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I) Lista de abreviaturas: 

ABREVIATURA SIGNIFICADO 

AB Arqueação Bruta 

AIT Atestado de Inscrição Temporária de Embarcação Estrangeira 

AIS Automatic Identification System (Sistema de Identificação Automático)  

AJB Área de Jurisdição Brasileira 

APR Análise Preliminar de Risco 

Bar Medida de pressão – bar manométrica (gauge) 1barg=14,7psi 

CPRJ Capitania dos Portos do Rio de Janeiro 

CTS Cartão de Tripulação de Segurança 

DDQSMS Diálogo Diário de Qualidade Segurança, Meio Ambiente e Saúde 

DDS Diálogo Diário de Segurança 

DPEM 
Seguro de Danos Pessoais Causados por Embarcações ou por sua 
Carga 
 DP Dynamic positioning (Posicionamento Dinâmico) 

DPC Diretoria de Portos e Costas 

DPO 
Dynamic Positioning Operator  (Operadores de Sistemas de 
Posicionamento Dinâmico) 

DSV Diving Support Vessel (Navio de Suporte ao Mergulho) 

GAT Grupo de Apoio Técnico da DPC 

GPS Global Position Sistem (Sistema de Posicionamento Global) 

FORM A 
Formulário preenchido em Inspeção Naval nível 1, onde consta a 
relação de documentos do navio com suas respectivas datas de 
emissão e vencimento. 

IMCA 
International Marine Contractors Association (Associação Internacional 
de Contratadas Marítimas) 

IMO  International Maritime Organization (Organização Marítima Internacional) 

IRIN Indicativo Rádio Internacional  

ISAIM Investigação de Segurança de Acidentes e Incidentes Marítimos 

MSC Maritime Safety Committee (Comitê Marítimo de segurança) 

NORMAM Normas da Autoridade Marítima 

PC Plano de Contingência 

ROV Remote Operated Vehicle (Veículo Operado Remotamente) 

SLS System Life Suport (Sistema de Suporte a Vida) 

STCW 
Standards of Training and Certification Watchkeeping Convention 
(Convenção Internacional sobre Normas de Treinamento, Certificação e 
Vigilância de Marítimos)  

UEP Unidade Estacionária de Produção 
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II) 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 que se possa 

impedir no futuro ocorram acidentes e/ou incidentes marítimos semelhantes, a Capitania dos Portos do 

Rio de Janeiro (CPRJ) realizou a presente ISAIM, em cumprimento ao disposto no Código de 

Investigação de Acidentes Marítimos da IMO, adotado pela Resolução MSC. 255(84). 

Este Relatório Final é um documento técnico que reflete o resultado obtido pela CPRJ 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 das 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 à interpretações e conclusões errôneas. 

 

III) Sinopse: 

O navio operava na área da Plataforma de “MEXILHÃO I” com o uso de sistema de mergulho 

saturado e operando em posicionamento dinâmico. Os investigadores foram apurar a causa do 

acidente em que houve o falecimento de um mergulhador de águas profundas, que estava em 

operação de mergulho saturado - cerca de 100 metros da plataforma de “MEXILHÃO I”, e na 

profundidade de 172 metros - resultando no acidente fatal que levou ao óbito deste mergulhador. 

O acidente fatal com o mergulhador ocorreu entre as 7h19 e 8h02 do dia 3 de agosto de 2018, 

sendo que, o acidentado foi levado ao sino de mergulho por volta das 8h09 onde foi constatado a falta 

de seus sinais vitais. O acidente interrompeu a operação de mergulho que levou embarcação 

demandar o porto do Rio de Janeiro. 
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Imagem ilustrativa 

Foto 2: Arranjo Submarino: Disposição otimizada de equipamentos, dutos e umbilicais 

submersos, normalmente assentados no leito marinho, e posicionamento da Unidade 

Estacionária de Produção (UEP), para viabilizar os sistemas submarinos, considerando 

dados de todas as disciplinas envolvidas no desenvolvimento de produção de um campo.  

 

IV) Informações Gerais: 

O trabalho a ser executado pela equipe de mergulho era o reposicionamento de uma peça, 

denominada de “Spool Z”, para uma área no leito em torno de 50m do local em que foi desconectada. 

No momento do acidente, havia dois oficiais qualificados em Posicionamento Dinâmico (DPO) no 

passadiço conforme as exigências normativas. A posição de operação do navio era a determinada pela 

Petrobras e a empresa de mergulho em conformidade com a solicitação da Petrobras. 
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a) Características da embarcação: 

Embarcação:  

DSV “WYATT CANDIES” 

Bandeira:  

AMERICANA 

AB: 4.770 

Atividade:  
APOIO MARÍTIMO  

Tipo:  
APOIO AO MERGULHO 

Propulsão: MOTOR 

Área de navegação: 

 MAR ABERTO 
Comprimento: 81,84m  

Porto de Registro:  

NEW ORLEANS 
Material do casco: AÇO 

Proprietário:  

OTTO CANDIES LLC, 17271 HIGHWAY 90, LA, 70030 
OMI: 9620097 

Operador:  

OTTO CANDIES LLC 
Classificadora: DNV/GL 

Afretador: XXX N°.INSCRIÇÃO:381E009394 

Construtor:  

CANDIES SHIPYARD 
IRIM: WDG5079 

Ano Construção: 2013 Potência: 6.800 Kw 

 

b) Documentação:  

Os Seguros estavam em vigor, o CTS emitido pela CPRJ estava sendo cumprido   (Anexo A), 

bem como a equipe mínima de mergulho estabelecida no capítulo 4 da NORMAM-15/DPC (Rev. 1). Os 

Certificados pertinentes estavam dentro do prazo de validade. A Lista de Tripulantes do dia 3 de agosto 

de 2018 estava em acordo com o CTS emitido pela CPRJ; durante a inspeção não houve registro de 

deficiências e ressaltando-se que o AIT e a Declaração de Conformidade para operação em AJB da 

embarcação estavam em vigor. 

A documentação relativa ao mergulho, incluindo os Atestados de Saúde Ocupacional dos três 

mergulhadores envolvidos diretamente no acidente foi apreciada pelos investigadores do GAT e 

encontrava-se em ordem. 

Na Lista de Tripulante constavam cinco oficiais qualificados em DP, incluindo o Comandante, 

que fazia quarto de serviço quando necessário.  

V) Dados do Local do Acidente: 

a) Posição: Latitude 24°21’06”S e Longitude 044°22’58”W, operando à distância de 135 milhas 

da costa e dentro da zona de segurança de 500 metros da Plataforma de “MEXILHÃO I”, Bacia de 

Santos.  
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b) Condições ambientais – De acordo com informações, a 172 metros de profundidade a 

visibilidade era de aproximadamente 6 metros com a utilização da iluminação presa ao capacete de 

mergulho. As condições da superfície não contribuíram para o acidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3: Local do acidente. Mapa da internet (google map) 

 

VI) Fatores Humanos e Tripulação: 

A Lista do Pessoal Embarcado atendia aos requisitos da Convenção do STCW tanto na 

quantidade quanto na qualificação necessária para as funções exercidas a bordo. O CTS emitido pela 

CPRJ estava em conformidade com as normas. 
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A avaliação da Evolução de Enfermagem na Saturação dos mergulhadores envolvidos 

diretamente no acidente indicava que os mergulhadores estavam aptos para o mergulho, que não 

apresentavam problemas de origem emocional ou familiar e que estavam bem psicologicamente para 

efetuarem os trabalhos determinados.  

