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LISTA DE ABREVIATURAS 

 

 

AESM - Companhia ANGLO-EASTERN SHIP MANAGEMENT 

 

AG - Agência Marítima LBH Group 

 

AMB - Autoridade Marítima Brasileira 

 

CÓDIGO DE INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES - Código de Normas Internacionais e Práticas 

Recomendadas para uma Investigação de Segurança de Um Acidente Marítimo, ou de Um Incidente 

Marítimo 

 

CPES - Capitania dos Portos do Espírito Santo 

 

CTS - Cartão de Tripulação de Segurança 

 

DHN - Diretoria de Hidrografia e Navegação 

 

DPC – Diretoria de Portos e Costas 

 

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

 

ES – Estado do Espírito Santo, Capital Vitória 

 

IMO - Organização Marítima Internacional 

 

ISM Code - Código Internacional de Gerenciamento da Segurança 

NM – Navio Mercante 

NORMAM 02 - Norma da Autoridade Marítima para Embarcações Empregadas na Navegação 

Interior 

 

NPCP/ES - Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos do Espírito Santo 

 

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

 

SOLAS - Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar 

 

STCW 78 - Convenção Internacional sobre Normas de Treinamento de Marítimos, Expedição de 

Certificados e Serviços de Quarto, 1978 
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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 futu-

ro ocorram acidentes e/ou incidentes marítimos semelhantes, a Capitania dos Portos do Espírito 

Santo (CPES) realizou a presente Investigação de Segurança de Acidentes e Incidentes Marítimos 

(ISAIM), em cumprimento ao disposto no Código de Investigação de Acidentes Marítimos da Or-

ganização 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 forneci-

mento de informações relativas à ocorrência do acidente, sendo que o uso de informações cons-

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

poderá induzir a interpretações e a conclusões errôneas. 

 

 

II – SINOPSE 

No dia 4 de abril de 2011 o Navio Mercante FAITH N, Nº IMO 8618425, bandeira do Pana-

má, tipo graneleiro, pertencente à empresa General Ore Carrier Corporation III Limited, estava 

fundeado na área de espera do Porto de Tubarão na posição de coordenadas Latitude 20º 21,07’S e 

Longitude 040º 03,35’W aguardando sua liberação para atracação para efetuar carregamento de 

minério de ferro.  Nesse mesmo dia o Comandante substituto embarcaria no navio, sendo trans-

portado pela lancha “Anchieta” a partir do porto de Vitória.  Às 9h25min do mesmo dia, durante o 

transbordo para bordo do navio a partir da lancha que o transportava, o Comandante substituto ca-

iu no mar e faleceu em conseqüência de asfixia por afogamento, apesar de ter sido imediatamente 

resgatado e transportado para terra. 

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

la Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES), o Estado de Bandeira (Panamá) e o Comandan-

te do navio, em cumprimento aos dispositivos do Código de Investigação de Acidentes da Organi-

zação Marítima Internacional (IMO). 
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III – INFORMAÇÕES GERAIS 

Características das embarcações envolvidas no acidente 

a) Dados do NM “FAITH N” 

 

 

Nome: FAITH N 

Bandeira: Panamá Deslocamento: 260.783 tonsAr-

queação bruta: 131.479 tons 

Área de Navegação: Mar Aberto, 

Longo Curso 

Tipo: Graneleiro Propulsão: Motor 

Atividade: Transporte de carga N o IMO 8618425 Comprimento: 313,64 m 

Ano de construção: 1990 Indicativo de Chamada 

(Call Sign): H9MS 

MMSI: 351628000  

Proprietário: General Ore Carrier Corporation III Limited. (LRF/ Identificação nº: 1948963) 

Operador: Neu Seeschiffahrt GmBH (LRF / Identificação nº: 0207625)  

Sociedade Classificadora: Det Norske Veritas (DNV) 

P&I: Britannia Steamship insurance Association Ld 

Tripulação: 28 Porto de origem: Hamburgo, Alemanha 

Nome anterior : Auriga - 2002 Bandeira anterior: Itália 

Boca: 54.20 m Calado: 20,50 m 

Propulsão: diesel Motor: Sulzer, 7RTA84M, Wärtsila NSD Switzer-

land Ltd. 

Estaleiro construtor: Fincantieri Cantieri Na-

vali Italiani S.p.A. (5861) 

Local da construção: Monafalcone, Itália 

Data batimento da quilha: 22/12/1987 

Casco: simples  Material do Casco: aço 

Capacidade de armazenamento de minério: 

157.000 m
3
 

Notação de Classe:  1A1 Ore Carrier ESP E0 IB(+) 

TMON 

O Anexo A) contém as particularidades técnicas (Ship’s Particulars) do navio. 
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                                 Foto 01 – o navio fundeado na área de espera do Porto de Tubarão 

b) Documentos do NM “FAITH N” 

 

Título 
  Autoridade  

Emissora 

 Data de e-

missão 

 Data de  

validade 

Certificado de Segurança de Construção   Det Norske Veritas   14/12/2010  30/09/2015 

Certificado de Segurança de Equipamentos   Det Norske Veritas   14/12/2010  30/09/2015 

Certificado de Segurança Rádio   Det Norske Veritas   18/09/2010  30/09/2015 

Certificado Internacional de Prevenção de 

Poluição por Óleo   Det Norske Veritas   18/02/2011  30/09/2015 

Certificado Internacional de Borda Livre   Det Norske Veritas   03/12/2010  30/09/2015 

