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I- LISTA DE ABREVIATURAS  
 
AGM - Agência Marítima  
AMB - Autoridade Marítima Brasileira  
AP – Estado do Amapá 
BT – Barcaça Tanque 
CFM – Chefe de Máquinas 
CNPJ- Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
CÓDIGO DE INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES - Código de Normas Internacionais e Práticas 

Recomendadas para uma Investigação de Segurança de Um Acidente Marítimo, ou de Um 

Incidente Marítimo – Código de Investigação de Acidentes, da IMO.  
CPAOR - Capitania dos Portos da Amazônia Oriental  
CTS - Cartão de Tripulação de Segurança  
COMTE- Comandante 
DHN - Diretoria de Hidrografia e Navegação  
DPC – Diretoria de Portos e Costas  
DPEM - Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Embarcações ou suas Cargas  

PA – Estado do Pará  
IML – Instituto Médico Legal 
IMO -  Organização Marítima Internacional  
ISM Code - Código Internacional de Gerenciamento da Segurança  
IAFN- Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação 
MNM – Marinheiro de Máquinas 
MOM – Moço de Máquinas 
NM – Navio Mercante  
NORMAM - Norma da Autoridade Marítima 
NPCP - Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental  
PSC – Port State Control 
RM – Rebocador a Motor 
Seguro DPEM - Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Embarcações ou suas 
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Cargas  
SOLAS - Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar  
STCW 78 - Convenção Internacional sobre Normas de Treinamento de Marítimos, Expedição 

de Certificados e Serviços de Quarto, 1978  
VHF – Very High Frequency 
1ºGMAF – Primeiro Grupamento Marítimo Fluvial 
2OM – Segundo Oficial de Máquinas 
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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 impedir que no futuro 

ocorram acidentes e/ou incidentes marítimos semelhantes, a Capitania dos Portos da Amazônia 

Oriental (CPAOR) realizou a presente Investigação de Segurança de Acidentes e Incidentes 

Marítimos (ISAIM), em cumprimento ao disposto no Código de Investigação de Acidentes 

Marítimos, da Organização Marítima Internacional (OMI), adotado pela Resolução MSC. 255(84).  

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

 

III– SINOPSE  

 

       Às 20:35 horas do dia 25 de julho de 2014 o NM “LISA”, procedente do porto de Santana, 

Estado do Amapá, nº IMO 9384174, bandeira Holandesa, Indicativo de Chamada PCTI, Tipo carga 

geral, carregado com cavaco de madeira, calado de 7 metros, pertencente à empresa de navegação 

Lisa Shipping BV, fundeou nas coordenadas geográficas Latitude 01°27.3 SUL e Longitude 

048°31.8 OESTE, posição localizada no Canal do Minas Gerais, baía do Guajará, porto de Belém, 

município de Belém, Estado do Pará, próximo a margem da Ilha das Onças, área de navegação 

interior, profundidade média de 12 metros (carta de navegação DHN n° 320).  

        Após o fundeio, às 21:37 horas, o comboio composto pelo RM “MONTE DOURADO IV” e a 

BT “FLEXAL” atracou por boreste do NM para operação de transferência de 155 toneladas de óleo 

combustível MF-380 e conectou o mangote de abastecimento. Às 23:00 horas ocorreu o início da 

operação de abastecimento, sendo coordenada pelo CFM do NM “LISA”. Às 01:15 horas do dia 26 

de julho de 2014 terminou do abastecimento. Às 01:28 horas o COMTE do NM “LISA” desceu do 
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passadiço até o convés principal para verificar o andamento do abastecimento, onde encontrou o 

CFM, seus auxiliares e o representante da AGM do NM.  

      Às 01:30 horas o CFM do NM foi a bordo do RM para assinatura da documentação do 

abastecimento; como não havia almofada a bordo do RM compatível com o carimbo do CFM do 

NM, o mesmo retornou para bordo do NM.  Às 01:39 horas foi desconectado o mangote de 

abastecimento. Às 02:10 horas o 2OM do NM encontrou com o CFM do NM no convés principal 

próximo das acomodações. 

     Às 02:15 horas o COMTE do RM foi a bordo do NM a procura do CFM, pois o mesmo não 

havia retornado para assinatura da documentação. Também às 02:15 horas o Oficial de serviço no 

passadiço foi chamado via VHF e questionado se o CFM se encontrava no passadiço, Às 02:25 

horas o COMTE do NM fez chamada através do sistema de comunicação interna solicitando a 

presença do CFM no passadiço. As 02:30 horas, não obtendo resposta do CFM, o COMTE acionou 

o alarme geral e ordenou a tripulação para uma busca a bordo; como não obteve sucesso, fez 

chamada via rádio VHF para a AGM e a praticagem local, solicitando que as autoridades marítimas 

fossem informadas do desaparecimento do CFM.  