Durante a Perícia, ficou constatado, de imediato, que alguns membros da equipe de mergulho 

ficaram emocionalmente abalados após o acidente, sendo, assim, desembarcados por solicitação de 

uma psicóloga indicada pela empresa de mergulho. 

 

VII) Sequência dos acontecimentos:  

No dia 3 de agosto de 2018 a embarcação DSV “WYATT CANDIES” encontrava-se realizando 

operação de mergulho na área de Mexilhão (aproximadamente 100 m da plataforma PMXL-1 

“MEXILHÃO I”). Os trabalhos subaquáticos tinham como objetivo desconectar parte da tubulação de 

um gasoduto, denominada spool “z”, com comprimento aproximado de 80 metros, peso entre 22 a 32 

toneladas e diâmetro externo de 18 polegadas, e reposicioná-la ao norte, na região indicada.  

 

 

Conjunto do gasoduto, com a indicação do spool Z, em azul.  

 

Às 7h19 foi visualizado que o spool “z” iniciou uma subida além do necessário, após o 

acionamento do paraquedas (usado na sua movimentação). Ficando na posição vertical, um minuto 

depois. Às 7h23, o ROV acionou a válvula de purga do paraquedas, desinflando-o, permitindo a 

descida do spool.  Às 7h29 o spool ficou apoiado no fundo e 3 minutos depois, foi visualizado que o 

umbilical do mergulhador 2 (vítima fatal) ficou preso entre o spool e a válvula ESDV-VES-MXL-001 

(com ele tentando subir ao sino). O mergulhador 1 percebeu essa situação logo de imediato e tentou 

desprender o umbilical do mergulhador 2.  Às 7h33 foi observado que o mergulhador 2 se mostrava 

desorientado, caindo logo em seguida. Neste momento, o mergulhador 1 passou a ventilá-lo com sua 

mangueira do pneufatômetro. Às 7h40 o bellman foi ao fundo para auxiliar e realizar o corte do 
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umbilical do mergulhador. O seccionamento do umbilical terminou às 8h02. Às 8h09, o bellman 

conseguiu colocar o mergulhador 2 no sino. Após a retirada do capacete deste (tempo estimado de 12 

minutos) iniciou a manobra de massagem cardíaca, sendo colocado o bibs de fluxo contínuo, pois o 

mergulhador 2 não apresentava sinais vitais. Às 9h38 (após o corte do umbilical do bellman e retirada 

dos umbilicais que estavam de fora) iniciou a subida do sino de mergulho. O sino chegou à superfície 

e foi acoplado às 10h08. Às 10h22 os mergulhadores entraram na câmara, sem mudar o quadro com o 

mergulhador 2 (ausência de sinais vitais). 

No momento do acidente havia dois oficiais qualificados em Posicionamento Dinâmico (DPO) 

no passadiço, conforme as normas em vigor. Em condições de mergulho o navio sempre opera no 

modo DP e a posição do navio no momento do acidente foi estipulada pela empresa de mergulho. 

Cronologia dos eventos: 

DATA HORA EVENTO - DESCRIÇÃO 

 
01/08 

 
13h 

Início da pressurização de uma equipe de mergulhadores saturados a bordo do 
DSV Wyatt Candies, tendo sido estabelecido o nível de vida na profundidade de 
159 metros, profundidade que os mergulhadores iniciariam as excursões 
descendentes (mergulhos) pelo sino de mergulho até a profundidade de 172 
metros. 

03/08 02h03min 

Sino selado / início do mergulho número 2046, na profundidade de 172 metros 
(excursão descendente padrão), conduzido pelo Supervisor de Mergulho, estando 
escalados o Mergulhador 1, Mergulhador 2 e o Bellman. 

03/08 02h14min Sino desacoplado. 

03/08 02h23min Sino na água / início da descida do sino. 

03/08 02h49min Sino no fundo / escotilha aberta. 

03/08 03h10min Mergulhador 1 na água / SLS estanque com 220 bar. 

03/08 03h18min Mergulhador 1 no fundo. 

03/08 03h19min Mergulhador 1 mobilizando material para reinício dos trabalhos. 

03/08 03h44min Mergulhador 2 na água / SLS estanque com 220 bar. 

03/08 03h47min Mergulhador 2 no fundo. 

03/08 03h48min 
Mergulhador 1 começou a encher os paraquedas, que foram instalados nos 
mergulhos anteriores. 

03/08 03h51min 

Supervisor pediu ao operador do ROV verificar a existência de outro tirfor instalado 
no dispositivo. Já tinha constatado a existência de uma cinta de segurança e um 
tirfor, em uma das extremidades. 

03/08 04h01min 

Devido à distância do sino em relação ao spool “z” e, não podendo mais pagar 
umbilical para que os mergulhadores atingissem toda a estrutura da peça, o 
Supervisor os orientou a retornarem ao sino de mergulho, a fim de reposicionar o 
DSV Wyatt Candies mais próximo ao dispositivo. 

03/08 04h13min DSV foi reposicionado e os mergulhadores retornaram para o local de trabalho. 

03/08 04h17min 
O mergulhador 1 permaneceu enchendo os paraquedas e o mergulhador 2 verificou 
a cinta de segurança e tirfor de uma das extremidades. 

03/08 04h21min 

O supervisor comentou com o mergulhador 2, que provavelmente a outra 
extremidade do Spool “Z” teria uma cinta de segurança, porém, até aquele 
momento, eles não tinham verificado sua existência. 

03/08 04h30min 
O mergulhador 1 informou ao supervisor que só existia um tirfor instalado na 
estrutura. 

03/08 04h36min O mergulhador 2 reposicionou esse tirfor e iniciou a movimentação da peça. 

03/08 05h57min O mergulhador 1 verificou que em decorrência da movimentação do spool “z”, a 
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cinta de segurança instalada encontrava-se tesada, ocasião que foi realizada 
substituição dessa cinta de segurança. 

03/08 06h57min 

O operador do ROV alertou o supervisor que a outra extremidade do spool “z” 
encontrava-se elevada em relação ao leito marinho, ocasião que o supervisor 
solicitou ao mergulhador 2 abaixar e colocar uma cinta de segurança nessa 
extremidade. Porém, após conversa entre o supervisor e o mergulhador 2 e, 
confirmado que essa extremidade encontrava-se estabilizada, o mergulhador 2 
apenas aliviou, através do cabo de purga, o ar do interior do paraquedas instalado, 
abaixando a peça próximo ao leito marinho. Não foi instalada naquele momento a 
cinta de segurança nessa extremidade do spool “z”. 
 

