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LISTA DE ABREVIATURAS

AMB – Autoridade Marítima Brasileira

BB – Bombordo

CPRJ – Capitania dos Portos do Rio de Janeiro 

DOC – ISM - Documento de Conformidade

DPC – Diretoria de Portos e Costas

DPEM - Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Embarcações ou suas Cargas

OMI (ou IMO) – Organização Marítima Internacional

ISAIM - Investigação de Segurança de Acidentes e Incidentes Marítimos 

NM – Navio Mercante

STCW - Convenção Internacional sobre Padrões de Formação, Certificação e Serviço de Quarto 

para 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 dos Portos do 

Rio de Janeiro (CPRJ) 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 Mundial (OMI), adotado pela Resolução MSC.255(84). 

Este Relatório Final é um documento técnico que reflete  o resultado obtido pela CPRJ em 

relação  às  circunstâncias  que  contribuíram  ou  podem  ter  contribuído  para  desencadear  a 

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

responsabilidade civil ou criminal. 

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

fornecimento  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

Aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil  e dez,  nesta cidade do Rio de 

Janeiro, foram iniciados os procedimentos para exame no Navio Mercante (NM) “ALPHA”, 

bandeira das Ilhas Marshall, no qual ocorreu um acidente fatal com pessoa a bordo às 15:35 

horas do dia 01 de dezembro de 2010, enquanto atracado no berço em frente ao armazém 10 do 

porto do Rio de Janeiro, coordenadas aproximadas Latitude 22º53,3´S/Longitude 043º11,5´W, 

durante a faina de arriar a escada de portaló. 

A investigação do acidente em lide teve início imediatamente após terem sido notificados, 

pela Capitania dos Portos do Rio de Janeiro, o Estado de Bandeira (Ilhas Marshall), o armador, 

a  GMT Shipping Brasil  Agência Marítima Ltda e  o Comandante do navio (Anexo A),  em 

cumprimento  aos  dispositivos  do  Código  de  Investigação  de  Acidentes  da  Organização 

Marítima Internacional (IMO).
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III – INFORMAÇÕES GERAIS

a) Características da embarcação envolvida no acidente:

Nome: ALPHA Bandeira: Marshall Islands AB:17,065
Área  de  Navegação:  Mar 

Aberto

Tipo: NM de Carga Geral Propulsão: Motor

Porto de Registro: Majuro N o  IMO  8312100 Comprimento: 178.22m
Atividade:  Transporte  de 

carga

IRIN: V7MXS Casco: aço

: simples
Ano de construção: 1984 Sociedade Classificadora:  American  Bureau of  Shipping 

(ABS)
Proprietário: Angora Maritime Limited
Operador: Load Line Marine S.A.
Agente: GMT Shipping Brasil Agência Marítima Ltda
Tripulação: 21 Porto de origem: Recife
Nomes anteriores : XXX Motor: Sulzer
Bow thruster 1200HP Potência do motor: 11520 KW
Calado máximo :14.7m Boca moldada: 23.10 m 
Tipo de casco: Simples Class:Bulk Carrier +A1(E)+MAS+ACCU
Construtor: Hitachi Zosen Local da construção: Japão

O Anexo  B) contém as particularidades técnicas (Ship’s Particulars) do navio.

                                     Foto 1 – NM “ALPHA” (cortesia vesseltracker.com)
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b) Documentação (Certificados):

Os Certificados Estatutários da embarcação estavam em dia, conforme aponta o Form “A” 

do Relatório de Inspeção de Port State Control realizada em 01/12/2010 pela Capitania dos 

Portos do Rio de Janeiro (Anexo C).  A embarcação dispunha de todos os equipamentos  e 

sistemas previstos para sua classe.  

O  Seguro  Obrigatório  de  Danos  Pessoais  Causados  por  Embarcações  ou  suas  Cargas 

(Seguro  DPEM) não é  exigido  por  tratar-se  de embarcação  de  bandeira  estrangeira.  Estão 

obrigados a contratar este seguro, pela Lei nº 8.374, de 30/12/91, todos os proprietários ou 

armadores  em  geral,  de  embarcações  nacionais  ou  estrangeiras  sujeitas  à  inscrição  nas 

Capitanias dos Portos ou Delegacias e Agências subordinadas, o que não era o caso do NM 

“ALPHA”. O Seguro DPEM é o seguro obrigatório que tem por finalidade dar cobertura a 

pessoas,  transportadas  ou  não,  inclusive  aos  proprietários,  tripulantes  e  ou  condutores  das 

embarcações, e a seus respectivos beneficiários ou dependentes. 

