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LISTA DE 
ABREVIATURA

S 

 
BCSN - Bulk Carrier Safety Names 

CPES - Capitania dos Portos do Espírito 

Santo DDSMA - Diálogo de Segurança e 

Meio Ambiente DNV -  Det Norsk Veritas 

EEBD -  Emergency Escape Breathing  Device 

FIBRIA- Fibria Celulose SA 

Gases: 

CH4-Metano 

CO - Monóxido 

de Carbono C02 

- Dióxido de 

Carbono H2S -  

Ácido Sulfídrico 

02  - Oxigênio 

IMO -  lnternational Maritime  Organization 

IMSBC Code - lnternational  Maritime Solid Bulk Cargoes  Code 

ISAIM - Investigação de Segurança dos Acidentes e Incidentes  Marítimos 

ISM Code -  lnternational Safety Manegement  Code 

LEL- Limite  Inferior  de Explosividade 

MEPC -  Marine Environment Protection Commitee 

MMSI - Maritime Mobile 

Service ldentity MSC -  

Maritime Safety Commitee 

OGMO -  Órgão Gestor de 

Mão-de-obra 

PORTOCEL -  Portocel Terminal Especializado de Barra do Riacho SA 

SCBA- Self-Conteined Breathing Apparatus 

STCW 78 - lnternational Convention on Standards of Training  1978. 
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1 - 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. 

 
2 - Sinopse 

      O acidente ocorreu em 24/07/2018 a bordo do navio SEPETIBA BAY, durante a 

operação de descarga de toras de madeira, no Terminal de Portocel em Aracruz, 

ES. No decorrer da operação um operador de guindaste informou que havia um 

homem caído no fundo do Porão n2
• 1, o que motivou a entrada de três outros 

estivadores no porão, para prestar socorro à vítima. Essa iniciativa acabou por 

motivar a perda da consciência dos estivadores, tão logo chegavam ao fundo do 

compartimento, resultando no óbito de três deles e no mal estar de um outro que, 

no entanto, sobreviveu. Não ocorreu poluição hídrica. 

 
3 - Informações gerais 

A) Características da embarcação: 
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 Porto de Registro: Monróvia Bandeira: Libéria 

Tipo de Navio: Graneleiro 

IMO: 9496343 

MMSI: 636016208 

Número Oficial: 16208 

Armador: Norwest Navigation ES 

Operadores: Companhia de Navegação Nrsul  

Sociedade Classificadora: Det Norske  Veritas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Notação de Classe: 1A1 Ore Carrier ESP EO 

Quilha lançada: dezembro de 201O 

Entrega: 25 de junho de 2012 

Estaleiro: Samjin Shipbuilding Industries Co., Ltd., China 

Tonelagem bruta: 23.426 

Tonelagem líquida: 11.082  

Comprimento total: 180 m  

Boca: 30 m 

Pontal moldado: 14,7 m 

Guindastes:  4 x 35 T Mac Gregor 
1 

P&I Club: Assurance Foreningen Gard - Norway 

Carga: Madeiras em tora sem casca  

Quantidade: 19.052,2 toneladas 

Porto de embarque: Rio Grande, Brasil  

Porto de descarga: Portocell – Aracruz, Espírito Santo, Brasil/  

Embarcador: Fibria Celusose S/A  

Recebedor:  Fibria Celulose S/A 

Companhia identificada no Safety Management Certificate: Anglo EasternShip 

Management Limited -  23/F, 248 Queen's Road East Wanchai, Hong   Kong. 

Navio operando em condições normais previamente ao acidente, tendo sido inspecionado 

no Porto de Salvador em 15/05/2018, sem que fossem anotadas  deficiências. 

B) Documentos do N/M “ SEPETIBA BAY”: 

Todos os documentos estavam dentro da respectiva validade 

 
4- Dados do Local do Acidente 
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        O acidente ocorreu com o navio atracado ao Pier 102 do Terminal de  Portocel,  em  

Aracruz, Espírito Santo.  

