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LISTA DE ABREVIATURAS 

 

AMB - Autoridade Marítima Brasileira 

BADE- Boletim de Atualização de Embarcação  

BB - Bombordo 

BE - Boreste 

CFAOC – Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental 

DOC – ISM - Documento de Conformidade 

DPC - Diretoria de Portos e Costas 

DPEM - Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Embarcações ou 

suas Cargas 

EPI – Equipamento de Proteção Individual 

IMO  – Organização Marítima Internacional 

SMC – ISM - Certificado de Gerenciamento de Segurança 
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I - INTRODUÇÃO 
 

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

a elaboração das recomendações de segurança que forem necessárias, a fim de impedir que no 

futuro ocorram acidentes e/ou incidentes marítimos semelhantes, a Capitania Fluvial da Amazônia 

Ocidental (CFAOC) 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 Mundial (OMI), adotado pela Resolução MSC .255(84).  

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

   Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e onze, nesta cidade de Manaus, 

foram iniciados os procedimentos para apurar as possíveis causas que concorreram para a 

explosão seguida de naufrágio, ocorrida na embarcação de bandeira brasileira denominada 

“RENASCER IV”, no dia 05 de novembro de 2011, por volta das 06:15 horas, na latitude 04º 18’ 

10.4’’S  e longitude 063º 50’ 53’’W, na Comunidade São José da Chapada, no Rio Urucu, na cidade 

de Coari, estado do Amazonas, quando a referida embarcação se  encontrava  em processo de 

preparação para suspender e continuar a viagem que empreendia, transportando 19 mil litros de 

gasolina.  
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    Como resultado do acidente, ficaram feridos as três pessoas que estavam na embarcação, 

sendo que uma delas faleceu no dia 20 de novembro de 2011, às  00:10 horas, no Hospital e Pronto 

Socorro “28 de Agosto”, na cidade de Manaus, para onde  as vitimas foram removidas.  A 

embarcação incendiou-se e foi destruída, vindo o que sobrou desta a soçobrar às margens do rio 

na posição de  latitude  04º 16’ 36.8”S e longitude 063º 45’ 42.7”W. Não houve registro de poluição 

nas águas do Rio Urucu.                                                                                                              

   O presente procedimento foi iniciado a partir do envio da comunicação de ocorrência realizado 

pela empresa HRT O&G Exploração e Petróleo Ltda., em 07 de novembro de 2011.       

 

 

 

                                          Local onde os destroços foram encontrados  
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III – INFORMAÇÕES GERAIS 
 

a) Características da embarcação: 
 

Embarcação: Nome: RENASCER IV;  

Bandeira: brasileira;  

Arqueação Bruta: 17;  

 Área de navegação: interior;  

Tipo: para transporte de  graneis líquidos ( charuto);  

 Propulsão: motor diesel;  

Porto de inscrição: a ser Inscrita;  

Comprimento: 15,00 metros; 

Atividade: transporte de graneis líquidos;  

Casco: madeira;  

Ano de construção: 2010;  

Sociedade Classificadora: não classificada;  

Proprietário: EVADY SATURNINO DE LIMA;  

 Armador: xxx;  

Tripulantes: 03; 

Porto de origem: Coari, Estado da Amazônia;  

Nome anterior: xxx;  

Motor: Mercedes Bens –125HP, modelo 352, número de série 344.944.10671370 -  2.000 rpm        

Combustível: óleo diesel; 

 Pontal: 1,30m;  

Boca moldada: 3,60m; 

 Casco: Simples;  

Construtor: Juarez Menezes de Oliveira  

 Local: Acajatuba - Rio Negro – AM 
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                                       Foto da embarcação cedida pelo Proprietário 

 

 

b) Documentação (Certificados): 

 

   A Embarcação  não possuía  Certificados estatutários. 

   A embarcação encontrava-se em fase inicial de processo de inscrição e apresentou os seguintes 

documentos: 

- BADE preenchido; 

-Termo de Responsabilidade 

-Recibo de Construção de um Casco de Madeira 

-Recibo de compra e venda de um motor 

- Cópia dos documentos pessoais do proprietário 

- Cópia do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Embarcações (DPEM), datado de 

18/10/2011.                                                                                                                             

         Estão obrigados a contratar este seguro, pela Lei nº 8.374, de 30/12/91, todos os proprietários 

ou armadores em geral, de embarcações nacionais ou estrangeiras sujeitas à inscrição nas 
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Capitanias dos Portos ou Delegacias e Agências subordinadas. O Seguro DPEM é o seguro 

obrigatório que tem por finalidade dar cobertura a pessoas, transportadas ou não, inclusive aos 

proprietários, tripulantes e ou condutores das embarcações, e a seus respectivos beneficiários ou 

dependentes. 

