3,75 9,85 1,40 0,76 
Totais: 160,00 12,00 8,25 2,78 0,93 

 
Mesmo se alterássemos os valores para o menor valor possível de um arredondamento 
numérico, teríamos a seguinte tabela com 3 casa decimais: 

 

Conveses Lotação Peso LCG VCG TCG 
Convés Sup. 110,00 8,250 7,715 3,40 1,00 
Convés Inf. 50,00 3,750 9,845 1,40 0,76 
Totais: 160,00 12,00 8,38 2,78 0,93 

 
Portanto, não encontramos justificativas lógicas para o valor indicado pelo engenheiro. 
A tabela final foi considera com o cálculo de acordo com os valores indicados, tornando o 
LCG final igual ao expresso na tabela abaixo: 

 
 
 

 
➢ VCG da Bagagem (pag 6 do documento “Estudo de Estabilidade Definitivo”) 
O centro de gravidade vertical, ou seja, a distância do centro à linha de base da 
embarcação foi considerado como sendo Z = 1,0 m (Pag. 6 do documento “Estudo de 
Estabilidade Definitivo”). 
Porém, se as bagagens forem calculadas como no convés em que se encontra o 
passageiro, ou seja, numa relação de 1 para 1, indicando a bagagem estando junto ou 
próxima ao dono, teremos o seguinte resultado: 

 
110 passageiros no convés superior = 110 bagagens no convés superior 50 passageiros no 
convés inferior = 50 bagagens no convés inferior 
O valor de cada bagagem de acordo com a Norma é = 25 Kg = 0,025 t 
O convés superior se encontra em altura Z = 2,40 m *(Não de acordo com o desenho, 
apenas cálculo do engenheiro) 
O convés inferior se encontra em altura Z = 0,40 m *(Não de acordo com o desenho, 
apenas cálculo do engenheiro) 

Conveses Lotaçã Peso LCG VCG TCG 
Convés Sup. 110,00 8,250 7,720 3,40 1,00 
Convés Inf. 50,00 3,750 9,850 1,40 0,76 
Totais: 160,00 12,00 8,39 2,78 0,93 
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*Obs: A posição vertical do CG considerada (2,40 e 0,40) foi calculada pelo engenheiro, 
porém na correção nível II, mais adiante, foi calculada e corrigida pela perícia. 

 
Portanto, tem-se a seguinte expressão e valor final do VCG das bagagens: 

 
 

100 X 0,025 X 2,40 + 50 X 0,025 X 0,40 
VCG = 160 X 0,025 

 
* VCG = 1,775 m 

➢ TCG do T.O.D (tanque de óleo diesel) – (Não calculado no documento) 
De acordo com a documentação apresentada ao órgão responsável há, no arranjo geral, 
um tanque de óleo diesel (T.O.D.) deslocado da linha de centro. Seu peso é calculado 
pelo engenheiro e o momento longitudinal, porém é desprezado o momento transversal 
causador de banda e facilitador de adernamento para o bordo em questão. 
Peso = 0,33 t LCG = 15,02 m 
VCG = 1,30 m 
TCG = 0,0675 m (Calculado pelo desenho em escala) 

Portanto, a condição final corresponde a: 

Item Peso (t) Kg MV LCG ML TCG MT 
Navio Leve 37,470 1,250 46,838 8,678 325,165 0,000 0,000 
Combustível 0,332 1,300 0,432 15,020 4,987 0,068 0,022 
Água 0,300 1,300 0,390 14,120 4,236 0,000 0,000 
Passageiros 12,000 2,780 33,360 8,250 99,000 0,000 0,000 
Tripulantes 0,400 2,700 1,080 15,100 6,040 0,000 0,000 
Bagagem 4,000 1,775 7,100 8,250 33,000 0,000 0,000 
Lastro 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Motorização 0,500 0,677 0,339 4,844 2,422 0,000 0,000 
Total 55,002 1,628 89,538 8,633 474,849 0,000 0,022 

 
 

A distância transversal do centro de gravidade da concentração de passageiros no mesmo 
bordo Yc foi utilizada a do engenheiro e esta não foi corrigida. 

Yc = 0,930 m. 
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2.3.1. Características Hidrostáticas da condição de equilíbrio 
Dados Hidrostáticos 

Valor 
Draft Amidsh. m 1.059 
Displacement tonne 55.00 
Heel to Starboard degrees 0.0 
Draft at FP m 1.075 
Draft at AP m 1.044 
Draft at LCF m 1.058 
Trim (+ve by stern) m -0.031 
WL Length m 18.33 
WL Beam m 4.955 
Wetted Area m^2 85.78 
Waterpl. Area m^2 71.63 
Prismatic Coeff. 0.727 
Block Coeff. 0.552 
Midship Area Coeff. 0.767 
Waterpl. Area Coeff. 0.788 
LCB from Amidsh. (+ve fwd) m -0.340 
LCF from Amidsh. (+ve fwd) m -0.624 
KB m 0.643 
KG fluid m 1.628 
BMt m 2.097 
BML m 27.81 
GMt m 1.112 
GML m 26.83 
KMt m 2.740 
KML m 28.46 
Immersion (TPc) tonne/cm 0.734 
MTc tonne.m 0.822 
RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) 
tonne.m 1.068 
Max deck inclination deg 0.1 
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Trim angle (+ve by stern) deg -0.1 
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2.3.2. Gráfico da Curva do Braço de Restauração 
 
 

Ângulo de Equilíbrio com o Momento = 10,7 º 
 

Ângulo de Perda de Estabilidade (Vanishing Stability) = 30,1 º 
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2.3.3. Resultados dos Critérios 
 

