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18 DE SETEMBRO DE 2011 

 

 

Referência: Código de Investigação de Acidentes, da 
Organização Marítima Internacional – MSC–MEPC.3/Circ.2, de 

13 de junho de 2008/ Resolução MSC.255(84) 

 
 

 
Foto do navio “DIVA” fundeado na Baía de Guanabara após o incêndio e 



 

                                                                                                                                                            

                            Marinha do Brasil – Diretoria de Portos e Costas 
              Departamento de Inquéritos e Investigações de Acidentes de Navegação                      
                                                             Incêndio a bordo do Navio Petroleiro  “DIVA” 
                                                       Relatório de Investigação de Segurança Marítima                      

                                                                                

3 
 

reboque 

 
 

ÍNDICE 
                                                                                                  Página 
 
    LISTA DE ABREVIATURAS .................................................................... 4 
              
1 - INTRODUÇÃO .......................................................................................... 5 

 
2 - SINOPSE .................................................................................................. 5 

 
3 -  INFORMAÇÕES GERAIS ....................................................................... 8 

 
4 - CONDIÇÕES EM QUE SE ENCONTRAVA A EMBARCAÇÃO ............. 9 

 
5 - DADOS DO LOCAL DO ACIDENTE ...................................................... 15 

 
6 - FATORES HUMANOS E  TRIPULAÇÃO ............................................... 15 

 
7 - SEQUÊNCIA DE  ACONTECIMENTOS ................................................. 17 

 
8 - PROCEDIMENTOS APÓS O ACIDENTE .............................................. 18 

 
9 - CONSEQUÊNCIAS DO ACIDENTE ...................................................... 19 

 
10- EXAMES PERICIAIS ..............................................................................  19 

 
11- ANÁLISE DE DADOS COLETADOS E FATORES CAUSAIS............... 26 

 
12- LIÇÕES PRELIMINARES APRENDIDAS E CONCLUSÕES................. 29 

 
13- RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA ................................................. 30 

 
14- LISTA DE ANEXOS: 
ANEXO A – PARTICULARIDADES DO N/T “DIVA” (“SHIP 
PARTICULARS”)........................................................................................... 33 

  
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                            

                            Marinha do Brasil – Diretoria de Portos e Costas 
              Departamento de Inquéritos e Investigações de Acidentes de Navegação                      
                                                             Incêndio a bordo do Navio Petroleiro  “DIVA” 
                                                       Relatório de Investigação de Segurança Marítima                      

                                                                                

4 
 

 
 
 
 

LISTA DE ABREVIATURAS: 

            

 

ISAIM - Investigação de Segurança dos Acidentes e Incidentes 

Marítimos 

IAFN - Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da 

Navegação 

CPRJ - Capitania dos Portos do Rio de Janeiro 

ISM CODE  - Código de Gerenciamento de Segurança 

OMI  -  Organização Marítima Mundial 

MN - Milha Náutica 

STCW  - Standards of Training and Certification Watchkeeping 

CTS  - Cartão de Tripulação de Segurança 

CO² - Gás Carbônico 

MSC.255(84)  -  Resolução da IMO que trata da investigação de acidentes 
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 1- 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.  

 

2) SINOPSE: 

O navio “DIVA” suspendeu do porto de Santos no dia 18 de 

setembro de dois mil e onze, por volta das 10:00 horas, em lastro, com 

destino à Bacia de Campos, onde foi carregado com petróleo. No 

regresso, por volta das 20:30 horas do dia 18 de setembro, quando 

navegava no ponto de coordenadas 23º19,7'S / 043º10,3'W, distante 25 

milhas náuticas do litoral do Rio de Janeiro, ocorreu um princípio de 
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incêndio na caldeira auxiliar. A área do acidente está indicada na carta 

náutica e no “Google Maps                                                                                                                  

 
 
 

               Carta Náutica indicando o local do acidente 
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                “Google Map” indicando o local do acidente  

 

O incêndio afetou o quadro elétrico e os motores geradores, 

deixando o navio sem energia. Foram iniciados os procedimentos de 

combate ao incêndio com o emprego da diesel-bomba de incêndio de 

emergência e, diante da constatação que o fogo continuava, foi 

acionado o sistema fixo de CO², empregando o disparo localizado no 

interior do compartimento do sistema.  