         Por ocasião da realização da inspeção inicial desta investigação, a embarcação estava 

soçobrada na margem direita do rio Urucu na latitude 04º16’36.8”S e longitude 063º45’42.7”W, 

distante cerca de seis milhas a jusante do ponto onde  ocorreu a explosão. 

        Ressalta-se que a embarcação estava em processo de inscrição e não possuía Cartão de 

Tripulação de Segurança (CTS). 

 

 

Destroços  da embarcação 
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IV – DADOS DO LOCAL DO ACIDENTE 
 

1 - Local: coordenadas 4º18'10,04"S / 063º51'01,86"W , Comunidade de São José da 
Chapada- Coari/AM.  
 
2 - Condições ambientais – No momento do acidente, segundo testemunhas,  o céu 

estava claro, o rio em seu leito normal para a época do ano, temperatura moderada, sem 

chuva e vento fraco. 

 

Local da explosão 
 
 
 
 
V – FATORES HUMANOS E TRIPULAÇÃO 
 
      A tripulação era composta por três homens, que não eram aquaviários, que foram recrutados 

para aquela viagem por possuírem conhecimentos práticos de navegação naquela região. Um 

deles possuía alguma noção de mecânica e foi quem desceu à praça de máquinas e tentou fazer a 



                                                     Marinha do Brasil – Diretoria de Portos e Costas  
           Superintendência de Segurança do Tráfego Aquaviário  

                                          Departamento de Inquéritos e Investigações de Acidentes de Navegação                                                                     
Explosão na embarcação “RENASCER IV” 

                                                                                 Relatório de Investigação de Segurança Marítima 

 

 

 10 

ligação elétrica para o motor da embarcação, enquanto os outros o observavam, no convés da 

embarcação, próximo ao acesso ao compartimento de máquinas.  

       Antes do acidente a tripulação havia descansado durante a noite não houve relato de uso de 

bebidas alcoólicas, drogas ou de medicamentos com ou sem prescrição médica. 

        Desta forma, o fator humano só influenciou com o despreparo e inexperiência da tripulação 

no trato das dificuldades encontradas: o vazamento da carga de gasolina e a bateria de partida 

inoperante. 

 

 

 
VI – SEQUÊNCIA DOS ACONTECIMENTOS 
 
       De acordo com as informações obtidas no relatório do acidente enviado pela empresa  HRT 

Oil & Gás, datado de 07/11/2011, e confirmadas  pelos peritos no local do acidente, acorreu uma 

explosão a bordo quando um tripulante da embarcação RENASCER IV  tentava ligar o motor, 

fazendo uso de um artifício denominado  “chupeta” ( utilização de uma bateria móvel em auxilio da 

bateria do motor ), por ocasião do “desabarrancamento” ( processo utilizado pelos navegantes 

dos rios da região amazônica quando,  após pernoitar amarrado nas árvores às margens  do rio , 

inicia-se o processo de suspender com a embarcação), gerando uma centelha elétrica na praça de 

máquinas da embarcação, a qual,  conforme os relatos de um dos sobreviventes, apresentava 

forte cheiro de gasolina e não havia nenhum tipo de ventilação, provocando acúmulo de vapores 

deste combustível.                                                                                

                                                                                                                            

     Uma equipe de peritos da Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental (CFAOC) compareceu ao 

local do acidente para providenciar o levantamento inicial de dados, documentos e informações 

para a condução da presente investigação e elaboração do Relatório. Também, foram obtidos 

documentos diversos para análise, na tentativa de identificar a causa da explosão. 

      Segundo informações de um dos tripulantes sobrevivente, confirmada pelo proprietário da 

embarcação, a mesma foi contratada verbalmente para empreender viagem da cidade de Coari 

para a base de apoio à prospecção de petróleo no rio Urucu, transportando 19.000 litros de 

gasolina, viagem esta que teve início no dia 04/11/2011 ás 11: 00 horas da manhã, com três 

tripulantes a bordo, sendo que nenhum deles era habilitado como aquaviário junto à autoridade 

marítima, subindo o rio Urucu. A singradura foi interrompida às 21: 00 horas  do mesmo dia por 
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falta de visibilidade em face do cair da noite, vindo a embarcação a  abarrancar ( amarrar os cabos 

da embarcação em uma árvore na margem do rio) próximo da Comunidade São José da Chapada ( 

um pequeno povoado às margens do rio Urucu).  Por volta das 06:00 horas da manhã do dia 05 de 

novembro de 2011, ao tentar iniciar o funcionamento do o motor para o reinicio da viagem, a 

bateria não possuía carga suficiente para partir o motor.   Naquele momento, passava pelo local a 

embarcação denominada “CAUAME”, à qual foi solicitado o empréstimo de uma bateria para 