 
                    Foto 2: Navio atracado ao Berço 102 de Portocel 
 
 

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

 
 

5 - Fatores Humanos e Tripulação: 

 
 

        A tripulação 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. O navio dispunha de              
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shíp/shore check Jíst1  para operações de carga e descarga, emitido pela Companhia,    e 

apresentou documentação comprovando que o havia cumprido em conjunto com o porto. 

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

 gerencial, à exceção  do Chefe de Máquinas,  que  se comunicava  em inglês.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

O navio apresentou seu último C/ass Survey Report, onde não foram registradas 

deficiências operacionais ou materiais relevantes. 

 

6 -  Cronológica sequência dos  acontecimentos 

- O navio atracou no berço 102 do Terminal Portuário de Portocel, Barra do Riacho, Espírito 

Santo, cerca de 16h00 do dia 21de julho/2018. 

- A operação de descarregamento do navio foi iniciada às 21hOO do dia 21 de julho e 

continuou, sem anormalidades, até o dia 24de julho, quando os seguintes fatos se 

sucederam: 

1) Entre 07h00 e 07h30 foi aberto o porão n21, onde ocorreu o acidente, e realizado seu 

controle atmosférico em três níveis diferentes, de acordo com os lançamentos no Log Deck 

Book do navio e com as informações do Chief Officer, incluindo a parte superior. As leituras 

foram consideradas normais (02 a 20,9%, CH4=0, H2S=0 e Limite Inferior de Explosividade 

(LEL)=O). 

2) A operação de descarregamento do porão foi iniciada às 08h00 e ocorreu sem 

anormalidades até as 12h20, quando o marinheiro de serviço do navio ouviu do operador 

de guindaste que um estivador estava caído no fundo do porão, sob a escada de acesso. 

3) Ao perceber que havia um estivador no fundo do porão, outro estivador, utilizando-se 

da escada de acesso pelo agulheiro, adentrou também ao porão, na tentativa de prestar 

socorro ao que se supunha fosse um ferido. Desmaiou em seguida, ficando, também, 

deitado no fundo do porão. 

4) O guindasteiro, que havia dado o sinal da queda do primeiro acidentado, também se 

dirigiu para o porão, utilizando o mesmo acesso, e desmaiou em seguida. 

5) Por último, outro estivador, que comporia o outro terço na operação de descarga, 

também adentrou ao porão, na tentativa de prestar socorro aos demais, tendo, também, 

desmaiado. 

6) Após a retirada dos acidentados do porão constatou-se que três deles estavam sem 

vida e um demonstrava sinais de recuperação. 
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) 

 
7 - Procedimentos  após o acidente 

      Após a disseminação da informação de homem caído no interior do porão,    a equipe de  

resgate do navio foi mobilizada  e dois tripulantes, portando  equipamento  de   proteção 
, ' 

respiratória , entraram no porão para prestar os primeiros socorros. Como os 

equipamentos  que  portavam  eram  de  uso  individual,  houve  a  necessidade  de  desc·er · 

manualmente equipamentos adicionais para atender os acidentados. Esses equipamentos 

não se encontravam nas proximidades do porão e foram trazidos do seu local de 

estocagem. 

      A seguinte sequência de fatos consta, nos registros de bordo, como tendo ocorrido: 

g) Às 12h27 estavam disponíveis nas proximidades do porão macas, ressuscitador, EEBD 

e Kits de primeiros socorros. 

h) Às  12h28  dois  tripulantes  entraram  no  porão,  vestindo  Se/f-Contained Breathing 

Apparatus (SCBA). 

i) Às 12h30 o material de salvamento foi introduzido no porão. 

j) Ás 12h32 um dos acidentados recebeu oxigênio e foi colocado na maca. 

k) Às 12h35 a equipe de salvamento de terra chegou a bordo e entrou no porão às 12h40 , 

sendo retirada a equipe de salvamento  do navio. Segundo as informações do    primeiro 

brigadista a entrar no porão munido de detectores de gases, logo no início da descida para o 

atendimento  da ocorrência,  os  sensores  alarmaram  e indicavam  um  nível  de oxigênio (0 2   

de 5% e nível de monóxido de carbono de 66 ppm, a cerca de 2 metros do fundo do porão, onde 

estavam os acidentados. Esse valor de saturação de 0 2 não é compatível com a existência da 

vida humana. 

