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LISTA DE ABREVIATURAS 
 
CPES – Capitania dos Portos do Espírito Santo 

DML - Departamento de Medicina Legal 

LR – Lloyd Register 

IMO – International Maritime Organization 

IN – Inspetor Naval 

ISAIM - Investigação de Segurança dos Acidentes e Incidentes Marítimos 

ISM Code – International Safety Management Code 

LMC – Lloyd Machinery Certificate 

MEPC – Marine Environment Protection Commitee 

MMSI – Maritime Mobile Service Identity 

MSC – Maritime Safety Commitee 

OGMO – Órgão Gestor de Mão-de-obra 

SCBA - Self-Conteined Breathing Apparatus 

STCW 78 - International Convention on Standards of Training 1978. 

UMS – Unattended Machinery Spaces 
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I - Introdução 

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

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

de impedir que no futuro ocorram acidentes marítimos semelhantes, a Capitania dos 

Portos do Espírito Santo (CPES) 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 CPES 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 

Circunstâncias do acidente: 

       O acidente ocorreu em 10/01/2019 a bordo do navio DA TAI, durante a operação de 

abertura do Porão nº. 1, no Cais Comercial de Vitória, ES. A operação consistia no 

empilhamento lateral dos pontões da cobertura do porão. O içamento desses pontões era 

feito por um guindaste, enquanto o talingamento e destalingamento dos cabos de aço no 

pontão eram realizados por dois tripulantes. No decorrer da operação ocorreu o içamento 

de um pontão, sobre o qual se encontravam os dois tripulantes, antes que houvesse 

ocorrido o destalingamento total dos cabos (um dos lados do pontão continuava com as 

manilhas talingadas – Foto 2). Com o içamento de apenas uma das extremidades do 

pontão, os tripulantes sofreram queda, sendo que um deles conseguiu saltar para outro 

pontão já estivado, sofrendo fratura na perna e o outro caiu diretamente para o fundo do 

porão, vindo a óbito. 
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Foto 2– Pontão com apenas uma das manilhas dos cabos talingada III – 

III -  Informações gerais 

Características da embarcação:  

Porto de Registro: Hong Kong 

Bandeira: Hong Kong 

Call Sign: VRMA5 

Tipo de Navio: NM de Carga geral 

IMO: 9608386 

MMSI: 447592600 

Número Oficial: HK-3819 

Armador:  COSCO  (HK)  INVESTMENT  &  DEVELOPMENT  Co.,  Ltd.  RM  1301,  13/F, 

Nandao Commercial Building, 359-361 Queens Road Central, Hong Kong. 

Sociedade Classificadora: Lloyd Register – LR 9608386 

Notação de Classe: LMC, UMS 
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Batimento da quilha: 23/12/2011 

Entrega: 11/09/2013 

Estaleiro: Nantong Cosco Khi Ship Engineering Co., Ltd. 

Tonelagem bruta: 22566 

Tonelagem líquida: 9788 

Comprimento total: 179,50 

Boca: 28 m 

Guindastes: 2 x 350 MT e 1 x 100MT 

P&I Club: West of England Ship Owner Mutual Insurance Association (Luxemburgo) – Nº. 

396930 – Validade: 08/02/2019 

Companhia identificada no Safety Management Certificate: COSCO Shipping Specialized 

Carriers Co., Ltd. - Kangsheng Bldg., 282 Donjiang Ave., proctetive Tariff Zone, Guangzhou, 

China 

      Navio operando em condições normais, tendo sido inspecionado no porto de San 

Antonio, Argentina, em 04/12/2018 (cerca de um mês antes do acidente), sem que 

fossem anotadas deficiências. 

 
IV - Dados do Local do Acidente 

     Berço 102 do Cais Comercial de Vitória, Estado do Espírito Santo, Latitude 20º07` SUL e 

040º20` OESTE. 

 As condições ambientais eram normais, sem nenhuma observação digna de nota. 