auxilio na partida do motor. Prontamente foi cedido o equipamento e um dos  tripulantes  dirigiu-

se à praça de máquinas com a bateria e iniciou o procedimento enquanto os outros dois o 

observavam, na entrada do compartimento no convés principal da embarcação. Ao fechar os 

contatos da bateria reserva com a fixa do motor, ocorreu a explosão, que projetou os corpos dos 

três tripulantes para fora da embarcação, fazendo com que todos caíssem na água.  A seguir, 

iniciou-se um incêndio na embarcação e a mesma desceu o rio à deriva, indo de encontro à 

margem oposta onde causou pequeno incêndio na mata e a seguir continuou descendo o rio, indo 

parar na posição acima informada, onde foram encontrados os destroços pela equipe de peritos 

da Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental (CFAOC) 
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Mata queimada pela explosão 
 
                                                                                                                           

 

VII – PROCEDIMENTOS APÓS O ACIDENTE 

       Os três  tripulantes caíram na água e estavam flutuando, todos com queimaduras de 1º, 2º e 3º, 

foram resgatados por uma lancha orgânica da embarcação “CAUAME”  que estava na área do 

acidente e levados para a mesma embarcação, onde receberam os primeiros cuidados e, 

posteriormente, foram removidos, por resgate aéreo (helicópteros)  para a cidade de Coari. A 

seguir foram transportados de avião para a cidade de Manaus, onde um dos tripulantes, com 26 

anos de idade, natural de Coari/AM,  veio a falecer em 20/11/2011, às 00:10 horas., conforme o 

disposto em sua certidão de óbito, por choque séptico e queimaduras graves. Os demais 

tripulantes receberam  tratamento dos ferimentos sofridos.      

                                      

VIII - CONSEQUÊNCIAS DO ACIDENTE 
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            -Danos Pessoais: três tripulantes ficaram feridos, com queimaduras sendo que um deles 
veio a falecer . 
 
           -Danos ambientais: a mata nas proximidades da embarcação acidentada ficou queimada. 
Não houve poluição das águas 
 
           -Danos materiais: houve a perda total da embarcação. 
 

 IX– EXAMES PERICIAIS 
 
       As providências para levantamento de dados e informações para a condução da presente 

investigação foram iniciadas no dia 17/11/2011, após translado aéreo da equipe para cidade de 

Coari e de lá, por via marítima até o local onde ocorreu o acidente, local este que não se 

encontrava preservado e apresentava sinais de violação de um possível isolamento realizado 

anteriormente à chegada da equipe. O local onde ocorreu a explosão dista do local onde foram 

encontrados os destroços da embarcação cerca de nove milhas rio acima, o que concorreu para 

dificultar um possível isolamento total do local do sinistro. 

      Os destroços da embarcação foram  encontrados várias milhas a jusante do local do acidente, 

totalmente queimados e apresentando apenas parte da proa da embarcação. A área não estava 

preservada, sendo os exames periciais realizados nos destroços encontrados naquela posição e 

posteriormente, no mesmo dia, no local exato do acidente, onde foram encontrados vestígios da 

mata queimada, algumas madeiras proveniente da embarcação e uma embarcação miúda 

totalmente carbonizada.        

       Os Inspetores de Segurança receberam a informação de que a embarcação suspendeu de 

Coari às 11:00 horas do dia 04/11/2011 com destino à base de Urucum e a explosão ocorreu ás 

06:15 horas da manhã do dia 05/11/2011. A embarcação era empregada no transporte de 

combustível a granel, sendo considerado perigoso este transporte de produtos; não foi periciada 

para verificação da sua conformidade para o transporte de derivados de petróleo.    

             Durante a perícia foi constatado que realmente ocorrera uma tentativa de partir o motor da 

embarcação usando de artifício chamado “chupeta” que consiste em empregar uma bateria 

interligada a outra, em série, no intuído de dar partida no motor da embarcação. Entretanto, com o 

compartimento impregnado com vapores de combustível (gasolina), ocorreu uma centelha elétrica 

e a consequente explosão. A embarcação  transportava 19.000 litros de gasolina 
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     Os investigadores constataram que a tripulação não tinha conhecimento técnico para 

realização do serviço de transporte de cargas perigosas e também de procedimentos para entrada 

em espaços confinados bem como dos cuidados a serem tomados para realização de serviços 

envolvendo eletricidade em espaços com possíveis vestígios de líquidos combustíveis. Segundo 

testemunhos, o acidente teria  ocorrido por conta de um vazamento da gasolina que estava sendo 

transportada, que se acumulou na praça de máquinas, vindo a explodir. Verificaram ainda os 

investigadores, por meio de testemunhos dos tripulantes, que não havia ventiladores ou 

exaustores instalados no local do acidente e não observaram a existência de alarmes, 

explosímetro ou medidores de gases pertencentes à embarcação. 