Documento de Conformidade - ISM   Det Norske Veritas   25/03/2011  04/04/2011 

Certificado de Gerenciamento de Segurança   Det Norske Veritas   10/05/2007  21/02/2012 

Certificado Internacional de Prevenção da 

Poluição do Ar   Det Norske Veritas   18/02/2011  30/09/2015 

Cartão de Tripulação de Segurança - CTS   País de Bandeira   10/07/2002  Indeterminada 

Certificado de Arqueação Internacional   País de Bandeira   21/08/2002  Indeterminada 

Certificado Internacional de Proteção para 

Navios   País de Bandeira   24/07/2009  18/05/2014 

Certificado Internacional de Prevenção de 

Poluição por Esgoto   Det Norske Veritas   18/02/2011  30/09/2015 

Certificado de Classe   Det Norske Veritas   03/12/2010  30/09/2015 

Certificado de Registro   País de Bandeira   20/05/2010  19/05/2015 
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O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Embarcações ou suas Cargas (Se-

guro 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 Delega-

cias e Agências subordinadas, o que não era o caso do FAITH N. Este seguro tem por finalidade dar 

cobertura às pessoas, transportadas ou não, inclusive aos proprietários, tripulantes e ou condutores 

das embarcações, e a seus respectivos beneficiários ou dependentes. 

c) Condição em que se encontrava o NM “FAITH N” durante a perícia 

 

Em 20 de Abril de 2011, data da perícia, o navio permanecia fundeado na área de espera 

do Porto de Tubarão na posição de coordenadas Latitude 20º 21,07’S e Longitude 040º 03,35’W. Lá 

ele foi submetido a uma inspeção de Port State Control, ocasião em que foram observadas três defi-

ciências relacionadas à indisponibilidade dos originais de três Certificados Estatutários, sendo eles: 

Certificado Internacional de Prevenção da Poluição por Óleo, Certificado Internacional de Preven-

ção da Poluição do Ar e Certificado Internacional de Prevenção da Poluição por Esgoto. Essas defi-

ciências foram sanadas posteriormente, durante o tempo em que o navio ficou atracado.  

Quanto ao aspecto geral e estrutural, não havia evidências de inconformidades e o navio 

dispunha de todos os equipamentos e sistemas previstos para sua classe. 

 

d) Dados da Lancha “Anchieta” – Principais características 

 

                A lancha Anchieta (Foto 02) é uma embarcação nacional feita em fibra e com propulsão a 

motor (motor de centro). Pertence à Vixocean Apoio Marítimo e Portuário, empresa prestadora de 

serviços marítimos registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, e é empregada nos 

Portos de Vitória e Tubarão para prestar serviços de transporte de passageiros e carga, mediante 

solicitação. A utilização desta lancha para o transporte do Comandante-substituto para o navio 

FAITH N foi uma decisão da Agência Marítima LBH Group.  A seguir os seus dados principais: 

Nº de Inscrição:  ...  .............. 3410137131. 

Arqueação Bruta:   .............. 12,10. 

Comprimento:  .....  .............. 11,58m. 

Boca:  ...................  .............. 3,60m. 

Pontal ...................  .............. 1,62m. 
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Atividade:  ...........  .............. Transporte de Passageiro/Carga. 

Área de navegação autorizada:  ........ Interior de Porto. 

 

 

                           Foto 02 – lancha Anchieta atracada na Prainha, em Vila Velha – ES. 

e) Documentos da lancha “Anchieta” 

 

A embarcação consta no Cadastro de Embarcação Nacional da Diretoria de Portos e Cos-

tas (DPC). A empresa proprietária emitiu em 10/03/2009, e apresentou para o cadastro da embarca-

ção na CPES, o Termo de Responsabilidade Interior de Porto. A tripulação de segurança da lancha, 

que é composta por um Moço de Convés e um Marinheiro Auxiliar de Convés, foi estabelecida por 

meio do Cartão de Tripulação de Segurança expedido em 06/04/2000 na CPES (Anexo B). 

f) Condição da lancha Anchieta durante a perícia 

 

                No dia 18 de Abril de 2011 a lancha estava fora de operação e encontrava-se atracada no 

cais da Prainha, Vila Velha - ES. No dia anterior o motor propulsor havia apresentado uma avaria 

no sistema de acoplamento da embreagem. A inspeção realizada na ocasião apresentou, além dessa 

discrepância, as seguintes deficiências: indisponibilidade a bordo do Termo de Inscrição e Registro,  

da Caderneta de Inscrição e Registro dos tripulantes (necessária para o exercício da atividade pro-
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fissional em embarcações nacionais), do Cartão de Tripulação de Segurança, do Termo de Respon-

sabilidade e do Certificado de Compensação da Agulha Magnética e do Certificado de Seguro 

DPEM. 

IV – SEQUÊNCIA DOS ACONTECIMENTOS 

A informação da ocorrência do acidente foi recebida pela CPES por meio de contato rádio da 

lancha “Anchieta”, informando que um cidadão indiano que havia sido transportado para o NM 

“FAITH N”, onde assumiria o comando, havia escorregado da escada de portaló durante o trans-

bordo e caído no mar. Uma equipe de peritos investigadores foi então imediatamente deslocada 

para o local, a fim de serem tomadas as primeiras providências para apuração, levantamento inici-

al de dados, documentos e informações, para 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, com céu claro e vento leve de Noroeste (Escala Be-

aufort 3), corrente Sul com velocidade aproximada de 2 nós, mar calmo e ondas baixas.  

