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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 dos Portos da Amazônia Ocidental (CPAOR) realizou a 

presente Investigação de Segurança de Acidentes e Incidentes Marítimos (ISAIM), em 

cumprimento ao disposto no Código de Investigação de Acidentes Marítimos da 

Organização Marítima Internacional (IMO), adotado pela Resolução MSC.255(84). 

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

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 
 

O adernamento e naufrágio do NM HAIDAR, bandeira Libanesa, porto de registro 

Beirute, IMO 9083067, Armador: Hesein Ahmad Sleiman, Operador: Tamara Shipping, 

ocorreu no dia 06 de outubro de 2015, por volta das 08h45min, quando atracado por 

bombordo no píer 302 do porto de Vila do Conde, município de Barcarena – Estado 

do Pará, Brasil, localizado nas coordenadas de latitude 01° 32'.2 sul e Longitude 048° 

45'.1 oeste, ocorrido por ocasião do final da operação de carregamento de carga viva 

(gado), quando o  NM perdeu a sua  estabilidade. 

Em decorrência deste acidente ocorreu a perda da carga, avarias no cais e poluições 

ambientais (hídrica e do ar) em uma extensa área da baia do Marajá, praias das vilas de 

ltupanema, Conde e Beja, causados pelo vazamento de óleo combustível, óleo 

lubrificante e a carga morta (gado). 
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Foto 2: Às 06:38:25 NM HAIDAR adernado para bombordo 
 
 

Foto 3: Às 06:44:55 NM HAIDAR adernado para bombordo 
 
 

 
Foto 4: Às 07:20:42 NM HAIDAR adernado para cima do cais 
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Foto 5: Às 07:20:42 NM HAIDAR adernado para cima do cais 

 
 

Foto 6: Às 07:20:43 NM HAIDAR adernado para cima do cais 
 
 
 

 
Foto 7: Às 08:24:52 NM HAIDAR adernado para cima do cais 
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Foto 8: Às 08:24:52 NM HAIDAR adernado para cima do cais 
 

Foto 9: Às 08:26:44 NM HAIDAR adernado para cima do cais 

 

 
Foto 10: Às 08:26:44 NM HAIDAR adernado para cima do cais 
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Foto 11: Às 08:43:48 NM HAIDAR adernado para cima do cais 
 
 
 

 

Foto 12: Às 08:43:48 NM adernado para cima do cais 
 
 
 

 
Foto 13: Às 08:44:48 NM HAIDAR 

adernado para cima do cais 
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Foto 14: Às 08:44:48 NM HAIDAR 
adernado para cima do cais 

 
 

                       Foto 15: Às 08:47:40 NM HAIDAR adernado e escapou da área do cais 
 
 
 
 

                       Foto 16: Às 08:49:40 NM HAIDAR adernado e escapou da área do cais 
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                        Foto 17: Às 08:49:40 NM HAIDAR adernado e escapou da área do cais 
 
 

                                 Foto 18: Às 08:51:05 NM HAIDAR adernado e naufragando 
 
 

              Foto 19: Às 08:52:52 NM HAIDAR naufragado 
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Foto 20: Área de armazenamento de feno 
 
 
 
 
 

Foto 21: NM HAIDAR adernado para bombordo montando para cima do cais 
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III - INFORMAÇÕES  GERAIS 
 

(a) Características do NM HAIDAR. 
 

O NM HAIDAR foi construído para o transporte de conteiners e posteriormente, 

convertido para o transporte de carga viva. Na sua reconstrução foram instalados 08 

conveses para carga, silos para armazenamento de ração e áreas para 

armazenamento  de feno. Possui capacidade para transportar cerca de 5.000 cabeças 

de gado, com peso médio de 500 quilos. Seus tanques de água de lastro passaram a 

ser usados como tanques para armazenamento de água potável para servir aos 

animais, exceto os piques tanques. Arvora a bandeira do Líbano, com registro no Porto  

de Beirute, propriedade do  Sr. Hesein Ahmad Sleiman, é operadorado por Tamara 

Shipping e é mantida em classe pela Sociedade Classificadora Bureau Veritas (BV). 

Opera na navegação de Longo Curso, efetuando transporte de carga viva dos portos  

uruguaios para os portos Venezuelanos e Libaneses. Após sua reconstrução foram 

efetuadas três viagens com carga total. 

(b) Dados principais e características físicas: 
Armador : Hesein Ahmad Sleiman  

Hamra street, Saroulla bldg, Beirut  

Lebanon,  

 
Operador: Tamara Shipping  

Hamra street, Saroulla bldg, Beirut 

Lebanon  

 
Agência Marítima: Global Agencia Marítima  

Av. Governador José Malcher, 815, sala 316,  

Belém-PA  

Número IMO: 9083067,  

Indicativo de chamada internacional:  ODTV, 

Arqueação Bruta: 9.373, 

Porte bruto: 4.850,82 tons, 

Material do casco: aço, 

Ano de Construção: 1992, 
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Ano de Conversão: 2015, 

Comprimento total: 117,01m, 

Comprimento entre perpendiculares: 108,77m,  

Boca: 17,90m, 

Pontal: 8,80m, 

Altura da quilha até o mastro: 35,0m, 

Calado  de  verão: 7,17m, 

Propulsão: motor - MAK 8 M 552 C, 

Potencia propulsiva: 4.750 KW 

Bowthruster: 550 KW, 

Velocidade: 15,5 nós, 

MMSI: 450549000, 

 
(c) Documentos e Certificados do NM HAIDAR, em vigor na data do 

acidente: 
Os certificados estatutários emitidos pela administração do NM, pela sociedade 

classificadora e os demais documentos que a embarcação deveria portar estão 

listados a seguir: 

Certificados 
  

Autoridade 
Emissora 

Data 
Emissão 

Validade 

Certificado de Classe BV 03/10/201
5 

02/12/2015 

Certificado de Proteção de Segurança – ISPS Code Líbano  
11/06/2015 

09/12/2015 

Certificado de Segurança de Equipamento para Navios 
de Carga 

Líbano  
11/06/2015 

07/06/2020 

Gerenciamento de Segurança – SMC Líbano  
11/06/2015 

09/12/2015 

Certificado Internacional de Borda Livre BV   02/12/2015 
Certificado Internacional de Prevenção de Poluição por 
Óleo 

Líbano  
11/06/2015 

07/06/2020 

Cartão de Tripulação de Segurança Líbano   08/09/2016 
Certificado Internacional de Arqueação (1969) Líbano   Indetermin. 
Certificado de Registro Líbano   Indetermin. 
Certificado de Segurança de Construção para Navios de 

carga 

 Líbano 11/06/2015 07/06/2020 
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Documento de Conformidade – ISM Code Líbano 29/08/2011 01/06/2016 

Certificado de Segurança de Rádio para Navio de Carga Líbano  07/06/2020 

Certificado de Responsabilidade Civil Danos Causados 
Poluição por Óleo 

Republic 
Sierra 
Leone 

 31/12/2015 

Seguro P&I AL-
Bahriah 

 31/12/2015 

 
 

(d) Condições em que se encontrava o NM 'HAIDAR" antes do acidente. 
 

Foi inspecionado no dia 02/10/2015, pelos Inspetores Navais da Capitania dos 

Portos da Amazônia Oriental – CPAOR; estava atracado por bombordo no berço 

302 do cais do porto de Vila do Conde, proveniente do porto de Mizurata - Líbia, 

sem carga e programado para carregar carga viva. Encontrava-se em condições 

normais de flutuação, de estanqueidade, com seus equipamentos de navegação, 

comunicação, salvatagem, combate a incêndio, propulsão e governo operando sem 

restrições. 
 
 

Foto 22: NM HAIDAR em condição normal de flutuação 
 

 
(e) Condição em que se encontrava O NM "HAIDAR" durante a investigação. 

 
Os Investigadores de segurança encontraram o navio naufragado na área do berço 

302 do cais do porto de Vila do Conde, tombado totalmente para bombordo, com a 

área da amura de boreste ainda emersa. 
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Foto 23: Vista do NM HAIDAR na baixa mar. 