Durante a faina de acionamento manual ocorreu o rompimento de 

uma mangueira do sistema, o CO² vazou no interior do compartimento e 
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os dois tripulantes presentes no local foram afetados pelo gás. Um 

conseguiu sair em tempo mas o outro tripulante desfaleceu no corredor 

adjacente ao compartimento e, quando foi resgatado, já estava sem 

sinais vitais. Foram aplicados os procedimentos de primeiros socorros 

mas o tripulante faleceu. 

Algumas embarcações prestaram socorro e o fogo foi confinado e, 

finalmente extinto. O navio, que estava à deriva e apagado, foi rebocado 

para a Baia de Guanabara e fundeado, aguardando o resfriamento da 

praça de máquinas, para possibilitar a realização de exames periciais. 

O navio sofreu sérias avarias na praça de máquinas em 

decorrência do incêndio e ficou impossibilitado de operar até que todos 

os equipamentos afetados fossem  reparados. 

 
3) INFORMAÇÕES GERAIS:  

A - Características da embarcação: 

Embarcação: DIVA Bandeira:  Brasil AB: 12976 

Atividade: Carga Tipo:  Petroleiro Propulsão: Motor 

Área de navegação: Mar aberto – Cabotagem Comprimento: 153,83m 

Porto de Registro: Rio de Janeiro Material do casco: Aço 

Proprietário/Operador: Petrobras Transportes S/A - 

TRANSPETRO 
IMO: 7801697 

Socied. Classificadora: American Bureau of Shipping Boca: 23,40m 

IRIN: PPMY Pontal: 12,80m Porte Bruto (TPB): 18.012 

Obs: Outros dados da embarcação no impresso Ship Particulars  (Anexo A). 

 

B - Documentação: 
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O navio havia sido submetido a uma Perícia de Petroleiro em 

12/04/2011, quando foram anotadas nove deficiências, as quais já 

haviam sido verificadas. Por ocasião da perícia de IAFN foi efetuada uma 

inspeção de “Flag State Control”, onde se constata que os Certificados 

Estatutários estavam em vigor. 

 

4) CONDIÇÕES EM QUE SE ENCONTRAVA A EMBARCAÇÃO: 

 Na etapa inicial das investigações, uma equipe de Inspeção Naval, 

a bordo do Navio Patrulha “GUARUJÁ”, seguiu para o local onde estava 

o navio à deriva e sem energia elétrica. Não foi possível o acesso a 

bordo tendo em vista a declaração do Comandante de que o navio 

estava com a rede de incêndio inoperante e que ainda havia fogo na 

praça de máquinas.  

 De bordo do navio patrulha “GUARUJÁ” foram avistadas cinco 

embarcações nas proximidades do N/T “DIVA”, prontas para prestarem 

socorro, sendo que duas delas, navios de apoio marítimo, utilizavam 

seus canhões d’água para resfriar o costado, pelo lado externo, à altura 

da praça de máquinas, mostrando que o fogo ainda persistia. Então, o 

fogo foi confinado e, finalmente, extinto na tarde de 21 de setembro. O 

navio foi rebocado para a Baía da Guanabara e fundeado, aguardando o 

resfriamento da praça de máquinas e instalação de geração provisória 

de energia para possibilitar a realização da pericia. 
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Foto 1: O navio “DIVA” apresentava bom aspecto geral 

 

Foto 2: O navio “DIVA” apresentava bom aspecto na superestrutura 

Após o fundeio, foi realizada uma inspeção a bordo, ainda com o 

navio todo apagado, com alguns pontos iluminados com a energia de 

uma embarcação atracada à contrabordo. Foi observado que o estado 

geral externo era bom (fotos 1 e 2). 
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5) DADOS DO LOCAL DO ACIDENTE: 

O navio estava navegando na posição 23º19,7'S/043º10,3'W, 

distante 25 milhas náuticas do litoral do Rio de Janeiro. As condições 

ambientais no momento do acidente eram de tempo bom, visibilidade 

boa e céu claro, corrente marítima de 2 nós com direção 260º, vento de 

baixa intensidade. 

 

6 ) FATORES HUMANOS E TRIPULAÇÃO:  
 
A – Fatores humanos: 

Não foram comentados problemas de relacionamento nem de 

consumo de drogas, álcool ou medicamentos entre os tripulantes. 