O navio chegou no dia 18 de Março de 2011 à área de fundeio do Porto de Tubarão, oriundo 

do porto de Hamburgo/Alemanha, com o propósito de carregar minério e transportar para o porto 

de Quingdao/China, e permaneceu fundeado nessa área aguardando sua liberação atracação. O 

quadro horário a seguir resume os acontecimentos: 

 

03 de Abril de 2011 – Domingo (Navio fundeado) 

 

12h37min - o Comandante do NM “FAITH N” recebeu uma mensagem da Agência Marítima 

LBH Group, informando que o seu substituto embarcaria no dia 04/04/2011. Uma lancha zarparia 

às 7h30min do porto de Vitória e, após esperar o tempo necessário, iria trazê-lo para terra. 

16h52min - o Comandante orientou o Imediato para aumentar o lastro à ré e reduzir a borda 

livre de modo a facilitar a operação de transbordo de pessoal, usando a escada de portaló à ré. 

18h35min - o Imediato orientou o Contramestre sobre a operação de troca dos tripulantes e 

sobre a preparação da escada de portaló. 

19h até 23h30min – o Imediato aumentou o lastro nos tanques à ré para aumentar o calado de 

10,60m para 12,30m 
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04 de Abril de 2011 – Segunda-feira (Navio fundeado) 

6h - após observar as condições do tempo, o Comandante do NM “FAITH N” alertou o Ime-

diato para preparar a escada de portaló a bombordo (sotavento) para receber o Comandante-

substituto. 

6h15min - o Imediato instruiu o pessoal do convés para preparar a escada de portaló. 

7h - a escada de portaló foi preparada e testada. 

8h10min - o Comandante-substituto, a bordo da lancha “Anchieta”, chamou o NM “FAITH 

N” pelo rádio VHF para confirmar que estava navegando em direção ao navio. Em resposta, foi 

informada a posição do navio e o tipo de arranjo da escada de portaló. 

9h10min - o Imediato alertou o Contramestre para usar colete salva-vidas e cinto de segurança 

e dispor de mais um para entregar ao Comandante-substituto, quando ele se aproximasse. 

9h20min - a lancha “Anchieta” aproxima-se da escada de portaló do NM “FAITH N”, a bom-

bordo. Quando o Comandante-substituto se aproximou para embarcar, o Contramestre ofereceu a 

ele o colete, mas ele não aceitou. Naquele momento o Contramestre ouviu um tripulante da lancha 

oferecer outro colete a ele, que também não foi aceito. 

9h25min - após algumas tentativas para alcançar a escada de portaló sem sucesso, o Coman-

dante-substituto finalmente alcançou o patim inferior da escada e ali colocou o pé direito. Entretan-

to, quando a lancha recuou, ele perdeu o apoio do pé e o equilíbrio e caiu. Nesse primeiro instante 

ele foi agarrado pelo Contramestre que o segurou pela mão direita. Porém, devido ao seu peso, o 

Comandante-substituto escorregou e caiu no mar. O navio soou o alarme geral e foi anunciado 

“homem ao mar”. Os tripulantes no convés do navio lançaram ao mar bóias e coletes salva-vidas. 

Da lancha também foram lançadas duas bóias salva-vidas. 

9h27min - toda a tripulação do navio estava reunida e a equipe de primeiros socorros estava 

pronta com maca e material de ressuscitação. A vítima jazia de bruços no mar boiando sem reação e 

conduzida pela corrente em direção à popa. Quando o corpo estava entre a escada e o navio o Patrão 

da lancha “Anchieta” pulou na água e o resgatou para a lancha onde foram iniciadas as tentativas de 

ressuscitação por meio de massagem cardíaca e respiração boca-a-boca. 

9h40min - a lancha retornou para terra com a vítima a bordo, para obter atendimento médico. 

9h57min - o navio comunicou o acidente ao seu agente marítimo, via rádio VHF. 

10h - o Comandante enviou mensagem sobre o acidente para a Companhia ANGLO-

EASTERN SHIP MANAGEMENT (AESM) e para a Agência Marítima e ficou aguardando a atua-

lização das informações sobre a situação da vítima. 
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10h05min - o navio informou por rádio às Autoridades e aos navios nas proximidades que du-

as bóias salva-vidas e um colete estavam à deriva. 

11h03min - o Comandante foi informado pela Agência Marítima que a vítima tinha morrido 

antes da lancha chegar ao porto. 

14h - o navio recebeu a confirmação da morte. 

 

V – TRIPULAÇÕES 

Até a ocorrência do acidente a tripulação do NM “FAITH N” atendia ao previsto na Conven-

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

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

da Lista de Tripulantes é composta por (28) vinte e oito tripulantes (Anexo C), sendo 11 indianos, 

16 filipinos e 1 nacional de Sri Lanka. A língua de trabalho a bordo é o inglês. O navio dispunha 

de boas acomodações para todo o pessoal embarcado e operava normalmente com este efetivo a 

bordo. 

O Comandante, 46 anos de idade, natural da Índia, estava embarcado havia mais de 5 meses 

(um mês além do tempo contratual). Estavam presentes na cena do acidente o Imediato do navio, 

também natural da Índia, embarcado há 2 meses, e o Contramestre, natural das Filipinas e embar-

cado há 4 meses. O Imediato estava posicionado no patim superior da escada de portaló portando 

um rádio VHF e supervisionando a operação, e o Contramestre estava na extremidade inferior da 

escada, para receber o Comandante-substituto. 