 
IV- DADOS DO LOCAL DO ACIDENTE 
 

(a) Localização 
 

Porto de Vila do Conde, píer 302, com coordenadas geográfica Latitude 01° 32'.2 sul 

e Longitude 048° 45'.1 oeste, à margem direita do rio Pará, baia do Marajá, 

profundidade local de cerca de dezoito metros, área de navegação interior, carta 

náutica  304/DHN. 
 
 
 

Foto 24: cópia da carta náutica 304 / DHN 
 
 

 
 
 
 

                    PORTO DE VILA -D·O- CONDE 
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(b) Condições ambientais no momento do acidente 

 
Tempo bom, visibilidade boa, vento fraco, mar agitado com ondas de ressaca, 

maré de enchente. O mar agitado contribuiu para o acidente. 

 

     (c) movimentação da maré: 
PREVISÃO - 06/10/2015 A 06/10/2015 – Centro de Hidrografia da Marinha 

ESTAÇÃO:10566 

NOME ESTAÇÃO: PORTO DE VILA DO CONDE 

LATITUDE:01º 32'.4 S 

LONGITUDE:048º 45'.2 W 

FUSO:+03.0 

PERÍODO DA ANÁLISE: 01/07/2010 A 30/06/2011 

COMPONENTES:111 

NÍVEL MÉDIO (Z0):171.31 CENTÍMETROS 

ALTURAS EM CENTÍMETROS 

ALTURAS ACIMA DO NÍVEL DE REDUÇÃO (NR) LOCAL 

ESTA PREVISÃO É BASEADA EM CONSTANTES HARMÔNICAS OBTIDAS COM O PERÍODO DE ANÁLISE 

SUPRACITADO. 

06/10/2015 00:00;105;                

06/10/2015 01:00;117; 

06/10/2015 02:00;144; 

06/10/2015 03:00;179; 

06/10/2015 04:00;214; 

06/10/2015 05:00;244; 

06/10/2015 06:00;261; 

06/10/2015 07:00;258; 

06/10/2015 08:00;233; 

06/10/2015 09:00;194; 

06/10/2015 10:00;152; 

06/10/2015 11:00;117; 

06/10/2015 12:00;91; 

06/10/2015 13:00;78; 

06/10/2015 14:00;79; 

06/10/2015 15:00;102; 

06/10/2015 16:00;148; 

06/10/2015 17:00;198; 

06/10/2015 18:00;234; 

06/10/2015 19:00;250; 

06/10/2015 20:00;243; 
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06/10/2015 21:00;217; 

06/10/2015 22:00;179; 

06/10/2015 23:00;143; 

06/10/2015 06:25;2.6; 

06/10/2015 13:31;0.8; 

06/10/2015 19:14;2.5; 

 
V - FATORES HUMANOS E TRIPULAÇÃO 
 

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

Na ocasião do acidente estavam a bordo todos os tripulantes. A tripulação estava 

composta de acordo com o CTS, SOLAS Regra V/14. Os Certificados de 

Competência, Cadernetas de Inscrição e Registro, Passaportes e Contratos de 

Trabalho foram examinados durante inspeção PSC no dia 02/10/2015, e não foram 

constatadas discrepâncias: 

 
(b) Períodos de trabalho e de descanso. 

 
Não foram encontradas evidências de descumprimento dos períodos mínimos para 

descanso. Os períodos de repouso para o pessoal de serviço atendiam ao prescrito na 

Convenção STCW, incluídas os relativos ao repouso semanal, STCW Seção A-Vlll /1. 
Não foi encontrado registro de que os tripulantes disponíveis para o trabalho tenham 

recebido períodos de repouso compensatórios, no caso de terem sido chamados para 

trabalhar durante o período normal de repouso. As escalas de Serviço estavam 

disponíveis em local de fácil acesso, STCW/78 Seção A-Vlll /1(5) e os registros 

evidenciavam que se mantinha um serviço de vigia, STCW Seção A-VIII / 4-1 (14). 

Todos estes registros foram examinados durante a inspeção do PSC no dia 

02/10/2015. 

 
(c) Acomodações de bordo. 

 
As acomodações estavam adequadas, em conformidade com os padrões de 

conforto, higiene, temperatura, iluminação, ventilação e ruídos, conforme 

regulamenta a ILO 92.  
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(d) Álcool, drogas. 
 

Não foi obtida evidência de uso de álcool e drogas. Todos os procedimentos de 

teste de bafômetro e palestras estavam registrados e arquivados, cumprindo o Plano 

de Gerenciamento do Código ISM do navio. Examinados durante a inspeção do PSC 

no dia 02/10/2015. 

 
(e) Gerenciamento de Segurança: 

 
O NM HAIDAR estava com o Certificado de Gerenciamento de Segurança - SMC, 

de acordo com os termos do Código Internacional de Gerenciamento de Segurança 

(ISM Code), emitido pelo país de bandeira e com validade até 09/12/2015. Esta 

certificação continha um Plano de Gerenciamento de Segurança, implementado a 

bordo e aprovado pelo país de bandeira. A embarcação foi auditada recentemente, 

estava com seus relatórios arquivados, não apresentando discrepâncias.   

 
VI - SEQUÊNCIA CRONOLÓGICA DOS ACONTECIMENTOS 

A cronologia do acidente, descrita a seguir, tem como fundamento os registros 

observados nas câmeras filmadoras posicionadas pela popa e amura de bombordo da 

embarcação: 

- O N/M HAIDAR procedente do porto de Mizurata - Líbia, navegando sem carga, 

atracou por bombordo no píer 302, cais do porto de  Vila  Conde,  às 12h15min  do    

dia 02/10/2015, foi amarrado com três lançantes e dois espringues, na proa e popa 

respectivamente, programado para carregamento total de carga viva. 

-Às 15h00min do mesmo dia, iniciou o carregamento pelo convés de carga nº 01 e 

consumo (feno, ração e água). 

-Às 00h20min do dia 04/1O, terminou embarque de consumo. 

-Às 17h00min do dia 05/1O, foi interrompida a operação de carregamento, o mar 

estava agitado devido ressaca, o N/M HAIDAR estava sofrendo balanços acentuados. 

-Às 17h18min, foi removida a rampa de carregamento. 

-Às 22h17min, o N/M HAIDAR parou de balançar. 

-Às 22h32min, a rampa de carregamento foi reposicionada a bordo. 

-Às 22h50min, foi reiniciada a operação de carregamento. 
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-Às 02h37min do dia 06/1O, foi interrompida a operação de carregamento devido 

falta de carga. 

-Á 03h49min do dia 06/1O, o NM HAIDAR parou novamente de balançar. 

-Às 04h10min, foi reiniciada a operação de carregamento. 

-Às 06h36min, foi interrompida operação de carregamento, o N/M HAIDAR estava 

adernando para cima do cais. 

-Às 06h51min, foi removida a rampa de carregamento da borda do N/M HAIDAR. 

-Às 07h15min, o N/M HAIDAR aderna para cima do cais, a borda do convés nº 07 

monta sobre a beira do cais. 

-Às 07h45min, o N/M HAIDAR continua adernando, a borda do convés nº 08 passa 

a ficar apoiada na beira do cais. 

-Às 08h27min, a borda do último convés escapa e a asa do passadiço fica apoiada 

na beira do cais. 

-Às 08h44min, a asa do passadiço escapa da beira do cais, o N/M HAIDAR aderna 

completamente para bombordo. 

Às 08h53min, o NM HAIDAR naufraga, somente a amurada de  boreste  permanece 

visível acima do nível do mar. 

 
Foto 25: Tripulantes abandonando o NM HAIDAR 

 
 

VII - PROCEDIMENTOS APÓS O ACIDENTE 
 

A tripulação abandonou o NM HAIDAR e, em seguida, tentaram restabelecer a 

estabilidade, alijando o feno armazenado avante, nos conveses nr/06 e nr/08 e 
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cortando as varandas dos currais de bombordo no convés nr/08, também com a 

intenção de alijar carga. Nenhum destes procedimentos tiveram resultados satisfatório.  

O NM perdeu completamente a estabilidade, tombou para cima do cais e em seguida 

naufragou. 