Critérios Valor Unidade Encontrado Situação 
Ângulo de Equilíbrio Inicial     
Não deve ser superior a (<=) 15.0 graus 0.0 Aprovado  

     
Altura Metacêntrica no Ângulo de Equilíbrio (GMt)     
Ângulo de equilíbrio 0.3 graus   
Não deve ser inferior a (>=) 0.350 m 1.112 Aprovado  

     
Braço de Endireitamento Máximo (GZ máximo)     
Não deve ser inferior a (>=) 0.100 m 0.257 Aprovado  
Valores intermediários     
Ângulo de ocorrência GZ máximo  graus 18.2  

     
Ângulo de Alagamento Progressivo     
Não deve ser inferior a (>=) 25.0 graus 67.7 Aprovado  

     
Ângulo de Imersão de Convés     

  graus 9.2  
     

Critério de Ângulo de Equilíbrio sob Momentos:     
     

Momento de Acúmulo de Passageiro     
Não deve ser superior a (<=) 15.0 graus 10.7 Aprovado  
Valores intermediários     
Amplitude do braço de emborcamento  m 0.203  

     
Momento de Guinada     
Não deve ser superior a (<=) 15.0 graus 1.0 Aprovado  

     
Momento do Vento (1) + Momento do Vento (2)     
Não deve ser superior a (<=) 15.0 graus 0.8 Aprovado  

     
Critério de Áreas sob Momentos :     

     
Momento de Acúmulo de Passageiro     
Area1 / Area2 não deve ser inferior a (>=) 100 % 77,085% Reprovado 

     
Momento de Guinada     
Area1 / Area2 não deve ser inferior a (>=) 100 % * Aprovado  

     
Momento do Vento (1) + Momento do Vento (2)     
Area1 / Area2 não deve ser inferior a (>=) 100 % * Aprovado  

Obs: Os valores em “*” indicam que não foram calculados por representarem valores 
muito irrisórios, principalmente se comparados com o momento causado pelo 
acúmulo de passageiros. 

** - Reprovado no critério de momento devido ao acúmulo de passageiros. Significa 
que a embarcação não tem energia suficiente para endireitar ao ser aplicada força 
externa proporcional ao acúmulo de passageiros em um dos bordos. 



- 22 - 

 

 

2.4. Correções Nível I (Com lastro) 
 

Adicionamos nesta análise o valor referente aos lastros encontrados Portanto, a 
condição do Nível I com lastro corresponde a: 

 
Item Peso (t) Kg (m) MV (t.m) LCG (m) ML (t.m) TCG (m) MT (t.m.) 

Navio Leve 37,470 1,250 46,838 8,678 325,165 0,000 0,000 
Combustíve 0,332 1,300 0,432 15,020 4,987 0,068 0,022 
Água 0,300 1,300 0,390 14,120 4,236 0,000 0,000 
Passageiro 12,000 2,780 33,360 8,250 99,000 0,000 0,000 
Tripulantes 0,400 2,700 1,080 15,100 6,040 0,000 0,000 
Bagagem 4,000 1,775 7,100 8,250 33,000 0,000 0,000 
Lastro 0,100 2,150 0,215 14,000 1,400 1,300 0,130 
Lastro PM 0,300 0,700 0,210 2,695 0,809 1,090 0,327 
Motorização 0,500 0,677 0,339 4,844 2,422 0,000 0,000 
Total 55,402 1,624 89,963 8,611 477,058 0,009 0,479 

 
 

A distância transversal do centro de gravidade da concentração de passageiros no 
mesmo bordo Yc foi utilizada a do engenheiro e esta não foi corrigida. 

Yc = 0,930 m. 
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2.4.1. Características Hidrostáticas da condição de  equilíbrio 
Dados Hidrostáticos Valor 

Draft Amidsh. m 1.064 

Displacement tonne 55.4 

Heel to Starboard degrees 0.47 

Draft at FP m 1.073 

Draft at AP m 1.056 

Draft at LCF m 1.064 

Trim (+ve by stern) m -0.017 

WL Length m 18.342 

WL Beam m 4.955 

Wetted Area m^2 86.032 

Waterpl. Area m^2 71.751 

Prismatic Coeff. 0.727 

Block Coeff. 0.556 

Midship Area Coeff. 0.769 

Waterpl. Area Coeff. 0.789 

LCB from Amidsh. (+ve fwd) m -0.363 

LCF from Amidsh. (+ve fwd) m -0.635 

KB m 0.646 

KG fluid m 1.624 

BMt m 2.086 

BML m 27.742 

GMt m 1.108 

GML m 26.764 

KMt m 2.732 

KML m 28.388 

Immersion (TPc) tonne/cm 0.736 

MTc tonne.m 0.826 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) 1.072 

Max deck inclination deg 0.5 

Trim angle (+ve by stern) deg -0.1 



2.4.2.  Gráfico da Curva do Braço de Restauração 
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Ângulo de Equilíbrio com o Momento = 11,2 º 

 
Ângulo de Perda de Estabilidade (Vanishing Stability) = 29,2 º 



2.4.3.  Resultados dos Critérios 
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Critérios Valor Unidade Encontrado Situação 
Ângulo de Equilíbrio Inicial     
Não deve ser superior a (<=) 15.0 graus 0.5 Aprovado 

     
Altura Metacêntrica no Ângulo de Equilíbrio (GMt)     
Ângulo de equilíbrio 0.3 graus   
Não deve ser inferior a (>=) 0.350 m 1.107 Aprovado 

     
Braço de Endireitamento Máximo (GZ máximo)     
Não deve ser inferior a (>=) 0.100 m 0.246 Aprovado 
Valores intermediários     
Angulo de ocorrência GZ máximo  graus 18.2  