Também não foram observadas dificuldades de comunicação ou de 

interpretação de manuais de operação ou placas de instruções 

referentes à operação dos equipamentos de bordo, pois todos 

empregam o português como idioma de trabalho . 

O Manual de Gerenciamento de Segurança do navio e a política de 

treinamento e familiarização da tripulação atendem às necessidades e 

eram do conhecimento dos tripulantes. As ações na tentativa de 

combate ao incêndio foram bem executadas, na escala recomendada, 

até a decisão de disparar o  CO² na praça de máquinas, incluída a 

necessária preparação do local com fechamento das ventilações até a 

retirada e conferência do pessoal. 

Em relação ao acionamento do sistema fixo de CO², os tripulantes 

conheciam o sistema e as opções de acionamento (à distância e local) e 

foi adotada a alternativa de disparo no comando local por ter sido 

considerada a mais prática na situação vigente. No entanto, uma falha 

nas conexões do sistema levou ao trágico falecimento de um tripulante. 

B – Tripulação: 
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A tripulação atendia 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. É composta por trinta e dois tripulantes brasileiros e a língua 

de trabalho a bordo é o português. O navio dispunha de boas 

acomodações para todo o pessoal embarcado e operava normalmente 

com este efetivo a bordo. Não foram observados indícios de ocorrência 

de fadiga em função da rotina de trabalho que pudesse ter contribuído 

para o acidente. 

 O Comandante é habilitado na categoria de Capitão de Longo 

Curso (CLC) e embarcou neste navio no dia 18/07/2011, após exercer o 

comando em outros dois navios petroleiros da mesma empresa. O 

Imediato é habilitado como Primeiro Oficial de Náutica (1ON) e estava 

embarcado há dois meses neste navio. O Chefe de Máquinas é 

habilitado na categoria de Oficial Superior de Máquinas (OSM) e estava 

embarcado há dezessete dias neste navio, mas já havia embarcado 

anteriormente no mesmo navio. O tripulante falecido era habilitado na 

categoria de Primeiro Oficial de Náutica (1ON) e estava embarcado 

desde 07/08/2011 neste navio; já havia embarcado em outros navios da 

empresa. 

Constata-se que a empresa tem por hábito o rodízio de tripulantes 

entre os navios da frota, em função da necessidade de folgas. Apesar de 

serem navios semelhantes, a rotatividade dificulta o conhecimento 

específico sobre as características, recursos e deficiências de cada um. 

 

7 ) SEQUÊNCIA DOS ACONTECIMENTOS: 

O navio “DIVA” suspendeu do porto de Santos no dia 18 de 

setembro de dois mil e onze, por volta das 10:00 horas, em lastro, com 

destino à Bacia de Campos, onde foi carregado com petróleo. No 
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regresso, por volta das 20:30 horas do dia 18 de setembro, quando 

navegava no ponto de coordenadas 23º19,7'S / 043º10,3'W, distante 25 

milhas náuticas do litoral do Rio de Janeiro, ocorreu um princípio de 

incêndio na caldeira auxiliar.  

O incêndio afetou o quadro elétrico e os motores geradores, 

deixando o navio sem energia. Foram iniciados os procedimentos de 

combate ao incêndio com o emprego da diesel-bomba de incêndio de 

emergência e, diante da constatação que o fogo continuava, foi 

acionado o sistema fixo de CO², empregando o disparo localizado no 

interior do compartimento do sistema.  

Durante a faina de acionamento manual ocorreu o rompimento de 

uma mangueira do sistema e o CO² da ampola de acionamento do 

sistema vazou no compartimento e os dois tripulantes presentes no 

local foram afetados pelo gás. Um conseguiu sair em tempo mas outro 

tripulante desfaleceu no corredor em frente ao compartimento e, quando 

foi resgatado, já estava sem sinais vitais. Foram aplicados os 

procedimentos de primeiros socorros mas o tripulante faleceu. 

Algumas embarcações prestaram socorro e o fogo foi confinado e, 

finalmente extinto. O navio, que estava à deriva e apagado, foi rebocado 

para a Baia de Guanabara e fundeado, aguardando o  resfriamento da 

praça de máquinas para possibilitar a realização de exames periciais. 