03/08 07h06min 
Mergulhador 2 falou com o supervisor, que colocaria outro paraquedas em uma 
curva do spool, próxima da extremidade que ele acabara de abaixar. 

03/08 07h07min 

Supervisor fala com o mergulhador 2 sobre um paraquedas de 5 TON, que pela 
informação do mergulhador 2 estava furado. Na ocasião, o supervisor pediu ao 
mergulhador 2 deixar a mangueira de ar amarrada dentro do paraquedas (furado), 
que ele (supervisor) controlaria o enchimento. 

03/08 07h10min 

O mergulhador 2, por determinação do supervisor deixou esse paraquedas furado 
enchendo com a mangueira de ar amarrada em seu interior e sem o controle do 
mergulhador 2. Após fixar a mangueira de ar no paraquedas, o mergulhador 2 foi 
instalar outro paraquedas no spool “z”, a uma distância aproximada de cinco metros 
do paraquedas que estava enchendo. 

03/08 07h14min 
Mergulhador 2 foi à cesta de ferramentas pegar um paraquedas para instalar no 
spool “z”. Nesse momento, o mergulhador 1 estava instalando outro tirfor. 

03/08 07h16min Mergulhador 2 começou a instalar o paraquedas no spool “z”. 

03/08 07h18min 

Mergulhador 2 informou ao supervisor que o spool “z” começou a subir. No mesmo 
instante, o supervisor pediu para fecharem a válvula de ar comprimido no painel 
localizado a bordo do navio e pediu para o mergulhador 2 aliviar o ar do interior do 
paraquedas que estava enchendo. 

03/08 07h19min 

O mergulhador 2 tentou chegar ao paraquedas, que estava aproximadamente uns 
cinco metros de distância, porém o spool “z” começou a subir rapidamente, 
arrastando o mergulhador 2 pelo umbilical que ficou preso entre o spool e o 
paraquedas. 

03/08 07h20min 
O mergulhador 2 pediu diversas vezes ao supervisor para utilizar o ROV para furar 
o paraquedas. 

03/08 07h23min 
Após o ROV abrir uma válvula esfera na parte de cima do paraquedas, o spool “z” 

começou a descer sem controle.  

03/08 07h28min33s 

A peça caiu em cima de uma válvula que se encontrava no fundo e esmagou o 

umbilical, impedindo por completo a passagem de mistura de mergulho HeO2 para 

o mergulhador 2 respirar. 

03/08 07h28min52s O mergulhador 2 pronunciou “SLS” e solicitou ajuda ao mergulhador 1. 

03/08 07h29min43s Mergulhador 1 puxa o cabo de acionamento do SLS. 

03/08 07h31min20s 

Mergulhador 2 começou a subir pelo cabo de sarilho, tentando regressar ao sino, 

porém o umbilical encontrava-se preso entre a estrutura e uma válvula que se 

encontrava no fundo. 

03/08 07h33min Mergulhador 2 apagou e caiu do cabo de sarilho. 

03/08 07h35min22s 

Mergulhador 1 colocou a mangueira do pneufatômetro (nimo) dentro do capacete 
do mergulhador 2, tentando oxigená-lo. Pela imagem de vídeo percebesse que o 
mergulhador 2 começou a convulsionar. 

03/08 07h36min Supervisor solicitou ao bellman equipar e sair para socorrer o mergulhador. 

03/08 07h40min 
Bellman chegou ao fundo, enquanto isso, o mergulhador 1 tentava oxigenar o 
mergulhador 2, através do nimo. 

03/08 07h43min 

O supervisor solicitou que o bellman colocasse a mangueira de ar no paraquedas 
que foi aberto pelo ROV, tentando enchê-lo novamente e suspender a peça, que 
estava em cima do umbilical. 
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03/08 07h45min 

Como o paraquedas não conseguia suspender a peça, o supervisor solicitou ao 
bellman cortar o umbilical do mergulhador 2. Bellman retornou ao sino para pegar o 
arco de serra e cortar o umbilical. 

03/08 07h50min Bellman retornou do sino e foi em direção ao umbilical para cortá-lo. 

03/08 07h51min 
Levantou-se uma dúvida, se o umbilical preso era realmente do mergulhador 2, 
com isso, o bellman não cortou esse umbilical e foi verificar o outro umbilical. 

03/08 07h52min 
O bellman foi a outro ponto da peça onde encontrou outro umbilical e, após diálogo 
entre supervisor, mergulhador 1 e bellman, decidiu cortar esse umbilical. 

03/08 07h54min 

Bellman começou a cortar o umbilical, nesse momento, percebeu que o umbilical 
que estava sendo cortado era do mergulhador 1, que teve seu umbilical 
parcialmente cortado (cabos de fonia e mangueira de água quente), com isso, ficou 
sem fonia e ao mesmo tempo, tirou o nimo que estava dentro do capacete do 
mergulhador acidentado. 

03/08 07h56min 

Bellman retornou para o sino, aparentemente muito nervoso com a situação, com o 
supervisor tentando convencê-lo a retornar ao fundo. Mergulhador 1, nesse 
momento, sem fonia, ficou ao lado do mergulhador acidentado. 
 

03/08 07h58min 

Bellman retornou para o fundo. O supervisor solicitou ao bellman retornar ao 
paraquedas, fechar a válvula que foi aberta pelo ROV e tentar encher esse 
paraquedas. 

03/08 08h Colocaram novamente o nimo dentro do capacete do mergulhador 2. 

03/08 08h02min 
Umbilical do mergulhador 2 é cortado. Bellman retornou para o sino e começou a 
puxar o mergulhador 2 pelo cabo do sarilho. 

03/08 08h08min Bellman e mergulhador 1 tentam colocar o mergulhador 2 dentro do sino.  

03/08 08h09min 
Mergulhador 2 dentro do sino. Bellman tentando retirar o capacete do mergulhador 
acidentado. 

03/08 08h21min 
Retirado o capacete do mergulhador 2 e início dos procedimentos de primeiros 
socorros tentando reanimar o mergulhador. 

03/08 08h22min 
Supervisor solicitou que eles realizassem massagem cardíaca e colocassem a 
máscara de bib’s no mergulhador 2. 

03/08 08h27min Mergulhador 1 confirmou para o supervisor a morte do mergulhador 2. 

03/08 08h31min 
Supervisor pediu ao mergulhador 1 para continuar realizando massagem cardíaca 
no mergulhador 2. 

03/08 09h38min Sino de mergulho deixou o fundo. 

03/08 09h59min Sino de mergulho na superfície. 

03/08 10h08min Sino acoplado no DSV Wyatt Cadies. 

 

VIII) Procedimentos após o acidente: 

O acidente foi registrado na 76º Delegacia de Polícia, para remoção e verificação do óbito, na 

data de 4 de agosto de 2018, número 076-03472/2018 .   Certidão de Óbito de Termo 7821, Livro C-

31, folha 21, consta que a causa da morte foi asfixia. 