     
Ângulo de Alagamento Progressivo     
Não deve ser inferior a (>=) 25.0 graus 65.9 Aprovado 

     
Ângulo de Imersão de Convés     

  graus 9.1  
     

Critério de Ângulo de Equilíbrio sob Momentos:     
     

Momento de Acúmulo de Passageiro     
Não deve ser superior a (<=) 15.0 graus 11.3 Aprovado 
Valores intermediários     
Amplitude do braço de emborcamento  m 0.201  

     
Momento de Guinada     
Não deve ser superior a (<=) 15.0 graus 1.4 Aprovado 

     
Momento do Vento (1) + Momento do Vento (2)     
Não deve ser superior a (<=) 15.0 graus 1.3 Aprovado 

     
Critério de Áreas sob Momentos :     

     
Momento de Acúmulo de Passageiro     
Area1 / Area2 não deve ser inferior a (>=) 100 % 62,092% Reprovad 

     
Momento de Guinada     
Area1 / Area2 não deve ser inferior a (>=) 100 % * Aprovado 

     
Momento do Vento (1) + Momento do Vento (2)     
Area1 / Area2 não deve ser inferior a (>=) 100 % * Aprovado 

Obs: Os valores em “*” indicam que não foram calculados por representarem valores 
muito irrisórios, principalmente se comparados com o momento causado pelo 
acúmulo de passageiros. 

** - Reprovado no critério de momento devido ao acúmulo de passageiros. Significa 
que a embarcação não tem energia suficiente para endireitar ao ser aplicada força 
externa proporcional ao acúmulo de passageiros em um dos bordos. 
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2.5. Correções Nível II (Sem lastro) 
 

Na correção Nível I do tópico anterior, foi assumido que o engenheiro havia calculado 
corretamente o CG pelo programa indicado na documentação, exceto pelo erro 
verificado em um dos cálculos. 

Neste tópico calculamos o CG resultante dos passageiros através do programa 
Solidworks (pelo cálculo do centroide de área), do documento do arranjo geral 
(medições em escala) e Microsoft Excel (pelo cálculo de média ponderada) e foram 
encontrados valores totalmente diferentes dos apresentados pelo engenheiro. 

• Os passageiros foram distribuídos priorizando a ocupação mais afastada da linha de 
centro. 

• Onde havia lugar para o passageiro ficar sentado foi assumido que este ficaria sentado. 
• Onde havia área disponível para ficar em pé esse foi assumido como de pé, 

uniformemente distribuído como uma “nuvem de densidade uniforme de 4p/m²”. 
 

Conforme as imagens e cálculos nas páginas que se seguem: 



➢ 73 em pé no Convés Principal: 
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LCG = 7,003 m 

TCG = 0,927 m 

VCG = 3,45 m 
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➢ 37 Passageiros sentados no Convés Principal: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LCG = 6,602 m 

TCG = 1,342 m 

VCG = 3,25 m 
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➢ 34 passageiros em pé no Convés Inferior: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
LCG = 9,588 m 

TCG = 1,151 m 

VCG = 1,50 m 
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➢ 16 Passageiros sentados no Convés Inferior: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
LCG = 8,979 m 

TCG = 1,838 m 

VCG = 1,30 m 
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Resultado final do CG dos Passageiros 
 

 

 
 
 

 LC Qnt Pes Ponto Massa LCG Final 

Convés 
Principal 

(em pé) 73 5,4 7,003 12,0 7,657 
(sentado) 37 2,7 6,602   

Convés Inferior (em pé) 34 2,5 9,588   
(sentado) 16 1,2 8,979   

 
 
 

  
TCG 

 
Qnt 

 
Pes 

 
Ponto 

 
Massa 

 
TCG Final 

Convés 
Principal 

(em pé) 73 5,4 0,927 12,0 1,162 
(sentado 37 2,7 1,342   

Convés Inferior (em pé) 34 2,5 1,151   
(sentado 16 1,2 1,838   

 
 

  
VCG 

 
Qnt 

 
Pes 

 
Ponto 

 
Massa 

 
VCG Final 

Convés 
Principal 

(em pé) 73 5,47 3,450 12,0 2,774 
(sentado 

) 
37 2,77 

5 
3,250   

Convés Inferior (em pé) 34 2,55 1,500   
(sentado 16 1,2 1,300   

 

Os tripulantes e suas bagagens: 
 

= 3,50 m 
 
Portanto a condição final da embarcação ficou conforme tabela abaixo: 

Item Peso Kg MV (t.m) LCG ML (t.m) TCG MT (t.m.) 
Navio 37,470 1,250 46,838 8,678 325,165 0,000 0,000 
Combustív 0,33 1,300 0,432 15,020 4,987 0,068 0,022 
Água 0,30 1,300 0,390 14,120 4,236 0,000 0,000 
Passageir 12,000 2,774 32,208 7,657 92,100 0,000 0,000 
Tripulante 0,40 3,500 1,080 15,100 6,040 0,000 0,000 
Bagagem 4,00 1,841 7,100 8,250 33,000 0,000 0,000 
Lastro 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Motorizaçã 0,50 0,677 0,339 4,844 2,422 0,000 0,000 
Total 55,002 1,631 90,050 8,508 467,949 0,000 0,022 

*Obs: O TCG dos passageiros é utilizado na fórmula do momento de emborcamento devido ao 
Acúmulo de passageiros.

