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LISTA DE ABREVIATURAS 

 

 
HPP – Hidrovia Paraguai-Paraná 

PY- Paraguai 

CSN – Certificado de Segurança da Navegação  

DPC – Diretoria de Portos e Costas 

CTS – Cartão de tripulação de Segurança 

CFPN – Capitania Fluvial do Pantanal 

OMI – Organização Marítima Internacional 

ISAIM - Investigação de Segurança de Acidentes e Incidentes Marítimos  
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I – INTRODUÇÃO 

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

fatores causais e a elaboração das recomendações de segurança que forem 

necessárias, a fim de impedir que no futuro ocorram acidentes e/ou incidentes 

marítimos semelhantes, a Capitania Fluvial do Pantanal (CFPN) 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 

CFPN em relação às circunstâncias que contribuíram ou podem ter contribuído para 

desencadear a ocorrência, e não recorre a quaisquer procedimentos de prova para 

apuração de responsabilidade civil ou criminal. 

Outrossim, deve-se salientar a importância de resguardar as pessoas 

responsáveis pelo fornecimento de informações relativas à ocorrência do acidente, 

sendo que o uso de informações constantes neste relatório para outros fins que não o 

da prevenção de futuros acidentes semelhantes poderá induzir a interpretações e a 

conclusões errôneas. 

 

II – SINOPSE 
 

O naufrágio da embarcação “SUEÑO DEL PANTANAL”, de bandeira paraguaia, 

ocorreu no dia 24 de setembro de 2014, por volta das 18:12 horas, na margem 

esquerda a montante do Rio Paraguai, km 995, próximo à Ilha Margarida-PY, Latitude 

21º41’54.18”S  Longitude 57º53’36.34”W. No momento do naufrágio a embarcação 

estava com 10 (dez) tripulantes e 16 (dezesseis) passageiros. 

 

III- INFORMAÇÕES GERAIS 
 

Embarcação:  

Nome: “SUEÑO DEL PANTANAL” 

  Bandeira: Paraguai  

  Arqueação Bruta (AB): 76 

  Arqueação Líquida (AL): 21 
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 Tipo: Passageiros 

 Propulsão: motor diesel (fabricante Mercedes Benz,140 HP, tipo OM 352, Nº série 

344.919-019-020664) 

Comprimento total: aprox. 19,7m 

Comprimento Entre Perpendiculares: 18,36m 

 Tonelagem de porte bruto: 19,47t 

 Atividade: Transporte de Passageiros 

 Casco: aço 

 Ano de construção: 2000 

 Classificadora: não classificada 

 Proprietário: LUIS PENAYO MEZA 

 Armador: LUIS PENAYO MEZA 

 Tripulantes/Piloteiros:10 

  Porto de origem: Porto de Camelo Peralta.  

 

 

IV- CERTIFICADOS DA EMBARCAÇÃO 
 

Não foi apresentado nenhum documento da embarcação, visto que todos os 

documentos estavam a bordo e se perderam no naufrágio. Foram solicitados os 

documentos à Prefeitura Naval Paraguaia da Ilha Margarida, a qual informou que os 

mesmos ficam arquivados na Prefeitura Geral Naval em Assunção - PY. A CFPN 

solicitou os documentos da embarcação àquela Prefeitura, sendo apresentadas 

algumas características da embarcação (ANEXO A) e a cópia do Certificado 

Navegabilidade e Segurança das Máquinas (ANEXO B). 

 

V – DADOS DO LOCAL DO ACIDENTE 

O naufrágio da embarcação “SUEÑO DEL PANTANAL” ocorreu na margem 

esquerda do Rio Paraguai, no sentido a montante, no km 995, próxima à Ilha 

Margarida, no ponto de coordenadas latitude: 21º41’50.37” SUL – longitude: 

57º53’34.53” OESTE. A profundidade local média é de aproximadamente 20 (vinte) 

metros. O local está sob a jurisdição do Paraguai. 
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Foto 1 – Localização do Naufrágio 

  

 
*Foto 2 – Localização do naufrágio em território do PARAGUAY-PY 
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VI – FATORES HUMANOS E TRIPULAÇÃO  
 

A tripulação era composta por dez homens entre piloteiros e tripulação de 

segurança, todos aquaviários paraguaios. O comandante, que exercia a função 

também de piloto da embarcação, possuía pelo menos quinze anos de experiência 

conforme relatado por familiares. Foi solicitada à Prefeitura Naval paraguaia uma cópia 

do Cartão de Tripulação de Segurança, mas não foi obtida uma resposta sobre este 

documento. 