 

IX) Consequências do Acidente: 

a) Danos pessoais – morte de um mergulhador. 

b) Danos ambientais – não houve. 

c) Danos materiais – A embarcação não sofreu avarias. Havia avaria em três umbilicais de 

mergulho que foram cortados pelos mergulhadores após o acidente (os umbilicais não foram 

recolhidos no sino de mergulho). 
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X) Exames periciais: 

Por ocasião do exame pericial, a embarcação estava atracada em Niterói-RJ, no Estaleiro 

“McLaren”. O sistema de máquinas encontrava-se operando normalmente. O Sistema de governo não 

apresentava nenhuma restrição operacional. O material de salvatagem e combate a incêndio estava 

de acordo com as normas. Os equipamentos de navegação e de comunicação estavam em bom 

estado de funcionamento. Os radares, o AIS e o GPS estavam operando sem restrições.  

Os investigadores do GAT avaliaram a adequação do sistema de mergulho instalado a bordo e 

a certificação dos equipamentos específicos de mergulho.  Posteriormente, foi entregue aos 

investigadores, mídia digital com gravação de vídeo/som das operações de mergulho relativas aos 

mergulhos números 2044, 2045 e 2046. 

Na inspeção visual realizada nos equipamentos de mergulho, Capacete de Recuperação 

Ultrajewel 601 (Foto 4) e equipamento de emergência SLS dos mergulhadores envolvidos no acidente, 

foi verificado que: 

a) Equipamento do mergulhador 2 (Vítima Fatal) (Foto 5 ): 

 Capacete e equipamento de emergência SLS sem avaria visível; 

 O equipamento de emergência SLS foi acionado; 

 Sacos pulmão do SLS foram acionados e estavam em perfeito estado (Foto 6); 

 Pressão manométrica zerada (cilindros de gás vazios), indicando que o equipamento foi 

acionado (Foto 7);  

 Bocal do SLS no capacete de recuperação Ultrajewel 601 encontrava-se para fora, 

indicando acionamento da válvula da interface do capacete (Foto 8); 

 Umbilical do mergulhador cortado (Foto 5). 
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FOTO 4 

 FOTO 5 
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FOTO 6 

 

FOTO 7  

FOTO 8 
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b) Equipamento do mergulhador 1 (Foto 9): 

 Capacete e equipamento de emergência SLS sem avaria visível; 

 O equipamento SLS não foi acionado; 

 Pressão manométrica de 220 bar nos cilindros de gás (Foto 10); e 

 Umbilical do mergulhador foi cortado. 

 

FOTO 9 

 FOTO 10 
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Em seguida os equipamentos de mergulho (Capacete e SLS) dos mergulhadores foram 

guardados para, posteriormente, ser realizada uma perícia mais detalhada (Fotos 11 e 12).  

 

 FOTO 11   

   FOTO 12 

 

Os investigadores regressaram a bordo da embarcação no dia 9 de agosto de 2018, com o 

objetivo de analisar a mistura hélio-oxigênio armazenada no SLS do mergulhador 1 (Fotos 13 a 15), 

em virtude do equipamento de emergência SLS utilizado pelo mergulhador 2 encontrar-se com os três 

cilindros do equipamento vazios.  
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FOTO 13 

FOTO 14 
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FOTO 15 

 

Verificou-se, durante a análise, que a mistura hélio-oxigênio continha um percentual de 

12,37% de oxigênio e estava dentro dos padrões estabelecidos pelo manual do fabricante (Tabela 

SLS), levando em consideração a profundidade de mergulho (172 metros). 
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Tabela SLS indicando quantidade mínima e máxima de O2, de acordo com a profundidade,  pág. 33 manual 

do SLS MK IV. 
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No dia 13 de agosto de 2018, os investigadores do GAT realizaram testes de operacionalidade 

no capacete Ultrajewel 601 e equipamento de emergência SLS, utilizados pelo mergulhador 2 no dia 

do acidente, tendo sido verificado que os equipamentos estavam operando normalmente. 

 

XI) Análise e Fatores Causais: 

Da análise dos dados obtidos, constata-se que a embarcação encontrava-se operando em 

condições normais em DP, estando a mesma em bom estado e o material de salvatagem de acordo 

com as normas. Não foram relatadas ocorrências nos sistemas de máquinas ou de governo. 

As condições meteorológicas não foram apontadas como contribuintes para o acidente, apesar 

de que a 172m de profundidade a visibilidade era de aproximadamente 6 metros com a utilização da 

iluminação presa ao capacete de mergulho. 

Os tripulantes da embarcação atendiam aos requisitos previstos para as fazendas do mar, 

tanto na quantidade quanto nas qualificações previstas no CTS, estando habilitados nos termos da 

convenção STCW. 

No momento do acidente, o Comandante não estava no passadiço, como o mesmo relatou, e 

somente os oficiais de quarto estavam presentes para as manobras programadas realizadas no leito 

marinho pela empresa de mergulho contratada e que foram determinadas pelos representantes da 

Petrobras a bordo. Cabe salientar que não era do conhecimento do Comandante do navio – fato 

estranho, conforme relatou pessoalmente – o tipo de faina a ser executada no dia e pela falta de 

comunicação entre os elementos envolvidos, como alegou. Em geral, é natural que o Comandante do 

navio seja informado, ou procure se informar, das ações que estão e serão feitas a bordo do seu navio, 

bem como, em caso de não comunicado, procurar se inteirar das tarefas planejadas. 

Conforme relatado, o Comandante da embarcação foi acionado somente pelos oficiais DPO 

que perceberam possíveis irregularidades no mergulho ora em andamento, mas não foram informados 

pela empresa de mergulho – que acompanhavam pelas câmeras a situação subaquática – e que, a 

peça a ser movimentada já tinha alcançado a cota de 145 metros aproximando-se da profundidade 

mínima de pressão de saturação suportada pelo mergulhador. O Comandante relatou que, 

provavelmente, haveria um precedente em contrato sobre a comunicação entre cliente, empresa de 

mergulho e empresa de navegação, porém não pôde afirmá-lo com convicção e nem apresentou o 

contrato. 

Desta forma, ao perceber a irregularidade no mergulho, a tripulação de serviço no passadiço, 

por ordem do Comandante, contatou os funcionários da empresa de mergulho  que aparentavam estar 
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atenta ao que se passava ao fundo, preocupados, comunicando-se entre si e tensos com o controle da 

operação. 

Constatou-se que o Comandante do navio não era informado das manobras que estavam 

sendo feitas e/ou programadas, entretanto, o navio – conforme relatado pelo seu Comandante – 

também não procurava participar das reuniões preparatórias e nem se inteirar das decisões tomadas 

pela empresa de mergulho para atender ao Cliente – fato inusitado – que foi confirmado pelos oficiais 

DPO, isto é, de que não existia comunicação entre a empresa de mergulho e os oficiais DPO a não ser 

as determinações de posicionamento fornecidas pela empresa de mergulho diretamente para o oficial 

DPO, salvo se houvesse questionamento sobre detalhes do mergulho. 

