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LISTA DE ABREVIATURAS

AMB - Autoridade Marítima Brasileira

BB - Bombordo

BE - Boreste

COF - Certificado Internacional  de Conformidade  para o Transporte  de Gases liqüefeitos  a 

Granel

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

ENAVI –  Estaleiro ENAVI Reparos Navais Ltda

EPI – Equipamento de Proteção Individual

GLP - Gás Liquefeito de Petróleo

ILO - Organização Internacional do Trabalho

IMO – Organização Marítima Internacional

IOPP - Certificado Internacional de Prevenção de Poluição por Óleo

ISPS - Certificado Internacional de Proteção para Navios

NLS - Certificado Internacional  de Prevenção da Poluição para Transporte   de Substâncias 

Líquidas a Granel

SMC – ISM - Certificado de Gerenciamento de Segurança

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  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 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 três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dez, nesta cidade do Rio de Janeiro, 

foram iniciados os procedimentos para exame no Navio Mercante “AUK ARROW”, bandeira 

Bahamas, no qual ocorreu uma explosão a bordo às 21:52 horas do dia 02 de agosto de 2010, 

quando estava em reparos  no Estaleiro ENAVI, em Niterói-RJ, durante serviços de corte e 

solda no tanque de lastro 2 a bombordo (BB).

Como resultado do acidente,  ocorreu a morte  de dois operários  e sete ficaram feridos e 

foram removidos para o hospital estadual Azevedo Lima em Niterói,  sendo que um faleceu 

depois. 

Ocorreram avarias na estrutura interna do tanque de lastro 2 de BB da embarcação e nos 

andaimes instalados na parte superior do tanque. Não houve registro de poluição. 

O presente procedimento foi iniciado a partir do envio da Notificação (Anexo A) para o 

Estado de Bandeira.
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III – INFORMAÇÕES GERAIS

a) Características da embarcação:

Embarcação: AUK ARROW Bandeira: Bahamas AB: 27.962
Área de navegação: Longo Curso Tipo: NM de Carga Geral Propulsão: Motor

Porto de inscrição: Nassau Nº IMO: 8309397 Comprimento: 281m

Atividade: Transporte de Carga IRIN: C6KB2 Casco: Aço

Ano de construção: 1984 Classificadora: Det Norske Veritas (DNV)

Proprietário: GEARBULK SHIPOWNING LIMITED

Armador: KRISTIAN GERHARD JEBSEN SKIPSREDERI A/S

Tripulantes: 31 Porto de origem: Recife

Nome anterior: HEINA Motor: Sulzer Sumitomo 6RTA58

Bow thruster: 1200HP Potência do motor: 8600HP 

Calado Máximo: 12,57m Boca moldada: 16,90m

Casco: Simples (singelo) Classe:DNV+A1 HC E 1-3-5-7/2-4-6

Construtor: Sanyoasho Docryard Local: Mizushina - Japão

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

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

Os Certificados estatutários estavam em dia, conforme tabela abaixo e Relatório de Inspeção 

de Port State Control (Anexo C).

CERTIFICADO EMITENTE VALIDADE
Segurança da Construção DNV 31/05/2014
Segurança de Equipamento DNV 31/05/2014
Segurança Rádio DNV 31/05/2014
IOPP DNV 31/05/2014
Internacional  de  Borda  Livre   (Load 

Line)

DNV 31/05/2014

DOC – ISM DNV 12/10/2014
SMC – ISM DNV 18/12/2013
NLS / COF País de Bandeira Indeterminado
Cartão de Tripulação de Segurança País de Bandeira Indeterminado
Arqueação DNV 12/06/1991
ISPS DNV 04/04/2014
Classe DNV 31/05/2014

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 

“AUK ARROW”. 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  estava 

atracada  a  contrabordo do dique flutuante  “ALMIRANTE ALEXANDRINO”,  do Estaleiro 

ENAVI e apresentava aspecto geral regular devido aos efeitos da explosão ocorrida e devido ao 

fato de estar realizando reparos diversos. 