 
 

 

 

 

8 ) PROCEDIMENTOS APÓS O ACIDENTE: 

Assim que foi constatado o início do incêndio, foram adotados os 

procedimentos previstos de acionamento do alarme e os tripulantes 

guarneceram inicialmente os extintores portáteis e não portáteis. 

Diante da impossibilidade de controle do incêndio foram adotadas 

as providências para o isolamento da praça de máquinas, para 
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possibilitar o disparo do sistema fixo de CO² pela estação local, 

localizada no interior do compartimento das ampolas.  

O dispositivo foi acionado mediante abertura da válvula da primeira 

ampola de CO², cuja função é a de encher com gás  as redes e acionar o 

alarme, indicativo de que em instantes a praça de máquinas será 

invadida pelo gás. O acionamento efetivo ocorreria com a abertura da 

segunda ampola do dispositivo, que provocaria um aumento de pressão 

na rede e a abertura automática das válvulas de todas as ampolas de 45 

Kg.  

O ciclo de acionamento não foi concluído em virtude do 

rompimento da conexão de uma das mangueiras que fazia a ligação de 

uma das ampolas à rede, descarregando o gás no compartimento, 

atingindo os dois tripulantes que estavam no local, resultando na morte 

de um deles. 

Diante da falha do sistema fixo de CO², foi mantido o abafamento 

com extintores portáteis, o resfriamento mediante emprego da diesel-

bomba de incêndio de emergência e, com o apoio de alguns navios que 

efetuaram o resfriamento externo, foi feita contenção e o controle até a 

extinção do fogo.  

 

 
 
 
 
9 ) CONSEQUÊNCIAS DO ACIDENTE:  

Danos Pessoais – houve a morte de um tripulante e outros que 

necessitaram de atendimento em virtude de terem ficado expostos ao 

ambiente tomado pelo CO²; 

Danos ambientais - não houve registro de poluição das águas; e 

Danos materiais – as áreas nas proximidades da caldeira auxiliar, 

dos motores-geradores e do quadro elétrico principal foram afetadas 

pelo fogo e pela água empregada no combate ao incêndio.  
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10 ) EXAMES PERICIAIS: 

Nas diversas etapas dos exames periciais realizados, foi 

constatado que o navio  “DIVA” estava navegando normalmente, sem 

registro de deficiências ou anormalidades no funcionamento dos 

sistemas e dos equipamentos. 

Durante a perícia foi verificado que a praça de máquinas estava 

quase às escuras, exalando gases  decorrentes do incêndio e recoberta 

por resíduos de óleo e fuligem. As áreas da caldeira auxiliar, dos 

motores-geradores e do quadro elétrico principal foram afetadas pelo 

incêndio (fotos 3 e 4). 

 

Foto 3: Praça de máquinas afetada pelo incêndio 
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Foto 4: Equipamentos da praça de máquinas avariados 

 

 

Foto 8: Vista de parte da caldeira danificada e o porão alagado 

Na praça de máquinas, as áreas no entorno da caldeira auxiliar (foto 8), do
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motores-geradores e do quadro elétrico principal estavam totalmente afetada

pelo fogo e a praça parcialmente alagada, dificultando a realização do exame.  

Foi constatado que o óleo combustível sai do tanque de serviço para um

bomba de compressão (bomba de queima), localizada ao lado da caldeira. Não f

observada nenhuma avaria nesta rede, apesar da impossibilidade de realizaçã

de testes de pressão na mesma. 

A bomba comprime o óleo que segue para os pulverizadores localizado

nas extremidades dos queimadores, no interior da fornalha da caldeira, ond

ocorre a queima. A rede de ¾” que liga a bomba aos queimadores estav

rompida (fotos 9 e 10), levando à conclusão que o vazamento de óleo sobre a

superfícies aquecidas deu origem ao incêndio. 

Não foi possível identificar a causa do rompimento, se foi devido à vibraçã

fadiga do material, falha de fabricação ou de montagem. Não foram obtido

dados sobre eventuais reparos e substituição deste trecho da rede. Não h

registros do tempo de utilização dos componentes da rede que permitam avali

se o número de horas de uso foi ultrapassado.  No documento de manutençã

preventiva de equipamentos pertencente ao sistema do ISM-Code implantado

bordo constam as rotinas de manutenção da caldeira auxiliar. 