1) Às 13h05 o primeiro acidentado foi retirado do porão e levado para uma ambulância. 

m) Às 13h20 o segundo acidentado foi retirado do porão, pela cesta, e transferido para 

uma outra ambulância. 

n) Às 13h32 o terceiro acidentado foi retirado, também pela cesta, e transferido para uma 

outra ambulância. 

       Esses acidentados foram conduzidos ao hospital apesar de já não apresentarem 

sinais vitais. 

o) O último acidentado foi retirado do porão, usando ainda a cesta, e transferido para uma 
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ambulância às 13h56. Este último apresentava condições de locomoção e foi 

acompanhado ao hospital para observação. 

p) Entre 14h00 e 15h00 o navio fez as comunicações formais à empresa Anglo-Eastern 

Ship Management Limited - AESM-HKG (lnternational Safety Management da 

embarcação), por telefone satélite e encaminhadas as mensagens de acompanhamento 

do evento. 

q) Neste ponto o Statement of Facts registra que a equipe de segurança do porto, na 

figura de seus engenheiros de segurança, embarcaram e verificaram a atmosfera dos 

porões nQ 1 e nQ 2, tendo considerado os valores encontrados como normais. 

r) Entre as 19h40 e 21h20 a Polícia Federal permaneceu a bordo, procedendo suas 

investigações iniciais. Quando de sua saída, determinaram o fechamento do porão para 

que fossem efetuadas medições atmosféricas no dia seguinte, mas recolheram o 

medidor de gases usados pelo navio na medição pela manhã. Tal iniciativa impediu que 

se verificasse a aferição dos medidores utilizados pelo navio. 

 
8 -  Consequências  do acidente 

Danos Pessoais - Três estivadores vieram a óbito  

Danos ambientais - Não houve 

Danos materiais - Não houve 
 

9 -  Exames Periciais 

       Foram realizadas as verificações de toda a documentação de bordo e do terminal 

afetas ao acidente, pelos IN da CPES. Foram, também, realizadas medições da atmosfera 

do porão nº 1 posteriormente ao acidente mas, como foi realizada com medidores 

diferentes do utilizado pelo navio antes do ocorrido, essas medições não foram 

consideradas neste relatório. Pode-se, apenas, afirmar que as medições efetuadas 

encontraram diferentes valores a cada medição de oxigênio e de C02 nos porões onde 

foram realizadas durante a perícia. Além disso, em se tratando de um mesmo porão, as 

medições realizadas em diferentes níveis também apresentaram valores diferentes. Tal 

constatação indica a fragilidade do método de medição utilizado pelo navio, que 

apresentou sempre o mesmo valor para todos os porões em todas as medições. 

        Os Laudos de Exame Cadavérico assinados pelo médico legista indicam como 

causa mortis imediata o edema pulmonar, para os três estivadores que vieram a óbito. 
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10 - Análise e Fatores Causais 

 

       Como citado anteriormente,  antes  da  operação  de  descarga,  o  navio  e  o  terminal 

preenchem um Check List, elaborado pela Companhia, que deve ser assinado por um 

representante de ambos. Esse documento contém um item que prevê que o 

monitoramento da atmosfera dos porões deve ser acordado entre o navio e o terminal. 

Dele consta a obrigatoriedade da verificação de um determinado valor de oxigênio e de 

metano nos porões, para permitir a entrada dos estivadores, mas não há o necessário 

detalhamento de como essa verificação deve ser conduzida. 