Foram observadas várias frentes de trabalho para atender os reparos programados, sendo que 

no costado do tanque de lastro nº 2 de bombordo (BB) estava sendo feita a substituição de 

chapas (foto 2). Os tanques de lastro nº 1, nº 3 e nº 4 de boreste (BE) também seriam reparados.
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                                 Foto 2 – Troca de chapas no costado do navio

IV – SEQUÊNCIA DOS ACONTECIMENTOS
          

De acordo com as informações obtidas pelos peritos no local do acidente,  uma explosão 

ocorreu  a  bordo quando o NM “AUK ARROW” encontrava-se atracado a  contrabordo do 

dique flutuante ”Almirante Alexandrino”, do estaleiro ENAVI Reparos Navais Ltda, na Baía 

da Guanabara, Ilha da Conceição, em Niterói – RJ, às 21:52 horas do dia 02 de agosto de 2010, 

durante a realização de serviços de corte e solda. 

Uma equipe de peritos da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro (CPRJ) compareceu ao 

local do acidente para providenciar o levantamento inicial de dados, documentos e informações 

para  a  condução  da  presente  investigação  e  elaboração  do  Relatório. Em  paralelo,  foram 

obtidos documentos diversos para análise, na tentativa de identificar a causa da explosão. 

Segundo tripulantes do navio a explosão ocorreu as 21:52h do dia 2 de agosto de 2010, no 

tanque de lastro número 2 de bombordo (BB). Imediatamente após a explosão foi ativado o 

alarme geral para que os tripulantes guarnecessem suas posições. Três operários que caíram na 

água  e  estavam flutuando  apoiados  em bóias  salva-vidas  lançadas  pelos  tripulantes  foram 

resgatados  por  uma  lancha  que  estava  próxima  da  área  do  acidente.  Os  tripulantes  foram 

informados por empregados do estaleiro ENAVI que havia outras pessoas dentro do tanque de 

lastro. Os funcionários da ENAVI, juntamente com os tripulantes do NM “AUK ARROW” 

dirigiram-se ao tanque de lastro e resgataram outras cinco pessoas. Depois das remoções, foi 

realizada nova contagem da tripulação e verificado que estavam todos presentes.

Como resultado do acidente,  ocorreu a morte  de dois operários e sete ficaram feridos, 

sendo removidos para hospitais de Niterói, sendo que um faleceu depois. Ocorreram avarias na 
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estrutura interna do tanque de lastro 2 de BB da embarcação e nos andaimes instalados na parte 

superior do tanque. Não houve registro de poluição.

V –  INFORMAÇÕES INICIAIS 

O navio atracou no cais do estaleiro ENAVI no dia 25 de julho de 2010 às 09:00 horas e a 

explosão ocorreu às 21:52 horas do dia 2 de agosto de 2010. A embarcação era empregada no 

transporte de carga geral sendo que pelos últimos registros efetuou o transporte de produtos 

florestais (polpa e celulose), que não são mercadorias perigosas. A última carga transportada 

foi de malte a granel. Não foi observado derramamento de resíduos oleosos nas águas.

As providências para levantamento de dados e informações para a condução da presente 

investigação foram iniciadas enquanto equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, do 

navio  e  da própria  empresa  também atuavam na área,  tornando impossível  um isolamento 

seguro do local para realizar a perícia. 

Os  investigadores  constataram  que  a  tripulação  tinha  conhecimento  da  realização  do 

serviço no tanque de lastro e, segundo depoimentos, não há procedimentos específicos para o 

Oficial de Serviço antes da realização do serviço. O pessoal de bordo verificou se o estaleiro de 

reparo estava seguindo os procedimentos de segurança corretamente. No momento do acidente 

não havia vento e o céu estava escuro e havia outros serviços de corte e solda em execução no 

tanque de lastro nº 4 de boreste (BE). Segundo testemunho o acidente poderia ter ocorrido por 

conta de um vazamento de gás que se acumulou no tanque, vindo a explodir. 