 Os respingos de óleo e as chamas alcançaram os motores-geradores,

quadro elétrico principal e outros equipamentos, forçando a parada da geraçã

de energia. Sem energia, apenas ficava disponível um grupo de baterias pa

iluminação de emergência (o navio não possui um diesel de emergência).  

Para combater o fogo restava apenas a diesel-bomba de incêndio d

emergência, movida por pequeno motor diesel, que ajudou no combate à

chamas mas parou de funcionar por defeito mecânico. Na perícia foi constatad

que esta bomba não parou por falta de combustível pois havia uma quantidad

razoável no seu tanque de serviço.  

Os extintores portáteis foram usados como último recurso, tendo em vista

vazamento de gás CO² no compartimento das ampolas do sistema fixo, o qu
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impossibilitava o seu uso. O fogo na praça de máquinas foi confinado 

finalmente, extinto na tarde de 21 de setembro de 2011. 

 

 

Foto 9: Vista parcial da caldeira na área do queimador 
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Foto 10: Tubulação de óleo rompida 

 

 

No compartimento das ampolas de CO², situado no casario, no 

convés principal, foi verificado que, no painel de comando manual, a 

primeira ampola teve o seu lacre rompido e estava descarregada. Os 

lacres da segunda ampola e da válvula de conexão estavam 

preservados, mostrando que estas não foram utilizadas (foto 5). 

 

Foto 5: Dispositivo de acionamento do sistema fixo de CO² 
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Foto 6: Mangueira de uma das ampolas de 45Kg desconectada e sem 

o niple 

Examinando este compartimento, foi constatado que a mangueira 

flexível de uma das ampolas de 45 quilogramas de CO² estava 

desconectada (foto 6), sendo que o niple roscado estava fraturado em 

várias partes caídas no piso (fotos 7). 
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Foto 7: Partes do niple e da luva da conexão 

Foto 10: Tubulação de óleo rompida 

Em relação aos momentos após a ocorrência do incêndio, de 

acordo com as informações de bordo, assim que foi constatado o início 

do fogo, foram adotados os procedimentos previstos de acionamento do 

alarme e os tripulantes guarneceram inicialmente os extintores portáteis 

e não portáteis.  

Diante da constatação que o fogo continuava, foi acionado o 

sistema fixo de CO² pelo procedimento de disparo local, em lugar do 

disparo à distância. O compartimento das ampolas de 45 quilogramas de 

CO² para abafamento de incêndio na praça de máquinas está localizado 

no interior do casario, no convés principal. Para sair deste 

compartimento e chegar à parte externa do convés principal é 

necessário percorrer cerca de 20 metros em um corredor longitudinal e 

mais cerca de 10 metros de um corredor transversal. No  interior do 

compartimento das ampolas de CO² está instalado o painel de comando 

de acionamento (disparo) local do sistema. 
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Como já foi citado, o comando de acionamento local do sistema 

fixo de CO² estava com apenas a primeira ampola (empregada para 

encher o sistema e atuar as sirenes de alarme) com o seu lacre rompido 

e vazia (foto 5). O compartimento do sistema estava em desordem e 

apresentava uma mangueira flexível avariada (foto 6), desligada da sua 

ampola de 45 quilogramas de CO² mas conectada ao conduto de 

descarga conjunta das demais ampolas. Pode-se depreender que, ao ser 

acionada a primeira ampola do mecanismo de disparo, para encher com 

gás o sistema, a pressão no conduto de descarga aumentou, avariando 

a conexão da mangueira à sua ampola, que se soltou, permitindo a 

descarga do CO² existente nesta primeira ampola para o interior do 

compartimento.  

O Oficial de Náutica que acionava o comando estava dentro do 

compartimento e, com a descarga acidental de CO² no ambiente, tentou 

correr para o exterior, percorrendo 15 metros do corredor em frente à 

porta do compartimento mas foi alcançado pelo gás e desfaleceu. Por 

sorte, nos compartimentos adjacentes ao corredor não havia outros 

tripulantes durante esta ocorrência. 

O Chefe de Máquinas, que acompanhava o Oficial de Náutica, 

percebeu a tempo o perigo, correu e conseguiu chegar ao convés aberto 

antes que a nuvem de gás o alcançasse e se salvou.  