      O início da operação  de descarga  dos porões  segue  um procedimento  adotado   pelo 

Termina,l  onde o acesso à carga se dá pela boca dos porões,  usando  uma escada    de 

alumínio, para permitir o acesso dos estivadores ao topo das toras, cuja altura chega a 

cerca de 2 metros da tampa do porão. Isto pode ser visto na Foto a seguir informada 
 

 

           Foto 3: Arranjo das toras de madeira para o início do descarregamento 
 
 

      A função do estivador de porão, nesse tipo de operação de descarga, é prender o gancho \ 

dos guindastes nas pontas das eslingas de cabo de aço e correntes que já estão nos fardos 

das toras de madeira. Esses fardos, uma vez presos pelos ganchos, são içados pelos 

guindastes de bordo e descarregados no cais, sobre carretas. 
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      No dia 21/07 iniciou-se, às 22h00, a ventilação mecânica de todos os porões. Há que se 

notar que o lançamento desse evento é feito, inicialmente, como se a ventilação dos porões  

fosse  natural.  Uma correção, no  entanto,  risca  a palavra "natural"  e  insere a palavra 

"mechanica"l (mecânica,  em inglês)  no  Log Oeck  Book do navio.  Não se pode afirmar que 

a correção encontrada ocorreu antes ou depois da assinatura da página pelo comandante 

do navio. Durante a entrevista o Comandante informou que assinou o documento já com a 

correção encontrada. No entanto, não consta a sua assinatura sobre a correção, como seria 

de se esperar, tendo em vista a importância do fato relatado e posteriormente, corrigido. 

         Às 18h00 do dia 22 foi encerrada a ventilação mecânica de todos os porões. Neste 

lançamento da informação não há rasuras. 

        É importante ressaltar que no dia 23/07, se encontram os primeiros lançamentos 

referentes a  inspeções  no  interior  dos  porões.  O  nº  4,  aberto  e  inspecionado  às 

1Oh03, com checagem atmosférica com Oxigênio a 20,9% e ausência de outros gases, e os 

de números 2, 3 e 5, abertos e inspecionados às 18h30, também com Oxigênio a 20,9% e 

ausência de outros gases. Chama atenção a ausência de detalhamento das medições 

atmosféricas, apontando o número e níveis internos dos porões em que foram realizadas 

constando, apenas, a informação de que o nível de Oxigênio era de 20,9% em todos os 

quatro porões abertos e inspecionados. Tais detalhes motivaram a verificação pretérita de 

outros lançamentos no Log Book e foi verificado que TODOS os lançamentos de medição 

atmosférica desde 01/06/2018 (primeiro lançamento verificado), até a data do acidente, 

apresentavam mesmo valor de 20,9% de Oxigênio e ausência de outros gases. 

O porão nº 1 foi aberto às 07h25, do dia 24/07 e sua descarga teve início às 07h30, 

segundo lançamento efetuado pelo Imediado (Chief Officer), que também registra que 

foram efetuadas a inspeção e a medição atmosférica. Novamente aparecem os valores de 

20,9% de oxigênio e ausência de quaisquer outros gases. Também não constam desse 

lançamento detalhes quanto aos níveis onde foram realizadas as medições. Durante a 

entrevista o Chief Officer declarou que fez três medições, em três níveis diferentes, 

demonstrando o procedimento que teria executado. 

      Tal ausência de detalhes não é compatível com o Bu/k Carrier Safety Names (BCSN) da \f' 

carga (documento expedido pela Coordenação de Logística  da  FIBRIA ,  quando  do embarque  

da madeira  no  porto  de  Rio  Grande,  para a consignatária  (proprietária)  da carga, a própria 

FÍBRIA, com cópia para o navio transportador. Foi apresentada cópia do documento, mas com a 

assinatura datada de 17/08/2018, quase um mês após o acidente,, o que não permite determinar 
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se foi recebido com a carga, como deveria ter sido, ou apenas após o acidente. Deste 

documento consta as seguintes observações de segurança: 

"Hazard 

   These cargoes are liable to cause oxygen depletion and increase of carbon dioxide in the 

cargo space and adjacent spaces. These cargoes are non-combustible or have a low fire 

risk." 