Verificaram ainda os investigadores por meio de testemunhos de tripulantes e operários do 

estaleiro:

a) que não havia serviço de vigilância contínua por parte da tripulação do navio no tanque 

de lastro, e que existia um vigia do estaleiro ENAVI no local.  Normalmente o trabalho de 

vigilância era realizado pelos operários do estaleiro, e tripulantes do navio realizam pelo menos 

três rondas durante o quarto de serviço; 

b) que o tanque de lastro estava vazio, sem qualquer tipo de resíduo; 

c) que havia oito operários do estaleiro trabalhando a bordo quando ocorreu a explosão;

d) que as testemunhas não observaram a existência de alarmes, explosímetro e oxímetro 

pertencentes ao estaleiro; 

e) que havia ventiladores e exaustores instalados no local do acidente; 

f)  que  as  testemunhas  não  souberam informar  se  os  trabalhadores  estavam utilizando 

Equipamento de Proteção Individual  (EPI)  no dia do acidente  e  no momento  da explosão, 
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assim como não souberam informar se as instalações elétricas nas proximidades do tanque de 

lastro eram dotadas de componentes anti-explosão; 

g) que o estaleiro tinha procedimentos de segurança e os mesmos estavam sendo seguidos;

h) que o acesso ao interior do tanque havia sido interditado pelo Ministério do Trabalho;

i) que o pessoal do estaleiro normalmente realiza os procedimentos de segurança; e 

j) que o navio não identifica os operários na entrada e saída porque os operários entram e 

saem com frequência.

VI –  A PERÍCIA

No dia  03 de agosto,  pela  manhã,  foi  realizada   inspeção no local  para identificar  as 

possíveis  causas  do  acidente.  No  entanto,  a  área  interna  do  tanque  de  lastro  continuava 

interditada pelas autoridades policiais e do trabalho, sendo marcada a data de 04 de agosto 

para realizar o exame detalhado. 

Durante a perícia foi constatado que no tanque de lastro nº 2 de BB estava sendo feita a 

substituição de chapas na sua parte superior.  Antes do início dos reparos no tanque diversas 

mangueiras duplas de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) e de oxigênio, utilizados nos serviços 

de corte de chapas, foram introduzidas no interior do tanque através do seu suspiro (foto 3). 

      Foto 3 – Mangueiras passadas pelo suspiro do tanque de lastro nº 2 de BB

As mangueiras estavam ligadas a dois pianos com diversas válvulas de distribuição (um 

para o gás combustível e outro para o comburente oxigênio) que foram instalados externamente 

logo acima do convés principal (foto 4). 
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                      Foto 4 – Piano de válvulas para conexão das mangueiras

O gás combustível utilizado para efetuar os cortes de chapas era o GLP, em lugar do 

acetileno. As mangueiras de oxigênio e de GLP estavam dispostas verticalmente, estendendo-

se na direção da parte inferior do tanque. Cada mangueira dupla possuía duas válvulas (foto 5) 

de abertura manual na sua extremidade.

                                      Foto 5 – Válvulas de abertura do gás

O tanque tinha uma altura de cerca de 12 metros. Pode-se depreender que um pequeno 

vazamento  no corpo de uma das mangueiras  de gás GLP ou pela  sua válvula  de descarga 

poderia causar uma lenta acumulação deste gás na parte inferior do tanque, tanto pela posição 
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baixa das válvulas de descarga na extremidade de cada mangueira como pela tendência do GLP 

de se depositar  nas partes inferiores quando disseminado no ar não agitado,  devido ao seu 

maior peso específico.  É muito provável que a simples providência de fechar as válvulas de 

distribuição no piano de GLP, sempre que as mangueiras não estivessem em uso, poderia ter 

evitado o acidente.