Não há como afirmar que a comunicação entre os agentes envolvidos na operação – Cliente 

(Operador do Campo - orientador das necessidades do mergulho), Contratada (Empresa de Mergulho 

- prepara o pessoal e opera os equipamentos para o mergulho) e Empresa de Navegação (posiciona o 

navio conforme programação efetuada pelo cliente e analisada pela contratada) – é um evento difícil 

de conciliação, pois até os consoles da empresa de mergulho, da operadora do campo e do oficial 

DPO (Fotos 16 a 19), localizadas no passadiço, ficam a uma distância máxima de cerca de 3 metros 

um do outro não impedindo, assim, qualquer tipo de comunicação para a execução das tarefas. Os 

consoles são independentes e possuem um sistema de vídeo por onde pode ser acompanhada toda a 

operação de mergulho. 

FOTO 116 

        Console do Oficial DPO 
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 FOTO 117 

    Console da empresa de mergulho 

FOTO 18 

   Console da Operadora do Campo 

 FOTO 19 

                                  Visão geral dos consoles 
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Pela análise da gravação de vídeo e documentação apresentada, foi constatado pelos 

investigadores o seguinte: 

1 - O Memorial Descritivo da Petrobras MD-3A17.00-6521-210-PLL-017        fornece os dados 

básicos para a operação, recomenda a utilização de paraquedas para a movimentação da estrutura e 

visa a subsidiar o serviço com as informações mínimas necessárias para sua execução pelas 

contratadas de prestação de serviços.  

2 - No deslocamento do spool “z” seriam utilizados paraquedas, com a finalidade de suspender 

a estrutura do leito marinho e reposicioná-la no local planejado. A utilização de paraquedas na 

flutuação de peças e estruturas submersas é uma prática muito comum em operações submarinas e 

um planejamento adequado da tarefa a ser executada deve ser feito, incluindo nesse planejamento 

uma avaliação de riscos criteriosa e um plano de elevação adequado, a fim de minimizar as 

possibilidades de eventos indesejados bem como seus impactos. No entanto, havia dois balões 

furados, que provocaram redução contínua no nível de flutuação sendo fornecido ao spool, que 

exigiram nova compleição para compensar. O paraquedas (Fotos 20 e 21) que deu início a subida 

descontrolada do spool “z” apresentava essa avaria. 

 

FOTO 20 

Paraquedas armazenados no convés do DSV “WAYTT CANDIES” 
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 Foto 21 

Parte superior do paraquedas que subiu com o spool “Z”, apresentava furo e pode ser vista a 

válvula que o ROV abriu para descer a peça. 

 

Quanto aos paraquedas, o “deck leader” é o responsável por verificar e armazenar estes itens 

antes e depois do mergulho, além de dar assistência ao Supervisor. Entretanto, não foi apresentado 

aos investigadores nenhum registro de controle de manutenção do material a ser usado pela empresa 

de mergulho, pois todos os equipamentos para uso pertenciam ao navio e não a empresa contratada. 

A responsabilidade sobre a manutenção dos equipamentos em uso não estava claramente definida – o 

operador ou proprietário?  

Como explanado pelos mergulhadores, o furo (avaria) dos paraquedas só pode ser detectado 

dentro d’água – mas não há relato de controle de teste da última utilização e nem da sequência de uso 

e a escolha do material, sendo rotineira a troca desses equipamentos avariados no fundo durante os 

mergulhos.  

Os seguintes equipamentos utilizados no dispositivo com uso de paraquedas não possuíam 

avarias, e todos atendiam as normas de segurança: 

 Cinta (cabo) de segurança – cinta instalada entre a carga que se pretende flutuar e um ponto 

fixo confiável no fundo, evita uma subida descontrolada da estrutura que será flutuada; 

 Tirfor – ferramenta que facilita o arraste de cargas, mesmo a longa distância, utilizando-se 

de um aparelho de força e cabo de aço, arrasta a carga na direção escolhida; 

 Cabo de Tombo – cabo preso no topo do paraquedas e um ponto, evita que o paraquedas, 

caso arrebente a cinta de instalação (liga a peça ao paraquedas), venha para a superfície; 
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  Mangueira de ar – mangueira de ar comprimido utilizada para enchimento do paraquedas. 

Possui uma válvula na sua extremidade, por onde o mergulhador controlará o enchimento do 

paraquedas, também possui uma válvula instalada na outra extremidade, por onde o supervisor libera 

o ar comprimido para o mergulhador utilizar; e 

  Cabo de purga – cabo que aciona uma válvula localizada no topo do paraquedas, retirando 

o ar do seu interior.  

3 – Sobre o planejamento da operação de mergulho utilizando paraquedas na flutuação do 

spool “z”, não houve um briefing e/ou Diálogo Diário de Segurança (DDS) com os mergulhadores no 

início da operação de mergulho. O DDS é empregado pelas empresas de mergulho profissional e faz 

parte dos preceitos amplamente empregados no mergulho profissional. Na oportunidade, os 

mergulhadores teriam acesso aos detalhes da operação de flutuação, os riscos envolvidos e os meios 

corretos para mitigá-los. Ainda sobre o planejamento para utilização de paraquedas, a empresa de 

mergulho não forneceu aos investigadores, documentação que comprovasse a existência de um 

planejamento mais detalhado (quantidade/capacidade dos paraquedas que seriam utilizados, os 

pontos de fixação desses paraquedas, quantidade de tirfors, locais de fixação das cintas de segurança 

e dos tirfors). Os únicos documentos referentes a faina de reflutuação e reposicionamento do spool “z” 

apresentados aos peritos foram o Memorial Descritivo da Petrobras (informações mínimas 

necessárias) e a Análise de Segurança da Tarefa nº 098/2018 (, que na relação de nomes/assinaturas 

das pessoas que tiveram ciência desse documento, não foi constatado o nome de nenhum 

mergulhador que realizaria a operação. Também ficou evidente, analisando as gravações de 

vídeo/som que, no início do mergulho número 2046 (acidente), os mergulhadores 1 e 2 não sabiam a 

quantidade exata de cintas de segurança (dispositivo de segurança) e tirfors (aparelho de força) 

instalados no spool “z”, informações de vital importância para o bom desempenho do mergulho e 

segurança dos mergulhadores; 

4 – Na relação de procedimentos de mergulho da empresa de mergulho, existe o 

Procedimento para Procedimentos para a utilização de paraquedas MOP-PRO-214 (Anexo B) e, de 

acordo com o item 7 (Boas práticas) desse procedimento, toda operação com uso de paraquedas deve 

ser precedida de um Diálogo pré-tarefa (DDQSSMS) e uma Análise Preliminar de Risco (APR), onde 

devem ser contemplados riscos envolvidos com flutuação de equipamentos submersos e 

movimentações de cargas submersas, deixando claro para toda a equipe (inclusive mergulhadores), 

todos os riscos envolvidos e os meios corretos para mitigá-los; 



[Marinha do Brasil – Diretoria de Portos e Costas  

           Superintendência de Segurança do Tráfego Aquaviário  
                                             Departamento de Inquéritos e Investigações de Acidentes de Navegação                                                                     