Tradução livre: 

Perigo 

    Essas cargas são passíveis de causar depleção de oxigênio e aumento de dióxido de 

carbono  nos  espaços  de  carga  e  nos  espaços  adjacentes.  Essas  cargas  são  não 

combustíveis ou têm um baixo risco de incêndio. 

E mais: 

"Precautions 

    Entry of personnel into cargo and adjacent confined spaces sha/1 not be permitted until  

tests have been carried out and it has been established  that  the oxygen  levei  is 21 %.  /f 

this conditions not met, additional ventilation sha/1 be applied to the cargo hold or adjacent 

enc/osed spaces and remeasuring sha/1 be conducted after a suitab/e  interval." 

Tradução livre: 

Precauções. 

     A entrada de pessoas no local da carga ou em espaços confinados não deve ser 

permitida até que testes tenham sido feitos, garantindo que o nível de oxigênio seja de 

21%. Se essa condição não for encontrada, deve ser realizada ventilação adicional no 

porão ou espaços fechados adjacentes e novas medições devem ser realizadas , após um 

intervalo adequado. 

    Essas informações sobre o perigo da carga em questão também constam do 

lnternational Maritime Solid Bulk Cargoes Code - IMSBC CODE, onde se lê, na página 361, 

referente  às cargas de madeira em geral, o seguinte:  

"Hazard 

    These cargoes are liable to cause oxygen  depletion  and increase  of carbon dioxide in   the 

cargo spaces and adjacent spaces...".  

Tradução livre:
 
 

Perigo 
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    Essas cargas são passíveis de causar depleção de oxigênio e aumento de dióxido de 

carbono nos espaços de carga e nos espaços adjacentes. Ou seja, exatamente o contido 

no BCSN que, teria sido entregue ao comandante do navio. 

Desse mesmo código (IMSBC CODE) constam as seguintes orientações: "portanto, antes 

de embarcar, é essencial obter do embarcador a informação válida e atualizada das 

propriedades físicas e químicas das cargas apresentadas para embarque. O embarcador 

deverá fornecer a informação apropriada sobre a carga que será embarcada". 

      Também consta da Regra 2 do mesmo código, na informação sobre a carga, item 1, 

o seguinte: "O embarcador deverá prestar ao comandante ou a seu  representante,  a 

informação apropriada sobre a carga, com antecedência suficiente em relação ao 

carregamento, para permitir sejam tomadas as precauções que possam ser   necessárias 

para a estivagem apropriada e o transporte seguro da carga. Tal informação deve ser 

confirmada por escrito e pelos adequados documentos de transporte, antes do 

carregamento da carga do navio." 

            De fato, se essas informações não foram prestadas a tempo, uma ação de muita 

importância foi deixada em aberto. Por outro lado, mesmo sem essa informação, o navio 

poderia ter se socorrido no IMSBC CODE, para fazer frente aos riscos que a carga 

apresentava. 

            Na seção 3 do mesmo código encontramos as recomendações sobre a 

segurança do pessoal e do navio. Principalmente no item 3.2, que trata dos riscos de 

envenenamento, corrosão e asfixia. 

Transcrição dos itens: 

"3.1 Exigências gerais 

3.1.1  Antes  e  durante  o carregamento,  transporte  e  descarga  de  uma  carga  sólida  a 

granel, todas as precauções de segurança necessárias deverão ser observadas. 

3.1.2 .. . 

3.2 Riscos de envenenamento, corrosão e asfixia 

3.2.1 Algumas  cargas  sólidas a granel  são  suscetíveis  de oxidação,  o que  pode 

resultar na redução de oxigênio, emissão de gases ou fumaças tóxicas e auto 
 

aquecimento. Quando  essas cargas  forem  transportadas  deverá  ser dada a  devida 

atenção à proteção do pessoal e à necessidade de precauções especiais a serem 

tomadas antes do carregamento e após o descarregamento. 
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3.2.2 Deverá ser dada a devida atenção para o fato de que os espaços de carga e 

espaços adjacentes podem sofrer redução de oxigênio ou podem conter gases tóxicos ou 

asfixiantes, e que um espaço de carga ou tanque vazio que permaneceu fechado por certo 

tempo pode possuir oxigênio insuficiente para suportar a vida. 