       Às 02:45 horas arriado o bote de resgate e iniciou busca pelo rio nas proximidades do NM. As 

03:34 horas o bote de resgate apresentou problema de máquinas. Às 03:47 horas o bote de resgate 

abarrancou na Ilha das Onças. Às 04:35 horas foi feito o contato por rádio VHF com a lancha da 

CPAOR. Às 04:55 horas, lancha da CPAOR atracou a bordo do NM “LISA” com o bote de resgate 

à reboque. Às 06:10 horas, a lancha da CPAOR desatracou, ficando a busca sob a responsabilidade 

dos órgãos competentes.  

      No dia 28 de julho, a CPAOR recebeu uma informação do 1ºGMAF de que um corpo foi 

encontrado na margem da Ilha das Onças, nas coordenadas geográficas: Latitude 01°24.551 SUL e 

Longitude 048°31.645 OESTE. Às 12:00 horas, a equipe de fiscalização da CPAOR chegou ao 

local e reconheceu o corpo através de uma foto. A lancha do 1ºGMAF recolheu corpo para o IML. 

O COMTE e o representante da AGM do NM “LISA” foram notificados para comparecerem ao 

IML para efetuarem o reconhecimento formal do corpo. 

 

IV– INFORMAÇÕES GERAIS  

 

Características das embarcações envolvidas no acidente  
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a) Dados do NM “LISA” 

 

Nome:  NM “LISA” 

Nome anterior: NM “HEATER C”; 

Bandeira: Holanda; 

 Indicativo de chamada: PCTI; 

Porto de Inscrição: Rotterdam; 

IMO: 9384174; 

MMSI: 246922000; 

Sat-B telefone: 870773209203; 

E-mail: master@lisa.flinter.nl; 

Tipo: Transporte de Carga Geral; 

Propulsão: Motor; 

Área de Navegação: Mar Aberto; 

Arqueação Bruta: 5.629; 

Comprimento total: 108,20 metros; 

Boca: 18,20 metros;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Pontal: 9,00 metros; 

Calado: 7,057 metros; 

Material do Casco: Aço; 

Sociedade Classificadora: Germanischer Lloyd; 

Armador: LISA SHIPPING BV; 

 Endereço:. Krakau 3(Vaanpark 3) 2993 LV Barendrecht, The Netherlands; 

Operador: FLINTER MANAGEMENT B.V.;  

Endereço:...Krakau 3(Vaanpark 3) 2993 LV Barendrecht The Netherlands, PO box 349, 2990 AH 

Barendrecht, The Netherlands. 

Seguro P&I: Dutch P&I; 

Seguro DPEM: não aplicável; 

Porto de Origem: Santana, Estado do Amapá; 

Destino: Karskar-Suécia; 
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Carga: cavaco de madeira;  

b) Documentos do NM “LISA”  

TITULO  AUTORIDADE 

EMISSORA 

DATA DE EMISSAO  DATA DE VALIDADE 

Certificado de Registro  País de Bandeira 17/04/2014 Indeterminada 

Certificado 

Internacional de 

Segurança de 

Equipamentos para 

Navio de Carga  

Germanisher Lloyd 19/08/2013 27/11/2016 

Certificado 

Internacional de 

Prevenção da Poluição 

Por Óleo 

Germanischer Lloyd 03/07/2013 27/11/2016 

Certificado 

Internacional de 

Construção 

Germanischer Lloyd 03/07/2013 27/11/2016 

Certificado 

Internacional de Rádio 

Germanischer Lloyd 03/07/2013 27/11/2016 

Certificado 

Internacional de Borda 

Livre 

Germanischer Lloyd 03/07/2013 27/11/2016 

Documento de 

Conformidade (ISM) 