Por ocasião da realização da inspeção inicial desta investigação, a embarcação encontrava-se 

atracada por boreste ao cais do porto do Rio de Janeiro, no berço entre os armazéns 10 e 11, e 

apresentava aspecto geral de conservação regular, tendo sido apontadas deficiências na área de 

convés e máquinas de acordo com o Form B do Relatório de Inspeção de Port State Control 

(Anexo C). O material de salvatagem atendia aos requisitos estabelecidos nas normas em vigor 

e estava em bom estado de conservação.

IV – SEQUÊNCIA DOS EVENTOS
         

A informação da ocorrência do fato da navegação foi recebida pela CPRJ por meio de 

contato telefônico, informando que a escada de portaló do navio havia “despencado” e que um 

tripulante ficara ferido. Uma equipe de peritos investigadores foi enviada ao navio a fim de 

serem tomadas as primeiras providências para apuração do fato, levantamento inicial de dados, 

documentos e informações a fim de subsidiar a elaboração do presente Relatório. 

De acordo com as informações obtidas e registros consultados pelos investigadores, no dia 

da ocorrência do acidente a visibilidade era boa, o céu claro, mar calmo e o vento leve com 

força 3 na Escala Beaufort.
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O navio entrou à barra da Baía de Guanabara às 13:47h do dia 01 de dezembro de 2010, 

recebeu o Prático às 13:55h e navegou a partir de então em rumos práticos até sua aproximação 

final e atracação ao cais do porto do Rio de Janeiro em frente ao armazém 10, às 15:30h. Logo 

em seguida foi iniciada a manobra de passagem de espias e arriamento da escada de portaló de 

boreste (BE). 

Às 15:35h a manobra da escada estava em andamento e sendo gradualmente baixada pelo 

seu aparelho de força. Nesse momento posicionaram-se sobre ela o 3º Oficial de Náutica (em 

seu patim superior), o Prático (iniciando a descida a fim de  desembarcar), e um tripulante que 

se deslocava  em direção a  sua extremidade inferior  de onde saltaria  ao cais  e auxiliaria  o 

posicionamento do patim inferior e finalizaria a montagem dos balaústres.

Pelos relatos obtidos, em dado instante, durante a manobra de arriamento da escada, com o 

3º Oficial de Náutica ainda sobre o patim superior, este veio a deslocar-se para fora de sua 

base.

Este deslocamento provocou a inclinação e o tombamento parcial da escada (fotos 1 e 2), 

lançando assim ao cais as pessoas que sobre ela se encontravam. 

                               Foto 1 –  escada de portaló tombada no cais
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                   Foto 2 – vista da escada de portaló acidentada a partir do convés 

                          (em primeiro plano observa-se o patim superior principal)

Dada a baixa altura em que se encontravam posicionados, o Prático e o marinheiro não 

sofreram ferimentos significativos (foto 3). 

                 Foto 3 – reconstituição  das posições relativas  do 3º Oficial de nautica, 

                     do prático e do  marinheiro  sobre a escada por ocasião do acidente
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Já  o  3º  Oficial  de  Náutica  caiu  em  queda  livre  de  uma  altura  aproximada  de  11m, 

chocando-se com a beira do cais e rolando em seguida para a água de onde foi resgatado, ainda 

com vida, com o auxílio de bóia e maca lançadas pelo navio, bem como por pessoal que se 

encontrava no cais e que saltou ao mar em seu auxílio (foto 4).

         

             Foto 4 – Vítima recebendo atendimento de emergência no local da queda.

O  Oficial  ficou  bastante  ferido  em  função  da  altura  da  queda  e  foi  removido  pela 

ambulância de atendimento em emergências do porto do Rio de Janeiro para o Hospital Souza 

Aguiar (foto 5). 

No dia seguinte (02/12) foi recebida a informação que durante a madrugada, não resistindo 

à gravidade dos ferimentos, a vítima veio a falecer.
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                      Foto 5 – Atendimento de emergência no porto do Rio de Janeiro.

V –  PERÍCIA PÓS-ACIDENTE E INVESTIGAÇÃO 

 De  acordo  com  informações  prestadas  pelos  tripulantes  do  navio,  após  terem  sido 

passadas  as  espias  e  ter  sido  concluída  a  manobra  de  atracação  do  navio  teve  início  o 

arriamento  da  escada  de  portaló  para  possibilitar  o  embarque  e  desembarque  de  pessoal. 