A lancha “Anchieta” era guarnecida, na ocasião do acidente, por dois tripulantes, ambos bra-

sileiros, de acordo com o que prevê o seu Cartão de Tripulação de Segurança, sendo um (01) Ma-

rinheiro de Convés que exercia a função de Patrão da lancha, com experiência na condução de 

lancha e embarcado há 2 anos, e  um (01) Marinheiro Auxiliar de Convés, também com bastante 

experiência neste tipo de serviço e embarcado há 8  meses, Nenhum deles é fluente no idioma in-

glês. 
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VI – DADOS DO LOCAL DO ACIDENTE 

 

 

A área de fundeio em questão está inserida na Carta Náutica 1.402 (Foto 03), editada pela Di-

retoria de Hidrografia e Navegação (DHN) em 2008.  

 

 
Foto 03 – Extrato da Carta Náutica 1402 – posição de fundeio do NM “FAITH N”  

(Lat 20º 21,07’S e Long 040º 03,35’W). 

 

 

 

A posição do fundeio está afastada 12 milhas náuticas do Farol de Santa Luzia, costa de Vila 

Velha (Foto 04). O local é desabrigado, sujeitando o navio às conseqüências das variações das con-

dições do mar e do vento. 

FAITH N 
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                                             Foto 04 – área de fundeio (Google maps). 

 

Condições ambientais: De acordo com as informações obtidas e registros consultados pelos 

investigadores, no dia da ocorrência do acidente a visibilidade era boa, com céu claro e vento leve 

de Noroeste (Escala Beaufort 3), corrente Sul com velocidade aproximada de 2  nós, mar calmo e 

ondas baixas.  

 

 

VII – ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS E FATORES CAUSAIS 

 

Ainda no fundeadouro foi feita a reconstituição do acidente (Foto 05). Durante a reconstitui-

ção as condições do mar eram desfavoráveis para a aproximação da lancha em virtude de ondas 

altas, mesmo no bordo de sombra do navio. Apesar disso, foi possível disparar a escada de portaló, 

nos moldes em que foi usada no dia do acidente, e uma lancha similar à Anchieta foi utilizada para 

fazer a simulação do transbordo.  
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                                                 Foto 05 – Reconstituição do acidente 

 

A partir da reconstituição do ocorrido foi possível aos peritos observar, com bastante clareza, 

o quanto era perigoso fazer o transbordo do Comandante-substituto da lancha para o navio empre-

gando a escada de portaló a ré, devido a sua extremidade ficar afastada do navio cerca de 7 metros, 

impedindo que a lancha ficasse escorada no costado. De tal modo, o patin inferior ficava em balan-

ço em relação ao costado.  

Por isso, a lancha ao se aproximar do navio, corria o risco de entrar por debaixo da escada e, 

mesmo com o auxílio da sua propulsão, a corrente tendia a empurrá-la contra a escada (Foto 06).  

Tal condição trazia grande instabilidade na manobra de posicionamento da lancha em relação 

à escada do navio e, consequentemente, perigo para o transbordo. As imagens que compõem a Foto 

06 esclarecem essa circunstância. 

 

 

 

 

 

 

Um tripulante da lancha auxiliando o Co-
mandante-substituto para alcançar a es-
cada  

O Comandante-substituto.  

O Contramestre do navio, na posição em 
que recebeu o Comandante-substituto.  
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                                                 Foto 06 - Esquema da disposição da escada de portaló. 

 

Pelo que foi observado na reconstituição, a questão central que se apresentava no cenário do 

acidente era o risco de se realizar o transbordo de pessoal a partir de uma lancha para um navio com 

grande calado, em uma área marítima desabrigada e usando somente a escada de portaló. Por essas 

razões era de se esperar que o planejamento da operação levasse em conta, pelo menos, os seguintes 

aspectos: 

Posição de onde o 

corpo foi resgatado 

Corrente 
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- A urgência de efetuar o embarque  do novo Comandante nas condições em que se encontra-

va o navio no fundeadouro, que justificasse os riscos; 

- A disponibilidade de uma embarcação adequada e com tripulação experiente para efetuar o 

transporte do pessoal até o navio e fazer a aproximação para o transbordo; 

- O arranjo da escada no navio para recepcionar o pessoal; e 

- O emprego de equipamentos de proteção individual pelo Comandante-substituto e seu esta-

do de saúde. 

Esses fatores serão a seguir examinados, à luz do acidente em questão e da legislação em vi-

gor. 

 

1) Urgência para a realização do embarque no fundeadouro. 

 

Segundo depoimentos prestados e de acordo com documentos consultados pelos investigado-

res, desde a chegada do navio à posição de fundeio no dia 18 de Março de 2011, a Agência Maríti-

ma LBH Group mantinha comunicações com a Companhia Anglo-Eastern Ship Management – Di-

visão de Pessoal da Frota (CAESM), relativas à substituição do Comandante. Desses documentos se 

observa que no dia 31 de Março de 2011, às 5h13min, a Agência encaminhou uma nota eletrônica 

para o Comandante do navio informando que, de acordo com as informações mais recentes, a previ-

são de atracação do navio seria no dia 11 de Abril de 2011. Uma cópia dessa nota foi encaminhada 

para a CAESM. Na mesma data, à 1h11min, a CAESM enviou uma nota para a Agência solicitando 

informar se o Comandante-substituto poderia embarcar na área de fundeio, em virtude da demora 

para o navio atracar, e quais seriam os custos envolvidos. Ainda no dia 31 de Março, às 1h20min, a 

Agência respondeu informando que usualmente as Autoridades locais proíbem o embarque na área 

de fundeio. Prosseguiu informando que tal área não é abrigada e expõe o navio ao mar aberto, sujei-

tando-o à corrente e às condições do mar. Em caso de emergência poderia ser tentado realizar o 

embarque, mas nada seria garantido, em virtude de que a permissão estava sob a conveniência e boa 

vontade das Autoridades.  