4 X 0,075 X 3,75 + 4 X 0,025 X 2,75 
VCG = 4 x 01 
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2.5.1.  Características Hidrostáticas da condição de equilíbrio 
 

 

 
 
 

Dados Hidrostáticos Valor 
Draft Amidsh. m 1.056 
Displacement tonne 55 
Heel to Starboard degrees 0 
Draft at FP m 1.030 
Draft at AP m 1.082 
Draft at LCF m 1.058 
Trim (+ve by stern) m 0.052 
WL Length m 18.34 
WL Beam m 4.955 
Wetted Area m^2 85.90 
Waterpl. Area m^2 71.90 
Prismatic Coeff. 0.727 
Block Coeff. 0.553 
Midship Area Coeff. 0.768 
Waterpl. Area Coeff. 0.791 
LCB from Amidsh. (+ve fwd) m -0.470 
LCF from Amidsh. (+ve fwd) m -0.663 
KB m 0.643 
KG fluid m 1.637 
BMt m 2.104 
BML m 28.14 
GMt m 1.110 
GML m 27.15 
KMt m 2.747 
KML m 28.79 
Immersion (TPc) tonne/cm 0.737 
MTc tonne.m 0.832 
RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 1.066 
Max deck inclination deg 0.2 
Trim angle (+ve by stern) deg 0.2 



2.5.2.   Gráfico da Curva do Braço de Restauração 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ângulo de Equilíbrio com o Momento = 14,9º 

 
Ângulo de Perda de Estabilidade (Vanishing Stability) = 23,9º 
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2.5.3.  Resultados dos Critérios 
 

Critérios Valor Unidad Encontrad Situação 
Ângulo de Equilíbrio Inicial     
Não deve ser superior a (<=) 15.0 graus 0.0 Aprovado 

     
Altura Metacêntrica no Ângulo de Equilíbrio (GMt)     
Ângulo de equilíbrio 0.3 graus   
Não deve ser inferior a (>=) 0.350 m 1.110 Aprovado 

     
Braço de Endireitamento Máximo (GZ máximo)     
Não deve ser inferior a (>=) 0.100 m 0.255 Aprovado 
Valores intermediários     
Ângulo de ocorrência GZ máximo  graus 18.2  

     
Ângulo de Alagamento Progressivo     
Não deve ser inferior a (>=) 25.0 graus 64.6 Aprovado 

     
Ângulo de Imersão de Convés     

  graus 9.2  
     

Critério de Ângulo de Equilíbrio sob     
     

Momento de Acúmulo de Passageiro     
Não deve ser superior a (<=) 15.0 graus 14.9 Aprovado 
Valores intermediários     
Amplitude do braço de emborcamento  m 0.253  

     
Momento de Guinada     
Não deve ser superior a (<=) 15.0 graus 1.0 Aprovado 

     
Momento do Vento (1) + Momento do Vento (2)     
Não deve ser superior a (<=) 15.0 graus 0.8 Aprovado 

     
Critério de Áreas sob Momentos :     

     
Momento de Acúmulo de Passageiro     
Area1 / Area2 não deve ser inferior a (>=) 100 % 5,105% Reprovado* 

     
Momento de Guinada     
Area1 / Area2 não deve ser inferior a (>=) 100 % * Aprovado 

     
Momento do Vento (1) + Momento do Vento (2)     
Area1 / Area2 não deve ser inferior a (>=) 100 % * Aprovado 

 
 
Obs: Os valores em “*” indicam que não foram calculados por representarem valores muito irrisórios, 
principalmente se comparados com o momento causado pelo acúmulo de passageiros. 

** - Reprovado no critério de momento devido ao acúmulo de passageiros. Significa que a 
embarcação não tem energia suficiente para endireitar ao ser aplicada força externa proporcional ao 
acúmulo de passageiros em um dos bordos. 
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2.6. Correções Nível II (Com lastro) 
 

Realizando todas as correções do Nível II anterior e adicionando posições conforme o arranjo geral 
do lastro solto encontrado em perícia. 

 
Os dados utilizados foram: 

 
Item Peso (t) Kg (m) MV (t.m) LCG (m) ML (t.m) TCG (m) MT (t.m.) 

Navio Leve 37,470 1,250 46,838 8,678 325,165 0,000 0,000 
Combustíve 0,332 1,300 0,432 15,020 4,987 0,068 0,022 
Água 0,300 1,300 0,390 14,120 4,236 0,000 0,000 
Passageiro 12,000 2,780 33,360 8,250 99,000 0,000 0,000 
Tripulantes 0,400 3,500 1,080 15,100 6,040 0,000 0,000 
Bagagem 4,000 1,775 7,100 8,250 33,000 0,000 0,000 
Lastro 0,100 2,150 0,323 14,000 2,100 1,300 0,195 
Lastro PM 0,300 0,700 0,210 2,695 0,809 1,090 0,327 
Motorização 0,500 0,677 0,339 4,844 2,422 0,000 0,000 
Total 55,402 1,612 89,331 8,486 470,163 0,010 0,566 
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2.6.3.  Características Hidrostáticas da condição de equilíbrio 
 

 

 
Dados Hidrostáticos Valor 
Draft Amidsh. m 1.061 
Displacement tonne 55.4 
Heel to Starboard degrees 0.51 
Draft at FP m 1.028 
Draft at AP m 1.094 
Draft at LCF m 1.064 
Trim (+ve by stern) m 0.066 
WL Length m 18.34 
WL Beam m 4.955 
Wetted Area m^2 86.16 
Waterpl. Area m^2 72.01 
Prismatic Coeff. 0.728 
Block Coeff. 0.552 
Midship Area Coeff. 0.769 
Waterpl. Area Coeff. 0.792 
LCB from Amidsh. (+ve fwd) m -0.493 
LCF from Amidsh. (+ve fwd) m -0.673 
KB m 0.646 
KG fluid m 1.612 
BMt m 2.093 
BML m 28.06 
GMt m 1.127 
GML m 27.09 
KMt m 2.739 
KML m 28.70 
Immersion (TPc) tonne/cm 0.738 
MTc tonne.m 0.836 
RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 1.09 
Max deck inclination deg 0.6 
Trim angle (+ve by stern) deg 0.2 



