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LISTA DE ABREVIATURAS 

 

 

2ON – 2º Oficial de Náutica 

 

AIS – Sistema de Identificação Automática (Automatic Identification System) 

 

AIT – Atestado de Inscrição Temporária 

 

AMB - Autoridade Marítima Brasileira 

 

B/P – Barco de pesca 

 

CIR – Caderneta de Inscrição e Registro 

 

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 

 

CPRJ - Capitania dos Portos do Rio de Janeiro 

 

CTS - Cartão de Tripulação de Segurança 

 

DHN - Diretoria de Hidrografia e Navegação 

 

DPC – Diretoria de Portos e Costas 

 

GPS - Sistema Global de Posicionamento (Global Positioning System) 

 

IMO - Organização Marítima Internacional 

 

ISM Code - Código Internacional de Gerenciamento da Segurança 

 

MNC – Marinheiro de Convés 

 

MOP – Motorista de Pesca 

 

PEP – Pescador Profissional Especializado 

 

POP – Pescador Profissional 

 

RIPEAM – Convenção sobre o Regulamento Internacional para Evitar Abalroamento no Mar, 1972 

(COLREG - Convention on International Regulations for Preventing Collisions At Sea, 1972) 

 

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

Certificados e Serviços de Quarto, 1978 

 

TIE – Título de Inscrição da Embarcação 
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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 Rio de Ja-

neiro (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 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 06 de março de dois mil e onze, por volta das 0110 horas ocorreu o abalroamento envol-

vendo as embarcações Supply “FAST TITAN”, IMO  9579937, bandeira Estados Unidos (EUA), 

55 metros de comprimento, 449 toneladas de arqueação bruta, construído em 2010, e o barco de 

pesca (B/P) “EVILAZIO”, bandeira brasileira, inscrito no porto de Vitória com o Nº 3410234675, 

casco de madeira e 18,80 toneladas de arqueação bruta, no ponto de coordenadas 24º03'01"S / 

042º55'28"W, distante 60 milhas náuticas do litoral do Rio de Janeiro.  O supply “FAST TITAN” 

estava navegando, com piloto automático ligado, da Bacia de Santos em direção ao porto do Rio de 

Janeiro. O barco de pesca “EVILAZIO” havia saído de Jurujuba - Niterói e estava navegando em 

direção à área de pesca, quando ocorreu o acidente. 

A Capitania dos Portos do Rio de Janeiro (CPRJ) tomou conhecimento do acidente por meio de 

comunicação rádio indicando que o Supply “FAST TITAN” estava entrando no porto do Rio de 

Janeiro com os tripulantes resgatados de outra embarcação a bordo. Inspetores Navais da CPRJ  

compareceram ao local de atracação e verificaram que os tripulantes resgatados pertenciam ao B/P 

“EVILAZIO”, que em decorrência do abalroamento sofreu sérias avarias e corria o risco de naufra-



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) 

Abalroamento  com vítima fatal entre as embarcações  “FAST TITAN” e “EVILÁZIO” 

Relatório de Investigação de Segurança Marítima 
 

 

4 

gar, razão pela qual foi realizada uma operação para o seu de resgate e posterior reboque até a praia 

de Jurujuba, em Niterói. 

A investigação do acidente em lide teve início imediatamente após os principais interessados te-

rem sido formalmente notificados pela CPRJ (Anexo E) em cumprimento aos dispositivos do Códi-

go de Investigação de Acidentes da Organização Marítima Internacional (IMO). A Guarda Costeira 

do Estados Unidos (USCG) imediatamente declarou-se representante do Estado substancialmente 

interessado, uma vez que o Supply “FAST TITAN” arvorava a bandeira dos Estados Unidos. 