Segundo  estas  informações,  não  existe  procedimento  formal  para  autorizar  o  início  de 

desembarque  ou  embarque  de  pessoal  a  bordo  e  é  normal  os  tripulantes  aguardarem  o 

desembarque do Prático na escada de portaló, mesmo sem uma autorização formal para o seu 

desembarque. Existem situações em que o Prático utiliza a escada de portaló antes de estar 

concluído o seu posicionamento final devido à pressa para atender outras manobras. 

As testemunhas informaram aos investigadores que um tripulante escalado para a faina de 

posicionamento da escada desceu pela mesma em direção ao patim inferior, e que o 3º Oficial 

posicionou-se no patim superior da escada de portaló enquanto o Prático iniciou a descida por 

ela com a mesma ainda em movimento descendente. Em dado instante foram ouvidos gritos e 

circulou a bordo a informação de que a escada de portaló havia caído. Segundo os relatos, o 
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patim superior deslocou-se de sua base, inclinando a escada e lançando ao cais as pessoas que 

sobre ela se encontravam. O patim superior tocou o cais e a escada ficou suspensa pelas espias 

que atuavam como lançantes de popa. Nesse momento o Prático e o marinheiro, que estavam 

nas proximidades da extremidade inferior da escada, conseguiram saltar para o cais, enquanto o 

3º Oficial caiu sobre a beira do cais de uma altura de cerca de 11m rolando em seguida para a 

água. 

O resgate da vítima foi realizado com o auxílio de uma maca do navio e de nadadores.

O Comandante  do navio foi  informado sobre o acidente pelo rádio VHF portátil,  pois 

encontrava-se no passadiço comunicando-se com a praça de máquinas. Ainda segundo ainda as 

informações  coletadas  pelos  investigadores  o  pino  de  fixação  do  patim  superior  junto  à 

estrutura  de  sustentação  da  escada  teria  quebrado  (foto  6)  o  que  teria  causado  o  seu 

tombamento. No momento do acidente a escada estava com a balaustrada instalada no local 

mas a rede proteção contra quedas ainda não estava posicionada. 

Foto 6 – Base de fixação da escada. 

Na foto 6 observa-se o estojo de fixação do patim superior  torcionado e comprometido 

pela  oxidação. As escamas de material  metálico desprendido pertencem a parte inferior  do 

patim superior.

.    
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As testemunhas informaram que as condições de segurança para o desembarque do Prático 

eram satisfatórias e que a escada não é item que possua certificado emitido por Sociedade 

Classificadora  e sim um certificado de segurança dos equipamentos  da embarcação.  A sua 

manutenção  é  feita  periodicamente  por  pessoal  de  bordo,  sendo  registrada  em  relatórios 

próprios, denominados Relatórios de Inspeção. 

O manual do conjunto de equipamentos da escada de portaló estava disponível e acessível 

aos tripulantes e o último relatório trimestral de inspeção foi confeccionado em 30 de setembro 

de 2010,  onde se encontram descritas  as tarefas  realizadas  nos  meses  anteriores.  A última 

manutenção  da  escada  ocorreu  em 12 de outubro de 2010,  quando foi  então  efetuada  sua 

manutenção preventiva que incluiu a utilização de graxa e inspeção visual do equipamento. 

Verificaram  os  investigadores  que,  para  visualizar  o  grau  de  corrosão  no  sistema  de 

fixação do patim superior, é necessário desenroscar o estojo e então examinar o conjunto estojo 

e seu alojamento fêmea (com rosca sem fim) situado sobre a estrutura de apoio do patim (foto 

6). Ainda segundo as informações colhidas, por ocasião do embarque todos os tripulantes são 

submetidos a adestramento de utilização dos equipamentos que irão guarnecer a bordo.

VI – TRIPULAÇÃO
 

O Comandante do navio estava embarcado desde 20 de setembro de 2010 e é natural da 

República das Filipinas. O 3º Oficial de Náutica também era filipino e embarcou na mesma 

data acima. Ambos Oficiais são fluentes na língua inglesa. O marinheiro de convés também 

filipino, embarcou em 29 de setembro de 2010 e é razoavelmente fluente em inglês. O prático é 

brasileiro, fluente em inglês e embarcou no navio no dia 01 de dezembro de 2010 a fim de 

realizar a manobra de atracação.

 Até  a  ocorrência  do  acidente  a  tripulação  do  navio,  composta  por  21  tripulantes 

conforme a Lista  de Tripulantes  (Anexo D), atendia ao previsto ao previsto na Convenção 

STCW (Standards of Training and Certification Watchkeeping) e no Cartão de Tripulação de 

Segurança (CTS), tanto em quantidade quanto nas qualificações exigidas. 