Foi requisitado pelos investigadores um Relatório do Estaleiro que descreve a preparação 

para os reparos e o desenvolvimento dos trabalhos. De acordo com o Relatório, antes do início 

dos  trabalhos  foram feitas  as  medições  de oxigênio  e  de monóxido  de carbono e  também 

testada  a  explosividade  e  a  existência  de gás  sulfídrico  no ambiente.  Durante  sete  dias  as 

medições  foram repetidas  antes  dos  trabalhos.  Não  foram apresentados  os  certificados  de 

calibragem dos equipamentos usados nas medições. No dia 2 de agosto, dia do acidente, as 

medições  foram  efetuadas  antes  das  07:40  horas  e,  neste  horário,  reiniciada  a  jornada, 

prosseguindo até as 17:00 horas quando terminou o primeiro turno. 

Os funcionários da empresa D.M.T. foram solicitados a estender essa jornada de trabalho 

até às 01:40 horas do dia 3 de agosto juntamente com os operários da empresa Engersea,  mas 

os trabalhos de reparo foram interrompidos das 17:00 às 20:00 horas e daí até as 21:00 horas 

para uma refeição para todos os operários em local fora do navio.  Pouco tempo depois, às 

21:52 horas, ocorreu a explosão, com os trabalhos já em pleno andamento. 

O  Relatório  do  Estaleiro  faz  referência  a  um  possível  vazamento  de  oxigênio  (O2), 

comburente da explosão, também existente no ar ambiente, mas certamente deveria referir-se 

ao vazamento de GLP, combustível  da explosão,  já que um excesso de oxigênio por si só 

jamais poderia causar uma explosão. 

Por ser um tanque de lastro, o tanque 2 de BB não possui instalações elétricas no seu 

interior que possibilitem existir o risco de explosão. Também não havia resíduos de óleo ou de 

combustível no interior deste tanque. Água salgada era usada como lastro. 

As três tampas aparafusadas, com formato de elipse, de acesso ao tanque no convés de 

passagem estavam removidas e nas aberturas estavam instalados três pequenos ventiladores. 

Estes ventiladores foram arremessados para locais próximos das aberturas pelo deslocamento 

de ar após a explosão (foto 6). 

10



Marinha  do Brasil  – Diretoria de Portos e Costas
Gerência de Vistorias, Inspeções  e Perícias Técnicas

    Comissão de Investigação e Prevenção dos Acidentes  da Navegação (CIPANAVE)
    Explosão  a bordo do NM  “AUK ARROW” 

Relatório de Investigação de Segurança Marítima

                                           Foto 6 – Ventilador deslocado pela explosão

Os ventiladores não tiveram força suficiente para agitar o ar no fundo do tanque e remover 

os gases acumulados mas contribuíram para a formação da mistura explosiva.

Foi  recebida  a  informação  de  que  os  ventiladores,  as  luzes  e  equipamentos  de  solda 

continuaram funcionando durante todo o período de trabalho, inclusive durante as refeições. O 

supervisor dos serviços no local afirmou que todos os equipamentos só são desligados por 

ocasião do término dos trabalhos do dia.

Pode-se inferir que ventiladores mais potentes poderiam ter removido a mistura explosiva 

e evitado a explosão.

Não foram constatadas  avarias  no convés  e  no  costado por  bombordo  decorrentes  da 

explosão porque diversas partes do chapeamento superior externo do tanque já haviam sido 

retiradas e o tanque estava exposto ao ar, facilitando a descompressão do tanque durante a 

explosão. 

Entretanto, na parte interna, verifica-se que longarinas transversais, separadas por chapas 

foram envergadas para cima, mostrando claramente que a explosão ocorreu de baixo para cima, 

do fundo do tanque para a parte superior, após a acumulação de gases combustíveis misturados 

ao ar e formando uma mistura explosiva. 
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Os andaimes montados foram atirados para cima (foto 7) e uma chapa de aço que iria ser 

fixada no costado caiu para o fundo do tanque (foto 8), havendo a possibilidade de ter atingido 

os operários, provocando ferimentos. 

