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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 

Espírito  Santo  (CPES)  realizou  uma  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 CPES em 

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

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

civil ou criminal.

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

fornecimento de informações relativas à ocorrência do acidente, sendo que o uso de informações 

constantes  neste  relatório  para  outros  fins  que  não  o  da  prevenção  de  futuros  acidentes 

semelhantes poderá induzir a interpretações e a conclusões errôneas.

.

II – SINOPSE

O navio mercante “ARLOTT” (Foto 1), IMO nº 9065895, de bandeira BRASILEIRA  partiu 

do porto de São Francisco do Sul, cidade de Rio Grande-RS, com destino ao porto de Praia Mole 

nesta cidade de Vitória, Espírito Santo, chegando à área de fundeio na madrugada do dia 06 de  

agosto de 2010. Naquela noite, momentos antes do fundeio, quando o navio se encontrava na 

posição de Latitude 20º 18’ 05’’S e Longitude 040º 13’ 07’’W foram disseminadas as ordens 

para  iniciar  o  procedimento  de  fundeio;  o  Contramestre  do  navio,  acompanhado  de  um 

Marinheiro,  aguardava  essas  instruções  sentado  num banco  no  convés  do  tombadilho  onde 

funciona  o  Portaló,  a  boreste.  Ao tomarem conhecimento  de  que  tais  procedimentos  seriam 

iniciados, levantaram para guarnecer a proa. O Contramestre, logo em seguida, caiu da escada 

que dá acesso ao convés principal, onde bateu com a cabeça numa elipse e veio a óbito. 
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Foto 1 – NM “Arlott” 

II.1 – A VÍTIMA

A vítima, 68 anos, brasileiro, natural de Santa Catarina, exercia a função de Contramestre e 

possuía a certificação apropriada - Mestre de Cabotagem (STCW II/3).  Esteve embarcado no 

NM ARLOTT no período de 20 de fevereiro de 2010 a 09 de março de 2010 e, de acordo com a 

Lista de Tripulantes (Anexo A), voltou a embarcar novamente no dia 02 de agosto de 2010 ou 

seja, 4 dias antes do acidente. A vítima não apresentava restrições de saúde para o desempenho 

das suas tarefas, de acordo com o Atestado de Saúde Ocupacional emitido em 9 de março de 

2010 (Anexo B). 

Segundo depoimentos prestados a vítima possuía um bom relacionamento com os demais 

tripulantes.

O Laudo de Exame Cadavérico realizado no dia 6 de agosto de 2010 pelo Departamento 

Médico Legal da Polícia Civil do espírito Santo, na cidade de Vitória, não apontou indícios de 

uso de álcool ou drogas de abuso pela vítima. O exame externo apontou lesão contusa frontal e o 

exame interno detectou trauma crânio encefálico e instrumento contundente,  com hemorragia 

interna cerebral.

III – SITUAÇÃO DO NM ARLOTT POR OCASIÃO DA INVESTIGAÇÃO

a) Convés do Tombadilho (Portaló): 
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O espaço onde o Contramestre aguardava o início da faina (Foto 2) é o mesmo onde funciona 

o portaló do navio. O piso é pintado com tinta escura, não há ressaltos aparentes e, em direção à 

proa, é contíguo a uma escada que dá acesso ao convés abaixo (convés principal). No portaló 

existe um quadro com instruções sobre o uso de equipamento de proteção individual (EPI) e, 

nesse  particular,  convém ressaltar  que  a  vítima  usava  os  adequados  EPI  (botas,  macacão  e 

capacete).  Junto à parte superior da escada, há uma estreita borda falsa de aproximadamente 

cinco  centímetros  de  altura  cuja  finalidade  parece  ser  a  retenção  de  líquidos.  Tal  estrutura 

também pode oferecer perigo (tropeçamento) para quem acessa a escada. Essa borda se prolonga 

por todo o convés do tombadilho em ambos os bordos. Quanto à escada, somente os degraus das 

extremidades  superior  e  inferior  são  pintados  de  amarelo,  e,  embora  a  pintura  estivesse 

desgastada pelo uso (Foto 3), a sua estrutura estava em boas condições de uso. 