 
V - Fatores Humanos e Tripulação: 

Lista de Pessoal embarcado no DA TAI: 

CREW LIST 

  FUNÇÃO NASCIMENTO  EMBARQUE PASSAPORTE  

01  Comandante 27/NOV/74  30/AGO/18   

02  P.C. 03/ABR/61  18/MAI/18   

03  Imediato 19/SET/74  29/AGO/18   

04  2º Oficial 16/FEV/77  01/JUN/18   

05  3º Oficial 14/FEV/88  30/MAI/18   

06  Contramestre 18/MAR/75  29/AGO/18   
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07  Carpinteiro 06/JUL/85  29/AGO/18   

08  Marinheiro 04/SET/91  18/AGO/18   

09  Marinheiro 25/SET/85  18/AGO/18   

10  Marinheiro 20/OUT/79  30/AGO/18   

11  Marinheiro 10/AGO/89  01/JUN/18   

12  Marinheiro 25/JAN/73  29/AGO/18   

13  CheMaq 13/AGO/73  18/MAI/18   

14  2º Maq 05/JAN/78  30/MAI/18   

15  3º Maq 28/FEV/86  30/AGO/18   

16  4º Maq 24/OUT/89  30/AGO/18   

17  Eletricista 15/SET/88  18/MAI/18   

18  Marinheiro 17/MAR/85  18/MAI/18   

19  Marinheiro 12/OUT/85  29/AGO/18   

20  Marinheiro 19/NOV/75  01/JUN/18   

21  Cozinheiro 08/NOV/89  30/MAI/18   

22  Taifeiro 14/ABR/84  18/MAI/18   

 
 

    A tripulação de 22 marítimos atendia aos requisitos do STCW/78, em quantidade e 

qualidade. Os registros de horas de descanso não apontavam para um período de 

trabalho que pudesse motivar fadiga excessiva. As acomodações do navio se 

encontravam em boas condições de conforto, higiene e iluminação e não foram 

encontrados indícios de substâncias ilegais a bordo. 

    Havia registros do cumprimento do Manual de Gerenciamento de Segurança, com 

realização de treinamentos e exercícios de familiarização com fainas de abandono, 

combate a incêndio, navegação pela máquina do leme e outros. Não foi apresentado, no 

entanto, uma lista de verificação relativa à tarefa de abertura dos porões (durante a qual 

ocorreu o acidente). 

     Os idiomas de trabalho eram o mandarim e o inglês, falados pelos tripulantes em 

função gerencial. Os demais tripulantes se comunicavam, apenas, em mandarim. 

      O navio apresentou seu último Class Survey Report, onde não foram registradas 

deficiências operacionais ou materiais relevantes. 
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Lista do pessoal de alguma forma envolvido no incidente: 

 Comandante do navio.  

 Imediato do navio. 

 Segundo Oficial de Náutica., Contramestre do navio. 

 Carpinteiro (Guindasteiro no momento do acidente). 

 

 

VI – Sequência dos acontecimentos 

- O navio atracou no berço 102 do cais comercial de Vitória, ES, logo após o meio dia de 

10 de janeiro de 2019. 

- A operação de abertura do porão número um foi iniciada cerca de 16H00 e ocorreu sem 

anormalidades até cerca de 16H50, quando ocorreu o acidente. 

- A operação de abertura do porão consiste na retirada dos pontões que ficam 

imediatamente sob a tampa e deveriam ser estivados na parte alta lateral do porão (ver 

foto 2). Nessa operação os pontões são retirados e colocados um sobre o outro. 

- No momento da retirada do pontão de número cinco apenas três das quatro manilhas 

que o mantinham talingado aos cabos do guindaste foram destalingadas. 

- O pontão, dessa forma, continuou preso ao guindaste apenas por um dos quatro 

vértices. 

- Nesse momento, o guindasteiro iniciou o içamento dos cabos do guindaste, sem 

perceber que um dos cabos continuava preso ao pontão. 

- O contramestre, que portava o rádio de comunicação com o guindasteiro, relatou ter 

tentado interromper o içamento, mas houve falha no rádio de comunicação. 

- Encontravam-se, ainda, sobre o pontão, dois tripulantes que se desequilibraram com o 

içamento inesperado. Um deles pulou para o pontão já estivado abaixo, fraturando a 

perna, e o outro caiu diretamente no fundo do porão, vindo a falecer. 

 
VII - Procedimentos após o acidente 

     Após a ocorrência foram prestados os primeiros socorros ao acidentado, inicialmente 

pelo pessoal de bordo e, depois, com a chegada do atendimento de emergência municipal. 
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     Logo em seguida foi feita a sua remoção para um hospital local, onde foi medicado e 

retornou para o navio. 

     Quanto à vítima fatal, permaneceu no interior do porão, tendo em vista que não foram 

encontrados sinais vitais logo à primeira verificação realizada pelo pessoal de bordo. Em 

seguida chegaram a bordo as autoridades policiais para as providências legais e o corpo 

foi removido para o Departamento de Medicina Legal (DML) do estado, onde foi feito a 

necrópsia e constatada a morte por politraumatismo. 