                                       Foto 7 – Andaimes destruídos pela explosão

                                        Foto 8 – Chapa caída no fundo do tanque
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Essa chapa estava sendo ponteada de forma inicial e não havia sido fixada ainda, soltando-

se com a explosão. Portanto, o ponteamento da chapa com solda elétrica estava em andamento, 

o que causou a queda de fagulhas incandescentes de metal e solda elétrica no fundo do tanque, 

onde já havia a acumulação de mistura explosiva. Esta liberação de fagulhas é normal em todos 

os serviços de corte e solda elétrica. As fagulhas são pequenos pedaços incandescentes de solda 

derretida não fixada, de pequeno peso, que caem verticalmente. 

VII – TRIPULAÇÃO
 

O Comandante do navio estava embarcado desde 20 de julho de 2010, é indiano e fala 

inglês. O Terceiro Oficial de Náutica era o Oficial de serviço no horário do acidente, estava 

embarcado desde 02 de março de 2010, é indiano e fala inglês. 

Os 31 tripulantes do navio eram habilitados e atendiam aos requisitos estabelecidos no 

STCW e no Cartão de Tripulação de Segurança. Anexada uma cópia da Lista de Tripulantes 

(Anexo D). 

Pelos dados obtidos, não havia a participação direta dos tripulantes na execução da obra 

que estava a cargo do Estaleiro ENAVI. O Oficial de Serviço de bordo fazia uma ronda de 

rotina pelo navio, aproximadamente a cada duas horas, para verificar se tudo estava em ordem. 

Não foram demonstrados os procedimentos de prevenção, acompanhamento e supervisão por 

parte dos tripulantes do navio, nem o conhecimento das recomendações da IMO, contidas na 

resolução  A.864(20),  adotada  em  27  de  novembro  de  1997,  para  entrada  em  espaços 

confinados a bordo de navios, as quais  deveriam ser conhecidas e adotadas pelo Armador e 

pelo Comandante e o seu cumprimento deveria ser exigido por ocasião dos trabalhos a bordo, 

quando executados por estaleiro contratado. 

Da mesma forma, não há registro de que as recomendações da Organização Internacional 

do Trabalho (ILO), contidas no Código de Práticas para a Prevenção de Acidentes a bordo de 

navios, fossem conhecidas, disseminadas e colocadas em prática a bordo do navio.

 VIII – PESSOAL NÃO TRIPULANTE

A equipe de dez operários que trabalhavam no tanque de lastro nº 2 de BB, pertencia a 

três empresas terceirizadas contratadas, coordenadas e fiscalizadas pelo estaleiro Enavi. Eram 

profissionais  habilitados  para  as  atividades  que  desempenhavam  de  supervisores, 

maçariqueiros, soldadores e ajudantes. 
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Na área de Segurança do Trabalho,  o estaleiro  dispõe de Engenheiro e Técnicos  de 

Segurança habilitados. 

Pelas informações  obtidas,  inclusive nas entrevistas com os profissionais  da área de 

segurança  do  trabalho  e  os  próprios  operários  do  estaleiro,  ficou  a  constatação  de  que  a 

doutrina de prevenção de acidentes não foi atendida. 

Foi citada a possibilidade de algum operário ter deixado uma mangueira ligada ou de 

haver algum vazamento na mangueira ou na válvula do maçarico. Não houve condições para 

definir o que ocorreu em virtude da destruição dos componente do sistema de corte e solda pela 

explosão.  Havia  o  conhecimento  e  as  precauções  básicas  para  o  trabalho  em  espaços 

confinados e o emprego de Equipamento de Proteção Individual (EPI). Todos estavam cientes 

das normas e dos riscos do trabalho mas a verificação da atmosfera no interior do tanque foi 

feita somente pela manhã do dia do acidente. Houve avaliação prévia dos riscos potenciais e 

adotadas as precauções de segurança julgadas cabíveis, mas que se revelaram insuficientes para 

evitar o acidente. 