O  navio  dispunha  de  boas  acomodações  para  todo  o  pessoal  embarcado  e  operava 

normalmente com este efetivo a bordo. 
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 VII  – DADOS DO LOCAL DO ACIDENTE

           1. Coordenadas: 22o53.3´S / 043o11.5´ W , berço em frente ao armazém 10 do porto do 

Rio de Janeiro -RJ (fotos 7 e  8)

                                     

                              Foto 7 – Porto do Rio de Janeiro (Fonte: Google Mapas)
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                        Foto 8 –  Porto do Rio de Janeiro (Fonte: Agência O Globo)

       2.  Condições  ambientais  –  No  momento  do  acidente  o  céu  estava  claro  com  boa 
visibilidade, mar calmo, ventos na direção   NE  de 5 a10 nós,  temperatura moderada e sem 
chuvas. 

VIII – ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS E FATORES CAUSAIS

Do exame visual da escada de boreste (BE), onde ocorreu o acidente, constatou-se que o 

sistema de fixação (estojo e rosca sem fim) do patim superior, junto à base de sustentação da 

escada, já se encontrava avariado por ocasião da ocorrência do acidente e não mais apresentava 

movimento de rotação devido ao alto grau de oxidação entre as partes móveis. 

A  parte  inferior  da  base  do  patim  também  apresentava-se  comprometida  com 

desprendimento de material (fotos 9 e 10). Assim, a inoperância do sistema de fixação fazia 

com que somente o próprio peso do patim sobre sua base o mantivesse posicionado.

Os investigadores constataram que a manutenção do equipamento era inadequada já que 

tal  grau  de  corrosão  e  comprometimento  não  ocorre  em  um  curto  período  de  tempo, 

sinalizando  que  não  vinha  sendo  observado  o  previsto  no  Artigo  10  do  Código  de 
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Gerenciamento de Segurança (Código ISM) no que diz respeito à manutenção do navio e de 

seus equipamentos (foto 9).

Foto 9 – Base de fixação da escada. 

Na foto 9 observa-se o estojo de fixação do patim superior  torcionado e comprometido 

pela oxidação. 

Foto 10 – parte inferior do patim superior da escada de portaló de boreste. 
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Na foto 10 observa-se a seção do estojo já firmemente aderido ao orificio central do patim 

devido  ao  alto  grau  de  oxidação  impedindo  a  rotação  do  conjunto  quando  da  faina  de 

arriamento e posicionamento.

Adicionalmente foi observada falha operacional (erro humano) ao ser permitida a descida 

intempestiva do Prático pela escada de portaló com a mesma ainda em movimento e antes da 

instalação  da  rede  de  proteção  contra  quedas,  potencializando  o  risco  de  ocorrência  e  a 

gravidade do acidente,  devido ao deslocamento de peso ao longo de um sistema instável e 

ainda suspenso por um aparelho de força. Medidas de controle deveriam ter sido identificadas 

por uma avaliação de riscos e implementadas.

Os seguintes fatores contribuintes foram analisados:

a)  fator  humano  –  não  há  indicações,  do  ponto  de  vista  bio-psicológico,  que  tenha 

contribuído;

b)  fator  material  –  contribuiu  a  manutenção  de  baixo  nível  (inspeção,  manutenção  e 

lubrificação inadequadas) de um equipamento do navio (escada de portaló), comprometendo a 

segurança da vida humana. Além das inspeções de manutenção planejada, outras verificações 

deveriam  ser  feitas  cada  vez  que  a  escada  está  montada  procurando  por  sinais  de  danos, 

distorção, rachaduras e corrosão; e

c)  fator  operacional  –  contribuiu  a  inexistência  de  procedimentos  de  autorização  para 

embarque e desembarque de pessoal do navio logo após a atracação, e a presença desnecessária 

de pessoas estranhas às fainas marinheiras em andamento, envolvendo alto risco de acidente, 

como no caso em questão. A ação precipitada do Prático, possivelmente motivada pela pressa 

em atender a uma nova manobra programada, colocou em risco sua segurança física e de outras 

pessoas.