 

III – INFORMAÇÕES GERAIS 

Características das embarcações envolvidas no acidente 

a) Supply  “FAST TITAN” (Foto 01) 

 

 

Nome: FAST TITAN 

Bandeira: Estados U-

nidos 

Arqueação bruta: 449  tons 

Deslocamento: 226 tons 

Área de Navegação: Mar Aberto, A-

poio Marítimo 

Tipo: Supply Propulsão: Motor 

Atividade: Transporte de Passageiros  IMO: 9579937 Comprimento: 51,13 m 

Ano de construção: 2010 Indicativo de Chamada 

(IRIN): WDF4842 

MMSI: 367456420 

Porto de Registro: Rio de Janeiro (AIT 381E007171) 

Proprietário: NAUTICAL SOLUTIONS LLC 

Operador: Bram Offshore Transportes Marítimos Ltda 

Sociedade Classificadora: American Bureau of Shipping (ABS) 

P&I: Assuranceforeningen Skuld - Norway 

Tripulação no Certificado: 10 Tripulantes a bordo: 9 

Propulsão: diesel Motor: (4) CAT 3512 Diesels, 1810 HP/ 1349.71 

KW (cada) 
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Bow Thruster: (2) Tunnel Thrusters 250 HP 

(cada) 

Geradores: (2) 80 KW (cada) 

Estaleiro construtor: Breaux Brothers Enter-

prises Inc. 

Local da construção: Loreauville, LA - EUA 

Casco: simples  Material do Casco: alumínio 

Raio de ação: 5.000 milhas naúticas Velocidade de cruzeiro: 20 nós 

Calado máximo:  3,21 metros Pontal: 4,28 metros 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

                                    Foto 01 – Supply “FAST TITAN” atracado no Terminal do Cajú – RJ. 
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b) Documentação do  “FAST TITAN” 

 

Título 
  Autoridade  

Emissora 

 Data de e-

missão 

 Data de  

validade 

Certificado de Segurança Rádio    País de Bandeira   6/10/2010  6/10/2020 

Certificado Internacional de Prevenção de 

Poluição por Óleo (IOPP) ABS   28/10/2010 28/01/2011 

Linha de Carga ABS 1/10/2010 30/9/2015 

Documento de Conformidade – DOC/ISM   ABS 9/9/2010 4/11/2013 

Certificado de Gerenciamento de Segurança 

– SMS/ISM   ABS 23/10/2010 22/4/2011 

Cartão de Tripulação de Segurança - CTS CPRJ 5/11/2010 25/10/2011 

Certificado de Arqueação Internacional   GL 30/6/2010 - 

Certificado Internacional de Proteção para 

Navios (ISPS Code)   País de Bandeira 27/9/2010 21/5/2015 

Certificado de Classe   ABS 1/10/2010 1/3/2011 

Certificado de Registro   País de Bandeira 15/7/2010 31/7/2011 

 

O Certificado de Classe e o Certificado Internacional de Prevenção da Poluição por Óleo (I-

OPP) estavam vencidos. Os demais Certificados Estatutários estavam em dia, conforme se pode 

verificar na cópia do Relatório de Inspeção do Navio realizada em 06 de março de 2011, Anexo B) 

deste relatório. 

Não foi apresentado aos investigadores, pelos tripulantes da embarcação, o Manual de Gerenci-

amento de Segurança com as instruções para operação em situações de emergência e instruções para 

navegação em períodos noturnos, uso de equipamentos eletrônicos de detecção  e  vigilância. 

c) B/P “EVILÁZIO” (Foto 02) 

 

 

Nome: EVILAZIO Bandeira: Brasil Arqueação Bruta: 18,80 tons 

Tipo: Barco de Pesca (bote) Propulsão: Motor Atividade: Pesca 

Área de navegação: Mar aberto Nº: 3410234675 Material do casco: Madeira 

Classificadora: xxx IRIN: xx Porto registro: Vitória 

Boca: 4,38 metros Pontal: 1,80 metros Comprimento: 12,87 metros 

Armador: Artur Benedito Motta Voss e Marcelo Nascimento Ayres. 

Ano de construção: 2002, construção artesanal 
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O Título de Inscrição de Embarcação – TIE nº 341-023467,  constante do Anexo C),  apresenta 

os demais dados da embarcação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

                       Foto 02 – B/P “EVILAZIO” encalhado na praia de Jurujuba após o resgate 

 

De acordo com  informações prestadas pelos tripulantes, parte da documentação da embarcação 

foi perdida por ocasião do acidente. Pelas cópias obtidas posteriormente e por meio de consultas ao 

Relatório de Embarcações Nacionais no cadastro do SISGEMB, os investigadores constataram que 

a documentação da embarcação se encontrava em ordem, regularmente inscrita na Capitania dos 

Portos do Espírito Santo com Título de Inscrição de Embarcação (TIE) nº 341-023467, possuindo 

Cartão de Tripulação de Segurança (CTS) e Termo de Responsabilidade. 