O Comandante e o Imediato, que juntos desciam pela escada 

interna até o corredor transversal, foram alcançados parcialmente pela 

nuvem de gás mas conseguiram chegar à parte externa do convés 

principal e se salvaram: o Imediato se recuperou logo mas o 

Comandante foi hospitalizado após o fundeio do N/T “DIVA” no Rio de 

Janeiro.   

Após a dissipação da nuvem de gás CO², o Oficial de Náutica foi 

socorrido e aplicados os procedimentos de primeiros socorros mas o 

tripulante já havia falecido. 

Como já citado, na mangueira flexível desconectada da sua ampola 

de 45 quilogramas de CO²,  o seu niple roscado estava fraturado em 
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várias partes caídas no piso(foto 7). Na ampola foi verificada a existência 

de fita vedante de silicone no “macho” rosqueado. Também foram 

observadas várias marcas na superfície (foto 6) indicando o choque do 

niple, pelo movimento da mangueira flexível durante a descarga, 

fraturando-o em várias partes (foto 7). O uso intensivo de fita vedante 

branca de silicone pode ser observado em inúmeras conexões (fotos 5, 

6 e 11) 

Este movimento da mangueira também causou a destruição da sua 

extremidade metálica (luva) onde se alojava o niple roscado acima 

indicado, fraturando-a também em várias partes(foto 7). Observando as 

conexões das mangueiras das demais ampolas, verificou-se que havia 

niples de conexão de diferentes formatos. 

Durante a pesagem das ampolas existentes no compartimento, foi 

verificado que apenas a primeira ampola de CO² do comando de 

acionamento local estava vazia. Todas as demais ampolas de 45 

quilogramas estavam completamente cheias. 

O painel de comando de acionamento à distância, existente no 

corredor transversal do primeiro piso acima do convés principal, 

idêntico ao painel de comando de acionamento local, foi encontrado 

com todos os seus lacres intactos, mostrando que não foi utilizado 

durante a ocorrência do incêndio na praça de máquinas (foto 11). 
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Foto 11: Dispositivo de acionamento do CO² à distância intacto 

 

Após a instalação de energia de emergência a bordo, foi realizada 

nova inspeção e a desmontagem do dispositivo de disparo, com o 

acompanhamento dos tripulantes do navio,  representantes do Armador, 

da empresa que realizou a revisão do sistema e do fabricante, dentre 

outros, e ficou constatado que os equipamentos estavam em bom 

estado, concluindo-se que o ponto fraco foi a conexão que se soltou e 

ficou avariada (niple e luva) no dia do acidente. Foi recomendada nova 

revisão geral e a padronização das conexões de toda a rede, eliminando 

o emprego de fita teflon 

Também foi realizada uma visita a bordo do navio “NEUSA”, que é 

semelhante ao navio “DIVA” e foi submetido às mesmas modificações e 

no qual foi instalado o mesmo sistema de caldeiras e o mesmo sistema 

fixo de CO². Pela avaliação realizada, ficou confirmado o longo caminho 

que deve ser percorrido para sair do compartimento do sistema até 
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chegar ao convés aberto, em caso de emergência. É  necessário um 

estudo de alteração do projeto do navio para facilitar a saída do 

compartimento diretamente para o convés aberto, neste navio e nos 

demais navios da mesma classe. 

 
11 ) ANÁLISE DE DADOS COLETADOS E FATORES CAUSAIS: 

A - Análise: 

A ruptura da rede de combustível para os queimadores da caldeira 

auxiliar poderia ter sido evitada com uma efetiva manutenção preventiva 

dos equipamentos da caldeira.   

Pode-se avaliar também que, por ser uma rede que trabalha 

submetida à pressão necessária à pulverização, deveria ser observada, 

testada e a sua durabilidade definida para minimizar os riscos em um 

navio com cerca de trinta anos de uso. 

Como já dito anteriormente, não foi possível identificar a causa do 

rompimento, se foi devido à vibração, fadiga do material, montagem 

deficiente ou falha de fabricação. Não foram obtidos dados sobre 

eventuais reparos e substituição deste trecho da rede. Não há registro 

do tempo de utilização dos componentes da rede que permita avaliar se 

o número de horas de uso foi ultrapassado. No documento de 

manutenção preventiva de equipamentos pertencente ao sistema do 

ISM-Code implantado a bordo constam as rotinas de manutenção da 

caldeira auxiliar que deveriam ser realizadas e registradas em local 

próprio para acompanhamento.  