Após o naufrágio, a administração do porto providenciou a instalação de barreiras 

flutuantes de contenção, a fim de conter a poluição por óleo que estava vazando dos 

tanques de combustíveis e da carga (animais mortos), e iniciou a retirada do óleo 

contido nas barreiras flutuantes com bombas posicionadas no cais. 

No dia 07 de outubro, em reunião na COP, porto de Vila do Conde, estando 

presentes o Comandante do 4DN, Autoridades Portuárias e Defesa Civil, foi definido 

que a MB seria a coordenadora operacional, para auxiliar a Autoridade Portuária - 

COP em conjunto com a Defesa Civil na área terrestre. 

Devido ao insucesso no controle da poluição por óleo, no dia 08 de outubro, em 

reunião realizada pela COP, na administração do porto de Vila do Conde, com todos 

os órgãos envolvidos, a fim de informar a todos os presentes como seria a atuação da 

Autoridade Marítima na coordenação do evento, foi deliberado: A COP deverá manter 

o controle e a instalação adicional de barreiras de contenção para conter a poluição; a 

retirada imediata do óleo de dentro das barreiras utilizando skimmer;, a retirada 

imediata dos animais mortos retidos nas barreiras flutuantes, pois havia risco de 

rompimentos das barreiras que estavam sendo pressionadas pelo gado morto e 

dificultando a retirada do óleo da superfície; a contratação imediata de uma empresa 

para a remoção do óleo dos tanques de combustível e da carga; e a elaboração pela 

empresa contratada de um plano de remoção de óleo e da carga, sendo este plano 

apresentado na CPAOR para análise e aprovação. 

No dia 09 de outubro a empresa MAMMOET SALVAGE foi contratada pelo Seguro 

P&I para controle da poluição por óleo, remoção do óleo dos tanques de óleo  

combustíveis e remoção da carga. Esta operação teve início no dia 22 de outubro e 

encerrada no dia 30 de novembro. Após remoção do óleo dos tanques de bordo e 

parte da carga, foi instalada outra linha de barreira de contenção. A área em volta do 

NM HAIDAR ficou protegida com duas linhas de barreiras. 

A operação de reflutuação do NM HAIDAR não foi contratada, o NM não estava 

dotado na apólice do seguro P&I com a cláusula de remoção de destroços. Esta 
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cláusula não é compulsória em legislação brasileira e o Brasil ainda não ratificou a 

Convenção Internacional de Nairobe, 2007, sobre remoção de destroços. 

 

VIII - CONSEQUÊNCIAS DO ACIDENTE 
- Danos Pessoais: 
Este acidente não causou danos pessoais. 

-  Danos ambientais: 
Vazamento de 357,5 metros cúbicos de óleo combustível pesado, óleo diesel, óleo 

lubrificante e resíduo oleoso, com poluição hídrica de uma extensa área da baia do 

Marajá, praias das vilas de ltupanema, Conde e Beja. Houve perda de grande 

quantidade de carga morta (gado) com poluição hídrica de uma extensa área da baia 

do Marajá, praias das vilas de ltupanema, Conde e Beja e poluição do ar de todas 

estas áreas. 
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Foto 26: Óleo e carga escaparam da barreira, com poluição hídrica e do ar da baia 

do Marajó e praias 
 
 
 

Foto 27: Áreas atingidas pela poluição 
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- Danos materiais: 

O naufrágio do N/M HAIDAR causou avarias em onze estacas do píer 302, avarias 

nas áreas de concreto das cabeças das estacas, avarias em 04 defensas, duas foram 

sacadas e duas foram danificadas e perda da carga (4.965 unidades de cabeça de 

gado) 
 

Foto 30: Áreas de concreto do cais avariadas no acidente 
 

Foto 31: Estacas do cais avariadas no acidente 
 

Foto 32: Estacas do cais avariadas no acidente 
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Foto 33: Defensas avariadas no acidente 

 

 

Foto 34: Defensas avariadas e sacadas no acidente 
 

IX - EXAMES PERICIAIS 
Os exames periciais tiveram início por ocasião do final do naufrágio e 

continuaram durante toda a faina de remoção de óleo dos tanques de combustível 

e da carga dos conveses superiores por boreste. As visitas após o naufrágio 

tiveram o objetivo de avaliar a operação de remoção de óleo e controle da 

poluição ambiental. 

Os exames periciais foram analisados através das filmagens obtidas pelas 

câmeras posicionadas nas proximidades da popa, amura de bombordo e proa do 

NM, durante a inspeção Port State Controi - PSC, realizada no dia 02/10/2015, 
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cálculos e os estudos de estabilidade foram efetuados pela DPC e pessoas foram 

entrevistadas para verificar quais poderiam auxiliar na elucidação do acidente em 

questão. 

X - ANÁLISE E FATORES CAUSAIS 
a) Tripulação, escala de serviço, execução de serviço: 
O N/M HAIDAR estava tripulado de acordo com a dotação do Cartão de 

Tripulação de Segurança - CTS, emitido pela administração Libanesa, o que foi 

verificado na inspeção de PSC, antes do início da operação de carregamento. 

Todos os tripulantes de nacionalidade síria, estavam com os seus certificados 

de competência válidos e endossados pela administração Libanesa, o que foi 

verificado na inspeção de PSC, antes do início da operação de carregamento. 

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

Subalternos, atendendo a STCW, Seção A-Vlll/1(5). Os períodos de repouso para 

os tripulantes de serviço, incluídos os relativos ao repouso semanal, também 

atendiam ao prescrito na STCW, Seção A-Vll l/1(2), o que foi verificado na 

inspeção de PSC, antes do início da operação de carregamento. 

O Comandante embarcado em 01/09/2015 no N/M HAIDAR, tinha bastante 

experiência em operação de navios de transporte de carga viva, quatro anos na 

função de Imediato e dois anos na função de Comandante. 

O Imediato embarcado em 24/04/2015 no N/M HAIDAR, tinha experiência em 

operação de navios de transporte de carga viva, dois anos na função de Oficial de 

Náutica e três anos na função de Imediato. 

Os tripulantes subalternos da seção de convés cumpriam escala de serviço e  

trabalhavam no recebimento e distribuição da carga pelos currais, ajuste das 

espias de amarração e serviço de vigia do portaló. 

b) Rotinas operacionais e Ações tomadas: 
Devido a amplitude da maré e o carregamento do NM HAIDAR, os últimos 

ajustes efetuados nas espias de amarração foram executados às 19h30min e  às 

21h53min do dia 05/10/2015, conforme a filmagem da câmera posicionada pela 

popa. 

O Comandante e o Imediato declararam na entrevista que o N/M HAIDAR estava 

com 1092 tons de água potável, distribuída nos tanques laterais de bombordo e 

boreste, para alimentar o gado. 

No documento apresentado pelo Comandante, contendo informações das 

quantidades carregadas de carga, feno, de ração, de água potável e de 



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

Departamento de Inquéritos e Investigações de Acidentes de Navegação 
adernamento e naufrágio sem vítimas do NM "HAIDAR" 

Relatório de Investigação de Segurança Marítima 
 

 

- 26 - 
 

combustível existente e utilizado para cálculo de estabilidade, consta que o único 

tanque destinado para uso de lastro, o pique tanque avante, estava vazio. 

Também os tanques laterais de bombordo e boreste, 01 e 02, utilizados para 

água potável, estavam vazios. 

O calado do N/M HAIDAR, na ocasião do acidente, era de 6.7 metros avante e 

7.7 metros a ré, conforme as entrevistas do Comandante e do Imediato. 

Não foi observado nenhum tripulante efetuando leitura do calado do N/M antes 

e durante o acidente. O N/M não estava equipado com dispositivo de indicação de 

calado. 

Logo que foi notado o início do adernamento, a operação de carregamento foi 

interrompida conforme as entrevistas do comandante e do Imediato. 

A operação de carregamento só foi interrompida porque a banda do N/M para 

bombordo já estava bastante acentuada, impossibilitando esta operação. A rampa 

de carregamento saiu do seu posicionamento e estava sendo ajustada para dar 

continuidade na operação, conforme as filmagens das câmeras posicionadas pela 

popa e amura. 