 

IV – SEQUÊNCIA DOS ACONTECIMENTOS 

A informação da ocorrência do acidente foi recebida pela CPRJ por meio de comunicação rá-

dio indicando que o Supply “FAST TITAN” estava adentrando o porto do Rio de Janeiro trans-

portando náufragos resgatados de outra embarcação.  Uma equipe de peritos investigadores foi 

então imediatamente deslocada para o local, a fim de serem tomadas as primeiras providências 
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para apuração, levantamento inicial de dados, documentos e informações, para subsidiar a elabo-

ração do presente Relatório. No local de atracação foi verificado que se tratavam dos náufragos do 

B/P “EVILÁZIO”. 

De acordo com as informações obtidas e registros consultados pelos investigadores, por volta 

das 01h10 do dia 06 de março de 2011, o navio supply “FAST TITAN” estava navegando com 

piloto automático no rumo programado de 345º, oriundo da Bacia de Santos em direção ao porto 

do Rio de Janeiro.  Ainda de acordo com testemunhos, no dia do acidente o mar estava com ondas 

de aproximadamente de 1,5 a 2 m de altura, tempo nublado sem chuva, 50% de visibilidade e ven-

to de 10 nós.  

 

O B/P “EVILAZIO” havia saído de Jurujuba, Niterói no dia 05 de março de 2011 por volta 

das 12h00, e estava navegando em direção à área de pesca, localizada a cerca de 70 milhas de dis-

tância do litoral do Rio de Janeiro, quando ocorreu o abalroamento. Um tripulante estava na mano-

bra e todos os outros estavam dormindo no momento do acidente. Esse único tripulante acordado no 

B/P “EVILÁZIO” faleceu em decorrência do acidente, dificultando a coleta de informações mais 

detalhadas e precisas por parte dos investigadores. De acordo com depoimentos, a velocidade média 

da embarcação navegando era de 4 a 4,5 nós e o rumo adotado era entre 210º e 220º, mas não há 

registros ou informações sobre o rumo realmente empregado no momento do acidente. A embarca-

ção não estava engajada na faina de pesca. 

 

Segundo testemunhos de tripulantes do Supply “FAST TITAN” o B/P “EVILAZIO” foi a-

vistado visualmente pela proa a bombordo à aproximadamente 400m de distância, mas não houve 

tempo para alterar o rumo do piloto automático ou emitir qualquer alerta para evitar o acidente. A 

velocidade do “FAST TITAN” era de 19 a 20 nós e foi tentada uma redução de velocidade e a troca 

de controle do piloto automático para manual, sem sucesso. Segundo depoimentos prestados aos 

investigadores o pessoal de serviço no “FAST TITAN” teria avistado somente a luz de convés do 

B/P “EVILAZIO” e que não lhes foi possível confirmar se as luzes de navegação estavam acesas. 

Até esse avistamento nenhum outro contato de superfície ou alarme foi detectado a bordo do 

“FAST TITAN” que anunciasse qualquer embarcação em rumo de colisão. A investigação apurou 

que não houve qualquer tipo de comunicação entre as embarcações, sob a alegação que o acidente 

ocorreu rapidamente. Os tripulantes do “FAST TITAN” não souberam informar se, ao ser avistado, 
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o B/P “EVILAZIO” estava navegando ou se encontrava parado e, caso navegando, qual seria o seu 

rumo.  

Como o único tripulante acordado no B/P “EVILÁZIO” faleceu em decorrência do acidente, 

não foi possível aos investigadores apurar se o Supply  “FAST TITAN” foi avistado e acompanha-

do, ou se houve alteração de rumo ou velocidade do B/P  momentos antes de ocorrer o acidente. De 

acordo com as informações dos tripulantes do B/P, a embarcação era dotada de um GPS, rádio VHF 

e rádio SSB, que estariam ligados na noite do acidente, e era rotineiro a embarcação navegar so-

mente com um tripulante de serviço durante noites de calmaria. Somente durante tempestades era 

usualmente empregado outro tripulante como vigia. 