Os respingos de óleo e as chamas alcançaram os motores-

geradores, o quadro elétrico principal e outros equipamentos, forçando 

a parada da geração de energia. Para combater o fogo restava apenas a 

bomba de incêndio de emergência, movida por pequeno motor diesel, 

que ajudou no combate às chamas mas parou de funcionar por defeito 

mecânico, evidenciando uma manutenção preventiva inadequada. Na 

perícia foi constatado que esta bomba não parou por falta de 
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combustível pois havia uma quantidade razoável no seu tanque de 

serviço.  

A manutenção preventiva deficiente dos equipamentos da caldeira 

auxiliar e da bomba de incêndio de emergência mostra que a 

manutenção preventiva dos demais equipamentos do navio também 

deve estar deficiente. A fiscalização deve ser exercida tanto pela 

empresa operadora como pela Sociedade Classificadora, no 

cumprimento do ISM-CODE, fiscalização esta que não tem sido efetiva e 

deve ser revista. 

A decisão de efetuar o disparo do sistema fixo de CO² pelo 

comando local, do interior do compartimento das ampolas de CO², foi 

errada. Deveria ter sido utilizado o comando à distância no painel 

existente no piso superior ao convés principal e uma vida teria sido 

poupada. 

O uso de fita de vedação de silicone é indicada para muito baixa 

pressão e não deveria ser aplicada neste sistema, que usa alta pressão e 

já indicava um desgaste das roscas do niple “fêmea”; a mangueira 

deveria ter sido substituída. Caso persistisse o vazamento, então o niple 

“macho” da ampola também deveria ser substituído. A desconexão 

ocorreu porque uma das roscas estava muito gasta e as peças deveriam 

ter sido substituídas durante a última manutenção anual, por parte da 

firma contratada para efetuá-la. 

O sistema fixo de CO² utiliza elevada pressão. Assim, quando é 

necessária a substituição de redes, mangueiras e conexões, só podem 

ser utilizados sobressalentes originais. No caso do N/T “DIVA”, foram 

encontradas conexões de diferentes tipos em uso, que podem não 

atender aos requisitos de projeto e não suportar as pressões exigidas 

pelo projeto original do sistema fixo de CO2 e causar novo acidente 

fatal. 

 

B - Fatores Causais: 
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- fator humano - não contribuiu sob o ponto de vista bio-

psicológico; 

- fator material – contribuiu para o incêndio o rompimento da rede 

de alta pressão de óleo combustível que alimentava a caldeira auxiliar. 

Contribuiu para o falecimento do tripulante a ruptura da conexão da 

mangueira flexível de ligação da sua ampola de 45 quilogramas à rede 

de descarga de gás CO², fazendo vazar o gás oriundo da primeira 

ampola do painel para o interior do compartimento; e 

- fator operacional – não foi possível identificar se houve alguma 

falha operacional na montagem da rede de óleo combustível para a 

caldeira auxiliar mas certamente a manutenção preventiva não foi 

efetuada a contento, como uma precaução de segurança contra 

acidentes. Quanto ao acionamento do sistema fixo de CO², houve falha 

operacional na decisão de utilizar o comando local, no interior do 

compartimento, diante da existência de um comando remoto, localizado 

em local seguro. Também houve falha ao empregar fita de silicone nas 

conexões da rede de CO² em lugar de substituir as peças. A falta de 

manutenção adequada também contribuiu para o rompimento da rede de 

óleo da caldeira e para provocar a parada da bomba de incêndio de 

emergência, dificultando o combate ao incêndio. 

 
12 ) LIÇÕES PRELIMINARES APRENDIDAS E CONCLUSÕES: 
 
A ruptura da rede de combustível para os pulverizadores da 

caldeira auxiliar poderia ter sido evitada com uma efetiva manutenção 

preventiva dos equipamentos da caldeira, em especial da rede de óleo 

de alta pressão. Por ser uma rede que trabalha submetida à pressão 

necessária à pulverização, deveria ser observada, testada e a sua 

durabilidade definida para minimizar os riscos em um navio com cerca 

de trinta anos de uso. 
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O disparo do sistema fixo de CO² pelo comando local, do interior 

do compartimento das ampolas de CO², foi uma decisão errada. Deveria 

ter sido utilizado o comando à distância no painel existente no piso 

superior ao convés principal e uma vida teria sido poupada. 