No dia 03 de Abril de 2011, às 16h37min, a Agência informou à CAESM ter obtido a permis-

são para a troca de tripulantes na área de fundeio. Um carro buscaria o Comandante-substituto no 

Hotel no dia 04 de Abril de 2011, às 7h, e uma lancha estaria pronta às 7h30min do mesmo dia para 

levá-lo a bordo. O transporte para terra do Comandante substituído seria feito na mesma lancha.  

A Agência forneceu aos investigadores cópias das autorizações expedidas pelas autoridades 

locais. Observando os Requerimentos da Agência, que deram origem às autorizações da Alfândega 
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do Porto de Vitória e da Delegacia de Polícia Marítima de Imigração-DELEMIG/SR/DPF/ES, a 

argumentação neles contida se sustenta na suposição de que haveria dificuldades para o navio, se a 

troca do Comandante fosse feita no porto, em face do exíguo tempo de permanência atracado, pois 

poderia prejudicar a familiarização do novo Comandante com os sistemas de bordo e, consequen-

temente, gerar riscos à segurança do navio, após a desatracação. Desse modo, defendeu que a troca 

de comando na área de fundeio eliminaria o problema. Tal argumentação não alertava sobre o peri-

go do embarque na área de fundeio, embora nas comunicações mantidas entre a Agência e a CA-

ESM tal perigo tenha sido o destaque. Desse modo, as autoridades mencionadas deferiram com ba-

se apenas nos textos apresentados.  

 

2) Emprego da lancha Anchieta. 

 

A Agência, de posse das autorizações e ciente dos riscos, providenciou a operação, fazendo 

uso da lancha “Anchieta” para transportar o Comandante-substituto, conforme fora planejado.  

 

Lembrando que essa lancha é classificada para navegação interior, aqui se realça o conceito 

de “navegação interior” contido na legislação pertinente. Dispõe a Norma da Autoridade Marítima 

para Embarcações Empregadas na Navegação Interior (NORMAM 02) no item 0605: 

0605 - ÁREAS DE NAVEGAÇÃO  

a)Tipos  

Para efeito de aplicação das presentes regras, as áreas de navegação serão classificadas nos 

seguintes tipos:  

1) ÁREA 1 Áreas abrigadas, tais como lagos, lagoas, baías, rios e canais, onde normal-

mente não sejam verificadas ondas com alturas significativas que não apresentem dificul-

dades ao tráfego das embarcações.   

2) ÁREA 2 Áreas parcialmente abrigadas, onde eventualmente sejam observadas ondas 

com alturas significativas e ou combinações adversas de agentes ambientais, tais como 

vento, correnteza ou maré, que dificultem o tráfego das embarcações.  

b) Caracterização das Áreas de Navegação  

As áreas da navegação interior consideradas como área 2, para efeito de aplicação da pre-

sente norma, estão descritas nas Normas e Procedimentos das CP e CF (NPCP/NPCF). 

[...] 

 

 

Considerando que o texto da NORMAM 02 remete ao contido na NPCP da Capitania, com ju-

risdição sobre a área, é preciso verificar o que consta nas Normas e Procedimentos da CPES 

(NPCP/ES). Esta norma dispõe: 
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[...] 

0102 – DELIMITAÇÃO DE ÁGUAS PARA A NAVEGAÇÃO INTERIOR 

a) Área 1 

De acordo com o estabelecido no item 0605 da Norma da Autoridade Marítima para Em-

barcações Empregadas na Navegação Interior (NORMAM 02), são áreas abrigadas, tais 

como lagos, lagoas, baías, rios e canais, onde normalmente não sejam verificadas ondas 

com alturas significativas e que não apresentem dificuldades ao tráfego das embarcações. 

Nos limites da jurisdição da Capitania ficam classificadas como área 1: 

1) Carta Náutica 1401 

As águas abrigadas da Baía do Espírito Santo e canal de acesso ao Porto de Vitória, limi-

tadas pelo alinhamento da extremidade do enrocamento do terminal de carvão do porto de 

Praia Mole e a ponta de Santa Luzia. 

 

 

Face o exposto verifica-se que o emprego da lancha “Anchieta” foi impróprio (apesar da sua 

tripulação ter demonstrado coragem e iniciativa a ponto de resgatar a vítima do mar e prestar os 

primeiros socorros), visto que sob a perspectiva da legislação mencionada, tal embarcação não po-

deria navegar até o local onde se encontrava fundeado o navio. 

 

Do exposto, considerando que eventuais dificuldades para a familiarização do novo Coman-

dante com os sistemas de bordo pela insuficiência de tempo, poderiam ser resolvidas prolongando-

se o período da passagem do comando na medida do necessário, e que não havia motivo que justifi-

casse a aceleração desse processo, a urgência para a troca dos Comandantes na área de ancoragem 

não se justificava. Verificando também que o exame dos aspectos de segurança relativos à condição 

do navio fundeado é da competência da Autoridade Marítima Brasileira (AMB), que não foi consul-

tada, fica claro que a Agência e o Comandante do navio assumiram o risco da operação.  