Não há indicação de que o uso de algum medicamento, de bebida alcoólica, a 

falta de descanso ou a existência de fadiga por excesso de trabalho tenha contribuído 

para o acidente. 

 

 

VII- SEQUÊNCIA DOS ACONTECIMENTOS 
 

No dia 24 de setembro de 2014, por volta das 18:08 horas, a embarcação de 

passageiros “SEÑO DEL PANTANAL” navegava no sentido de montante do rio 

Paraguai para atracação no porto localizado no município de Carmelo Peralta, no 

Paraguai, após encerrar a pescaria. Transportava 16 (dezesseis) passageiros e 10 

(dez) tripulantes. Ao se aproximar do porto, a embarcação foi atingida por uma forte 

rajada de vento pela proa, quando estava sendo conduzida pelo comandante e 

proprietário da embarcação. Com a ventania, a embarcação não conseguiu manter sua 

trajetória, tendo sido arrastada por cerca de 500 metros no sentido de jusante. O 

comandante continuou a navegar em sentido montante para poder atracar a 

embarcação no porto, mesmo percebendo que as condições atmosféricas não estavam 

adequadas à navegação. Aproximadamente 5 (cinco) minutos após a primeira rajada, 

outra forte rajada atingiu a embarcação empurrando a mesma para jusante e desta vez 

o comandante não conseguiu manter a proa para o vento. Às 18:12 horas a 

embarcação foi atingida por uma onda de aproximadamente 1,6m, pelo través e visto 

que o convés principal não era totalmente estanque, alagou o interior do casco. O 

alagamento, somado à força do vento, fez com que a embarcação perdesse 

estabilidade, emborcasse e naufragasse. 

Conforme a informação da meteorologia da Universidade Anhanguera/Iniderp, a 

ventania na região foi causada porque a temperatura baixou bruscamente de 38ºC para 
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22ºC. Esta queda brusca de temperatura e o vento forte consequente, com intensidade 

de 93 km/hora no meio do rio, formou uma tromba de água, fenômeno local parecido 

com um tornado. 

 

*Foto 3 – Embarcação SUEÑO DEL PANTANAL já na tempestade, faltando 2 min para o naufrágio 

 

 

VIII- PROCEDIMENTOS APÓS O ACIDENTE 
 

Imediatamente após o acidente começaram a ser realizadas buscas pelas 

pessoas que se encontravam nas margens próximas ao acidente, pela Agência da 

Capitania dos Portos em Porto Murtinho, pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil, 

sendo resgatadas 13 pessoas com vida e um corpo no primeiro dia. Após 16 dias de 

buscas, foi encontrado o ultimo corpo, do comandante. Foi verificado que havia 27 

pessoas a bordo entre tripulantes e passageiros e, destes, somente 13 sobreviveram. 

Os recursos humanos e meios utilizados nas buscas foram 16 militares e 06 

embarcações da Marinha do Brasil, 09 militares e 1 embarcação da Armada Paraguaia, 

14 mergulhadores, 6 coordenadores do Corpo de Bombeiros Militar, 1 Delegado e 3 

Agentes da Policia Civil.  
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IX - CONSEQUÊNCIAS DO ACIDENTE 
 
DANOS PESSOAIS 

Vítimas Fatais: 

 Onze (11) passageiros brasileiros; 

 Três (03) tripulantes paraguaios. 
 

DANOS MATERIAIS 
 A perda total da casaria e de todos os equipamentos existentes a bordo sendo 

recuperado somente o casco. 
 