A avaliação prévia dos riscos deveria constar da Permissão de Trabalho (PT). De acordo 

com  o  Relatório  do  Estaleiro,  a  PT  havia  sido  emitida  mas  não  foi  apresentada  aos 

investigadores.

IX  – DADOS DO LOCAL DO ACIDENTE

1. Local: coordenadas 22º52'06"S / 043º07'10"W , Ilha do Viana, Niterói -RJ (Fotos 9 e 10)

                                      Foto 9 – Ilha do Viana (Fonte: Google Maps)
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                                              Foto 10 – Ilha do Viana (Fonte: ENAVI)

2. Condições  ambientais  –  No  momento  do  acidente  o  céu  estava  escuro,  mar  calmo, 

temperatura moderada e sem chuva. 

X – ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS E FATORES CAUSAIS

Pela análise das evidências,  observações e indícios, ficou evidenciado  que ocorreu uma 

acumulação  indevida  de  GLP  no  fundo  do  tanque  de  lastro  2  de  BB,  que  vazou  de  uma 

mangueira estendida verticalmente em direção ao fundo ou de sua válvula de descarga na parte 

inferior do tanque. Os ventiladores portáteis contribuíram para a mistura do ar ambiente com o 

GLP acumulado, formando a mistura explosiva que detonou quando a chapa de aço começou a 

ser ponteada no seu local, gerando a queda de fagulhas incandescentes. 

A permanência da mistura explosiva no fundo do tanque não foi detectada em virtude de 

não ter sido utilizado o explosímetro antes do reinício dos trabalhos após o jantar. A verificação 

da existência de gases foi feita apenas pela manhã, antes do início dos trabalhos, quando deveria 

ser utilizado várias vezes durante os trabalhos do dia.  

As mangueiras de oxigênio e de GLP deveriam ter sido aduchadas logo após passarem pelo 

suspiro para não ficarem pendentes em direção ao fundo do tanque.  
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Pode-se  ainda  afirmar  que  ventiladores  mais  potentes  poderiam  ter  removido 

completamente a mistura explosiva e impedido o ocorrido. 

O fechamento das válvulas das mangueiras que não estavam sendo utilizadas no piano de 

válvulas de distribuição de GLP também poderia ter evitado o acidente. 

Os seguintes fatores contribuintes foram analisados:

a)  fator  humano  -  não  há  indícios  de  que  o  fator  humano,  sob  o  ponto  de  vista  bio-

psicológico, possa ter contribuído para o acidente;

b) fator material  – contribuiu para o acidente  o vazamento de gás GLP de alguma das 

mangueiras ou uma de suas válvulas de controle, permitindo a acumulação de gás no fundo do 

tanque 2 de BB; 

c) fator operacional – contribuiu para o acidente a falta de monitoramento do ar ambiente 

com o explosímetro para verificar a existência de mistura explosiva no fundo do tanque, e  ainda 

o uso de ventiladores de pequena potência que não removeram a massa de GLP acumulada  no 

fundo do tanque.  

Conclui-se que a causa determinante do acidente foi o acúmulo na parte baixa do tanque 

de gases de GLP provenientes de uma ou mais mangueiras que vazavam ou pelo corpo ou pela 

válvula de controle. 

XI - 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.

A atmosfera em qualquer espaço confinado pode ser deficiente em oxigênio e / ou conter 

gases  inflamáveis  e  /  ou vapores tóxicos.  Uma  atmosfera  insegura  pode  ocorrer  também 

posteriormente em um espaço anteriormente considerado seguro. 

Da análise  dos  dados  obtidos,  constata-se que a  causa determinante  da explosão foi  o 

acúmulo na parte baixa do tanque de gases de GLP provenientes de uma ou mais mangueiras 

que vazavam ou pelo corpo ou pela válvula de controle. 

Diante dessas constatações pode-se ressaltar o aprendizado já amplamente conhecido de 

que  o gás,  por  ser  mais  pesado que  o  ar,  fica  acumulado  na  parte  mais  baixa  do  tanque. 