 

 

3) Arranjo da escada de portaló para o transbordo. 

 

Segundo dados coletados pelos peritos, o pontal do navio é de 27,50m e consta que o 

Comandante mandou ajustar o lastro a ré para atingir o calado de 12,30m. Considerando que esta 

medida tenha sido alcançada, a borda livre por ocasião do acidente seria de 15,20m. Na simulação 

os peritos verificaram que o calado a ré era de 12,40m (Foto 07) o que resulta numa borda-livre de 

15,10m.  
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                                          Foto 07 – medida do calado a ré a bombordo 

 

Em ambos os casos temos uma borda livre maior do que 9m o que nos leva ao contido no Ca-

pítulo V, Regra 23, item 3.3.2 (Dispositivo para a transferência do prático) da Convenção Interna-

cional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar – SOLAS - que dispõe: 

 

[...] 

Nos navios em que a distância do nível do mar até o ponto de acesso ao navio, ou de saída 

do navio, for maior do que 9 m, e quando se pretender embarcar e desembarcar práticos 

por meio da escada de portaló, ou de elevadores mecânicos para o prático, ou de outro 

meio igualmente seguro e conveniente, juntamente com uma escada de prático, o navio 

deverá dispor destes equipamentos em ambos os bordos, a menos que os equipamentos 

possam ser transferidos para serem utilizados em qualquer bordo. 

[...] 

 

As CircularesMSC/Circular.568/Rev.1 e MSC/Circular.773 da Organização Marítima Inter-

nacional (IMO) também dispõem sobre o arranjo para a transferência de Prático. Essas circulares, 

ao divulgarem o pôster informativo com a recomendação de como deve ser composto o dispositivo 

da escada para o transbordo do Prático, enfatizam que “a escada de prático combinada com escada 

de portaló é o método mais seguro para embarcar e desembarcar um Prático de um navio com borda 

livre alta”. A Figura 01 a seguir ilustra essas informações. 
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             Figura 1 - Layout do arranjo para transferência de Prático (IMO - MSC/Circular.773). 

 

Aplicando essa recomendação para o caso em lide, vemos que esse arranjo poderia ter sido 

usado para recepcionar o Comandante-substituto, pois a borda livre era maior que 9m e os equipa-

mentos estavam operacionais. A meio navio a bombordo existia uma escada de portaló, uma escada 

de prático e a estação para a montagem. O emprego desses equipamentos eliminaria a dificuldade 
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de aproximação da lancha, permitindo que ela se apoiasse no costado do navio, enquanto o Coman-

dante-substituto subisse. Esse dispositivo foi montado durante a perícia realizada a bordo do NM 

“FAITH N”(Foto 08). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Foto 08 -  Combinação das escadas de portaló e de prático (bombordo) 

 

Também é importante ressaltar que o Manual de Gerenciamento de Segurança do navio traz 

instruções em consonância com o contido nas circulares da  IMO para o transbordo de prático, onde 
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destaca que quando a distância do mar até o ponto de acesso a bordo for superior a 9m, a escada de 

prático deve ser instalada de maneira que o prático possa ter acesso ao navio por meio da escada de 

portaló. Entretanto, esse Manual não menciona qualquer procedimento para a recepção de pessoal a 

bordo que não seja o Prático, quando o navio estiver ao largo. 

Enfim, excetuando-se as operações que envolvem transferências de práticos no mar  

utilizando o arranjo combinado já mencionado, não existe, a bordo do NM "FAITH N", um 

procedimento específico para lidar com uma eventual necessidade de transferências no mar de 

membros da tripulação. 

 

4) Uso de equipamentos de proteção individual. 

 

Conforme já foi relatado, a vítima não portava colete salva-vidas o que pode ter sido determi-

nante para a fatalidade. O corpo encontrado sem colete (Foto 09), corrobora o que foi afirmado so-

bre a recusa da vítima em usar tal equipamento, ficando evidente o seu excesso de confiança naque-

le momento. Da mesma forma fica também manifesto que, tanto o navio quanto a empresa proprie-

tária da lancha, não dispunham de normas que tornassem obrigatório o uso de colete salva-vidas por 

pessoas envolvidas em transbordo. Se tais normas existissem seria mandatório o uso do colete.  

Destarte, a queda poderia acontecer, mas o afogamento poderia ter sido evitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Foto 09 – O corpo da vítima a bordo da lancha Anchieta, sem colete salva-vidas. 
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5) Estado de saúde da vítima, antes do acidente. 

 

De acordo com documentos encontrados em uma mala resgatada do mar e analisados pelos 

peritos, o Comandante-substituto havia sido submetido a uma extensa avaliação médica em 

31/07/2010 e foi considerado apto para a função de Comandante em navios graneleiros até 

30/10/2011. Fortalecendo essa assertiva, os tripulantes da lancha “Anchieta” informaram que duran-

te o tempo em que ele permaneceu a bordo o Oficial aparentava bom estado de saúde e conversava 

normalmente, sem sinais de embriaguez ou distúrbio de qualquer natureza. Segundo depoimentos, 

ele teria feito contato rádio com o navio reportando a aproximação da lancha, demonstrando inte-

resse e boa comunicação.  

Não há nenhuma evidência para sugerir que o falecido estava sob a influência de álcool no 

momento do acidente. 

Isso posto, não há motivo para questionar o estado de saúde da vítima antes do acidente. 