Acidente fatal de mergulhador no N/M “WYATT CANDIES” 
                                                                                                           Relatório de Investigação de Segurança Marítima 

 

26 

 

 

 

5 – Para realização dos trabalhos subaquáticos foi pressurizada uma equipe de 

mergulhadores saturados na profundidade de 159 metros (nível de vida) no sistema hiperbárico 

(conjunto de câmaras hiperbáricas) instalado a bordo do DSV “WAYTT CANDIES”. O nível de vida é 

profundidade na qual os mergulhadores desceriam pelo sino de mergulho até o local do trabalho que 

estava na profundidade de 172 metros; 

 6 – Em certo momento do mergulho número 2046, o operador do ROV alertou o supervisor 

que uma extremidade do spool “z” encontrava-se elevada. Nessa ocasião, o supervisor solicitou ao 

mergulhador 2 abaixar e colocar uma cinta de segurança nessa extremidade. Porém, após diálogo 

entre o supervisor e mergulhador 2 e, confirmado que essa extremidade encontrava-se estabilizada, o 

mergulhador 2 apenas aliviou, através do cabo de purga, o ar do interior do paraquedas instalado, 

abaixando a peça próximo ao leito marinho. Contudo, não foi instalada naquela ocasião a cinta de 

segurança na extremidade do spool “z”. O mergulhador realizou uma inspeção nos paraquedas dessa 

parte do spool  e verificou um ponto que precisava da instalação de novo paraquedas. O supervisor e 

o mergulhador 2 também verificaram que tinha um paraquedas de 5  ton  furado; 

7 – O mergulhador 2, por determinação do supervisor, deixou o paraquedas furado enchendo 

com a mangueira de ar amarrada em seu interior e sem o seu controle (Foto 22). O mergulhador 2 

ainda falou algo que não foi identificado no vídeo (um dos efeitos em se respirar misturas que 

contenham gás hélio em sua composição é que o mergulhador fica com a voz anazalada, mas, ainda 

assim, cumpriu a ordem. Após fixar a mangueira de ar no paraquedas, o mergulhador 2 foi instalar 

outro paraquedas no spool “z”, a uma distância aproximada de cinco metros do paraquedas que 

estava enchendo (Foto 23). O supervisor que estava no navio tinha, aparentemente, o controle de 

enchimento do paraquedas, porém, não podia acionar diretamente o cabo de purga (utilizado para 

aliviar o ar do interior do paraquedas), no caso de o paraquedas começar a subir. Situação que 

ocorreu em certo momento do mergulho, quando a peça começou a subir sem controle, arrastando o 

mergulhador 2 pelo umbilical que ficou preso entre o paraquedas e o spool “z” (Fotos 23 a 25); 
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FOTO 22 

Mergulhador 2 prendendo a mangueira de ar dentro do paraquedas por determinação do Supervisor. 

 

FOTO 23 

Mergulhador 2 instalando outro paraquedas, quando o spool começou a subir. 
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FOTO 24 

Tentativa do mergulhador 2, em chegar no paraquedas que começou a subir para acionar o cabo de 

purga. 

 

 FOTO 25 

       Mergulhador 2 puxa a mangueira de ar, mas não consegue acessar o cabo de purga. 

 

8 – A subida da peça deveria ser contida pelo dispositivo de segurança denominado “cinta de 

segurança”, utilizado para evitar uma subida descontrolada da estrutura que seria flutuada, porém, a 

cinta que prendia a extremidade sul do spool “z” foi removida durante o mergulho 2045 (antes do 

acidente) e não foi recolocada. A cinta deveria ter sido instalada na ocasião que o pessoal que operava 
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o ROV alertou o supervisor sobre a altura elevada dessa extremidade do spool “z”, e eles constataram 

que a mesma não existia nesse ponto;  

9 – Quando o mergulhador 2 foi pegar outro paraquedas que estava na cesta de ferramentas 

para instalá-lo na estrutura, passou por cima do spool “z” e, no seu retorno, passou novamente por 

cima da peça. Nessa ida e vinda, seu umbilical ficou enrolado no cabo de içamento do paraquedas, 

sem que ele e o supervisor reparassem. O formato da peça e a localização da cesta de ferramentas 

faziam, muitas vezes, os mergulhadores passarem por cima da estrutura; 

10 – Em relação a deixar ou não o paraquedas enchendo sem o controle do mergulhador, no 

procedimento para utilização de paraquedas MOP-PRO-214 da empresa de mergulho não existe 

nenhum item que destaque tal recomendação, no entanto, o procedimento preconizado nas Normas 

de Boas Condutas, Orientações e Recomendações para o Mergulho (IMCA D 016), Norma 

reconhecida internacionalmente e utilizada como referência na confecção do procedimento da 

empresa de mergulho,  recomenda no subitem 8.9 que “o paraquedas não deve ser deixado sem 

vigilância durante o enchimento”; 

11 – Cabe registrar que no mergulho anterior (2045) ao do acidente (2046), realizado no dia 2 

de agosto de 2018, uns dos mergulhadores, em uma manobra de enchimento de paraquedas por volta 

das 23h20 (gravação de vídeo do mergulho n° 2045), deixou a mangueira de ar presa no interior do 

paraquedas, permanecendo próximo a este. Na sequência, a estrutura começou a subir rapidamente, 

o mergulhador subiu na peça, retirou a mangueira de ar do paraquedas e retornou ao fundo, mas 

como não tinha acionado o cabo de purga, a estrutura ainda subiu aproximadamente uns 4 metros até 

parar o movimento de ascensão. Aparentemente, essa subida da peça foi contida pela cinta de 

segurança presa nessa extremidade do spool “z” e, como a altura da peça ficou relativamente baixa, o 

mergulhador teve condições de subir na peça através de seu umbilical, abaixando a estrutura através 

do cabo de purga. Outro ponto que merece destaque foi que seu umbilical também permaneceu por 

cima da peça, conforme ocorrido com o mergulhador 2. Esse episódio foi ignorado pelos 

coordenadores da operação em relação ao controle dos dispositivos de segurança e as ações 

mitigadoras para que outra situação de perigo não ocorresse. Conforme análise das gravações de 

vídeo/fonia do mergulho seguinte, em nenhum momento foi constatada alguma recomendação aos 

mergulhadores; 

12 – O mergulhador 2 foi quem percebeu a subida da peça e informou ao supervisor. No 

mesmo instante, o supervisor pediu para fecharem a válvula de ar comprimido no painel localizado a 

bordo do navio e solicitou ao mergulhador 2 aliviar o paraquedas que estava subindo. Porém, o 
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mergulhador não conseguiu chegar ao cabo de purga (utilizado para aliviar o ar do interior do 

paraquedas), e foi puxado pela peça em sua rápida ascensão. Nota-se, neste momento, o nervosismo 

do mergulhador 2, em solicitar constantemente para o ROV furar o paraquedas; 

13 – A peça parece ter se estabilizado e parado o movimento ascendente quando alcançou a 

profundidade aproximada de 145 metros (profundidade aproximada do ponto no qual o umbilical ficou 

preso na estrutura) (Foto 26); 

 

FOTO 26 

Momento em que o spool “Z” parou de subir, a peça estabilizou em torno de 145 metros. 