Bureau Veritas  14/02/2012 01/03/2017 

Certificado de 

Gerenciamento de 

Segurança 

Bureau Veritas 26/11/2013 16/08/2018 

Certificado Germanischer Lloyd 23/07/2013 27/11/2016 
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Internacional de 

prevenção de poluição 

do Ar 

Certificado 

Internacional de 

Proteção para Navios 

Bureau Veritas 26/11/2013 16/08/2018 

Cartão de tripulação de 

Segurança-CTS 

País de Bandeira 29/01/2013 29/01/2018 

Certificado 

Internacional de 

Arqueação 

Gemanischer Lloyd 21/05/2013 Indeterminada 

Certificado de Classe Germanischer Lloyd 02/05/2013 27/11/2016 

Certificado 

Internacional de 

Prevenção de Poluição 

por Esgoto 

Germanischer Lloyd 03/07/2013 27/11/2016 

Documento de 

conformidade com 

Requisitos Especiais 

para Navios que 

transportem Cargas 

Perigosas 

Germanischer Lloyd 

 

03/07/2013 27/11/2016 

Documento de 

Autorização para o 

Transporte de Grãos 

Germanischer Lloyd 19/08/2013 27/11/2016 

 

c) Dados da Balsa Tanque (BT) “Flexal” 

Nome: “Flexal”; 

Bandeira: Brasil; 
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Porto de Inscrição: Belém; 

Inscrição: 021.031939-9; 

Local de Construção: Belém-PA; 

Tipo: Barcaça Tanque; 

Propulsão: sem propulsão; 

Área de Navegação: interior; 

Arqueação Bruta: 1076; 

Comprimento total: 65 metros; 

Boca: 15 metros; 

Pontal: 3,8 metros; 

Calado: 3,3 metros; 

Material do Casco: aço 

Armador: DELIMA COMERCIO E NAVEGAÇÃO; Endereço: Rua Desembargador Cezar do Rego, 

número 850, Colônia Antônio Aleixo, CEP 69008-445, cidade de Manaus-AM;  CNPJ: 

05089941000167; 

Operador: DELIMA COMERCIO E NAVEGAÇÃO; 

 

 

d) Documentos da BT “Flexal” 

TITULO  AUTORIDADE 

EMISSORA 

DATA DE EMISSAO  DATA DE VALIDADE 

Certificado de Registro  CPAOR 27/08/2010 Indeterminada 

Certificado de 

Segurança da 

Navegação  

Bureau Colombo Ltda. 24/10/2012 26/11/2016 

Certificado de Classe Bureau Colombo Ltda. 26/11/2012 20/11/2016 

Certificado Nacional de 

Arqueação 

Bureau Colombo Ltda. 24/10/2012 Indeterminada 

Certificado Nacional de Bureau Colombo Ltda. 24/10/2012 20/11/2016 
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Borda Livre 

Seguro DPEM BRADESCO S.A. 10/10/2013 10/10/2014 

 

 

e) Dados do rebocador a motor (RM) “Monte Dourado IV” 

 

Nome: MONTE DOURADO IV; 

Bandeira: Brasil; 

Porto de Inscrição: Belém; 

Inscrição: 021-022654-4; 

Indicativo de chamada: PQ 9769; 

Local de Construção: Belém-PA; 

Tipo: Rebocador/Empurrador; 

Propulsão: motor; 

Área de Navegação: Interior; 

Arqueação Bruta: 146; 

Comprimento total: 18,8 metros; 

Boca: 2,5 metros; 

Calado:  1,8 metros; 

Material do Casco: aço; 

Armador: NAVEGAÇÃO SION LTDA; 

Endereço: Rodovia Arthur Bernardes, passagem Conceição, número 36, bairro telégrafo, CEP  

66630-505, cidade de Belém-PA; 

CNPJ: 05.018.767//0001-61; 

Operador: DELIMA COMERCIO E NAVEGAÇÃO; 

Endereço: Rua Desembargador Cezar do Rego, número 850, Colônia Antônio  Aleixo, CEP 69008-

445, cidade de Manaus-Estado do Amazonas (AM); 

 

f) Documentos do RM “Monte Dourado IV”  
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TITULO  AUTORIDADE 

EMISSORA 

DATA DE EMISSAO  DATA DE VALIDADE 

Certificado de Registro  Tribunal Marítimo 04/10/1989 Indeterminada 

Certificado de 

Segurança da 

Navegação  

Bureau Colombo ltda.  