VIII – CONSEQUÊNCIAS DO ACIDENTE 

Acidente pessoal: queda no mar, seguida de morte por afogamento, do Sr. VIRINDER PAL 

SINGH, conforme a Certidão de Óbito emitida pelo Cartório Sarlo em 06 de maio de 2011 (Ane-

xo D). A vítima era um cidadão indiano, pesando 80 Kg, nascido em 30 de Março de 1958. Con-

forme informações obtidas, dispunha de Certificação II/2 (navegação no nível gerencial das espe-

cificações do padrão mínimo de competência para comandantes e imediatos em navios com ar-

queação bruta igual ou superior a 500 da Convenção Internacional sobre Normas de Treinamento 

de Marítimos, Expedição de Certificados e Serviços de Quarto, 1978 (STCW 78)) e estava consi-

derado apto, sem restrições, para o serviço no mar. 

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

de poluição relacionado ao acidente.  

 

IX  – FATORES CONTRIBUINTES PARA O ACIDENTE 

Fator Humano: não contribuiu. 

Fator Material: não contribuiu. 

Fator Operacional: contribuiu. O uso da escada de portaló a ré do navio para o acesso do tri-

pulante a bordo, em desacordo com as orientações da IMO sobre o assunto, e a circunstância de que 
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a vítima não usava colete salva-vidas, foram determinantes para a queda e para posterior afogamen-

to. 

 

 

X - 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. Uma série de fatores indica que a cultura de segurança e de 

gestão da segurança por parte dos envolvidos no acidente não eram fortes. Fruto da investigação 

em lide, chegou-se às seguintes conclusões: 

a) os responsáveis pela operação de transbordo que culminou no acidente (Agência Marítima 

LBH Group, empresa VIXOCEAN Apoio Marítimo e Portuário - proprietária da lancha, e o Co-

mandante do navio FAITH N) não produziram uma avaliação preliminar do risco da operação. Se 

o Armador e/ ou o Comandante do Navio tivessem realizado uma avaliação completa dos riscos 

envolvidos na operação de transferência de pessoal em mar aberto os riscos para a segurança pes-

soal teriam sido identificados e o acidente poderia ter sido evitado; 

b) a consulta à Autoridade Marítima para a realização da faina de transbordo não era manda-

tória por não ser exigência das NPCP da CPES, mas considerando que o local de fundeio era peri-

goso, conforme expôs o agente marítimo, era altamente recomendada; 

c) foi indevido o emprego de uma lancha que estava autorizada apenas a navegar em águas 

abrigadas; 

d)  o uso de da escada de portaló a ré foi inadequado pelo risco que oferecia à lancha e à víti-

ma; 

e) houve omissão do Patrão da lancha e do Comandante do navio ao deixar de exigir que o 

Comandante-substituto utilizasse o colete salva-vidas para o transbordo. Por sua vez a vítima, na 

qualidade de marítimo experimentado, teve uma atitude descuidada em relação à sua própria segu-

rança, ao recusar o uso do colete salva-vidas. 
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Todos esses fatores atestam a falta de uma cultura de segurança e se constituíram na causa 

determinante para o acidente em questão. 

 

 

XI – RECOMENDAÇÕES 

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

cunstâncias, criar a presunção de culpa ou responsabilidade. O acidente ocorreu por conta de uma 

cadeia de diferentes fatores causados provavelmente pela forma como a operação de transferência 

de pessoal foi organizada a bordo, mas também pelas condições gerais em terra.  

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 Inter-

nacional para Gerenciamento da Operação Segura de Navios (Código ISM), uma vez que houve 

perda de vida humana por acidente a bordo que poderia ter sido evitado. Um bom Sistema de Ge-

renciamento de Segurança da Companhia deve prever e avaliar todos os riscos nas manobras rea-

lizadas a bordo, especialmente aquelas consideradas mais perigosas, como o transbordo de pesso-

al. As conseqüências pessoais, técnicas e financeiras de um acidente ou uma ocorrência inespera-

da envolvendo operações marítimas podem ser devastadoras. Esse fato sozinho enfatiza a impor-

tância de haver um escopo de verificação de operações marítimas bem definido, referência técni-

ca, competência e experiência reconhecidas, e qualidade de serviço.  

Considerando os perigos em potencial associados a esse tipo de manobra, tendo em conta as 

lições aprendidas e conclusões, e o disposto em alguns relatórios de acidentes semelhantes já pu-

blicados por outros órgãos de investigação de acidentes marítimos, são formuladas as seguintes 

recomendações: 

 

a)  O embarque/ desembarque de tripulantes via “arranjo combinado escada de portaló/ esca-

da de prático” não é o método usual. Apesar de não se poder afirmar que a opção pelo uso da esca-

da de portaló a ré tenha infringido a Regra 23 do Capítulo V da SOLAS, já que essa regra se aplica 

ao embarque de prático, ela deixou de atender as recomendações das Circulares da IMO, 

MSC/Circular.568/Rev.1 e MSC/Circular.773 que dispõem sobre o assunto. Portanto, o emprego 

da escada de portaló a ré para o acesso do Comandante-substituto se mostrou impróprio. Foi apu-
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rado que ele fez várias tentativas para conseguir alcançar aquela escada e, quando finalmente con-

seguiu, apenas pôde posicionar o pé direito no patim inferior, e em seguida caiu. Esta escada tam-

bém se mostrou inadequada para a abordagem da lancha, pois havia um espaço significativo entre 

ela e o costado do navio, que permitia que a lancha escapasse para debaixo dela, com grave perigo 

de acidente; 