O Comandante do N/M HAIDAR foi informado da situação em que a 

embarcação se encontrava às 06h30min, conforme foi citado na entrevista. 

Às 06h15min o N/M HAIDAR já apresentava banda bastante acentuada para 

bombordo e neste momento não foi visto nenhum tripulante de serviço 

observando esta situação. Somente às 06h27min um tripulante aparece no 

convés da embarcação por bombordo, caminha para a borda e da varanda 

observa a banda, mas não tem nenhuma iniciativa; depois retorna para o interior 

da superestrutura, conforme a filmagem da câmera posicionada pela popa. 

O Comandante informou na entrevista que imediatamente comunicou ao 

agente marítimo a situação, solicitando o apoio de dois rebocadores e de dois 

guindastes que estavam no cais. 

O apoio dos rebocadores foi solicitado através da administração do porto, 

conforme as entrevistas dos Comandantes dos rebocadores. 

Na ocasião do acidente a condição do tempo era estável, vento 5 a 6 nós, 

águas agitadas com forte correnteza, visibilidade de boa a moderada, conforme 

as entrevistas do Comandante e do Imediato. 

O tempo reinante na ocasião do acidente era bom, vento fraco, mar pouco 

agitado, não havia correnteza, a maré estava no estofo da preamar e visibilidade 

boa, conforme as filmagens das câmeras e as tábuas de maré. 
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Devido à rapidez em que ocorreu o agravamento da situação, não houve tempo 

de ser efetuada nenhuma manobra de lastro e ou deslastro, conforme as 

entrevistas do Comandante e do Imediato. 

O N/M HAIDAR começou a apresentar banda acentuada para bombordo às 

06h15mín e adernou sobre a borda do caís às 07h13mín; cinquenta e oito 

minutos se passaram para o N/M perder totalmente a estabilidade, conforme as  

filmagens das câmeras posicionadas pela popa e amura. 

Antes do início da operação de carregamento, foram feitos os cálculos de 

estabilidade do N/M HAIDAR para o carregamento programado, conforme as 

entrevistas dos Comandantes dos rebocadores. 

Os dados de estudos de estabilidade GZ, GM, etc. não são de pleno 

conhecimento do Comandante e do Imediato. Nos arquivos de bordo não foram 

encontrados cálculos de estabilidade, para o presente carregamento e dos 

carregamentos anteriores. 

O motivo da parada dos balanços no N/M HAIDAR foi devido à melhora das 

condições do tempo, conforme as entrevistas do Comandante e do Imediato. 

O N/M HAIDAR parou de balançar repentinamente às 22h17min do dia 05-10- 

2015 e às 03h49min   do dia 06-10-2015,  não ocorreu  alteração    no   estado do 

mar, que continuava agitado  devido a ressaca.  Às 06h09min novamente o N/M 

parou de balançar, o mar estava moderado, conforme as filmagens em velocidade 4X 

das câmeras posicionadas na amura, proa e popa. 

As filmagens  das  câmeras  posicionadas  pela  amura  e  pela  proa  do    

N/MHAIDAR, também visualizavam N/M atracados no píer 301, lado externo do 

cais, e píer 402, lado interno, não sendo observado alterações no comportamento 

de flutuação destes navios nos momentos que o N/M HAIDAR parou de balançar. 

Contribuiu para o naufrágio as defensas do píer terem prendido nas aberturas 

laterais a BB do navio, com a variação de maré, que ficou preso e não 

acompanhou a maré, dando início ao adernamento, agravado pela movimentação 

da carga viva, que se deslocou para o bordo da inclinação, aumentando o 

adernamento, conforme as entrevistas do Comandante e do Imediato. 

Os conveses de carga do NM HAIDAR são divididos em currais, localizados por 

boreste, centro e bombordo, de vante para ré, armazenando cerca de dez cabeças 

de gado por curral. O piso é rugoso e forrado com palha de cerais. No início do 

adernamento a movimentação da carga para bombordo, caso ocorreu, não foi um 

fator que contribuísse para o NM adquirir banda para bombordo. Nos cálculos de 

estabilidade, para estes valores de banda, os braços de endireitamento atendiam 
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aos valores calculados. 

O N/M HAIDAR se prendeu nas defensas por volta de 06h45min O  

Comandante e o Imediato constataram que parte do costado estava preso nas 

defensas, conforme as entrevistas do Comandante e do Imediato. 

O NM HAIDAR prendeu nas defensas desde o momento que parou de balançar 

pela primeira vez, com a variação da maré de enchente, criou banda para 

bombordo e perdeu a estabilidade. 

O N/M HAIDAR estava balançando acentuadamente e repentinamente 

interrompe o balanço às 22h17min do dia 05/10/2015, em condição de mar 

agitado. Pelo comportamento da sua flutuação, que passou a apresentar uma 

banda, observa-se que ficou preso por bombordo em alguma área saliente do 

cais. Às 03hs49min do dia 06/10/2015, balançando acentuadamente, 

repentinamente interrompe o balanço, também em condição de mar agitado 

Pelo comportamento de flutuação que passou a apresentar observa-se 

novamente que ficou preso por bombordo em alguma área saliente do cais. Às 

06hs09min apresentando um balanço lento, volta a parar de balançar e 

começa a adernar para bombordo lentamente, conforme a filmagem em 

velocidade 4x das câmeras posicionadas pela popa e amura. 

Na maré de baixa-mar, as bases inferiores das defensas do cais do porto de 

Vila do Conde, ficam com cerca de 1,2 metros acima do nível do mar. 

Antes do acidente, os tripulantes de serviço estavam trabalhando no interior do 

convés de carga nº 08 e portaló, não sendo observado nenhum tripulante 

inspecionando externamente o N/M HAIDAR, conforme as filmagens das câmeras 

posicionadas pela popa e amura. 

Na entrevista inicial, o Comandante declara que imediatamente informou ao 

Agente a situação, solicitou apoio de dois rebocadores e dois guindastes que 

estavam no cais, na tentativa de conter o adernamento, até que pudesse 

desembarcar a carga. Em seguida relata que procedimentos e providências foram 

tomados para tentar evitar o naufrágio. O apoio de dois rebocadores seria para 

amarrar um cabo por bombordo avante do navio para um rebocador e outro cabo 

a ré do N/M para o outro rebocador, simultaneamente, dois guindastes que estavam 

no cais, seriam colocados um sustentando avante a boreste e o outro a ré a 

boreste na tentativa de conter o adernamento, até que pudesse desembarcar parte 

da carga e estabilizar o navio, conforme a entrevista do Comandante. 

Na segunda entrevista informou que solicitou ajuda externa no momento do 
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início do adernamento, via telefone, ao Sr. EDSON, da agência Marítima 

GLOBAL, que solicitasse auxílio às autoridades portuárias. 

Nenhum contato via VHF, equipamento destinado para uso imediato e de pronto 

atendimento em situação de emergência, foi feito com as tripulações dos 

rebocadores portuários ou outras embarcações nas proximidades.  Os 

Comandantes dos Rebocadores foram acionados através da  administração    

portuária, conforme as entrevistas dos Comandantes dos rebocadores. 

Somente às 07h00min, trinta minutos após ser observado que o N/M HAIDAR 

estava adernando, os rebocadores portuários foram acionados, conforme as  

entrevistas dos  Comandantes dos rebocadores. 

Às 07h29min um rebocador portuário aproximou do N/M HAIDAR e não tomou 

nenhuma ação, conforme a  filmagem da câmera posicionada pela popa. 

Às 07h05min do dia 06/10/2015, o N/M HAIDAR alijou feno para o cais dos 

conveses 06 e 08, e ás 07h48min, alijou carga para cais do convés 08, conforme 

as filmagens das câmeras posicionadas pela popa e amura. 

c) Certificados Estatutários, Certificado de Classe, Certificado de Borda 
Livre, planos, manuais: 

Todos os certificados estavam disponíveis a bordo, válidos e emitidos pela 

bandeira do navio. 

Os Certificados de Classe e de Borda Livre foram emitidos pela Sociedade 

Classificadora Bureau Veritas, ambos provisórios, válidos até 02/12/2015.. 