2.6.4.  Gráfico da Curva do Braço de Restauração 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Ângulo de Equilíbrio com o Momento = 15,6º 

 
Ângulo de Perda de Estabilidade (Vanishing Stability) = 23,3º 
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2.6.5.  Resultados dos Critérios 
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Critérios Valor Unidad Encontrad Situação 
Ângulo de Equilíbrio Inicial     
Não deve ser inferior a (<=) 15.0 graus 0.5 Aprovado 

     
Altura Metacêntrica no Ângulo de Equilíbrio (GMt)     
Ângulo de equilíbrio 0.3 graus   
Não deve ser inferior a (>=) 0.350 m 1.125 Aprovado 

     
Braço de Endireitamento Máximo (GZ máximo)     
Não deve ser inferior a (>=) 0.100 m 0.249 Aprovado 
Valores intermediários     
Ângulo de ocorrência GZ máximo  graus 18.2  

     
Ângulo de Alagamento Progressivo     
Não deve ser inferior a (>=) 25.0 graus 63.7 Aprovado 

     
Ângulo de Imersão de Convés     

  graus 9.0  
     

Critério de Ângulo de Equilíbrio sob     
     

Momento de Acúmulo de Passageiro     
Não deve ser superior a (<=) 15.0 graus 15.6 Aprovado 
Valores intermediários     
Amplitude do braço de emborcamento  m 0.252  

     
Momento de Guinada     
Não deve ser superior a (<=) 15.0 graus 1.5 Aprovado 

     
Momento do Vento (1) + Momento do Vento (2)     
Não deve ser superior a (<=) 15.0 graus 1.3 Aprovado 

     
Critério de Áreas sob Momentos :     

     
Momento de Acúmulo de Passageiro     
Area1 / Area2 não deve ser inferior a (>=) 100 % 3,183% Reprovado* 

     
Momento de Guinada     
Area1 / Area2 não deve ser inferior a (>=) 100 % * Aprovado 

     
Momento do Vento (1) + Momento do Vento (2)     
Area1 / Area2 não deve ser inferior a (>=) 100 % * Aprovado 

Obs: Os valores em “*” indicam que não foram calculados por representarem valores muito irrisórios, 
principalmente se comparados com o momento causado pelo acúmulo de passageiros. 

** - Reprovado no critério de momento devido ao acúmulo de passageiros. Significa que a 
embarcação não tem energia suficiente para endireitar ao ser aplicada força externa proporcional ao 
acúmulo de passageiros em um dos bordos. 
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2.7. Resumo da Condição A 
 

Critério Requisito Sem 
correções Com lastro Correções 

N1 (sem 
lastro) 

Correções 
N2 (sem 
lastro) 

Correções 
N1 com 
lastro 

Correções 
N2 com 
lastro 

Ângulo de 
Equilíbrio >15º 0,0 0,4 0,0 0,0 0,5 0,5 

Altura 
Metacêncitrica 

>0.35 1,168 1,163 1,112 1,110 1,107 1,125 

Braço de 
Endireitamen 
to Máximo 

 
>0.1 

 
0,275 

 
0,264 

 
0,257 

 
0,255 

 
0,246 

 
0,249 

Ângulo de 
Alagamento >25º 66,7º 65,9º 67,7º 64,6º 65,9º 63,7º 

Ângulo de 
Imersão do 

 
9,2º 9,1º 9,2º 9,2º 9,1º 9,0º 

Ângulo de 
Equilíbrio com o 

Momento de 
Acúmulo de 

 
<15º 

 
10,1º 

 
10,5º 

 
10,7º 

 
14,9º 

 
11,3º 

 
15,6º 

Ângulo de 
Equilíbrio com o 

Momento de 

 
<15º 

 
≈1º 

 
≈1º 

 
≈1º 

 
≈1º 

 
≈1º 

 
≈1º 

Ângulo de 
Equilíbrio com o 

Momento de 

 
<15º 

 
≈1º 

 
≈1º 

 
≈1º 

 
≈1º 

 
≈1º 

 
≈1º 

Área sob as 
curvas de 

Momento de 
Acúmulo de 

 
>100% 

 
123% 

 
106,7% 

 
Reprovado 

77,09% 

 
Reprovado 

5,10% 

 
Reprovado 

62,10% 

 
Reprovad 

o 3,18% 

Área sob as 
curvas de 

Momento de 

 
>100% 

 
455,50% 

 
**Aprovado 

 
**Aprovado 

 
**Aprovado 

 
**Aprovado 

 
**Aprovad 

o 
Área sob as 
curvas de 

Momento de 

 
>100% 

 
**Aprovado 

 
**Aprovado 

 
**Aprovado 

 
**Aprovado 

 
**Aprovado 

 
**Aprovad 

o 

Os valores aprovados com “**” indicam que a análise foi feita graficamente e que eles não 
apresentavam riscos de Reprovação. Pode-se notar nos gráficos da condição A (sem correção) que 
a interseção dos gráficos ocorre em ângulos muito pequenos e a área consequentemente também e 
essa situação se repete para as demais condições. 

São considerados aprovados os ângulos de equilíbrio devido ao momento de acúmulo de 
passageiros com valores abaixo de 15 graus de inclinação transversal, mesmo apresentando valores 
maiores que os ângulos de imersão do convés, pois acima do valor do pontal de 1,45 metros ainda 
há uma continuação do costado até as janelas laterais, cuja parte inferior a água atinge quando a 
embarcação inclina 15 graus transversalmente, conforme a modelagem do casco. 