 

14 – Os limites para movimentações ascendentes padrão e excepcional para o nível de vida 

de 159 metros eram de 13 e 26 metros respectivamente, então, o mergulhador num movimento 

ascendente padrão poderia chegar aos 146 metros, sem ocasionar lesões por descompressão; 

    15 – A ação escolhida para abaixar o spool “z”, foi utilizar o ROV para abrir uma válvula esfera 

na parte de cima do paraquedas (Fotos 27 e 29). Nesse momento, a peça começou a descer sem 

controle e caiu em cima de uma válvula que se encontrava no fundo, esmagando o umbilical entre as 

duas peças de metal (Foto 31). Isso impediu por completo a passagem da mistura de mergulho HeO2 

para o mergulhador respirar. No momento que o umbilical do mergulhador 2 foi esmagado, ele, pela 

gravação de vídeo pronunciou “SLS” e chamou o mergulhador 1, que foi ao seu encontro para tentar 

socorrê-lo. O mergulhador 1 puxou o “cabo de acionamento” do SLS (aciona a válvula carretel, 

liberando os sacos pulmões e colocando o equipamento em circuito semifechado) e verificou a posição 

das válvulas de retorno do gás, mas a “válvula de interface do capacete” foi acionada pelo 
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mergulhador 2, que não conseguiu localizar o punho do cabo de acionamento do SLS para puxá-lo 

(observação: o punho de acionamento do SLS fica na altura da cintura); 

 

 

 

FOTO 27 

                 ROV principal                                                              

   FOTO 28 

               ROV secundário 
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FOTO 29 

FOTO 30 

 

Parte superior do paraquedas que subiu com o spool “Z”, apresentava furo e pode se vista a 

válvula que o RVO abriu para descer a peça. 
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FOTO 31 

       Registro do momento em que o umbilical fica preso entre o spool “Z” e uma válvula 

do sistema. 

 

16 – O SLS é um equipamento de emergência (utilizado pelos mergulhadores saturados, no 

caso de falta mistura HeO2 para o mergulhador respirar) de circuito semifechado (Rebreather) e seu 

acionamento segue alguns comandos que o mergulhador precisa realizar:  

- primeiramente, o mergulhador tem que acionar a “válvula da interface do capacete” e,  

- logo após, os “cabos de acionamento do SLS” deverão ser removidos, a fim de acionar a 

válvula carretel e principalmente, liberar a abertura dos dois pulmões externos, criando então volume 

respiratório suficiente para o mergulhador respirar em circuito semifechado.  

A não remoção dos cabos de acionamento imediatamente após o acionamento da válvula da 

interface do capacete causará consumo direto do gás de emergência em circuito aberto e não 

semifechado, como deveria ocorrer (manual do equipamento). Do momento em que o mergulhador 2 

pronuncia “SLS” na fonia até o instante que o mergulhador 1 puxa o cabo de acionamento, foram 

aproximados 50 segundos que o equipamento funcionou em circuito aberto, diminuindo o tempo de 

autonomia do equipamento, que estava estipulado por tabela em torno de 17 minutos para a pressão 

de carga de 220 bar (manual do equipamento – Foto 32), para uma autonomia aproximada de uns 3 

minutos; 

17 – O mergulhador 2 ainda tentou retornar para o sino de mergulho através do cabo de 

sarilho, porém sua subida foi interrompida devido ao aprisionamento do umbilical na estrutura, 

impedindo que tivesse um comprimento de umbilical suficiente para seu retorno ao sino e, após uma 

tentativa infrutífera, ele caiu do cabo de sarilho já inconsciente. Nesse momento o mergulhador 1 
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colocou a mangueira do pneufatômetro (nimo) dentro do capacete do 2, tentando oxigená-lo (Foto 33). 

Pela imagem de vídeo percebe-se que o mergulhador começou a convulsionar; 

FOTO 32 - Tabela de cálculo do tempo de duração da mistura HÉLIO-OXIGÊNIO: 
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FOTO 33 

   Mergulhador 1 colocando a mangueira do pneufatômetro (nimo) dentro do   capacete do mergulhador 2. 

 

18 – Quando o bellman recebeu ordens para sair do sino de mergulho e socorrer o 

mergulhador 2, a primeira ação tomada pelo supervisor foi solicitar que o bellman enchesse o 

paraquedas que anteriormente tinha sido esvaziado pelo ROV, mas na tentativa de suspender a 

estrutura e liberar o umbilical do mergulhador acidentado não obteve sucesso, devido ao 

esquecimento de ter que fechar a válvula esfera aberta anteriormente pelo ROV (válvula permanecia 

aberta). O bellman foi orientado a retornar ao sino de mergulho e pegar o arco de serra para cortar o 

umbilical do mergulhador 2. Ressalta-se que, o instrumento utilizado para corte do umbilical ficava 

dentro do sino, e o bellman não foi orientado a carregá-lo quando saiu do sino pela primeira vez, tendo 

que retornar ao sino novamente para pegá-lo, e que tal decisão gerou mais atraso no resgate; 

19 – Retornando do sino de mergulho, o bellman, em outra tentativa de liberar o umbilical do 

mergulhador 2, encontrava-se em cima da válvula ESDV-VES-MXL-001 iniciando o corte do umbilical 

do mergulhador 2 (Foto 34), que estava preso entre o spool e a válvula e, ao ser questionado se 

estava cortando o umbilical correto, não prosseguiu com o corte, se dirigiu ao outro umbilical, que era, 

na verdade, do mergulhador 1 e cortou parcialmente esse umbilical (cabos de fonia e mangueira de 

água quente) (Foto 35). Somente depois de ser alertado pelo mergulhador 1 é que o Bellman efetuou 

o corte do umbilical do mergulhador 2. O corte errado dos umbilicais ocorreu em virtude da 

proximidade dos umbilicais e de não haver distinção entre eles; 
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 FOTO 34                                                                     

  FOTO 35 
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  FOTO 36 

                                          Cabide do Umbilical                                

 FOTO 37 

                                                         Umbilical 

 

20 –  O tempo decorrido para o corte do umbilical foi de aproximadamente 30 minutos, e ao 

receber os primeiros socorros dos outros dois mergulhadores, o mergulhador 2 não apresentava sinais 

vitais. O corte do umbilical levou tempo demasiado, sendo determinante para a tentativa de 

reanimação do mergulhador 2. Apesar de ter recebido os primeiros socorros dos outros dois 

mergulhadores, já não apresentava sinais vitais; 

21 – Na relação de possíveis riscos ao mergulhador da Análise de Segurança da Tarefa nº 

098/2018 e também nos procedimentos de emergência contidos no Plano de Contingência (PC) da 

empresa de mergulho, não foi previsto o corte do umbilical, numa situação extrema, nem, a 
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obrigatoriedade de uma ferramenta que realizasse esse corte, na equipagem obrigatória do bellman;   