3.2.3 Muitas cargas sólidas a granel são suscetíveis de causar redução de oxigênio em um 

espaço de carga ou tanque. Essas incluem, mas não apenas essas, a maioria dos produtos 

vegetais e florestais, metais ferrosos, concentrados de sulfatos metálicos e cargas de carvão. 

3.2.4 Antes de entrar num espaço confinado a bordo de um navio, procedimentos 

apropriados deverão ser seguidos...Deve-se levar em conta que, depois que um 

espaço ou tanque  tiver  sido  testado e de forma geral considerado  seguro para  

entrada,  

podem existir pequenas áreas onde o oxigênio é deficiente ou fumaças tóxicas ainda 

estão presentes. 

3.2.5 Quando transportando carga sólida a granel que é passível de emitir gases 

tóxicos, e/ou causar redução de oxigênio no espaço de carga, o(s) instrumento(s) 

apropriado(s) para a medição da concentração de gás e oxigênio no espaço de carga 

deverá(ão) estar disponível(eis). 

3.2.6 A entrada em emergência em um espaço de carga deverá ser feita somente por 

pessoal treinado, utilizando máscara autossustentada de respiração e roupa protetora, e 

sempre sob a supervisão de um funcionário responsável . 

      As observações até aqui apontadas indicam que o processo de verificação prévia da 

atividade de descarga apresenta dúvidas quanto à sua eficácia, tanto por conta da 

fragilidade dos registros das medições das condições atmosféricas dos porões, com 

repetições de valores incompatíveis com uma situação real, como pelo não cumprimento 

de uma metodologia para a execução dessas medições, pois não foram apresentadas 

orientações escritas detalhando esse procedimento. Enfatiza-se que todo esse processo 

é conduzido pelo navio, que informa ao terminal que o porão está livre para ser 

acessado pelos estivadores, tão logo o considere seguro do ponto de vista atmosférico, 

ou seja,  sem a presença de gases nocivos e com percentual de 02 dentro de valores 

compatíveis com a vida. 

       Por outro lado, as orientações recebidas  pelos  empregados  que operavam  dentro  

do porão durante o descarregamento não contemplam todos os riscos aos quais 
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estariam submetidos durante a atividade. Com efeito, durante o Diálogo de Segurança e 

Meio Ambiente (DDSMA) conduzido por funcionário do terminal portuário, os operários 

não · foram orientados quanto aos perigos de depleção de oxigênio no seu espaço de 

trabalho, nem sobre as situações nocivas a que, eventualmente, poderiam ser 

submetidos. Muito menos foram orientados para a situação de emergência como a que 

ocorreu, o que contribuiu para que, após o primeiro operário ter sofrido a queda e 

permanecido inconsciente no fundo do porão, outros três  operários  tenham  tentado  

resgatá-lo,  sem levar em conta nenhuma medida de segurança ou proteção. 

      Durante o DDSMA foram abordados, apenas, temas relativos à segurança da 

operação de descarregamento em si, como uso de equipamento de proteção, segurança 

da carga, controle da carga e cuidados na locomoção dentro do porão. 

       Durante sua entrevista, o responsável pelo DDSMA confirmou que não abordou 

nenhum assunto relacionado aos riscos ambientais existentes no porão, com relação ao 

possível baixo teor de oxigênio ou presença de gases, limitando-se a abordar assuntos 

de proteção e cuidado relativos ao manuseio da carga. Disse ainda, que, caso estivesse 

presente no momento do acidente, teria sido mais uma das vítimas, porque nunca ouvira 

falar da possibilidade daquele ambiente apresentar risco de vida para quem o acessasse 

sem a devida proteção respiratória. 