 

 

3. Condição do Acidente (100-20) 
 
Com base em informações periciadas evidenciou-se que durante o acidente havia uma 
quantidade de pessoas à bordo inferior à capacidade total projetada. Essa quantidade era 
equivalente a 120 pessoas e a distribuição destes correspondia à 100 passageiros no 
convés superior e 20 passageiros no convés inferior. 

Os passageiros foram distribuídos priorizando a ocupação mais usual e afastada da linha 

de centro. Onde havia lugar para o passageiro ficar sentado foi assumido que este ficaria 

sentado. 

Onde havia área disponível para ficar em pé esse foi assumido como de pé,  
uniformemente distribuído como uma “ nuvem de densidade uniforme 4p/m² ”. 

 
Os tripulantes foram assumidos na cabine de comando com sua posição determinada com 
base no desenho em escala apresentado pelo engenheiro à Marinha. 

Conforme seguem as imagens e cálculos nas páginas que se seguem: 
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➢ 72 Passageiros em pé no Convés Principal 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
LCG = 7,009 m 

TCG = 0,939 m 

VCG = 3,45 m 
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24 Passageiros sentados no Convés Principal 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LCG = 6,911 m 

TCG = 1,628 m 

VCG = 3,25 m 



➢ 06 Passageiros em pé no Convés Inferior 

- 44 - 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LCG = 9,400 m 

TCG = 1,723 m 

VCG = 1,50 m 
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➢ 14 Passageiros sentados no Convés Inferior 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
LCG = 9,318 m 

TCG = 1,961 m 

VCG = 1,30 m 
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  Resultado final do CG dos passageiros 
 

 

 
 LCG Qnt Peso Ponto Massa Total LCG Final 

Convés Principal 
(pé) 72 5,4 7,009 8,7 7,377 

(sentado) 24 1,8 6,843   

Convés Inferior 
(pé) 6 0,45 9,400   

(sentado) 14 1,05 9,318   
 
 TCG Qnt Peso Ponto Massa Total TCG Final 

Convés Principal 
(pé) 72 5,4 0,939 8,7 1,270 

(sentado) 24 1,8 1,748   

Convés Inferior 
(pé) 6 0,45 1,723   

(sentado) 14 1,05 1,961   
 
 VCG Qnt Peso Ponto Massa Total VCG 

Convés Principal 
(pé) 72 5,4 3,450 8,7 3,048 

(sentado) 24 1,8 3,250   

Convés Inferior 
(pé) 6 0,45 1,500   

(sentado) 14 1,05 1,300   
 

O VGC das bagagens dos passageiros será diferente devido ao quantitativo de pessoas à bordo: 
 
 

= 2,114 m 
 
 
 
 
O VCG dos tripulantes e suas bagagens corresponde ao cálculo que segue: 

 
 
 
 

= 3,500 m 
 
 
 
 
Realizando todas as correções e adicionando o lastro encontrado em perícia podemos simular a 
condição da embarcação no momento do acidente e avaliar sua estabilidade, tal como, a resistência 
ao emborcamento. 

  96 X 0,025 X 2,45 + 20 X 0,025 X 0,50  
VCG = 116 x 0,025 

 

  0,1 X 2,75 + 0,3 X 3,75  
VCG = 0,4 
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Item Peso (t) Kg (m) MV (t.m) LCG (m) ML (t.m) TCG (m) MT (t.m.) 
Navio Leve 37,470 1,250 46,838 8,678 325,165 0,000 0,000 
Combustíve 0,332 1,300 0,432 15,020 4,987 0,068 0,022 
Água 0,300 1,300 0,390 14,120 4,236 0,000 0,000 
Passageiro 8,700 3,057 28,493 7,000 60,900 0,000 0,000 
Tripulantes 0,400 3,500 0,275 15,100 1,510 0,000 0,000 
Bagagem 2,900 2,114 6,130 8,250 23,925 0,000 0,000 
Lastro 0,100 2,150 0,215 14,000 1,400 1,300 0,130 
Lastro ré 0,300 0,700 0,210 2,712 0,814 1,379 0,414 
Motorizaçã 0,500 0,677 0,339 4,844 2,422 0,000 0,000 
Total 51,002 1,666 84,945 8,492 433,124 0,011 0,566 

 
O TCG dos passageiros equivale à Yc = 1,270 m. 
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3.5.3.  Características Hidrostáticas da condição de equilíbrio 
 

 

 
 
 

Dados Hidrostáticos Valor 
Draft Amidsh. m 1.001 
Displacement tonne 51 
Heel to Starboard degrees 0.45 
Draft at FP m 0.966 
Draft at AP m 1.036 
Draft at LCF m 1.004 
Trim (+ve by stern) m 0.070 
WL Length m 18.31 
WL Beam m 4.944 
Wetted Area m^2 83.59 
Waterpl. Area m^2 71.20 
Prismatic Coeff. 0.724 
Block Coeff. 0.540 
Midship Area Coeff. 0.756 
Waterpl. Area Coeff. 0.786 
LCB from Amidsh. (+ve fwd) m - 
LCF from Amidsh. (+ve fwd) m - 
KB m 0.613 
KG fluid m 1.617 
BMt m 2.234 
BML m 29.66 
GMt m 1.230 
GML m 28.66 
KMt m 2.847 
KML m 30.27 
Immersion (TPc) tonne/cm 0.730 
MTc tonne.m 0.814 
RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) 1.094 
Max deck inclination deg 0.5 
Trim angle (+ve by stern) deg 0.2 