O projeto do navio deveria considerar a colocação do 

compartimento do sistema fixo de CO² com saída direta para uma área 

aberta, de boa ventilação, que pudesse ser alcançada rapidamente, em 

caso de vazamento de gás no compartimento. Este projeto deve ser 

alterado para permitir a modificação necessária neste navio e nos 

demais navios da classe. 

Quanto ao rompimento da conexão da mangueira flexível de 

ligação da ampola de 45 quilogramas à rede de descarga do sistema fixo 

de CO², o uso de fita de vedação de silicone na conexão do niple 

“macho” da ampola já indicava vazamento durante o teste anual do 

sistema fixo de CO² efetuado por firma de manutenção deste tipo de 

sistema. O vazamento já mostrava um desgaste excessivo das roscas do 

niple “fêmea” e a mangueira deveria ter sido substituída. Caso 

persistisse o vazamento, então o niple “macho” da ampola também 

deveria ser substituído. O uso de fita de vedação de silicone é indicada 

para muito baixa pressão e não deveria ser aplicada neste sistema, que 

usa alta pressão. A desconexão ocorreu porque uma das roscas estava 

muito gasta e deveria ter havido efetiva substituição de peças durante a 

última manutenção anual. 

O sistema fixo de CO² utiliza elevada pressão. Assim, quando é 

necessária a substituição de redes, mangueiras e conexões, só podem 

ser utilizados sobressalentes originais. No caso do N/T “DIVA”, foram 

encontradas conexões de diferentes tipos em uso, que podem não 

atender aos requisitos de projeto. 

 
13 ) RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA: 

A) Por razões de segurança, é indispensável o cumprimento das 

rotinas de manutenção de equipamentos e de sistemas previstos nos 
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manuais dos fabricantes e nas publicações do ISM-CODE editadas pela 

empresa operadora do navio;  

B) Todos os tripulantes devem conhecer com profundidade as 

rotinas previstas nas publicações do ISM-CODE referentes às fainas de 

emergência. Com isto não se repetirá o erro da utilização do comando 

local do sistema fixo de CO² com prioridade maior do que a do comando 

à distância do mesmo equipamento. Deve ser divulgado a  todos os 

tripulantes informações sobre os riscos inerentes ao uso do sistema fixo 

de CO² como agente de abafamento de incêndio em locais confinados; 

C) A utilização de embarcações por períodos de tempo acima da 

sua vida útil prevista (vinte a vinte e cinco anos) requer, também por 

razões de segurança, que a empresa reduza a duração do uso de 

sobressalentes, peças, redes, etc. de equipamentos submetidos à alta 

pressão, alta temperatura ou alta velocidade e inclua estas informações 

nas atualizações nas publicações de manutenção de equipamentos 

incluídas no ISM-CODE de bordo; 

D) Durante as manutenções periódicas do sistema fixo de CO², 

efetuadas por firmas especializadas selecionadas pela empresa 

operadora, só deve ser permitida a instalação de sobressalentes 

originais para que sejam mantidas as condições originais do projeto do 

sistema e, portanto, as mesmas condições de segurança. Nunca deve 

ser permitido o uso de fita vedante de silicone. 

E) Recomenda-se que o compartimento do sistema fixo de CO² 

deva possuir saída direta para uma área aberta, com boa ventilação, que 

possa ser alcançada rapidamente, em caso de vazamento de gás no 

compartimento. Será conveniente a avaliação das condições deste 

compartimento interno em todos os navios para determinar a adoção de 

medidas preventivas para evitar que acidentes semelhantes voltem a 

ocorrer. 

F) Nas tubulaçôes das redes de alta pressão de óleo combustível, 

recomenda-se empregar tubos de aço certificados para alta pressão, em 
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todos os navios.  Estas tubulações devem ser substituídas após 

determinados anos de uso contínuo. 

 

 

                              
 
 
14 ) LISTA DE ANEXOS: 
 
 
ANEXO A – PARTICULARIDADES DO N/T “DIVA” (“SHIP 
PARTICULARS”) 
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