No Certificado de Borda Livre consta a observação de que os livros e 

documentos de estabilidade estavam em processo de aprovação final. 

Os livros e documentos de estabilidade disponíveis a bordo, não estavam 

aprovados pela sociedade classificadora do navio. 

O N/M HAIDAR não possuía arquivado a bordo os planos de carga e os 

cálculos de estabilidade dos carregamentos efetuados anteriormente, conforme foi 

verificado antes do início da operação de carregamento. 

Nenhum certificado, livro, plano, manual e documento do N/M HAIDAR foi 

resgatado durante o naufrágio. 

d) Alterações executadas na reconstrução e reclassificação do N/M 
HAIDAR para transporte de carga viva: 

As varandas laterais sobre a chapa do trincaniz no convés de borda livre 04, 

não foram alteradas. Acima das varandas, a partir do convés 05 até o convés 08, 

foram construídas bordas falsas vazadas, conforme o plano de arranjo geral, 
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verificado na inspeção de PSC. 

Nas bordas falsas foram aplicados chapeamentos vazados tipo janelas. Estas 

áreas passaram a compor os currais nas laterais do N/M, conforme o plano de 

arranjo geral. 

Nas laterais do convés 04, a bombordo e boreste, foram mantidos os 

corredores entre as varandas da borda e as braçolas do convés de carga 04, 

(antes da reconstrução eram braçolas dos porões). Estes corredores são para 

acesso ao convés do castelo avante e o convés do tombadilho ré, conforme o  

plano de arranjo geral. 

Nestes corredores, não existem acessos ao interior do convés de carga 04 e 

nas laterais internas encontram-se as braçolas, laterais externas às varandas, 

avante e a ré as anteparas estanques, conforme o plano de arranjo geral. 

Na reconstrução e classificação do N/M HAIDAR de navio conteiner para navio 

de transporte de carga viva, foram construídos 08 conveses para carga: três 

conveses abaixo e quatro conveses acima do convés de borda livre 04, conforme o  

plano de arranjo geral. 

Os tanques laterais e duplo-fundos destinados para água de lastro, passaram a 

ser utilizados como tanques de armazenamento de água potável para servir aos 

animais. Somente o pique tanque avante permaneceu para ser utilizado como 

tanque de água de lastro, conforme o  plano de arranjo geral. 

Foram construídos um silo para armazenamento de ração abaixo do convés 

estanque 05, avante dos conveses nº 01/02/03/04/05, e áreas avante dos 

conveses 06 e 08 para armazenamento de feno, conforme o plano de arranjo 

geral. 

e) Estabilidade e Borda Livre: 
Os cálculos de estabilidade do NM HAIDAR para o presente carregamento, 

conforme documento apresentado pelo Comandante, contendo informações das 

quantidades carregadas de carga, feno, ração, água potável e combustível 

existente, foi efetuado e estudado pelo corpo técnico da Diretoria de Portos e 

Costas - DPC. 

O processo da verificação do cumprimento dos critérios de estabilidade intacta 

do NM “HAIDAR” preconizados no Código internacional de Estabilidade Intacta da 

Organização Marítima Internacional (IMO) consistiu em obter a distribuição de 

carga de gado vivo arranjada em currais localizados em diversos conveses da 

embarcação, partindo do deck (convés) 1 mais baixo até o deck 8 localizado a 19 



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

Departamento de Inquéritos e Investigações de Acidentes de Navegação 
adernamento e naufrágio sem vítimas do NM "HAIDAR" 

Relatório de Investigação de Segurança Marítima 
 

 

- 31 - 
 

metros da quilha do navio. 

Conforme programação de carregamento do dia do acidente, e considerando o 

peso médio de 0,5 tonelada para cada cabeça de gado:  

 
Deck 01 – 217 toneladas 435 cabeças de gado 
Deck 02 – 244 toneladas 489 cabeças de gado 
Deck 03 – 254 toneladas 509 cabeças de gado 
Deck 04 – 330 toneladas 660 cabeças de gado 
Deck 05 – 320 toneladas 641 cabeças de gado 
Deck 06 – 418 toneladas 836 cabeças de gado 
Deck 07 – 423 toneladas 847 cabeças de gado 
Deck 08 – 292 toneladas 585 cabeças de gado 
TOTAL    2.498 toneladas 5.002 cabeças de gado 
 
FENO 

Deck 06 – 30 toneladas 

Deck 08 – 22 toneladas 

 

RAÇÃO 

Silo de bombordo – 26 toneladas 

Silo de boreste – 26 toneladas 

De acordo com a condição número 12 do Folheto de Trim e Estabilidade aprovado 

pela Sociedade Classificadora Bureau Veritas “carga de gado bovino até a borda livre 

tropical em condição de partida” de 22/07/2015, foi prevista a carga viva 

(considerando um peso por cabeça de 600 kg) total de 2021,4 toneladas. Nessas 

condições, todos os critérios de estabilidade são cumpridos pela embarcação 

totalmente carregada na condição de partida.   

 
Deck 01 – 172,8 toneladas 
Deck 02 – 190,8 toneladas 
Deck 03 – 198,0 toneladas 
Deck 04 – 256,2 toneladas 
Deck 05 – 277,2 toneladas 
Deck 06 – 370,2 toneladas 
Deck 07 – 375,6 toneladas 
Deck 08 – 180,6 toneladas 
TOTAL    2.021,4 toneladas 
 

Portanto, no dia do acidente, já descontadas as cabeças de gado que ainda não 

tinham embarcado e a quantidade inferior de ração bovina estivada nos silos da 
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embarcação, o NM HAIDAR encontrava-se com 2,94% a menos de carga em relação 

ao deslocamento carregado da embarcação previsto na condição número 12 do 

Folheto de Trim e Estabilidade aprovado. 

Com o objetivo de conferir a influência sobre a posição vertical do centro de 

gravidade do navio (VCG') dessa carga extra e verificar se os critérios de estabilidade 

intacta foram atendidos, foi montado o quadro abaixo com a diferença de peso em 

cada convés de carga, com as respectivas posições longitudinais e verticais dos 

centros de gravidade e o momento t.m: 

 Diferença de 
peso 

LCG VCG Momento 

(t) (m) (m) (t.m) 
Deck 

01 
44,2 58,596 2,716 120,05 

Deck 
02 

53,2 59,658 5,026 267,38 

Deck 
03 

56 60,232 7,376 413,05
6 

Deck 
04 

73,8 52,835 9,726 717,77 

Deck 
05 

42,8 53,556 12,076 516,85 

Deck 
06 

47,8 55,763 14,426 689,56 

Deck 
07 

47,4 55,498 16,776 795,18 

Deck 
08 

93,4 49,007 19,126 1786,3
7 

SILO P (-) 
379,9

65 

92,477 8,002 3040,4
8 

SILO S (-) 
379,9

65 

92,477 8,002 3040,4
8 

 
 

Avaliando a carga em excesso em cada convés e sua respectiva posição vertical 

do centro de gravidade, assim como a estiva de ração bovina carregada a menos em 

relação à condição 12 do estudo de estabilidade, a altura metacêntrica estabelecida 

na condição de carregamento máximo no calado tropical de verão (GM=0,711 m) foi 

alterada para GM'=0,562 m, já que a posição vertical do centro de gravidade do navio 

elevou-se em 0,149 metro. Nesse caso o navio continuava a cumprir rigorosamente o 
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critério da IMO de altura metacêntrica inicial, que deve ser GM > 0,150 metro. 

Portanto, não há indícios de excesso ou mau posicionamento de carga a bordo. 

Nesses cálculos, não foram encontradas discrepâncias que comprometessem 

a estabilidade do N/M HAIDAR em situação de carga total. 

Antes do acidente, o NM HAIDAR já tinha carregado 4.965 cabeças de gado 

(cerca de 2.465 tons); estava com 685 tons de óleo combustível BPF, 50 tons de 

óleo combustível diesel, 18 tons de óleo lubrificante; 52 tons de feno; 26 tons de 

ração; 50 tons de água potável para consumo da tripulação; 46 tons de água de 

esgoto; 1.092 tons de água potável para consumo dos animais e 02 tons de borra 

de óleo, distribuídos pelos tanques, conveses e compartimentos. 