05/11/2013 

 

 

23/05/2018 

Certificado de Classe Bureau Colombo ltda. 05/11/2013 23/05/2016 

Certificado Nacional de 

Arqueação 

Bureau Colombo ltda. 05/11/2013 indeterminada 

Seguro DPEM BRADESCO S.A. 05/03/2014 05/03/2015 

Certificado Nacional de 

Borda livre  

isento   

Cartão de Tripulação 

de Segurança (CTS) 

CPAOR 06/07/2000 Indeterminada 

 

V– DADOS DO LOCAL DO ACIDENTE  

     O local de fundeio do NM “LISA” está inserido na carta náutica número 320, editada pela DHN 

em 2008, nas coordenadas geográficas de Latitude 01°27.3 SUL e Longitude 048°31.8 OESTE, no 

canal de Minas Gerais, na baía do Guajará,  no porto de Belém-PA. 

      O acidente ocorreu no período noturno com lua nova, céu pouco nublado/meio encoberto 

passando encoberto com pancadas de chuva ocasionalmente fortes e trovoadas isoladas. Vento 

SE/NE ocasionalmente NW força 1 / 3 nós com rajadas, visibilidade boa reduzindo para moderada 

/restrita durante as chuvas, temperatura estável, mar calmo com pouco balanço, maré de vazante, 

com corrente de 2 a 3 nós. 
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       Foto 2 :  Baía do Guajará e a cidade de Belém 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Foto 3: local de  fundeio do NM “LISA” 
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      Foto 4 : NM “LISA” fundeado no dia do início da investigação do acidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Foto 5: posição de fundeio do NM “LISA” em relação ao local onde o corpo foi encontrado.



 
                                                                                                   Marinha do Brasil – Diretoria de Portos e Costas  

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

Queda de tripulante na água - NM “LISA” 
Relatório de Investigação de Segurança Marítima 

 

15 
 

  

 
 

Foto 6 : local de atrelamento entre o  RM e a BT. 

 
  Foto 7  : Área de atrelamento entre o  RM e a BT – o acesso entre as embarcações não está 
provido de prancha, escada, etc.  
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             Foto 8: o convés principal da BT não é provido de balaustrada. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Foto 9: Vista geral da BT , sem balaustrada. 
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VI- FATORES HUMANOS E TRIPULAÇÃO 

      Conforme as documentações verificadas a bordo, a composição da tripulação estava de acordo 

com o CTS, todos os tripulantes estavam certificados, qualificados, familiarizados e atendendo ao 

previsto na Convenção STCW. A Lista de Tripulantes era composta por (13) treze tripulantes: 01 

Holandês; 03 Russos; 01 Siri Lanka e 08 Filipinos. A língua de trabalho falada a bordo era o inglês. 

O navio dispunha de boas acomodações para todo o pessoal embarcado, operava normalmente com 

este efetivo; as condições de higiene, ventilação, temperatura ambiente, iluminação, ruído e horários 

de lazer para a tripulação do NM “LISA” atendiam o que prevê as normas em vigor. 

 

      Foto 10: Lista de Tripulantes do NM “LISA” 
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    O CFM, vítima do acidente, Sr. Henakellage Sunil Gamini Senanayake, nacionalidade Sri Lanka, 

62 anos de idade, embarcou no NM “LISA” no porto de Santana-AP dia 22/07/2014, último porto 

de escala, mas tinha uma vasta experiência nesta função, tendo embarcado em diversos navios.  

O COMTE, Sr. Martien T. Lan, nacionalidade Holandesa, embarcado em 09/07/2014, tem 05 anos 

de experiência nesta função. 

O 2ON, Sr. Gabriel John Consigna Turingan, nacionalidade Filipina, embarcado em 09/07/2014, 

tem 04 anos de experiência nesta função. 

O 2OM, Sr. Macky June Salinas Lavesores, nacionalidade Filipina, embarcado em 09/07/2014, tem 

02 anos de experiência nesta função. 

O MOM, Sr. Jovem Minerva Ganancial, nacionalidade Filipina, embarcado em 29/03/2014, tem 01 

ano de experiência nesta função. 

     Nos registros encontrados a bordo, todos os tripulantes cumprem rotina de trabalho de 08 horas 

com descanso de 16 horas, no período de 24 horas. Não foram encontrados registros de horas extras 

trabalhadas que comprometessem o descanso ou criasse uma condição de fadiga aos tripulantes, 

exceto ao CFM, do qual não consta registro de horas extras, mas houve excesso de horas de 

trabalho. 