POLUIÇÃO 

Não houve registro de poluição relacionada ao acidente.  

 
X – EXAMES PERICIAIS 
 

A embarcação SUEÑO DEL PANTANAL realizava serviço de transporte de 

passageiros em turismo de pesca ao longo do Rio Paraguai (da Foz do Rio Apa até a 

Foz do Rio Nabileque), com singradura média de 5 (cinco) dias. Esse trecho de 

navegação faz parte do acordo da Hidrovia Paraguai-Paraná no qual o Paraguai é um 

dos países signatários, cabendo ressaltar que a embarcação segue as normas internas 

de segurança do país em referência como informado no item IV – CERTIFICADOS DA 

EMBARCAÇÃO, por meio do Certificado Navegabilidade e Segurança das Máquinas 

(ANEXO B). 

Não foram apresentados quaisquer documentos no momento da perícia, pois foi 

alegado que todos os documentos estavam a bordo e se perderam no momento do 

acidente. Entretanto, depois da retirada da embarcação do rio, foram feitas medidas do 

casco e, com a ajuda de um programa computacional, foi possível realizar os cálculos 

de arqueação e verificar quais documentos seriam exigidos se a embarcação 

cumprisse o Acordo da Hidrovia. 

Observação: Embarcação da Hidrovia é definida como toda a embarcação de 

matrícula de um país signatário do Acordo de transporte Fluvial pela Hidrovia Paraguai-

Paraná (Porto de Cáceres – Porto Nueva Palmira) e que tenha sido registrada como 

“Embarcação da Hidrovia” no registro do respectivo país. 
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Foto 4 - Trecho do Acordo de transporte Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná (Porto de Cáceres – 
Porto Nueva Palmira) 

 

A investigação inicial dos Investigadores de Segurança do Grupo de Vistoria e 

Inspeção (GVI) da Capitania Fluvial do Pantanal, iniciou-se no local do acidente no dia 

03 de setembro de 2014, às 09:30 horas. A embarcação SUEÑO DEL PANTANAL 

encontrava-se na fase de voltar à flutuação pela embarcação PAIAGUÁS, que possui 

um guindaste com capacidade para suportar até 120 (cento e vinte) toneladas. A 

SUEÑO DEL PANTANAL foi retirada para as margens do rio Paraguai somente com o 

casco, sem a casaria. 
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* Foto 5 – Embarcação PAIAGUÁS com guindaste reflutuando a “SUEÑO DEL PANTANAL” 

 
Conforme a entrevista dos parentes do proprietário da embarcação (irmão, filho 

e esposa) toda documentação se perdeu no naufrágio e a Prefeitura Naval na Ilha 

Margarida – PY relatou que a documentação é arquivada na Prefeitura Naval de 

Assunção – PY onde a embarcação foi regularizada. Desta forma, não foi possível 

verificar a documentação da embarcação no local.  

Foram realizadas as medições principais do casco da embarcação conforme 

descriminado no item III – INFORMAÇÕES GERAIS. Combinadas as medidas do 

casco com o uso de fotos anteriores ao naufrágio e de um programa computacional 

específico, estimou-se a Arqueação Bruta e Líquida e, assim, foi possível verificar os 

requisitos de segurança que este tipo de embarcação deveria cumprir, tendo como 

referência o Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná.  

Durante realização da inspeção foi constatado que a estrutura do casco é 

composta de chapas de aço e as cavernas com barras chatas e vigas de madeira. O 
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convés principal é composto de madeira, estava em mau estado e não possuía soleiras 

nas aberturas que dão acesso ao convés inferior. Conforme as entrevistas com os  

tripulantes, a casaria do convés principal era fabricada de madeira e a casaria do 

convés superior de aço (peso alto, reduzindo a estabilidade da embarcação). No 

interior do casco não havia qualquer antepara estanque para limitar alagamentos ou 

carga seca / lastro sólido para aumentar a estabilidade (Fotos 7). Não foi possível obter 

as curvas de estabilidade estática da embarcação. 