 

Como conseqüência do abalroamento o barco de pesca ficou seriamente avariado, com  ala-

gamento e naufrágio parcial. O navio supply “FAST TITAN” manobrou imediatamente após o a-

balroamento para prestar socorro aos náufragos e resgatou todos os 06 tripulantes do BP “EVILA-

ZIO”, que ficou à deriva na área do acidente até ser rebocado em direção à praia de Jurujuba. Du-

rante o resgate dos tripulantes do barco de pesca o abalroamento constatou-se que houve acidentes 

pessoais, sendo um tripulante resgatado com lesões corporais leves e outro inconsciente. O tripulan-

te ferido foi transferido para a plataforma “CIDADE DE SANTOS” onde recebeu atendimento e foi 

removido para um hospital em terra com emprego de helicóptero. O outro tripulante do barco de 

pesca, que se encontrava inconsciente, faleceu durante a faina de resgate. O corpo do tripulante fa-

lecido e os outros quatro tripulantes sobreviventes foram conduzidos até o porto do Rio de Janeiro 

pelo “FAST TITAN”. 

Após o acidente o barco de pesca foi mantido flutuando, com emprego de tonéis de plástico, 

e rebocado posteriormente até a praia de Jurujuba por outra embarcação de pesca que operava nas 

proximidades e prestou socorro (colocação dos tonéis plásticos para para melhorar a flutuabilidade 

e reboque do barco avariado). 

 

V – TRIPULAÇÕES 

 

Da análise dos dados obtidos e dos documentos apresentados, constatou-se que a navegação es-

tava sendo conduzida de forma rotineira e sem problemas, com as duas embarcações em boas con-

dições de operação e com todos os equipamentos funcionando. 
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Supply “FAST TITAN”   

 

Os investigadores constataram que, na ocasião do acidente, a tripulação do Supply “FAST TI-

TAN” atendia ao previsto na Convenção STCW 78  (Convenção Internacional sobre Padrões de 

Formação, Certificação e Serviço de Quarto para Marítimos) e no Cartão de Tripulação de Seguran-

ça (CTS), tanto em quantidade quanto nas qualificações exigidas. A tripulação do “FAST TITAN” 

constante da Lista de Tripulantes do Anexo D), é composta por 9 marítimos, sendo 1 norte-

americano e 8 brasileiros. 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.  

O Comandante (Oficial de Serviço no horário do acidente) é habilitado na categoria de 2º Ofi-

cial de Náutica (2ON), com três anos e meio de experiência no comando de outras embarcações, 

tendo embarcado no dia 11/02/2011.  

O marinheiro que acompanhava o Comandante no momento do acidente era habilitado como 

Marinheiro de Convés, estava embarcado há 60 dias e possui  13 anos de experiência. 

 

B/P “EVILAZIO” 

 

Não foi apresentada aos investigadores do acidentes a Lista de Tripulantes nem as Cadernetas 

de Inscrição e Registro (CIR) dos tripulantes do B/P “EVILAZIO”, sob a alegação de que foram 

perdidas no sinistro. Entretanto, conforme apurado pelos investigadores, o Cartão de Tripulação de 

Segurança (CTS) da embarcação estabelece uma lotação de 4 tripulantes, sendo 01 Pescador Profis-

sional Especializado (PEP) como comandante, 01 Motorista de Pesca (MOP) e  02 Pescadores Pro-

fissionais (POP). No momento do acidente encontravam-se a bordo  06  tripulantes (05 habilitados 

na categoria de POP e 01 não habilitado).  

Nenhum dos tripulantes era habilitado como Pescador Profissional Especializado (PEP), cate-

goria mínima estipulada pelo CTS para atuar como comandante da embarcação.  

O tripulante que exercia a função de Mestre pela primeira viagem é habilitado na categoria de 

Pescador Profissional, possui 15 anos de experiência no mar e estava embarcado desde 26/02/2009 

na função de pescador.  