3.5.4.  Gráfico da Curva do Braço de Restauração 
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Ângulo de Equilíbrio com o Momento = 11,3º 

Ângulo de Perda de Estabilidade (Vanishing Stability) = 33,1º 
 

 



3.5.5. Resultados dos Critérios 

- 50 - 

 

 

 
Critérios Valor Unidad Encontrad Situação 
Ângulo de Equilíbrio Inicial     
Não deve ser superior a (<=) 15.0 graus 0.5 Aprovado 

     
Altura Metacêntrica no Ângulo de Equilíbrio (GMt)     
Ângulo de equilíbrio 0.3 graus   
Não deve ser inferior a (>=) 0.350 m 1.226 Aprovado 

     
Braço de Endireitamento Máximo (GZ máximo)     
Não deve ser inferior a (>=) 0.100 m 0.292 Aprovado 
Valores intermediários     
Ângulo de ocorrência GZ máximo  graus 19.5  

     
Ângulo de Alagamento Progressivo     
Não deve ser inferior a (>=) 25.0 graus 69.5 Aprovado 

     
Ângulo de Imersão de Convés     
Não deve ser superior a (<=) 15.0 graus 10.4 Aprovado 

     
Critério de Ângulo de Equilíbrio sob     

     
Momento de Acúmulo de Passageiro     
Não deve ser superior a (<=) 15.0 graus 11.3 Aprovado 
Valores intermediários     
Amplitude do braço de emborcamento  m 0.224  

     
Momento de Guinada     
Não deve ser superior a (<=) 15.0 graus 1.4 Aprovado 

     
Momento do Vento (1) + Momento do Vento (2)     
Não deve ser superior a (<=) 15.0 graus 1.3 Aprovado 

     
Critério de Áreas sob Momentos :     

     
Momento de Acúmulo de Passageiro     
Area1 / Area2 não deve ser inferior a (>=) 100 % 97.917 Reprovado* 

     
Momento de Guinada     
Area1 / Area2 não deve ser inferior a (>=) 100 % *** Aprovado 

     
Momento do Vento (1) + Momento do Vento (2)     
Area1 / Area2 não deve ser inferior a (>=) 100 % *** Aprovado 

Obs: Os valores em “*” indicam que não foram calculados por representarem valores muito irrisórios, 
principalmente se comparados com o momento causado pelo acúmulo de passageiros. 

** - Reprovado no critério de momento devido ao acúmulo de passageiros. Significa que a 
embarcação não tem energia suficiente para endireitar ao ser aplicada força externa proporcional ao 
acúmulo de passageiros em um dos bordos. 



 

 

4. Condição do Acidente (100-20) 
 
Nesta análise do acidente iremos efetuar mais uma simulação do arranjo do acúmulo de 
passageiros em um dos bordos da embarcação durante o acidente, assim como se 
estivéssemos projetando a embarcação para 120 passageiros. 

O engenheiro, em um projeto ou alteração, para determinar a lotação de uma embarcação 
deve analisar mais de um caso de distribuição para respeitar o preconizado  pela  
NORMAM onde enuncia que o engenheiro deverá apresentar a condição mais agravante. 

NORMAM-02/DPC – 0635 Condições  de Carregamento – b) Embarcações  de 
passageiros – 6) 

“Os passageiros sem suas bagagens devem ser considerados distribuídos de forma 
a produzir a mais desfavorável combinação que pode ser verificada na prática para o 
momento emborcador devido ao agrupamento de passageiros em um bordo e ou 
posição vertical do centro de gravidade na condição.” 

Portanto, a distribuição dos passageiros a bordo corresponde a 100 pessoas no convés 
superior e  20 pessoas no convés inferior. 

Em que simulou a situação de 68 passageiros em pé e 28 sentadas no convés principal, e, 
6 em pé e 14 sentados no convés inferior e com os 04 tripulantes na cabine de comando. 

 
Conforme seguem as imagens e cálculos nas páginas que se seguem: 
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  68 passageiros em pé no convés principal 
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LCG = 7,038 m 

TCG = 0,987 m 

VCG = 3,450 m 



- 53 - 

  28 pessoas sentadas no convés principal 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LCG = 6,830 m 

TCG = 1,623 m 

VCG = 3,250 m 



➢ 06 Passageiros em pé no Convés Inferior 
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LCG = 9,400 m 

TCG = 1,723 m 

VCG = 1,50 m 
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➢ 14 Passageiros sentados no Convés Inferior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LCG = 9,318 m 

TCG = 1,961 m 

VCG = 1,30 m 
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 Resultado final do CG dos passageiros 
 

 LCG Qnt Peso Ponto Massa LCG 

Convés 
Principal 

(pé) 68 5,1 7,038 8,7 7,385 
(sentado 28 2,1 6,830   

Convés Inferior (pé) 6 0,45 9,400   
(sentado 14 1,05 9,318   

 
 TCG Qnt Peso Ponto Massa TCG 

Convés 
Principal 

(pé) 68 5,1 0,987 8,7 1,293 
(sentado 28 2,1 1,623   

Convés Inferior (pé) 6 0,45 1,723   
(sentado 14 1,05 1,931   

 
 VCG Qnt Peso Ponto Massa VCG 

Convés 
Principal 

(pé) 68 5,1 3,450 8,7 3,041 
(sentado 28 2,1 3,250   

Convés Inferior (pé) 6 0,45 1,500   
(sentado 14 1,05 1,300   

O VGC das bagagens dos passageiros será: 
 
 
 

= 2,114 m 
 
 
 
 
 
 

O VCG dos tripulantes e suas bagagens corresponde a: 
 
 
 

= 3,500 m 

96 X 0,025 X 2,45 + 20 X 0,025 X 0,50 
VCG = 116 x 0,025 

 

 0,1 X 2,75 + 0,3 X 3,75 
VCG = 0,4 
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Realizando todas as correções e adicionando o lastro encontrado em perícia podemos simular a 
condição da embarcação no momento do acidente e avaliar sua estabilidade, tal como, a resistência 
ao emborcamento. 