     Ao levarmos em conta as diversas recomendações contidas no IMSBC, fica claro que, 

mesmo no caso de um espaço de carga considerado seguro, a possibilidade de pequenas 

áreas com baixo nível de oxigênio obrigaria o seu acesso apenas para pessoal portando 

equipamentos que permitissem a detecção dessa situação de risco. Não lhes terem sido 

prestadas essas informações de perigo e não lhes terem sido proporcionados os 

equipamentos de proteção e alarme que lhes permitiriam manter-se seguros, elevou 

sobremaneira seu grau de vulnerabilidade, tornando-o crítico. 

    Foi constatada, também, a inexistência de equipamentos para socorro imediato em 

caso de acidente nas proximidades dos porões. Tais equipamentos foram trazidos pela 

brigada de socorristas que se deslocou da sede da empresa (FIBRIA), após a 

disseminação da informação do sinistro. 

    A queda do primeiro acidentado foi informada às 12h22. Com relação aos detalhes 

desse evento, o único relato de quem poderia ter visto a queda informa que o estivador 

descera pelas toras de madeira e teria tentado subir pela escada do agulheiro, mas não 
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teria conseguido, caindo de uma altura de cerca de 2 metros do fundo do porão. Essa 

versão carece de confirmação, não sendo descartada a hipótese de que o estivador 

tenha caído diretamente da pilha de toras para o fundo do porão. A posição em que o 

acidentado foi· encontrado dá credibilidade a versão da queda direta, tendo em vista a 

distância que o corpo se encontra da escada, bem como pelo fato de estar posicionado 

mais ao lado e não abaixo do acesso ao agulheiro. Em qualquer caso, não foi possível 

determinar se o acidentado caiu da escada ou da pilha de toras. 
 

 
                            Foto 4: Posição do acidentado logo após o acidente. 

  

       Os demais, que adentraram ao porão em sequência, o fizeram instintivamente, sem 

levar em conta nenhum procedimento de segurança, confirmando que não receberam 

nenhuma orientação para uma situação crítica, nem mesmo a mais simples. 

      Do que foi dito pode-se enumerar como Fatores Causais: 

a) A fragilidade do método de medição atmosférica dos porões de carga; 

b) A desinformação dos estivadores quanto aos perigos inerentes à carga; 

c) A proteção deficiente dos estivadores, em face do risco de redução de oxigênio no 

interior dos porões; 

d) A desinformação dos estivadores quanto aos procedimentos emergenciais no caso de 

acidentes 

e) O desconhecimento do condutor do DDSMA quanto aos riscos existentes no interior 
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dos porões; e 

f) A falta de rigor na condução do check list  entre o navio e o porto. 
 

11 - Lições Preliminares Aprendidas  e Conclusões 

       Do que foi apurado ao longo da investigação, algumas questões relacionadas com a 

segurança devem ser objeto de aprimoramento, principalmente no que diz respeito: 

a. ao adestramento dos estivadores para situações emergenciais; 

b. à necessidade de prover o trabalhador de todas as informações relativas ao 

seu ambiente de trabalho 

c. à necessidade de equipar a estiva com indicadores de risco atmosférico e de 

equipamentos capazes de minimizar, ou mesmo eliminar tais riscos; 

d. à necessidade de desenvolver uma cultura de prevenção que inclua todos os 

envolvidos na operação, não deixando apenas a cargo de um dos entes a 

verificação de todos os indicadores de risco, sem uma posterior checagem pelos 

demais envolvidos; 

e. A necessidade de aumentar o nível de supervisão durante essas operações. 

         Dos fatos apurados, dos registros encontrados e das entrevistas realizadas se 

pode concluir pela ocorrência de um acidente de graves proporções, no qual um 

conjunto de decisões equivocadas e medidas protetivas não adotadas acabaram por 

tornar mais danoso ainda. 

        Ao se atribuir a descida do primeiro estivador à sua própria iniciativa, sem que se 

preocupasse com a eventualidade de encontrar uma atmosfera hostil, ganha força a tese 

do desconhecimento dos riscos no seu ambiente de trabalho, o que poderia ser evitado 

com uma simples preleção antes do início da atividade. Se considerarmos que sua 

descida foi involuntária, uma queda no caso, a iniciativa dos demais de tentar o socorro 

sem aguardar o pessoal qualificado indica um adestramento falho em ambos os temas: 

procedimento a ser adotado em situação de emergência e conhecimento sobre o risco 

atmosférico no fundo do porão. 