Os tanques de água potável 1BB/2BB, 1BE/2BE laterais e o tanque de lastro, 

pique tanque avante, estavam vazios. 

Por ocasião da Inspeção de PSC, não foi encontrado a bordo nenhum plano de 

carga e cálculo de estabilidade para o presente carregamento. 

Após a reclassificação do NM HAIDAR de navio conteiner para navio de 

transporte de carga viva, concluído em 2015, na Turquia, o navio efetuou três 

operações de carregamento em plena carga, não apresentando problemas de 

estabilidade (entrevista com o Imediato). 

A medida da Borda Livre do NM HAIDAR em plena carga, para navegar na 

região tropical, indica o valor de 1,493 metros, de acordo com o Certificado 

Internacional de Borda Livre. 

Para o plano de carregamento no porto de Vila do Conde, no cálculo e estudo  

de estabilidade está incluído a permissão para água doce, diminuindo a Borda 

Livre para valores inferiores de 1,493 metros. 

O planejamento de carga para o presente carregamento, carga total, era similar 

aos planejados para os carregamentos efetuados anteriores, conforme a 

entrevista do Imediato. 

Todos os tanques do duplo-fundo (utilizados para armazenamento de óleo 

combustível e água potável) estavam totalmente cheios. Esta condição é 

obrigatória para manter a altura metacêntrica dentro dos parâmetros de uma boa 

estabilidade, conforme o estudo estabilidade efetuado. 

A perda da estabilidade do NM HAIDAR, causando o naufrágio, ocorreu com a 

variação da maré, as aberturas localizadas na lateral do navio, convés estanque 

04, que ficaram presas nas defensas do píer e, com isso, o navio ficou preso e não 

acompanhou a subida da maré, dando início ao adernamento, agravado pela 
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movimentação da carga viva, que se deslocou para o bordo da inclinação 

aumentando gradativamente o adernamento do navio, conforme as entrevistas  

do Comandante e do Imediato. 

f) Comportamento do NM HAIDAR atracado no berço 302, adernamento e 
naufrágio: 

Durante a operação de carregamento, o NM HAIDAR não apresentou 

anormalidades na sua estabilidade e sempre estava adriçado e/ou com pequena 

banda em função da distribuição da carga a bordo, conforme as filmagens das 

câmeras posicionadas pela popa e amura. 

Quando passou a sofrer influência do mar agitado, entrando pela amura de 

bombordo a partir das 15h00min do dia anterior ao acidente, causado por 

ressaca, também manteve um balanço sincronizado com boa resposta em 

adriçamento, conforme a filmagem em velocidade 4x das câmeras posicionadas 

pela popa e amura. 

O NM apresentava cerca de quatro balanços sincronizados com períodos de 09 

segundos para cada bordo, perdia o sincronismo, depois voltava a balançar  

sincronizado, conforme a filmagem em velocidade 4x das câmeras posicionadas 

pela popa e amura. 

A partir das 20h47min até as 22h06min do dia 05/10/2015, os balanços 

acentuados foram inferiores a quatro balanços sincronizados; também neste 

período, o NM passou entrar com a amura de bombordo na direção do cais, ou 

seja, dando cabeçadas para bombordo. O mar continuava agitado devido à 

ressaca, conforme a filmagem em velocidade 8x das câmeras posicionadas pela 

popa e amura. 

Às 22h17min do dia 05/10/2015, o NM parou repentinamente de balançar, 

passou a flutuar com pequena banda para bombordo; apresentou movimentos do 

tipo vibrações na sua flutuação. Este comportamento de flutuação dá a entender 

que a borda de bombordo, está presa em alguma área saliente do cais. O mar 

continua agitado, conforme a filmagem em velocidade 8x das câmeras 

posicionadas pela popa e amura. 

Às 23h53min do dia 05/10/2015 ocorreu a maré na baixa-mar, 1.1 metros 

acima do nível médio, conforme a tábua de maré para o porto de Vila do Conde. 

Às 24h00min, o NM adriçado, sem balanços, apresenta movimentos do tipo 

vibrações na sua flutuação, nota-se que a borda de bombordo está presa em 

alguma parte saliente do cais. O mar continua agitado, conforme a filmagem em 
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velocidade 8x das câmeras posicionadas pela popa e amura. 

Às 02h20min, o N/M volta a apresentar fortes balanços, flutuando livremente. O 

mar continua agitado devido ressaca, conforme a filmagem em velocidade 8x das 

câmeras posicionadas pela popa e amura. 

Após reinício dos balanços, o NM apresenta no máximo dois balanços 

sincronizados com períodos de 5 segundos para cada bordo. O mar continua 

agitado, conforme a filmagem em velocidade 8x daquelas câmeras. 

Às 03h49min, o NM volta a parar de balançar, apresenta movimentos tipo 

vibrações na sua flutuação, dando a entender que a borda de bombordo está 

presa em alguma parte saliente do cais. O mar continua agitado devido à ressaca, 

conforme a filmagem em velocidade 8x das câmeras posicionadas pela popa e 

amura. 

Às 04h00min, o NM com pequena banda para boreste, pequenos balanços 

irregulares, apresenta movimentos tipo caturro, com suspeita que a borda de 

bombordo avante está presa em alguma parte saliente do cais. O mar continua 

agitado devido ressaca, conforme a filmagem em velocidade 8x daquelas 

câmeras. 

Às 05h00min, o NM flutuando com pequena banda para boreste, pequenos 

balanços irregulares, apresenta movimento tipo caturro, com suspeita de que a 

borda de bombordo avante está presa em alguma parte saliente do cais. Mar 

moderado devido à ressaca, conforme a filmagem em velocidade 8x das 

câmeras. 

Às 06h00min, o NM flutuando adriçado, pequenos balanços irregulares, 

apresenta movimento tipo caturro, suspeita que a borda de bombordo avante está  

presa em alguma parte saliente do cais. Mar moderado devido ressaca, conforme 

a  filmagem em velocidade  8x das  câmeras. 

Às 06h09min, o NM não apresenta nenhum balanço, começa a adernar para 

bombordo, com a suspeita de que a borda de bombordo avante está presa em 

alguma parte saliente do cais. Mar moderado de ressaca, conforme a filmagem  

em velocidade 8x câmeras. 

Às 06h25min, o NM passa a adquirir banda para bombordo. Mar um pouco 

agitado. Maré na preamar, 2.6 metros acima do nível médio, conforme a filmagem 

das câmeras e da tábua de maré para o porto de Vila do Conde. 

Às 06h35min, aumenta a banda para bombordo, conforme a filmagem das 

câmeras. 
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Às 06h37min29seg, a banda aumenta perigosamente para bombordo, 

estivadores, operadores portuários e exportadores correm para a beira do cais 

para observar a situação e em seguida, sinalizam com alarme; um tripulante está 

debruçado sobre a varanda observando a situação, conforme a filmagem das 

câmeras. 

Às 06h52min, a banda continua a aumentar para bombordo, nota-se pequeno 

balanço do N/M e se suspeita que amura de bombordo está presa no cais, 

conforme a filmagem em velocidade 8x das câmeras. 

Às 07h13min, o N/M aderna para cima do cais, a lateral do convés 07 

monta sobre a beira do cais, conforme a  filmagem câmeras. 

Às 07h45min, o convés nr/08 passa a ficar apoiado na borda do cais, conforme 

a filmagem das câmeras. 

Às 08h27min, a tolda do convés 08 passa a ficar apoiado na borda do cais e 

em seguida escapa; a asa do passadiço fica apoiada na borda do cais, conforme 

a filmagem das câmeras. 

Às 08h44min, a asa do passadiço escapa da borda do cais, o N/M HAIDAR 

aderna completamente por bombordo, conforme a filmagem das câmeras. 

Às 08h53min, o NM HAIDAR naufraga. Somente a amura de  boreste 

permanece acima do nível do mar. A parte de vante do NM fica presa nas estacas 

do cais e a parte de ré é afundada, conforme a filmagem das câmeras. 