     Não foram encontrados indícios de consumo de álcool e/ou drogas. Os procedimentos sobre a 

proibição de consumo de álcool e drogas e os  relatórios de testes aleatórios dos tripulantes estavam 

atualizados. Os contratos de trabalhos e os atestados de saúde de todos os tripulantes estavam 

atualizados e sem observações quanto à prescrição médica de uso de medicamentos e/ou 

comportamento mental e emocional. 
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        Foto 11: Detalhe de Serviço e Descanso da tripulação 
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 O Manual de Gerenciamento de Segurança está em uso, incluindo a familiarização para os novos 

tripulantes, e foi divulgado para toda a tripulação. Todos os procedimentos operacionais 

relacionados com a segurança do pessoal, do navio e ambiental, incluindo as listas de verificação de 

treinamentos e exercícios, escritos em língua inglesa, estão atualizados. A língua falada a bordo é o 

inglês e não há problemas de comunicação. Os relatórios das últimas auditorias internas e externas,  

estavam arquivados e disponíveis para verificação; neles não constam discrepâncias. Os 

procedimentos de ações corretivas e de manutenção dos equipamentos estavam atualizados e todas 

as deficiências anotadas possuíam ações tomadas para prontificá-las. 

     O Manual de Proteção do navio também está em uso a bordo, incluindo a familiarização para os 

novos tripulantes e foi divulgado toda a tripulação. Todos os arquivos de procedimentos, listas de 

verificação, treinamentos e exercícios, escritos em língua inglesa, estão atualizados, exceto o 

procedimento de controle de acesso a bordo que, por ocasião da operação de abastecimento, não 

estava atualizado.  

 

VII– SEQUÊNCIA DOS ACONTECIMENTOS  

                 23 de julho de 2014 – quarta-feira: 

   O NM “LISA” demandou o porto de Santana - AP, carregado com cavaco de madeira, com 

destino ao porto de Belém, para abastecimento de óleo combustível.  

                25 de julho de 2014- Sexta-feira: 

   Cerca das 18:00 horas - chegada na estação praticagem em Mosqueiro, para receber prático local. 

Cerca das 18:10 horas o prático está a bordo e o NM “LISA” segue para fundeio no ancoradouro do 

porto de Belém (Fotos 2 e 3). O COMTE passou a conferir com o CFM se tudo estava conforme 

para o abastecimento de combustível. 

   Cerca das 20:35 horas o NM fundeou na posição de coordenadas Latitude 01° 27.3 SUL e 

Longitude 048° 31.8 OESTE, posição localizada no fundeadouro do canal do Minas Gerais,  baía 

do Guajará, em frente a orla da cidade de Belém e próximo à margem da ilha das Onças, área de 

navegação interior, com profundidade média de 12 metros, localizada na carta DHN nº 320.  

    Cerca das 21:37 horas o representante da AGM Wilson Sons, Sr. Igor Lopes da Silva, embarcou. 

O comboio formado pelo RM “Monte Dourado IV” e BT “Flexal” operado pela  empresa Delima 

Comércio e Navegação Ltda, atracou  a  contrabordo do NM, por boreste, conectando o mangote 
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para o abastecimento de 155 tons óleo combustível MF-380. 

   Cerca das 23:00 horas, após o mangote ter sido conectado e as listas de verificações de segurança 

operacional do NM e do comboio terem sido confirmadas, foi iniciada a operação de abastecimento; 

as listas de verificação de segurança foram assinadas pelo CFM do NM e COMTE do comboio. A 

operação de abastecimento foi coordenada pelo CFM e e a equipe era também composta pelo 2OM, 

o MNM e o MOM. 

                  26 de julho de 2014 – Sábado: 

    Cerca das 01:15 horas terminou a operação de abastecimento, sendo iniciado a desconexão do 

mangote. 

    Cerca das 01:28 horas o COMTE do NM desceu do passadiço até o convés principal, para 

verificar como estava a operação de abastecimento. Em frente das acomodações encontrou o CFM, 

seus auxiliares e o representante da AGM do NM. Após ser informado que a operação de 

abastecimento tinha terminado e estava ocorrendo tudo em ordem, retornou ao passadiço.  

    Cerca das 01:30 horas mangote foi desconectado.  O CFM do NM “LISA” esteve a bordo do RM 

para verificar a documentação referente ao abastecimento, mas retornou para o NM a fim de pegar a 

almofada do seu carimbo, pois não era compatível com a existente no RM. 

Cerca das 01:45 horas o 2OM foi efetuar a sondagem dos tanques de combustível do NM e o CFM 

sondou os tanques de carga da BT “Flexal”. 

    Cerca das 02:10 horas o 2OM encontrou com o CFM no convés principal próximo das 

acomodações.  Permaneceu neste local não soube informar qual o destino do CFM. 