Foto 2 - Borda falsa
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Foto 3 – escada de acesso ao convés principal (vista da parte inferior)

b) Convés Principal:

Apresenta uma elipse (Foto 4) próxima à base da escada, cujo fechamento é coroado de 

parafusos ressaltados por sobre a mesma. 

Foto 4 – local da queda

IV - CARACTERÍSTICAS DO NM ARLOTT

Nome do Navio: NM ARLOTT 
Nº IMO do Navio: 9065895 
Nº de Inscrição do Navio: 442-E00015-4 
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Tipo de navio: Carga geral (seca) 
Local de Construção: Bulgaria 
Batimento de quilha: 26/05/1993 
Material do Casco: aço 
Proprietário: CIA. DE NAVEGAÇÃO NORSUL S/A. 
Operador: CIA. DE NAVEGAÇÃO NORSUL S/A. 
Bandeira: BRASIL 
Porto de Registro: SÃO FRANCISCO DO SUL 
Indicativo de chamada (Call Sign): PP8341 
Arqueação Bruta (Gross Tonnage): 7662 
Arqueação líquida (Net Tonnage): 3570 
Comprimento do Navio: 125,86 metros 
Calado do Navio: 8,09 metros 
Boca do Navio: 20,01 metros 
Sociedade Classificadora: AMERICAN BUREAU Shipping (ABS) 
Seguro DPEM emitido pelo banco BRADESCO com validade de um ano até 14/04/2011 
Documento de Conformidade e Certificado ISM emitidos pela DET NORSKE VERITAS

Outras informações pertinentes ao navio:

O nome anterior do navio era CARLOTTA (de Dezembro de 2004 a Julho de 2008), então 

de bandeira Panamenha. Em 26 de Março de 2010 foi registrado no Registro Especial Brasileiro 

(REB)  com  o  nome  de  ARLOTT  na  propriedade  da  COMPANHIA  DE  NAVEGAÇÃO 

NORSUL (Anexo C). 

O navio não apresenta um histórico de excelência nas inspeções a que foi submetido. Sob a 

égide do Acordo de Viña Del Mar – Port State Control (PSC), a maioria das inspeções apontou 

deficiências, salvo quando inspecionado em 13/07/2006 no porto de Veracruz/México. Algumas 

dessas inspeções ocorreram no Brasil: duas em 2008, nos meses de Abril e Dezembro; outra em 

Dezembro de 2009 e a última em Outubro de 2010. Cabe notar que também foram feitas perícias 

para a emissão do Atestado de Inscrição Temporária (AIT) em Maio e Dezembro de 2009 e em 

Fevereiro  e  Março  de  2010.  Em nenhuma  delas  houve  detenção.  Com relação  aos  demais 

Acordos Internacionais de Inspeção de Port State Control (Mou de Tokyo e MouParis) verifica-

se que o navio ARLOTT, no período de 1998 a 2008 foi inspecionado 25 vezes e em onze delas 

não foram registradas deficiências. Também o navio não foi detido neste período. 

V - TRIPULAÇÃO
 

A  tripulação  do  NM ARLOTT é  composta  por  vinte  e  um tripulantes  brasileiros,  e  a 

Tripulação de Segurança é composta por 18 tripulantes (Anexo D). A língua de trabalho a bordo 

é o português.
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VI – SEQUÊNCIA DOS ACONTECIMENTOS E FATORES CAUSAIS
          

 A  elaboração  desta  investigação  teve  início  dezessete  dias  após  o  acidente,  assim  as 

conclusões estão fundamentadas, principalmente, em depoimentos de testemunhas, no Laudo de 

Exame Cadavérico  e na Certidão de Óbito da vitima. 

Na madrugada do dia 06 de agosto de 2010 o navio procedia para o porto de Praia Mole 

para receber  bobinas  de aço.  As condições meteorológicas  eram boas,  com o mar calmo.  O 

planejamento de bordo previa o fundeio e a atracação, de acordo com a rotina do porto. 

Naquele início de madrugada,  a vítima e o Marinheiro estavam sentados num banco do 

convés do tombadilho a boreste, onde aguardavam as ordens para iniciar as fainas de fundeio. 

Quando receberam as ordens do passadiço se levantaram e iniciaram a caminhada para a proa. 