Também  fica  evidente  que  as  precauções  de  segurança  devem  ser  observadas  como  por 

exemplo  a  verificação  dos  equipamentos  de  corte  e  solda  para  assegurar  que  não  há 
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vazamentos.  A  precaução  adicional  de  fechar  a  válvula  geral  da  rede  que  alimenta  as 

mangueiras e maçaricos também poderia ter evitado o acidente. 

Os gases foram agitados pelos três pequenos ventiladores instalados na parte superior do 

tanque e formaram uma mistura combustível que explodiu em contato com fagulhas de solda 

elétrica quando do início de fixação da chapa de aço que começava a ser instalada .

Assim temos o ensinamento de que a eficiente retirada da mistura de gases do interior dos 

espaços confinados é uma precaução que não pode ser relegada a segundo plano. Além de 

prevenir a ocorrência de acidentes deste tipo, a remoção dos gases proporciona uma atmosfera 

mais saudável para os operários que trabalham no local.  

A verificação frequente da concentração de gases nos espaços confinados também é uma 

medida  preventiva  que  deve  ser  aprendida  e  colocada  em  prática  pelos  trabalhadores  e 

tripulantes envolvidos na atividade. 

Durante  a  execução  de  trabalhos  em  espaços  confinados  existe  a  necessidade  de 

acompanhamento e supervisão, tanto por parte dos profissionais do departamento de segurança 

do trabalho do estaleiro quanto pelos tripulantes do navio. As recomendações da IMO, contidas 

na  resolução  A.864(20),  adotada  em 27 de  novembro  de  1997,   para  entrada  em espaços 

confinados  a  bordo  de  navios,  devem  ser  conhecidas  e  adotadas  pelo  Armador  e  pelo 

Comandante e o seu cumprimento deve ser exigido por ocasião dos trabalhos a bordo, quando 

executados por estaleiro contratado. 

Da mesma forma,  as recomendações  da Organização Internacional  do Trabalho (ILO), 

contidas no Código de Práticas para a Prevenção de Acidentes a bordo de navios e no porto, 

devem ser  conhecidas  e  colocadas  em prática  nesse  tipo  de  trabalho,  tanto  por  parte  dos 

profissionais de bordo quanto pelos do estaleiro.

XII - RECOMENDAÇÕES
        

Face as lições aprendidas e conclusões, se formulam as seguintes recomendações aos 

armadores, proprietários,  tripulações e estaleiros de reparos:

a)  Todos  os  serviços  de  corte  de  chapas  e  de  solda  devem  ser  monitorados 

constantemente por meio de explosímetro devidamente certificado para prevenir a formação de 

mistura explosiva no compartimento;

b) O ar no interior de compartimentos confinados deve ser permanentemente renovado 

por ventiladores adequados para não permitir a acumulação de gases explosivos no interior;
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c) As mangueiras de gás combustível (acetileno ou GLP) devem permanecer aduchadas 

na parte externa do tanque, quando não utilizadas;

d) As válvulas do piano de distribuição de GLP correspondentes às mangueiras que não 

estão sendo utilizadas devem permanecer fechadas; 

e)  A Permissão  para  Trabalho  deve  ser  preenchida  antes  do  início  dos  trabalhos  e 

verificada diariamente. Os trabalhadores devem ser qualificados para os serviços; e

f) Os equipamentos elétricos e mecânicos, existentes no interior de espaços confinados, 

devem ser desligados quando não estiverem em uso.

Lista de Anexos 

ANEXO A  - Notificação enviada pela Capitania dos Portos do Rio de Janeiro
ANEXO B -  Particularidades técnicas do navio “AUK ARROW”
ANEXO C - Relatório de Inspeção de Port State Control 
ANEXO D -  Lista de Tripulantes
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ANEXO A
Notificação enviada pela Capitania dos Portos do Rio de Janeiro
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ANEXO B
 Particularidades técnicas do navio “AUK ARROW”
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ANEXO C
Relatório de Inspeção de Port State Control 
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Lista de Tripulantes
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