Segue abaixo os requisitos de segurança exigidos conforme o regulamento do 

Acordo: 

a) Convés principal não estanque, como prescrito no Anexo II, item 1.1.7, 

alínea b), do regulamento do Acordo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Fotos 6 – Mau estado do convés principal 

 
b) Interior do casco sem a antepara estanque, prescrita no CAPÍTULO 2, 

 ITEM 1, REGRA 2 do regulamento do Acordo. 
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*Fotos 7 – Interior do casco sem anteparas estanques, cargas ou lastro sólido 

 
c) Válvulas de retenção e de fechamento na saída dos tubos de descargas 

para o costado inexistentes, mas prescritas no capítulo 2, item 2, regra 7 do 

regulamento 14 do Acordo ( foto 8). 
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* Foto 8 – Saída para o costado sem as válvulas de retenção e fechamento 
 
 

XI – ANÁLISE E FATORES CAUSAIS 
 

 Diversos fatores contribuíram para determinar o naufrágio da embarcação; 

mencionaremos a seguir os principais, informados pelos tripulantes e passageiros 

durante as entrevistas: 

O primeiro fator foi quando o comandante teve a oportunidade de abarrancar e, 

mesmo percebendo o mau tempo, resolveu prosseguir a navegação.  

O segundo fator foram às ondas de até 1,6 metros que atingiram a embarcação 

de través quando sua borda livre era de 640 mm, somado aos fatos da embarcação 

não ter seu convés estanque e nem soleiras, permitindo assim a entrada de água no 

fundo da embarcação. O fato de não possuir nenhuma antepara estanque, contribuiu 

para a perda da estabilidade.  

O terceiro fator foi o vento, que alcançou a velocidade de 93 km/h, conforme 

informação da meteorologia, atingindo a embarcação de proa e depois de través. 

 

 

 

 

 

CAIXÃO DE 

CIMENTO 

TRINCA 

CAIXÃO DE 

CIMENTO 

TRINCA 
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XII – LIÇÕES PRELIMINARES APRENDIDAS E CONCLUSÕES 
            

 A apresentação do Certificado Navegabilidade e Segurança das Máquinas 

expedido pelo Paraguai mostra que a embarcação cumpre normas internas de 

segurança desse país. 

O fato da embarcação não cumprir os requisitos mínimos de segurança exigidos 

no que tange a estanqueidade e estabilidade, previstos no acordo da Hidrovia 

Paraguai-Paraná e ainda, a insistência do comandante em prosseguir a navegação 

mesmo com as condições de tempo adversas foram os fatores determinantes para o 

acidente.  

 

XIII – RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA 
 

1- Recomenda-se que as embarcações que trafegam no Rio Paraguai nesse 

trecho cumpram o Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovia Paraguai-

Paraná (Porto de Cáceres – Porto Nueva Palmira), já que todas as 

embarcações que navegam nesse trecho podem ser consideradas como 

Embarcações da Hidrovia. O Acordo tem vários requisitos de segurança 

abordados anteriormente, tais como anteparas e conveses estanques, e 

estudos de estabilidade. Se estes requisitos fossem cumpridos, o nível de 

segurança das embarcações aumentaria nessa região. 

2-  Os órgãos responsáveis nos países pela regularização das embarcações 

que trafegam no rio Paraguai devem orientar os comandantes das 

embarcações para que, em caso de queda brusca de temperatura, de 

pressão barométrica ou aumento repentino na intensidade do vento, não 

prossigam com a navegação e abarranquem na margem do rio. 

 
XIV – ANEXOS: 
       -   ANEXO A - Características da embarcação “SUEÑO DEL PANTANAL” 
       - ANEXO B - Certificado Navegabilidade e Segurança das Máquinas da 

embarcação “SUEÑO DEL PANTANAL”  
      -    ANEXO C – Vídeo obtido de local próximo ao naufrágio. 
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ANEXO A – Características da embarcação SUEÑO DEL PANTANAL 
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ANEXO B - Certificado Navegabilidade e Segurança das Máquinas da embarcação 
SUEÑO DEL PANTANAL  
 