 

Item Peso Kg MV LCG ML TCG MT 
Navio 37,470 1,250 46,838 8,678 325,16 0,000 0,000 
Combustív 0,33 1,300 0,432 15,02 4,987 0,068 0,022 
Água 0,30 1,300 0,390 14,12 4,236 0,000 0,000 
Passageir 8,70 3,041 26,460 7,385 64,252 0,000 0,000 
Tripulante 0,40 3,500 1,400 15,10 6,040 0,000 0,000 
Bagagem 2,90 2,114 6,131 8,250 23,925 0,000 0,000 
Lastro 0,10 2,150 0,215 14,00 1,400 1,300 0,130 
Lastro ré 0,30 0,700 0,210 2,712 0,814 1,379 0,414 
Motorizaçã 0,50 0,677 0,339 4,844 2,422 0,000 0,000 
Total 51,002 1,616 82,413 8,495 433,24 0,011 0,566 

 
O TCG dos passageiros equivale à Yc = 1,293 m. 
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4.5.3.  Características Hidrostáticas da condição de equilíbrio 
 

 

 
 
 

Dados Hidrostáticos Valor 
Draft Amidsh. m 1.001 
Displacement tonne 51 
Heel to Starboard degrees 0.45 
Draft at FP m 0.967 
Draft at AP m 1.035 
Draft at LCF m 1.004 
Trim (+ve by stern) m 0.069 
WL Length m 18.31 
WL Beam m 4.944 
Wetted Area m^2 83.59 
Waterpl. Area m^2 71.20 
Prismatic Coeff. 0.724 
Block Coeff. 0.540 
Midship Area Coeff. 0.756 
Waterpl. Area Coeff. 0.786 
LCB from Amidsh. (+ve fwd) m -0.484 
LCF from Amidsh. (+ve fwd) m -0.629 
KB m 0.613 
KG fluid m 1.616 
BMt m 2.234 
BML m 29.66 
GMt m 1.230 
GML m 28.65 
KMt m 2.846 
KML m 30.27 
Immersion (TPc) tonne/cm 0.730 
MTc tonne.m 0.814 
RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 1.095 
Max deck inclination deg 0.5 
Trim angle (+ve by stern) deg 0.2 



4.5.4.  Gráfico da Curva do Braço de Restauração 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Ângulo de Equilíbrio com o Momento = 11,6º 

Ângulo de Perda de Estabilidade (Vanishing Stability) = 32,8º 
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4.5.5. Resultados dos Critérios 
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Critérios Valor Unidade Encontrado Situação 
Ângulo de Equilíbrio Inicial     
Não deve ser superior a (<=) 15.0 graus 0.5 Aprovado 

     
Altura Metacêntrica no Ângulo de Equilíbrio (GMt)     
Ângulo de equilíbrio 0.3 graus   
Não deve ser inferior a (>=) 0.350 m 1.227 Aprovado 

     
Braço de Endireitamento Máximo (GZ máximo)     
Não deve ser inferior a (>=) 0.100 m 0.292 Aprovado 
Valores intermediários     
Ângulo de ocorrência GZ máximo  graus 19.5  

     
Ângulo de Alagamento Progressivo     
Não deve ser inferior a (>=) 25.0 graus 69.5 Aprovado 

     
Ângulo de Imersão de Convés     
Não deve ser superior a (<=) 15.0 graus 10.4 Aprovado 

     
Critério de Ângulo de Equilíbrio sob     

     
Momento de Acúmulo de Passageiro     
Não deve ser superior a (<=) 15.0 graus 11.6 Aprovado 
Valores intermediários     
Amplitude do braço de emborcamento  m 0.228  

     
Momento de Guinada     
Não deve ser superior a (<=) 15.0 graus 1.4 Aprovado 

     
Momento do Vento (1) + Momento do Vento (2)     
Não deve ser superior a (<=) 15.0 graus 1.3 Aprovado 

     
Critério de Áreas sob Momentos :     

     
Momento de Acúmulo de Passageiro     
Area1 / Area2 não deve ser inferior a (>=) 100 % 88.711 Reprovad 

     
Momento de Guinada     
Area1 / Area2 não deve ser inferior a (>=) 100 % *** Aprovado 

     
Momento do Vento (1) + Momento do Vento (2)     
Area1 / Area2 não deve ser inferior a (>=) 100 % *** Aprovado 

 
 
Obs: Os valores em “*” indicam que não foram calculados por representarem valores muito irrisórios, 
principalmente se comparados com o momento causado pelo acúmulo de passageiros. 

** - Reprovado no critério de momento devido ao acúmulo de passageiros. Significa que a 
embarcação não tem energia suficiente para endireitar ao ser aplicada força externa proporcional ao 
acúmulo de passageiros em um dos bordos. 
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Obs: Nas análises os tripulantes não contribuíram com o braço de emborcamento 
durante o acúmulo no bordo, situando-se na cabine de comando junto com suas 
bagagens, assim como fora indicado pelo Engenheiro na documentação “Estudo de 
Estabilidade Definitivo”. Entretanto, este perito ressalva que durante um acidente, e com 
base nos depoimentos, todos a bordo assim como suas bagagens soltas contribuem 
para o momento de emborcamento após um determinado ângulo de banda. 

 
 
 
 

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