Para tanto, deveriam fazer uso da escada que une o convés onde estavam e o convés inferior 

(convés principal).  Ao utilizar  a escada,  o Contramestre  perdeu o equilíbrio,  caiu no convés 

principal, cerca de dois metros e meio abaixo, bateu a cabeça num dos parafusos de uma elipse lá 

existente. Logo em seguida outros tripulantes vieram ao local para prestar os primeiros socorros 

e constataram que a vítima apresentava uma fratura na face superior direita (testa) e sangrava 

bastante. Ali veio a óbito. O Laudo Cadavérico registrou morte por trauma crânio-encefálico. 

Ao se examinar o local da queda (Fotos 5, 6 e 7) chama atenção uma borda falsa de cerca 

de cinco centímetros de altura ao longo de todo o convés do tombadilho e que também se faz 

presente  na intercessão  de acesso à  parte  superior  da  escada para  o convés  inferior  (convés 

principal). Esta borda é um obstáculo, mas não se pode afirmar que a vítima tenha tropeçado 

nela.  Também  convém  mencionar  que  a  escada  tem  forte  inclinação  e  seus  corrimãos  são 

interrompidos na altura do sétimo degrau, contados de cima para baixo. 
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Foto 5:  Escada de acesso do tombadilho ao convés principal 

A Escada de acesso do tombadilho ao convés principal é construída em aço, com quatorze 

degraus e cerca de 2,50 de altura. É uma escada íngreme onde se tem dificuldade de apoiar os 

pés. Seus corrimãos são interrompidos na altura do sétimo degrau com prejuízo para o apoio do 

usuário, a partir daquele ponto. 

Foto 6 - Detalhes da interrupção dos corrimãos
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Foto  7 - borda falsa de cerca de cinco centímetros no topo da escada

Não há evidências de que a iluminação do local fosse deficiente e convém destacar que a 

vítima usava uma lanterna, mas que no momento da queda estava desligada. Contudo, a lanterna 

do Marinheiro que o acompanhava estava ligada. A simulação da queda foi feita por ocasião da 

investigação a bordo, cujas imagens a seguir (Fotos 8 e 9) mostram o resultado deste trabalho.

As fotos mostram a posição em que a vítima ficou após a queda. A vítima bateu com a 

cabeça no ressalto da tampa de uma escotilha e, embora estivesse usando capacete, recebeu forte 

impacto vindo a óbito. 

Fotos 8 e 9  - Simulação feita a bordo
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Verificando  o  Cronograma  de  Treinamento  aplicável  ao  navio,  contido  no  Manual  de 

Gerenciamento  de  Segurança,  ficou  evidenciado  pelos  investigadores  do  acidente  que  são 

efetuadas Auditorias, reuniões mensais do Grupo de Segurança e Saúde do Trabalho a bordo, 

bem como foram aplicados os treinamentos sobre Percepção de Riscos, Prevenção de Acidentes, 

uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), Manobra com Cabos e  Espaços Confinados. 

No entanto os investigadores não encontraram comprovação sobre a presença da vítima nesses 

treinamentos, já que a sua assinatura não constava na lista de presença.

As informações prestadas pelas testemunhas não foram relevantes para se esclarecer a causa 

do acidente além de qualquer dúvida, uma vez que o Marinheiro, única testemunha ocular do 

acidente, se limitou a dizer que ouviu um grande barulho e que depois vira o Contramestre, que 

estava a sua frente, caído no convés principal. 

VII – CONSEQUÊNCIAS DO ACIDENTE

Acidente  pessoal:  queda  da  escada,  seguida  de  morte  por  trauma  crânio  encefálico  e 

instrumento contundente, do Sr. VOLNEI RAMOS, conforme a Certidão de Óbito emitida pelo 

Cartório “Cid Dessaune” - Registro Civil e Tabelionato de Notas, em 08 de agosto de 2010. 

Danos  materiais e  poluição: Não  houve  danos  à  embarcação  assim  como  não  houve 

registros de poluição relacionados ao acidente. 