 

b) Como em todas as atividades a bordo que envolvem riscos associados de queda no mar, é 

absolutamente necessário o uso de coletes salva-vidas durante operações de transferência de pesso-

al no mar. Especificamente na situação em questão na qual o NM “FAITH N” encontrava-se fun-

deado em área de mar aberto desabrigada, sujeito às condições de vento e mar, perigos adicionais 

se apresentavam para a realização desse tipo de operação. O navio e a empresa proprietária da lan-

cha, não dispunham de normas que tornassem obrigatório o uso de colete salva-vidas por pessoas 

envolvidas em fainas de transbordo. Se tais normas existissem seria mandatório o seu uso, de for-

ma que sugere-se a sua elaboração; 

 

c) Operações de transbordo de pessoal (embarque e/ ou desembarque) na área de fundeio do 

Porto de Tubarão deverão ser realizadas mediante uma prévia análise de risco preparada pelos inte-

ressados, cuja aprovação deverá feita pela Capitania dos Portos do Espírito Santo. A avaliação pre-

liminar de riscos deverá relacionar os riscos potenciais, a infra-estrutura organizacional, as opera-

ções correntes e os procedimentos locais, a fim de identificar a ocorrência de problemas, atuais ou 

futuros, cuja solução transcenda a capacidade dos recursos instalados ou não, e indique a necessi-

dade de monitorização;  

 

d) O Código Internacional de Gerenciamento da Segurança (ISM Code) estabelece que todas 

as Companhias devem desenvolver, implementar e manter um Sistema de Gerenciamento de Segu-

rança que inclua, entre outras exigências funcionais, instruções e procedimentos para assegurar 

operação segura de navios e proteção do meio ambiente de acordo com as relevantes legislações 

internacional e do Estado da bandeira; e estabelecer procedimentos, planos e instruções, incluindo 

listas de verificação conforme o caso, para as operações de bordo essenciais relacionadas com a 

segurança do pessoal, navio e a proteção do ambiente. No caso em questão verificou-se que o Ma-

nual de Gerenciamento de Segurança do NM “FAITH N” não aborda qualquer procedimento para 

a recepção de pessoal a bordo que não seja o prático, quando o navio estiver fundeado. Dessa for-
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ma é importante que não somente esse Manual, mas outros de outras Companhias que porventura 

se enquadrem nessa mesma situação, seja alterado para contemplar o transbordo de tripulantes/ 

visitantes;  

 

e) Devido aos perigos já discutidos associados às operações de transferência de pessoal no 

mar, é mandatório que a agência marítima local contratada pelo operador do navio adote todas as 

providências necessárias para minimizar os riscos existentes previamente ao início da operação; e 

 

f) Recomenda-se ainda, com relação às operações de transbordo de pessoal em áreas de fun-

deio: 

-  Planejar toda a operação, antes de começar o transbordo; 

- O Comandante ou o Oficial Encarregado da Operação deverá verificar se o pessoal que 

vai ser transferido encontra-se em adequadas condições físicas; 

- Estabelecer as condições do tempo e do mar prevalentes como adequadas para efetuar a 

operação; 

- As escadas deverão estar limpas e em boas condições operacionais; 

- A instalação do dispositivo para o embarque/desembarque deverá ser supervisionada por 

um Oficial de convés; 

- Um tripulante deverá estar presente na plataforma superior da escada, quando a lancha se 

aproximar e deverá  ser capaz de estabelecer comunicação com a tripulação da lancha e com o pas-

sadiço ou com o Oficial Responsável pela operação; 

- O Oficial de Serviço no passadiço deverá manter comunicação permanente com a tripula-

ção da lancha; 

- Deverá existir uma bóia salva-vidas provida com lâmpada de auto-acendimento e com 

cabo retinida, pronta para ser usada a partir da estação de embarque/desembarque. A retinida, quan-

do usada, deverá ser presa ao navio para evitar a sua deriva e perda; 

- O local de abordagem da lancha deverá ser adequado isto é, longe de descargas pelo cos-

tado e de projeções estruturais. A distância de descargas do navio deve ser determinada com uma 

ampla margem tendo em conta os efeitos do vento e das ondas. Se uma distância suficiente 

não pode ser alcançada devido à estrutura do navio com respingos resultantes atingindo 

a escada, ela deve ser parada com um tampão; 
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- O pessoal que efetuará o transbordo deverá estar com as mãos livres o tempo todo. Baga-

gem e outros itens deverão ser transferidos por cabos;  

- Quando a bordo da lancha o trânsito do pessoal deverá ser feito pelo bordo de fora, evi-

tando transitar entre o navio e a lancha; 

- Não deverá ser permitido que pessoas usem o dispositivo de transferência, até que a lan-

cha esteja posicionada e ao longo do navio; e 

- Nos períodos noturnos e/ou de baixa visibilidade deverá ser providenciada iluminação 

adequada para os arranjos de transferência de pessoal e para o local no convés onde ocorre o em-

barque/ desembarque. A iluminação para o arranjo não deverá ser direcionada diretamente para as 

escadas, mas obliquamente a elas para evitar cegar a pessoa que está usando o arranjo e/ou a tripu-

lação da embarcação de transporte. 
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ANEXO A 

Características do NM “FAITH N” 
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ANEXO B 

Cartão de Tripulação de Segurança (Lancha “Anchieta”) 
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ANEXO C 

Lista de Tripulantes (NM “FAITH N”) 
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ANEXO D 

Cópia da Certidão de Óbito da Vítima 

 

 