 
VIII – Consequências do acidente 

Danos Pessoais – Um ferido e um morto 

Danos ambientais – Não houve 

Danos materiais – Não houve 

 
 

IX – Perícias realizadas 

     Foi verificada toda a documentação de bordo afeta ao acidente pelos investigadores. 

Foram, também, realizadas inspeções, tanto no local do acidente, quanto na cabine do 

guindasteiro e nos equipamentos de comunicação utilizados durante a operação. Foram, 

também, colhidos depoimentos em entrevistas com os envolvidos, muito prejudicadas 

porque, apenas o comandante e o imediato conseguiam se comunicar em inglês. Para a 

entrevista com o acidentado e o guindasteiro foi feita uma triangulação usando, ora o 

representante do P&I, ora o imediato em apoio. 

       Do que se pode constatar restou que havia ruído excessivo dentro da cabine do 

guindaste, estando este em operação, e que o guindasteiro não possuía visão de todo o 

ambiente da faina, conseguindo, apenas, controle visual de um dos bordos. Constatou-

se, ainda, a inexistência de registros de preparação da faina, como instruções para os 

envolvidos, análise dos riscos ou permissão de trabalho. Também, os acidentados não 

faziam uso de cinto de segurança, apesar de o trabalho ser realizado a mais de 10 

metros de altura. 

 
X - Análise dos Fatores Causais 

        A função do tripulante, nesse tipo de operação, é a de talingar/destalingar os cabos 

do guindaste das quatro extremidades dos pontões. Os tripulantes, nesse caso,     fazem    
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duas   operações: talingam os cabos do guindaste aos pontões que serão removidos 

e destalingam os mesmos cabos após a estivagem dos pontões retirados. A cada 

operação o guindasteiro direciona o guindaste para uma posição acima do pontão a 

ser retirado, procede seu içamento, após receber o pronto da fixação dos olhais, 

movimenta o pontão até sua posição final e iça os cabos do guindaste, para nova 

operação, após receber a informação de que os cabos não estão mais presos aos 

olhais do pontão. As ordens de içar os cabos era dada pelo contramestre através de 

um rádio portátil. 

 
Fatores causais identificados: 

Falta de supervisão e análise dos riscos envolvidos – O trabalho estava sendo 

realizado sem a supervisão de um oficial responsável ou de um marítimo experiente e 

não ocorreu a transmissão prévia das instruções pertinentes para os envolvidos, nem 

houve quem lhes chamasse a atenção para os possíveis riscos a que estariam 

expostos durante a faina. 

Coordenação deficiente – Com a ausência de uma indicação específica de alguém 

para estar incumbido das principais responsabilidades sobre as manobras que seriam 

executadas, não houve a certificação prévia de que dispositivos de segurança 

suficientes estavam corretamente posicionados, de que os riscos possíveis de perigo 

estivessem claramente identificados e que todas as precauções tinham sido tomadas 

para prevenir lesões causadas por eventuais acidentes. 

Comunicação deficiente – Os equipamentos de comunicação não foram 

inspecionados  e testados por um oficial responsável antes da faina. Em face da falta 

de coordenação prévia da faina, não foram estabelecidas as frases padrão ou mesmo 

uma forma de se confirmar as ordens recebidas, em caso de dúvidas no 

entendimento. 

Falta de equipamento de segurança – Os tripulantes executavam trabalho em 

altura sem portar cinto de segurança. 

Visibilidade deficiente do guindasteiro – O operador do guindaste não trabalhava 

com completa visibilidade de todos os envolvidos na faina, ficando sem contato 

visual dos tripulantes sobre os pontões, durante sua movimentação para 

talingar/destalingar os cabos de aço. Não visão direta sobre o entorno do local da 
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operação, conseguindo, apenas, ver um dos bordos do porão. 

 

X - Lições Preliminares Aprendidas e Conclusões 

Análise dos riscos envolvidos - Os trabalhos a bordo não foram realizados com a 

supervisão de um oficial responsável ou de um marítimo experiente que se 

encarregaria das instruções pertinentes para a tripulação, além de chamar-lhes a 

atenção para os possíveis riscos a que estão expostos, associados às operações. 

Coordenação – O oficial incumbido das principais responsabilidades sobre as 

manobras com cargas não se certificou de que todos os dispositivos de segurança 

estavam corretamente posicionados, que todos os riscos possíveis de perigo 

estavam claramente identificados e que todas as precauções foram tomadas para 

prevenir lesões causadas por eventuais acidentes, em qualquer pessoa trabalhando 

a bordo da embarcação. 