   Cerca das 02:15 horas o COMTE do RM esteve a bordo do NM procurando o CFM.  O passadiço 

foi chamado e questionado sobre sua presença naquele local. O COMTE solicitou ao Oficial de 

Serviço que tão logo o CFM fosse localizado que comparecesse ao passadiço. Com o passar do 

tempo o CFM não foi localizado. Então o COMTE desceu até ao camarote do CFM e à praça de 

máquinas, mas ele não foi encontrado. 

    Cerca das 02:25 horas o COMTE passou a chamar o CFM através do sistema interno de 

comunicação, também sem sucesso. 

    Cerca das 02:30 horas foi acionado o alarme geral, quando foram efetuadas buscas pelo NM 

“LISA” e arredores. Nesta ocasião foi informada também a Praticagem local e a AGM, para 

comunicar as demais autoridades sobre o desaparecimento do CFM. 

    Cerca das 02:45 horas foi arriado n`água o bote de resgate, iniciando-se a busca no rio nas 
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proximidades do NM. 

   Cerca das 03:34 horas o bote de resgate apresentou problema de máquinas. 

   Cerca das 03:47 horas o bote de resgate abarrancou na ilha das onças. 

   Cerca das 04:35 horas foi mantido contato por rádio VHF com a lancha da CPAOR, sendo 

reportado ao Oficial de Serviço a sequência dos acontecimentos. 

   Cerca das 04:55 horas a lancha da CPAOR atracou a bordo com o bote de resgate sendo rebocado. 

  Cerca das 06:10 horas a lancha da CPAOR desatracou, ficando a busca sob responsabilidade dos 

órgãos competentes. 

                  28 de julho de 2014 - segunda-feira. 

    A CPAOR recebeu informação do 1ºGMAF que um corpo foi encontrado na margem da ilha das 

Onças, coordenadas geográficas de Latitude 01°24,551 SUL e Longitude 048°31,645 OESTE (Foto 

5). 

    Cerca das 12:00 horas a equipe de fiscalização da CPAOR chegou ao local, reconheceu o corpo 

através de uma foto. Lancha do 1ºGMAF recolheu corpo para o Instituto Médico Legal (IML). O 

COMTE e o representante da AGM do NM “LISA” foram notificados para efetuarem o 

reconhecimento formal do corpo. 

 

VIII- PROCEDIMENTOS APÓS O ACIDENTE 

     Foi acionado o alarme geral e efetuadas buscas pelo NM e arredores, sendo nesta ocasião 

informado também os Práticos do Porto e a AGM para comunicar às demais autoridades sobre o 

desaparecimento do CFM. O bote de resgate foi lançado na água, iniciando-se a busca no rio nas 

proximidades do NM; entretanto, o bote de resgate apresentou problemas de máquinas e foi 

mantido o contato por rádio VHF com a lancha da CPAOR, sendo informada a sequência dos 

acontecimentos ao Oficial de Serviço, ficando a busca sob a responsabilidade dos órgãos 

competentes. 

 

IX- CONSEQUÊNCIAS DO ACIDENTE  

 

a) Danos pessoais 

Morte por asfixia mecânica (afogamento) do CFM Sr. Henakerallage Sunil Gamini Senanayake. 

b) Danos materiais 
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Não ocorreu. 

c) Danos ambientais 

Não ocorreu. 

 

 

X- EXAMES PERICIAIS 

      Em 23 de Julho de 2014, o NM demandou o porto de Santana – AP, com destino ao porto de 

Belém – PA, para abastecimento de óleo combustível, carregado com cavaco de madeira, com 

chegada prevista para às 18:00 horas do dia 25 de julho. A navegação interior foi efetuada através 

rio Amazonas e, após demandar a barra norte deste rio, prosseguiu na navegação de mar aberto até a 

barra sul do rio Amazonas. Às 18:00 horas do dia 25, o NM chegou na estação dos Práticos do 

Porto em Mosqueiro, para receber Prático local. As 18:10 horas embarcou o Prático. O NM “LISA” 

seguiu para fundeio no fundeadouro da Baia de Guanabara, Canal de Minas. Às 20:35 horas 

fundeou na posição de coordenadas Latitude 01°27,3 SUL e Longitude 048°31,8 OESTE.  

      O NM foi inspecionado no dia 29 de julho pelos Investigadores de Segurança.  