      Os lançamentos repetitivos de valores de 02 e demais gases nos porões do navio 

apontam para a impressão de que tal atividade não recebia a bordo a importância 

devida (no caso de medições feitas sem método), ou mesmo de negligência deliberada 

(no caso de lançamentos efetuados sem a ocorrência de medição efetiva). 

        Ao trabalharem em ambiente de reconhecida hostilidade do ponto de vista 



20 

                                                                                                                              
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 no N/M “SEPETIBA BAY” 

                Relatório de Investigação de Segurança Marítima                                                                                                                                                                                      
 

 

atmosférico sem nenhuma proteção, quer de indicação de risco, quer de sua eliminação, 

os estivadores foram submetidos a uma condição de vulnerabilidade crítica. 

        Em suma, o acidente ocorreu em face do acesso de um estivador, voluntária ou 

involuntariamente, a um espaço dentro do porão onde não era do seu conhecimento a 

possibilidade de haver uma atmosfera incompatível com a vida e foi agravado pela falta 

de adestramento e de conhecimento dos demais que, na tentativa de socorrê-lo, 

adentraram ao porão sem proteção e sem aguardar a chegada do pessoal treinado para 

emergências. 

 
12 -  Recomendações  de Segurança 

 

A)      Dotar o pessoal do OGMO de equipamentos de detecção e monitoramento da 

atmosfera, quando em operação de carga ou descarga de madeira nos porões das 

embarcações que transportam esse tipo de carga (terminal); 

 B)     Realizar análise de risco quanto ao uso contínuo de equipamento de respiração 

autônoma durante todo o período em que os estivadores estiverem dentro de um porão 

descarregando  ou carregando madeira, considerando  as vantagens protetivas em  face 

das limitações de movimento decorrentes do uso desses acessórios (terminal); 

 C)     Efetuar treinamento com o pessoal do OGMO quanto à utilização desses equipamentos,
 

mantendo registro desses treinamentos; 

 D)     Prover, antes do início dessas tarefas, informações amplas sobre os riscos da 

carga, não só os relativos ao seu manuseio e estiva, como os afetos as alterações 

atmosféricas que essa carga pode promover (terminal); 

 E)     Melhorar o Check List de início de operação de carga e descarga de madeira, 

detalhando o método de realização das medições atmosféricas, determinando o número 

de repetições, em quantos níveis devem ser feitas, seu lançamento detalhado no Log 

Deck Book e, principalmente, determinando a dupla checagem dos resultados obtidos, 

através do acompanhamento da atividade no navio por pessoal do termina,l de maneira a 

garantir a correção dos valores encontrados (companhia e terminal); 

  F)   Manter vigilância próxima à entrada dos porões, por pessoal portando 

equipamentos de respiração autônoma, para si e para um possível acidentado, com 

treinamento adequado para atender as emergências durante as operações de carga e 

descarga de madeira. 
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CARACTERÍSTICAS DO N/M “SEPETIBA BAY” 

 

Porto de Registro: Monróvia 

 Bandeira: Libéria 

Tipo de Navio: Graneleiro 

IMO: 9496343 

MMSI: 636016208 

Número Oficial: 16208 

Armador: Norwest Navigation ES 

Operadores: Companhia de Navegação Norsul  

Sociedade Classificadora: Det Norske  Veritas 

Notação de Classe: 1A1 Ore Carrier ESP EO  

Quilha lançada: dezembro de 201O 

Entrega: 25 de junho de 2012 

Estaleiro: Samjin Shipbuilding Industries Co., Ltd., China  

Tonelagem bruta: 23.426 

Tonelagem líquida: 11.082  

Comprimento total: 180 m  

Boca: 30 m 

Pontal moldado: 14,7 m 

Guindastes:  4 x 35 T Mac Gregor 
1 

P&I Club: Assurance Foreningen Gard - Norway 