Comunicação – Os equipamentos não foram inspecionados por um oficial 

responsável antes e depois da sua utilização. Além disso, as comunicações não 

foram testadas no ambiente em que serão utilizadas, ou seja, caso as 

circunstâncias ambientais possam ter influência na qualidade das comunicações, 

isso tem que ser levado em conta, inclusive para que se possam estabelecer 

alternativas. 

Equipamentos de segurança – O comandante e os oficiais do navio não se 

certificaram de que a tripulação tem conhecimento sobre qualquer carga ou operação 

perigosa e que dispõe dos equipamentos de proteção adequados, os quais devem 

ser providenciados para uso dos marítimos antes do início das manobras de carga. 

Visibilidade do guindasteiro – Os operadores dos guindastes não trabalharam com 

visibilidade ampla e limpa. Se isso não é possível, uma pessoa, atuando como 

sinalizador, deve ser posicionada em local perfeitamente visível para o operador do 

equipamento e para o pessoal da área do trabalho, no campo visual de todos. 

 
XI -  Recomendações de Segurança 
 

1) Antes dos trabalhos a bordo serem iniciados, deverá ser realizada a divulgação das 

instruções de segurança sob a supervisão de um oficial responsável ou de um 

marítimo experiente;   

2)  O oficial incumbido das principais responsabilidades sobre as manobras com 
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cargas deve certificar-se de que todos os dispositivos de segurança estão 

corretamente posicionados; 

3) Os equipamentos devem ser inspecionados pelo oficial responsável antes e depois 

da sua utilização. Além disso, as comunicações devem ser testadas com 

antecedência no ambiente em que serão utilizadas; 

4) Os operadores dos guindastes devem trabalhar com visibilidade ampla e limpa. Se 

isso não for possível, uma pessoa, atuando como sinalizador, deve ser posicionada 

em local perfeitamente visível para todos os envolvidos na manobra dos materiais; 

5)  Por ser elemento de fundamental importância para garantir que o operador do 

guindaste seja informado de qualquer anormalidade que envolva o entorno do local 

das operações, o sinaleiro deve ser objeto de um briefing detalhado, devendo 

combinar previamente  com o operador todos os sinais que serão utilizados durante 

a faina. A definição do seu posicionamento deve ser bem analisada, levando-se em 

consideração o tipo de operação, da carga e as restrições de comunicação 

esperadas, inclusive quanto ao aspecto da visibilidade. Deverá estar posicionado 

em local seguro e onde o operador do guindaste possa vê-lo perfeitamente, sob 

qualquer hipótese (chuva, neblina, período noturno, contra luz solar intensa, etc.) 

 

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

              ANEXO: Características do NM “DA TAI” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

                                                                                                                                                                                                            
.                                                                                                                                         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 tripulante do N/M “DA TAI” 
                                                                                                                                         Relatório de Investigação de Segurança Marítima 

 

  
 
 

CARACTERÍSTICAS DO  NM ”DA TAI”  

 

Porto de Registro: Hong Kong 

Bandeira: Hong Kong 

Call Sign: VRMA5 

Tipo de Navio: NM de Carga geral 

IMO: 9608386 

MMSI: 447592600 

Número Oficial: HK-3819 

Armador:  COSCO  (HK)  INVESTMENT  &  DEVELOPMENT  Co.,  Ltd.  RM  1301,  13/F, 

Nandao Commercial Building, 359-361 Queens Road Central, Hong Kong. 

Sociedade Classificadora: Lloyd Register – LR 9608386 

Notação de Classe: LMC, UMS 

Batimento da quilha: 23/12/2011 

Entrega: 11/09/2013 

Estaleiro: Nantong Cosco Khi Ship Engineering Co., Ltd. 

Tonelagem bruta: 22566 

Tonelagem líquida: 9788 

Comprimento total: 179,50 

Boca: 28 m 

Guindastes: 2 x 350 MT e 1 x 100MT 

P&I Club: West of England Ship Owner Mutual Insurance Association (Luxemburgo) – Nº. 

396930 – Validade: 08/02/2019 

Carga: Em lastro 

Companhia identificada no Safety Management Certificate: COSCO Shipping Specialized 

Carriers Co., Ltd. - Kangsheng Bldg., 282 Donjiang Ave., proctetive Tariff Zone, 

Guangzhou, China 

 

********** 