      Quanto ao aspecto geral e estrutural, o NM estava em bom estado, não havia evidências de 

inconformidades, encontrava-se em condições normais de flutuação e estanqueidade, estando seus 

equipamentos de navegação, governo, comunicação, propulsão e material de salvatagem em 

condições normais de operação e de acordo com a sua condição de classe. 

     Por ocasião do início da investigação de segurança realizada no dia 29 de julho de 2014 no NM 

“LISA” a respeito do acidente ocorrido no dia 26 de julho, o NM permanecia fundeado no mesmo 

local do acidente e o comboio formado pelo RM “MONTE DOURADO IV e BT “FLEXAL” já 

havia desatracado e retornado à sua base de operações. Para identificar as possíveis causas do 

desaparecimento do CFM, foram verificados os documentos do NM “LISA” tais como: Tripulação 

Mínima de Segurança, Lista de Tripulantes, Certificados Estatutários e seus Anexos, Diários, Livros 

de Registros, Detalhe do Pessoal de Serviço, Detalhe de Serviço e Repouso, Registro de Horas 

Extras Trabalhadas, Certificação da Tripulação, Contratos de Trabalho, Atestados de Saúde, Plano 

de Gerenciamento de Segurança, Plano de Proteção e seus  Procedimentos Operacionais, Listas de 

Verificações, Relatórios de Treinamento e Registro de Treinamentos para as Fainas de Emergência. 

Foi realizada uma inspeção visual completa da embarcação . Também foram realizadas as 

entrevistas com as pessoas envolvidas no acidente.  
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     No Detalhe de Serviço e Descanso consta que o CFM cumpre horário de serviço de 08:00 às 

17:00 horas diariamente, estando o NM em viagem ou no porto. O NM chegou à estação dos 

Práticos às 18:00 horas, uma hora após o CFM entrar de repouso. Em seguida recebeu prático local, 

navegou para o fundeadouro. O comboio atracou a contrabordo do NM “LISA” logo após o seu 

fundeio e iniciou a operação de abastecimento. Foi constatado que o CFM estava supervisionando 

estas manobras desde que o NM chegou à estação dos Práticos até o momento de seu 

desaparecimento, totalizando 18:00 horas trabalhadas com 01:00 hora de descanso, o que indica 

uma condição de fadiga. 

      Nas listas de verificação de segurança operacional do NM e do RM, assinadas pelo CFM do 

NM “LISA” e pelo COMTE do RM, constam que os procedimentos de iluminação, vigilância, 

comunicação e existência de meios seguros de acesso entre as embarcações estavam sendo 

cumpridos. Nas fotografias obtidas a bordo do NM foi constatado que a prancha de acesso entre o 

NM e a BT não estava provida de balaústre e de rede de segurança. O acesso entre o RM e a BT não 

estava provido de nenhum dispositivo de segurança. 
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               Foto 12: Lista de Verificação de Segurança da BT. 
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     As fotografias 6 e 7 mostram o local de atrelamento da proa RM com a popa da BT, no qual o 

espaço entre as embarcações é grande devido a espessura do gigante do RM. Este espaço não estava 

dotado de meio de acesso seguro (prancha, escada ou outro tipo de acesso). Na entrevista com o 

MOM do RM consta que este espaço é muito perigoso. 

     As fotografias 8 e 9 mostram que a BT não está provida de balaustrada em todo o contorno do 

convés principal. 

     Em todas as entrevistas constam que os tripulantes envolvidos na operação de abastecimento não 

usavam colete salva-vidas. 

     No Procedimento de Acesso a Bordo do Plano de Proteção do NM  “LISA” não consta o registro 

de acesso a bordo do NM “LISA” através da prancha posicionada entre o NM e a BT ”FLEXAL”. A 

vigilância nesta área não estava sendo efetuada e o CFM não foi visto saindo ou retornando para 

bordo quando foi a bordo do RM para assinatura de documentos do abastecimento e sondagem dos 

tanques de carga da BT. 

    Na entrevista do COMTE do RM consta que esta embarcação não possui Diário de Navegação ou 

outro tipo de documento de registro das operações. 

Na entrevista do CFM do RM, após a desconexão do mangote, o depoente desceu para a praça de 

máquinas e colocou os motores principais do RM em funcionamento. Por ser uma embarcação de 

reduzido comprimento, a área de atrelamento do RM com a BT apresenta um grau acentuado de 

ruído, não sendo possível ter uma percepção satisfatória da audição. 