. 

g) Operação  de carregamento: 
O NM HAIDAR estava sem carga quando atracou no berço 302, cais do porto 

de Vila do Conde, para carregamento de carga viva. 

A operação de carregamento iniciou às 13h00min do dia 03/10/2015. Ao 

mesmo tempo ocorreram a operação de abastecimento de óleo combustível e a 

operação de abastecimento de água potável, do feno e da ração. 

A operação de carregamento iniciou pelo convés inferior 01. Após completar 

carga neste convés, seguiu a sequência de carga nos conveses de baixo para 

cima, conveses 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08, conforme as entrevistas dos   

tripulantes. 

Após concluir a operação de abastecimento de água potável, os tanques 1BB, 

2BB, 1BE, 2BE laterais e pique tanque avante ficaram vazios, conforme as 

entrevistas do Comandante e do Imediato. 

A operação de carregamento foi interrompida às 17 h do dia 05/10/2015. O NM 
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sofria balanços acentuados causados por ressaca, conforme a filmagem das 

câmeras. 

Às 17h18min, a fim de evitar avarias foi retirada a rampa de carregamento. N/M 

sofrendo balanços acentuados, conforme as filmagens das câmeras. 

Às 22h32min, a rampa de carregamento foi reposicionada, o N/M parou de 

balançar. O mar continua agitado devido ressaca, conforme as filmagens das 

câmeras. 

Às 22h50min, reinício da operação de carregamento. 

Às 02h37min do dia 06/10/2015 foi interrompida a operação de carregamento 

por falta de carga. O mar continua agitado devido ressaca, conforme as filmagens  

das câmeras. 

Às 02h57min, houve a chegada de caminhões com carga, mas a operação de 

carregamento não reinicia em virtude de fortes balanços. A rampa de 

carregamento não foi retirada  da borda do NM, conforme as  filmagens  das 

câmeras. 

Às 03h53min, os  estivadores  repos1c1onaram  a  rampa  de  carregamento,, que   

foi movimentada de sua posição em virtude do N/M sofrer fortes balanços              

(filmagens câmeras). 

Às 04h10 min, reinício da operação de carregamento. O mar continua agitado 

devido à ressaca ( filmagem das câmeras). 

Às 05h17min, o NM HAIDAR volta a apresentar balanços moderados, mas a 

operação de carregamento não é interrompida ( filmagem câmeras). 

Às 06h02min, o NM para de balançar e começa a adernar para bombordo, mas  

a operação de carregamento continua em andamento. 

Às 06h20min, o NM continua adernando para bombordo. 

Às 06h36min, os estivadores estão reposicionando a rampa de carregamento. 

O N/M HAIDAR continua adernando para cima do cais e o carregamento foi  

interrompido. 

Às 06h51min, a rampa de carregamento foi removida da borda do NM. 

Às 07h13min, a operação de carregamento foi interrompida, faltando carregar 

35 unidades para completar o carregamento. O NM HAIDAR apresentava banda 

acentuada permanente para bombordo e tomba sobre a borda do cais. 

h) Ações e respostas de emergência no acidente: 
Houve então movimentação da carga dos conveses mais altos para os 

conveses mais baixos e dos currais de bombordo para as passarelas centrais de 
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acesso aos currais, conforme as entrevistas do Comandante e do Imediato. 

Corte com maçarico dos vergalhões das varandas laterais de bombordo dos 

curais no convés 08 e alijamento de cerca de 15 unidades de carga para o cais, 

conforme a entrevista do Comandante e filmagem da câmera posicionada na 

amura. 

Alijamento de feno, armazenado avante dos conveses 06 e 07 para o cais, 

conforme as filmagens das câmeras posicionadas na amura e pela popa. 

Houve então informação ao Agente da situação e solicitação de apoio de dois 

rebocadores que estavam fundeados próximos do NM HAIDAR e dois guindastes 

que estavam no cais, conforme as entrevistas do Comandante e do Imediato. 

Não foram efetuadas operações de lastro e deslastro, conforme as entrevistas 

do Comandante e do Imediato. 

Os rebocadores não foram acionados imediatamente via VHF, mas foram 

acionados através da administração do porto, conforme as entrevistas dos 

Comandantes dos rebocadores. 

Os rebocadores não atenderam imediatamente à emergência quando 

acionados pela administração do porto às 07h00min e somente um rebocador se 

aproximou do NM HAIDAR às 07h29min, conforme as entrevistas dos 

comandantes dos rebocadores e filmagens das câmeras. 

O rebocador, quando se aproximou do NM HAIDAR, não tomou nenhuma ação 

para conter a banda do NM e permaneceu parado próximo até o seu naufrágio, 

conforme as filmagens das câmeras. 

 
XI - LIÇÕES PRELIMINARES APRENDIDAS E CONCLUSÃO 

O NM HAIDAR balançando acentuadamente e chocando-se contra as defensas 

do cais, em nenhum momento sofreu inspeção nas áreas externas do costado por 

bombordo. Uma inspeção de rotina nestas áreas mostraria antecipadamente 

qualquer problema no NM. A tripulação somente foi vista ajustando a amarração. 

A Borda Livre do NM HAIDAR, na condição de carregado com carga total, mede 

cerca de 1,49 metros e as bases inferiores das defensas do cais ficam com uma 

altura  de cerca de 1,20 metro acima do nível do mar. Na ocasião da baixa-mar, o 

convés da borda livre do NM ficou posicionado quase abaixo da base inferior 

destas defensas e com o balanço a borda deste convés tem a tendência de entrar 

para baixo das defensas. A variação de maré (amplitude) é de cerca de 2,3 

metros. 
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A balaustrada do convés da borda livre 04, construído de varandas de 

vergalhão, com resistência inferior ao chapeamento do casco, na maré da baixa-

mar, fica posicionada horizontalmente na mesma direção das defensas do cais. 

Por ocasião dos balanços acentuados, a balaustrada do NM HAIDAR chocando-

se contra as defensas, não resistiu aos impactos; estando esta balaustrada 

avariada, a borda do convés 04 tende a entrar para baixo das defensas. Esta 

situação provoca que o NM pare de balançar repentinamente sem nenhuma 

alteração na condição do mar. Nas filmagens das câmeras posicionadas na popa 

e amura de bombordo, esta situação é observada com clareza quando é acelerada 

a velocidade de filmagem para 8 vezes. 

O NM HAIDAR para de balançar repentinamente três vezes e a situação de mar  

não foi alterada. Este comportamento na flutuação do NM não foi notado pela sua 

tripulação. O pessoal de serviço estava em fainas de distribuição da carga pelos 

currais, de vigia de portaló e, quando necessário, de ajuste na amarração. Não foi 

observado o cumprimento do Procedimento (check list), constante no Plano de 

Gerenciamento de Segurança, em situação de mal tempo e este Procedimento só 

é cumprido quando o NM está navegando. O Comandante e o Imediato só 

observaram esta situação, quando o NM já apresentava banda acentuada e a 

perda da estabilidade; 

As ações para conter o adernamento, tais como alijamentos do feno e da carga, 

foram ineficientes e executadas sem planejamento adequado. Nenhum resultado 

satisfatório foi obtido pois a quantidade de feno não era suficiente para conter o 

adernamento (52 toneladas) e a carga só foi possível começar ser alijada quando 

o N/M já estava montado com o convés 08  sobre o cais e perdido totalmente a  

sua estabilidade. 

Das ações de emergência solicitada pelo Comandante, uso de rebocadores e 

guindastes, a primeira não poderia ser atendida de imediato e a segunda seria 

ineficiente. Dois problemas para esta execução: o deslocamento dos guindastes 

seria demorado, pois são utilizados para carga e descarga de conteiner e não são 

movimentados com facilidade; e a aplicação dos rebocadores usando cabo de 

reboque na proa e popa, não sanaria a banda acentuada para bombordo que o 

NM apresentava. As ações corretas para conter o adernamento seriam: dois 

rebocadores testando no costado de boreste, empurrando o NM contra as 

defensas e a movimentação de água potável dos tanques laterais de bombordo 

para os tanques laterais de boreste e ou deslastrando estes tanques de 

bombordo. 
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O N/M HAIDAR estava com os tanques laterais de bombordo e boreste,  03, 04 

e 05 cheios com água potável, cerca de 1.092 toneladas e os tanques laterais de 

bombordo e boreste 01, 02 e o pique tanque avante, todos completamente vazios. 