22 – Durante o resgate do mergulhador acidentado, percebem-se ações desencontradas da 

equipe de mergulho, ordens incorretas tomadas pelo supervisor (mandar o bellman encher um 

paraquedas para tentar liberar o umbilical preso em vez de mandar cortar esse umbilical), 

demonstrando que o treinamento realizado pela empresa de mergulho para situações de emergência 

envolvendo o mergulho foi realizado superficialmente; 

 23 – Não foi possível analisar os procedimentos realizados dentro do sino de mergulho devido à 

qualidade precária das imagens geradas pela câmera interna do sino; 

24 – Não foi possível verificar como ficou a estrutura posteriormente ao ocorrido, pois os 

investigadores não tiveram acesso às imagens do dispositivo de montagem do spool “z”, após o 

acidente; 

25 – Não foram identificadas avarias no capacete de recuperação de hélio Ultrajewel 601 e no 

equipamento de emergência SLS (equipamento de emergência), utilizados pelo mergulhador 2 que 

possam ter contribuído para o acidente; 

26 – A inexistência de um planejamento mais detalhado por parte da empresa de mergulho 

sobre a operação de flutuação. Entre os documentos apresentados, o memorial descritivo da 

Petrobras continha apenas informações básicas para a operação e, além disso, na análise de 

segurança da tarefa não foi constatada a ciência (assinatura/rubrica) dos mergulhadores no referido 

documento; e 

27 – A operação de reposicionamento do spool “z” previa o deslocamento da tubulação por uma 

distância considerável pelo leito marinho e, como a estrutura deveria estar presa por cintas de 

segurança e tirfors em pontos fixos no fundo, era previsto o reposicionamento desses elementos, 

conforme o deslocamento da peça. Sendo de vital importância a realização de um controle preciso no 

reposicionamento dos dispositivos de segurança durante todo o trajeto. Pelas imagens de vídeo, nota-

se que, no início da operação, no mergulho número 2044 existiam cintas de segurança nas 

extremidades, porém, já no início do mergulho número 2046, apenas uma extremidade possuía cinta.  

 

XII) Lições Preliminares Apreendidas e Conclusões: 

Após serem expressos e analisados os fatores que levaram ao óbito do mergulhador, 

observamos que a falta de controle, adestramento e a quebra de regras de segurança, mesmo para 

pessoas de experiência e tecnicamente reconhecidas, levam a acidentes fatais pela autoconfiança. 
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A manutenção dos itens de trabalho deve ser feita constantemente, mesmo que seja de 

propriedade de terceiros. Não se pode testar qualquer equipamento para uso em trabalhos de alto 

grau de risco e complexidade no momento da sua utilização, –disse-se: “é normal a troca de 

paraquedas furados por ocasião da sua instalação”– pois isto poderá gerar mudanças substanciais de 

atitudes no planejamento no local da operação e riscos desnecessários. 

As normas de segurança e orientações já prescritas sobre ações de mergulho devem ser 

criteriosamente cumpridas, obedecidas, para que seja evitado acidente de qualquer tipo. Nunca se 

deve deixar de verificar e de se adestrar periodicamente sobre a utilização dos equipamentos de 

segurança. 

O Comandante do navio, a empresa contratada para o mergulho e a empresa controladora das 

ações a serem empreendidas no mergulho devem trabalhar sempre em equipe, bem como, possuírem 

interação das tarefas executadas, as em andamento e as futuras em planejamento havendo, inclusive, 

debates, reuniões e trocas de informação para o conhecimento de todos a bordo. Torna-se inadequado 

qualquer atitude ou fato que fira as condições de trabalho em equipe. 

O trabalho em equipe tem que possuir uma ampla divulgação das ações em andamento de 

forma a se evitar fatos consumados e ações tempestivas por parte de todos os envolvidos. Ao ocorrer 

o acidente, este fato deveria ter sido comunicado imediatamente para todos de bordo de maneira a 

incrementar o grau de resposta ao atendimento de uma tempestiva ação de socorro para a 

salvaguarda da vida humana no mar. 

O acompanhamento psicológico, e a sua avaliação, de todos que trabalham na área de 

mergulho deve ser feito, sistematicamente, por um órgão qualificado e, também, com 

acompanhamento físico a bordo por pessoa especializada para que se evitem pânicos e descontroles 

quando em situações de risco. 

O CTS emitido pela Diretoria especializada, apesar de estar sendo cumprido, não impede que 

sejam ouvidos os que trabalham a bordo para que sejam identificadas todas as dificuldades do 

trabalho diário, bem como, não há impedimentos para que se acrescentem novas pessoas no CTS. 

Assim, podemos concluir que o acidente ocorreu devido a uma sequência de falhas de 

planejamento, coordenação e execução, que culminaram com a morte de um mergulhador em plena 

atividade de trabalho. 
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XIII) Recomendações de Segurança: 

 

 Seguir as regras já prescritas para segurança em mergulho de águas profundas. 

 Providenciar a inclusão na equipagem obrigatória do mergulhador, de uma ferramenta que 

possibilite o corte do umbilical de mergulho, no caso de uma situação de extrema necessidade. 

 Intensificar e registrar os adestramentos para os componentes da equipe de mergulho, 

abordando os procedimentos de mergulho e resgate de mergulhador inconsciente. 

 Providenciar a inclusão nos Planos de contingência de procedimento que atenda a necessidade 

de resgate de mergulhador incapacitado, com linhas de ação tomadas pela equipe de mergulho, 

até o corte do umbilical do mergulhador, no caso de extrema emergência. 

 

XIV) ANEXO: CARACTERÍSTICAS DO NAVIO 
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ANEXO: CARACTERÍSTICAS DO NAVIO 
 
 

 

Nome             WYATT  C A N D I E S  

Bandeira ESTADOS UNIDOS 

IMO:                     9620097 

IRJN:                      WDG5079 

Arqueação Bruta (AB):                          4770 

Local de Construção:           HOUMA- LOUJSIANA 

Ano de Construção: 2010 

Calado Máximo: 5,56 m 

Tipo de Navegação:           MAR ABERTO 

Tipo de Embarcação: APOIO MARITIMO SR 

Comprimento Total: 88,25 m 

Porte Bruto (TPB): 30
10 
t Velocidade Cruzeiro: 13,1 nós 

Armador:          OTTO CANDIES LLC 

Afretador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

retador: 

PETROLEO BRASILEIRO S.A- 
PETROBRAS 

Proprietário:             OTTO CANDIES LLC 

Operador: FAROL APOIO MARÍTIMO LTDA 
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Concessionário: ------------ 

Seguradora para 

Responsabilidade Civil 

por Danos Causados por 

Poluição por Oleo: 

 
         ACORD CORPORATION 

Seguradora do Navio:           ACORD CORPORATION 

Sociedade 

Classificadora do 

Navio: 

 
DET NORSKE VERITAS 

 

 

 

 

 

1. OBJETIVO 
 