Não constam em documentos que durante a operação de abastecimento a barreira de contenção 

estava lançada n'água ao redor das embarcações. Este procedimento é obrigatório durante a 

operação no período noturno, quando há transferência de combustível, conforme determina o item 

0408 da NORMAM 08. 
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XI- ANÁLISE E FATORES CAUSAIS 

      O fator humano sob o ponto de vista do aspecto biopsicológico contribuiu para este acidente, 

pois o CFM esteve em atividade quase ininterrupta com descanso de apenas uma hora, em um 

período de 18:00 horas trabalhadas, criando uma condição propícia para a fadiga deste tripulante. 

      Os equipamentos utilizados também contribuíram para a causa do acidente: os acessos entre as 

embarcações - indicados como seguros nas Listas de Verificações e nos procedimentos operacionais 

- não foram instalados corretamente e era inseguro a qualquer pessoa passar de uma embarcação 

para a outra; os coletes salva-vidas não estavam sendo usados e, portanto, qualquer queda de 

tripulante na água à noite poderia representar um grande risco de vida; a barreira de contenção não 

foi lançada ao redor das embarcações e a BT não estava provida de balaustrada em torno do convés 

principal, com grave risco de queda na água pelo tripulante que transitasse no convés principal à 

noite..  

        Outro fator importante foi quanto à situação da vigilância. Foi verificado que o controle de 

entrada e saída de pessoas de bordo do NM “LISA” não estava sendo cumprido na área de acesso 

entre o NM e a BT.  Como o comboio RM - BT não dispõem deste tipo de procedimento, as pessoas 

transitavam em áreas inseguras sem serem controladas, visto que a passagem entre embarcações era 

perigosa e, também, a BT não possuía balaustrada em torno do convés que é um local onde as 

atividades são executadas continuamente durante as operações de transferência de combustível. A 

área de acoplamento entre o RM e a BT também não estava provida de acesso seguro e não havia 

qualquer controle das pessoas que por ali transitavam. 

              Na maioria dos casos, as investigações sobre as circunstâncias dos Acidentes ou Incidentes 

Marítimos tem mostrado que eles são provocados pelo não cumprimento das Normas estabelecidas. 

XII- LIÇÕES PRELIMINARES APRENDIDAS E CONCLUSÃO 

           À vista do que acima foi exposto, conclui-se que a causa do acidente com o desaparecimento 

seguido de morte por afogamento do CFM do “NM LISA”, foi devido à queda n'água através de um 

dos acessos entre as embarcações ou pela borda não provida de balaustrada da BT, os quais não 

estavam devidamente seguros para acessar ou transitar. Houve inobservância das normas de 
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segurança sobre os meios de acesso seguro (prancha rígida com corrimão e rede de segurança). 

Inexistia o controle de acesso entre as embarcações. Os coletes salva-vidas não eram utilizados 

pelos tripulantes durante o acesso às embarcações ao transitar em áreas inseguras (não providas de 

balaustrada), fatos estes agravados pela fadiga do CFM.  

 

XIII- RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA 

a) Os procedimentos e/ou as verificações citados na documentação do Gerenciamento de 

Segurança devem ser cumpridos e/ou verificados corretamente pelos tripulantes durante 

seus serviços. 

b) Os horários previstos de refeição, de descanso e de lazer devem ser cumpridos para uma 

maior prevenção da fadiga em tripulantes.   

c)  Os tripulantes devem ser incentivados a não arriscarem a sua integridade física em nenhuma 

situação, principalmente se estiverem em situação de possível fadiga por falta de descanso 

por excesso de horas de trabalho.   

d) Nas passagens entre embarcações deve haver tripulante supervisionando e anotando os 

tripulantes em trânsito ou proibindo o acesso quando houver riscos inaceitáveis. 

       e) As embarcações que operam na navegação interior devem ser dotadas de procedimentos 

operacionais referentes à segurança do pessoal, navegação e proteção do meio hídrico. Na Região 

Amazônica não há uma cultura de gestão de segurança e os procedimentos utilizados durante a 

navegação/operação destas embarcações são insuficientes e, quando estabelecidos, não são 

aplicados. Assim, são necessárias medidas que tornem mais seguras as suas operações.  

         f) Os comboios compostos de Empurrador e Barcaça/Balsa devem instalar um dispositivo de 

acesso seguro na área de atrelamento entre as embarcações. 

          g) As Barcaças/Balsas de navegação interior devem ser providas de balaustradas no convés 

principal e as normas de construção devem tornar compulsória a instalação de balaustradas nesta 

área.  
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ANEXO A – DADOS PARTICULARES DO NM “LISA” 
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