                            

X – ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS E FATORES CAUSAIS 
      

     Pela análise das evidências, observações e indícios, pode-se concluir que ocorreu uma 

acumulação indevida de vapores de gasolina no compartimento de máquinas, proveniente de 

vazamento do tanque de carga da embarcação que, na presença de uma centelha elétrica, 

produzida pelo operador inexperiente quando da tentativa de ligar o motor, provocou a explosão.   

     Provas testemunhais apontam para um forte cheiro de gasolina na entrada da praça de 

máquinas e a inexistência  de aparelhos para medição e concentração de gases.  

     Os seguintes fatores contribuintes foram analisados: 

      a) fator humano - não há indícios de que o fator humano, sob o ponto de vista biopsicológico, 

possa ter contribuído para o acidente; 

     b) fator material – contribuiu para o acidente o vazamento de gasolina  do tanque  de carga e a 

deficiência de carga da bateria de partida do motor da embarcação; 

      c) fator operacional – contribuiu para o acidente a falta de monitoramento do ar ambiente para 

verificar a existência de mistura explosiva na praça de máquinas, e ainda, o uso indevido de 

baterias ligadas de forma não segura, propiciando a produção de centelha elétrica em 

compartimento confinado e com presença de mistura explosiva no ar ambiente.  Alia-se ao já 

narrado a falta de adestramento e conhecimento por parte do operador inexperiente. 

     Conclui-se que a causa determinante do acidente foi o acúmulo de vapores explosivos na praça 

de máquinas provenientes de possíveis vazamentos de gasolina do tanque de carga da 

embarcação, associada à imperícia do operador ao efetuar uma manobra envolvendo centelha 

elétrica sem a observância das condições de segurança para sua realização. 
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XI - LIÇÕES PRELIMINARES APRENDIDAS E CONCLUSÕES 
 
       As investigações sobre as circunstâncias de acidentes têm mostrado que os acidentes a 

bordo de navios, na maioria dos casos, são provocados por um conhecimento insuficiente ou 

desrespeito à necessidade de adotar precauções de segurança.                                                                                                           

 

        A atmosfera em qualquer espaço confinado pode ser deficiente em oxigênio e / ou conter 

gases inflamáveis e / ou vapores tóxicos. Uma atmosfera insegura pode ocorrer também 

posteriormente em um espaço anteriormente considerado seguro. A ventilação adequada pode 

anular os riscos de acidentes e poderia ser provida por meio de tampas a serem abertas na praça 

de máquinas sempre que necessário. Além disto, os espaços contíguos a tanques com 

combustível volátil (como gasolina, etc.) devem ser monitorados para detectar vazamentos. 

        Da análise dos dados obtidos, constata-se que a causa determinante da explosão foi o 

acúmulo de vapores de gasolina provenientes do tanque de carga da embarcação, associado a 

produção de centelha elétrica em uma operação denominada “chupeta”. 

       Pode-se ressaltar que o vapor de gasolina, por ser mais pesado que o ar, fica acumulado na 

parte mais baixa do compartimento. Também fica evidente que as precauções de segurança 

devem ser observadas e os operadores da embarcação devem possuir amplo conhecimento 

destas precauções.  

       As precauções de segurança não podem ser relegadas a  segundo plano no trabalho em 

espaços confinados.  

        Durante a execução de trabalhos em espaços confinados existe a necessidade de 

acompanhamento e supervisão dos mesmos pelos tripulantes da embarcação.  

         Os membros da tripulação de embarcação deve ter conhecimento profissional mínimo para 

prevenir acidentes. Neste caso, a tripulação não tinha os conhecimentos mínimos necessários. 

 

XII – RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA 
 
     Em face de as lições aprendidas e conclusões formuladas, as seguintes recomendações são 

apresentadas para a prevenção de  acidente similar: 

a) Toda embarcação deve ser conduzida por profissionais habilitados e detentores de 

conhecimentos específicos de sua profissão; 
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b) Os tanques de armazenamento devem ser testados a intervalos regulares para verificar a  

estanqueidade, principalmente em embarcações de madeira. 

      c) O ar no interior de compartimentos confinados deve ser permanentemente renovado por 

ventiladores ou aberturas adequados, para não permitir a acumulação de gases formando uma 

mistura explosiva; 

      d) As embarcações que transportam petróleo e seus derivados devem sofrer perícia de 

conformidade para este transporte, para verificação de suas condições gerais; e 

      e) Os equipamentos elétricos e mecânicos existentes nas embarcações devem ser verificados 

e mantidos em perfeitas condições de uso. 

 

 

 
            Foto dos destroços da embarcação no local onde ela foi encontrada 
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