VIII - LIÇÕES PRELIMINARES APRENDIDAS E CONCLUSÕES

A movimentação de pessoas a bordo dos navios por vezes torna-se arriscada em virtude dos 

perigos  de  queda,  de  escorregamento  e  tropeços,  causados  por  diversas  razões,  aqui  se 

destacando  obstáculos  tais  como  olhais  ressaltados  em  anteparas  ou  conveses,  acentuadas 

inclinações de escadas ou mesmo pela impropriedade de construção de corrimãos. Esses riscos se 

potencializam à noite quando as condições de visibilidade do ambiente são desfavoráveis. 

No cenário do acidente ficou claro que não havia uma luminária específica para os degraus 

da escada, e da mesma forma a borda falsa que lá existe não dispõe de uma clara sinalização. 

Torna-se, portanto, uma lição aprendida a necessidade de se prover iluminação adequada às 

escadas daquele tipo e localizada em área tão particular,  isto é,  situada entre  duas anteparas 

estreitas e com corrimãos interrompidos. Também se torna relevante como aprendizado, que os 

ressaltos  sejam  claramente  sinalizados  para  alertar  a  todos  os  usuários  sobre  o  perigo  que 

representam. 
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Dos fatos, observou-se que a empresa possui um Sistema de Gerenciamento de Segurança 

implementado a bordo do NM ARLOT, e que são aplicados os treinamentos previstos. Contudo 

não ficou evidenciado a participação da vitima nesses treinamentos, conforme foi constatado a 

partir das listas de presença dos participantes. O curto tempo de embarque da vítima anterior a 

ocorrência do acidente foi considerado pelos investigadores  insuficiente para sua familiarização 

adequada com a embarcação.

Como conclusão,  em função do que foi  apurado,  os  investigadores  consideraram que a 

morte do tripulante foi causada por uma queda acidental, cuja causa não pode ser comprovada 

com precisão ou seja, se foi decorrente de um escorregão, tropeço ou mesmo que tenha perdido o 

apoio  no  corrimão.  O fato  é  que  medidas  de  segurança  precisão  ser  adotadas  para  evitar  a 

recorrência desse fato, tais como:

-  sinalizar  claramente  o  ressalto  (borda  falsa)  existente  no tombadilho  que  dá  acesso a 

escada para o convés principal;

- melhorar a iluminação no local do acidente, pois ficou evidenciado falha de iluminação 

naquele trajeto; e

- implementar, nos treinamentos de Prevenção de Acidentes, a Técnica de Arrastar as Mãos 

ao subir e descer escadas a bordo (Trailing Hand Technique). Maiores informações sobre essa 

técnica podem ser obtidas no endereço http://www.visionaware.org/trailing_technique. 

IX - RECOMENDAÇÕES
        

Recomendações de segurança não devem, em quaisquer circunstancias, criar presunção de 

culpa  ou  responsabilidade.  O  acidente  investigado  apontou  para  a  necessidade  de  um 

aprimoramento nos objetivos do Gerenciamento de Segurança da Companhia em conformidade 

com o disposto no Código Internacional para o Gerenciamento da Operação Segura de Navios e 

para a Prevenção da Poluição (Código ISM), tendo em vista que houve perda de vida humana 

por  acidente  a  bordo  que  poderia  ter  sido  evitado,  demonstrando  que  as  Instruções  e 

Procedimentos para assegurar Operação Segura de Navios relativos ao Código não atingiram o 

objetivo esperado. 

O Sistema de Gerenciamento de Segurança da Companhia deve prever e avaliar todos os 

riscos  identificados,   providenciando a sinalização  de eventuais  locais  perigosos  a  bordo do 

navio.  Situações  de  risco  devem ser  identificadas,  avaliadas  e  registradas  pela  Comissão  de 

Segurança, e as correções julgadas necessárias devem ser implementadas.
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Lista de Anexos:

Anexo A – Lista de Tripulantes
Anexo B -  Atestado de Saúde Ocupacional
Anexo C – Registro Especial Brasileiro (REB)
Anexo D – Cartão de Tripulação de Segurança (CTS)
Anexo E – Registro Contínuo de Dados (RCD)
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Anexo A
Lista de Tripulantes
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Anexo B
Atestado de Saúde Ocupacional
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Anexo C
Registro Especial Brasileiro (REB)
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Anexo D
Cartão de Tripulação de Segurança (CTS)
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Anexo E
Registro Contínuo de Dados (RCD)
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