A transferência de água, dos tanques laterais de bombordo cheios, para os 

tanques laterais de boreste e pique tanque vazios, o volume de água 

movimentado nesta operação, seria uma alternativa para eliminar ou reduzir a 

banda e recuperar a estabilidade do NM. 
O pedido de socorro foi efetuado via telefone celular, através da Agência 

Marítima, solicitando que a administração do porto acionasse os rebocadores. 

Este procedimento contraria as normas de comunicação em emergência, 

constante do Plano de Gerenciamento de Segurança do ISM Code, implementado 

a bordo e de conhecimento da tripulação. O pedido de socorro deveria ser feito 

por meio do equipamento de VHF, disponível a bordo para esta finalidade. 

Os rebocadores portuários, quando foram acionados pela administração do 

porto, não atenderam imediatamente a chamada de emergência.  Todos estavam 

na área do porto, próximos do NM HAIDAR. Também ocorreu demora na chamada 

pela administração do porto para os rebocadores: a Agência Marítima acionou a 

administração do porto imediatamente após receber a chamada do Comandante 

da NM HAIDAR e a administração do porto acionou os rebocadores somente às 

07h00min. Apenas um rebocador se aproximou do NM às 07h29min, cerca de 

01h00min do início do acidente. 

Somente um rebocador atendeu ao chamado de emergência. No porto de Vila 

do Conde, mais de um rebocador está pronto a operar para as manobras de 

atracação e desatracação de navios. Quando este rebocador se aproximou do 

NM HAIDAR, às 07h29min, neste horário o N/M ainda não havia tombado para 

cima do cais. A ação de apenas um rebocador posicionado no costado a meia 

nau, operando com máquina toda força adiante e empurrando o NM contra as 

defensas do cais, talvez obtivesse resultado satisfatório para controlar a 

tendência de aumentar a banda, enquanto a operação de transferência de água 

dos tanques laterais de bombordo seria executada. Estas ações poderiam reduzir 

ou eliminar o adernamento e restabelecer a estabilidade do NM. 

Os rebocadores são do tipo azimutal e tratores, dotados de grande potência e 

bollard pull. Outra ação de dois rebocadores, operando com máquinas toda força 

adiante e afastando o NM das defensas do cais, controlariam com segurança a 

tendência de aumentar a banda.  

Nenhuma ação para conter a banda do NM HAIDAR foi tomada quando o 
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rebocador solicitado para esta emergência chegou à área do acidente. O 

Comandante e Imediato do NM HAIDAR estavam coordenando as operações de 

remoção de feno, na parte de vante dos conveses 06 e 07, e o corte com 

maçarico dos vergalhões de bombordo dos curais, no convés de carga 08; estes 

serviços estavam sendo executados pela tripulação do NM. 

 

O porto de Vila do Conde não dispõe de um Plano de Ação de Emergência a fim 

de ter ações rápidas e respostas eficientes, com responsabilidades e funções 

definidas, em caso de grandes acidentes ocorrido na sua área de jurisdição. Foi 

apresentado pela administração do porto apenas um Plano de Emergência 

Individual (PEI). Este PEI visa somente ações de emergência em caso de 

poluição ambiental. Acrescenta-se o fato de que o mesmo não estava 

aprovado por autoridade ambiental nem f o i  i mplementado, constando apenas de 

um esboço para ser aprovado. 

O acidente com o NM HAIDAR causou uma poluição hídrica de grande 

proporção, de cerca de 357 metros cúbicos de óleo combustível pesado, óleo 

diesel, óleo lubrificante e resíduo oleoso que vazaram dos seus tanques, poluindo 

uma grande área da baia do Marajá, praias das vilas de ltupanema, Conde e Beja, 

causando perdas,  danos e  impactos ao  meio ambiente. Também os navios 

atracados nos demais piers do porto tiveram uma grande área dos seus cascos 

poluídos. 

O acidente de navegação ocorrido com o NM HAIDAR, causando grande 

poluição hídrica e do ar, foi decorrente dos seguintes fatores: 

a) - A borda do convés da borda livre 04, de bombordo, prendeu nas defensas 

do cais com a maré enchente. Esta situação foi causada pela condição de mar 

reinante na ocasião, pois o N/M estava sendo atingido por forte ressaca, sofrendo 

fortes balanços, chocando-se de encontro com as defensas do cais. A área da 

balaustrada estava sendo atingida pelo impacto e devido ser de resistência inferior 

ao chapeamento do casco, não resistiu a estes impactos e sofreu avarias nesta 

área. Também contribuiu para esta situação a amplitude da maré que nesta região 

varia cerca de 2,30 metros, na baixa-mar, possibilitando que a borda do convés 04, 

posicionada horizontalmente na direção da base inferior das defensas do cais 

prendesse nestas defensas com os balanços e a maré enchente,. 

b) - Não foi acionado imediatamente o pedido de socorro, chamando os 

rebocadores, utilizando comunicação através do VHF, equipamento disponível a 
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bordo para ser usado com esta finalidade. Também não foi movimentada a água 

potável dos tanques laterais de bombordo para os tanques laterais de boreste e 

pique tanque ou o deslastre dos tanques de bombordo, a fim de conter o 

adernamento e aumentar a distância metacêntrica (GM). 

c) - Não foram tomados os devidos cuidados pela tripulação do N/M HAIDAR 

quando estava sendo atingido por mar de ressaca, sofrendo fortes balanços e 

chocando-se contra as defensas; nenhuma inspeção das áreas externas foi 

realizada. Quando os rebocadores foram acionados, somente um rebocador foi 

deslocado para atender a emergência. Nenhuma ação foi tomada pela tripulação 

do navio quando o rebocador se aproximou da área do acidente atendendo ao 

chamado de emergência.. 

d)  - Quando o rebocador se aproximou do N/M HAIDAR, o comandante do 

navio não tomou nenhuma ação para minorar o  adernamento. 

e) - A ausência no porto de Vila do Conde de um Plano de Ação de 

Emergência já implementado não possibilitou ações rápidas, eficientes e 

ordenadas, visando minimizar perdas, danos às instalações e impactos ao meio 

ambiente. 

 

XII -  RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA 
- Dotar o Plano de Segurança constante do Gerenciamento de Segurança - 

ISM Code do navio de Procedimento operacional para ser cumprido em situação 

de mal tempo, estando o NM atracado. 

- Prover o porto de Vila do Conde de um Plano de Ação de Emergência, a fim 

de que sejam efetuadas ações rápidas e respostas eficientes, com 

responsabilidades e funções bem definidas em caso de grande acidente ocorrido 

na sua área de administração. 

 

XIII) ANEXO - PARTICULARIDADES DO NM “HAIDAR” 

 

 

 

 

********************************************** 
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PARTICULARIDADES DO NM “HAIDAR” 

 

Armador : Hesein Ahmad Sleiman  

Hamra street, Saroulla bldg, Beirut, Lebanon,  

Operador: Tamara Shipping  

         Hamra street, Saroulla bldg, Beirut, Lebanon  

Agência Marítima: Global Agencia Marítima  

         Av. Governador José Malcher, 815, sala 316, Belém-PA  

Número IMO: .9083067,  

Indicativo de chamada internacional: ODTV, 

Arqueação Bruta: 9.373, 

Porte bruto: 4.850,82 tons, 

Material do casco: aço, 

Ano de Construção: 1992, 

Ano de Conversão: 2015, 

Comprimento total: 117,01m, 

Comprimento entre perpendiculares: 108,77m,  

Boca: 17,90m, 

Pontal: 8,80m, 

Altura da quilha até o mastro: 35,0m, 

Calado de  verão: 7,17m, 

Propulsão: motor - MAK 8 M 552 C, 

Potencia propulsiva: 4.750 Kw, 

Bowthruster: 550  KW, 

Velocidade: 15,5 nós, 

MMSI: 450549000, 

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