 
IX – LIÇÕES PRELIMINARES APRENDIDAS E CONCLUSÕES

As investigações sobre as circunstâncias dos acidentes têm mostrado que os acidentes a 

bordo de navios são na maioria dos casos provocados por um conhecimento insuficiente ou 

desrespeito à necessidade de adotar precauções. 
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Prosseguindo na análise  dos dados e  informações  obtidas constata-se que contribuíram 

para o acidente fatal com o tripulante:

a)  a  falta  de manutenção  adequada da escada  de portaló  e  suas  partes,  ocasionando a 

degradação do estado de conservação e operação do sistema de fixação do patim superior em 

sua base que veio a culminar com o seu deslocamento durante a manobra de arriamento da 

escada. Relembra-se que o Código ISM exige que os equipamentos de segurança sensíveis, tais 

como  as  escadas  de  portaló,  sejam  inspecionadas  em  intervalos  apropriados,  as  não-

conformidades devem ser comunicadas ao armador,  medidas corretivas devem ser adotadas 

para eliminar não-conformidades e um registro dessas atividades deve ser mantido a bordo;

b)  a  ação do Prático,  descendo intempestivamente  a  escada  ainda  não definitivamente 

posicionada  e  indevidamente  liberada,  provocando  deslocamento  de  forças  ao  longo  dos 

degraus  do  sistema,  ainda  sem apoio  no  patim  inferior  e  em movimento  descendente  aos 

solavancos em função da ação de seu aparelho de força; e

c)  a falta de instruções claras relativas ao desembarque e embarque de pessoal durante a 

realização de fainas marinheiras.

Conclui-se que esses fatores contribuíram decisivamente para o desfecho do acidente fatal 

que poderia ter sido evitado caso fossem adotados os procedimentos adequados. Além disso, o 

tripulante  caiu  no  cais   porque  não  estava  usando  nenhum equipamento  de  prevenção  de 

quedas.

XII - RECOMENDAÇÕES

Primeiramente relembra-se que recomendações de segurança não devem, sob quaisquer 

circunstâncias, criar a presunção de culpa ou responsabilidade.

As escadas de portaló e pranchas de desembarque podem ser perigosas se mal equipadas, 

mal cuidadas ou mantidas de modo inadequado. Apesar de reconhecer os perigos, os acidentes 

associados  a  essas  deficiências  continuam a  ocorrer.   As  escadas  de  portaló  são  também 

susceptíveis a movimentos provocados por fatores externos, tais como operações de carga, as 

condições das marés, ondas e outros usuários, sendo os riscos de seu uso ampliados. 

Tendo  em  conta  as  lições  aprendidas  e  conclusões,  são  formuladas  as  seguintes 

recomendações:
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a)  Deve  ser  dada  especial  atenção  na  realização  de  manutenções  e  reparos  de 

equipamentos que, por sua própria natureza de operação ou por seu projeto de construção, 

trazem  riscos  à  segurança  da  vida  humana  tais  como  elevadores,  escadas,  guindastes, 

geradores,  motores,  etc.  O  programa  de  manutenção,  providenciado  pelo  armador,  deve 

especificar claramente como é feita a inspeção, revisão e lubrificação dos vários componentes 

da escada de portaló. É uma exigência da Convenção da SOLAS que a inspeção e manutenção 

de escadas de portaló seja realizada periodicamente;

b) Os períodos programados de paralisação do navio devem ser empregados para uma 

rigorosa  inspeção  de  tais  equipamentos  aproveitando-se  das  facilidades  das  estações  de 

manutenção e reparos em terra;

c) As áreas a bordo onde fainas marinheiras estejam em andamento devem ser isoladas. 

Não deve ser permitida a presença de pessoas à elas estranhas e que possam vir a  causar 

interferências  no  seu  desenvolvimento,  quer  motivadas  pelo  desconhecimento  dos  riscos 

envolvidos ou por quaisquer outros interesses; 

d) O material de confecção do sistema de fixação da escada poderia ser construído em 

aço  inoxidável  diminuindo  assim,  significativamente,  a  ação  corrosiva  e  oxidante  da  água 

salgada proporcionando assim uma maior segurança;

e)  As redes de segurança devem estar devidamente instaladas  em  cada lado da escada 

de portaló em toda sua extensão, antes de se permitir que qualquer pessoa transite por ela; 

f)  Especial atenção deve ser dada a qualquer diferença significativa na altura entre as 

extremidades  da  escada  e  do  cais.  Isso pode significar  a  necessidade  da colocação  de  um 

degrau móvel em tal local para minimizar o risco de deslizamentos e quedas; e

g) Em hipótese alguma qualquer pessoa deve ser autorizada a transitar nas escadas de 

portaló antes dela estar definitivamente posicionada e segura. O navio deverá ter instruções 

claras e escritas sobre os procedimentos de embarque e desembarque de pessoal utilizando as 

escadas de portaló, com destaque para a autorização para o seu deslocamento.
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ANEXO A
Notificação enviada pela Capitania dos Portos do Rio de Janeiro
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ANEXO B 
Características do Navio
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ANEXO C
Relatório de Inspeção de Port State Control (parte 1)
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ANEXO C
Relatório de Inspeção de Port State Control (parte 2)
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