O tripulante que estava no timão, e que veio a falecer em decorrência do acidente, também era 

habilitado na categoria de Pescador Profissional, possuía 12 anos de experiência e estava embarcado 

desde 23/06/2010. 
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VI – DADOS DO LOCAL DO ACIDENTE 

 

O local do acidente está localizado no ponto de coordenadas ponto de coordenadas 

24º03'01"S / 042º55'28"W, distante 60 milhas náuticas do litoral do Rio de Janeiro (Carta Náutica 

carta DHN 1601 (Foto 03), editada pela Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN)).  

 
Foto 03 – Extrato da Carta Náutica 1601 – ponto do acidente (24º03'01"S / 042º55'28"W). 
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                                    Foto 04 – vista aérea do ponto onde ocorreu o acidente  (Google maps). 

 

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

investigadores, no dia da ocorrência do acidente as condições do tempo eram boas, apesar de ser 

noite de tempo fechado. O mar estava com ondas de aproximadamente de 1,5 a 2 m de altura, 

tempo nublado sem chuva, 50% de visibilidade e vento de 10 nós.  

 

VII – PERÍCIA PÓS-ACIDENTE 

 

A investigação a bordo do navio supply “FAST TITAN” foi iniciada logo após a atracação da 

embarcação no terminal do Caju e foi constatado que o navio estava em bom estado de conservação 

(foto 05). Na proa da embarcação foram observados indícios de abalroamento, com riscos superfici-

ais na pintura (foto 06), mas sem afetar o casco. 
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                            Foto 05 - Navio supply “FAST TITAN” atracado no terminal do Cajú. 

                             

 

                                     Foto 06 - Proa do navio supply “FAST TITAN” 
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O material de salvatagem estava de acordo com o respectivo Plano de Segurança. Não foram 

observadas, nem relatadas pelos tripulantes, avarias decorrentes do abalroamento.   

Os motores principais, diesel geradores e o sistema de governo estavam em bom estado. Não 

há registros nem foram relatadas avarias anteriores ou posteriores ao abalroamento. As luzes de 

navegação estavam funcionando normalmente, com bom nível de luminosidade. Os dois radares 

estavam funcionando normalmente, com boa resolução de imagem. Pelas informações dos tripulan-

tes, as luzes e os radares estavam ligados no momento do acidente.  

A dotação dos equipamentos de navegação e comunicações existentes na embarcação é com-

posta por piloto automático, dois radares Raytheon com escala de varredura 8 milhas (BB) e 24 

milhas (BE), bússola, GPS, AIS, Carta Náutica, sistema de alarme de colisão (ARPA), rádio VHF, 

equipamento SSB, apito e holofote. De acordo com relatos dos tripulantes, estavam alimentados e 

funcionando corretamente no momento do abalroamento, apesar de não haver registros que confir-

mem as informações prestadas:   

a) na navegação: radar, GPS, AIS e Piloto Automático; e 

b) nas comunicações:  rádio VHF e telefone via satélite. 

 

Não foi possível aos investigadores definir se o sistema anti-colisão do “FAST TITAN” fun-

cionava integrado ao radar e não há registro de defeitos nos equipamentos de bordo, pois a embar-

cação não possui Diário de Bordo para lançamentos. 

 

O B/P “EVILAZIO” foi periciado na praia de Jurujuba, em Niterói, após o seu reboque até o 

local por uma embarcação não identificada. O barco encontrava-se em mau estado, sem tripulação a 

bordo e apresentando grandes avarias na popa por boreste que provocaram seu alagamento e nau-

frágio parcial.  De acordo com os relatos posteriores dos tripulantes, obtidos pelos investigadores, a 

embarcação era dotada de um GPS, rádio VHF e rádio SSB. Ainda de acordo com as testemunhas, 

as avarias foram provocadas pelo impacto da proa da embarcação “FAST TITAN” com o costado 

do barco, provocando o rompimento do madeirame e o deslocamento do casario para bombordo 

(fotos 07, 08, 09 e 10). Nas fotografias observa-se os tonéis, de cor azul, utilizados para auxiliar na 

flutuação da embarcação durante seu resgate e reboque. 
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              Foto 07  - B/P “EVILAZIO” encalhado na praia de Jurujuba após o resgate 

 

                   Foto 08 - B/P “EVILAZIO”, avarias na popa e no casario 
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        Foto 09 - B/P “EVILAZIO” - costado de BE avariado e casario deslocado para BB  

                                                                 (vista da popa) 

 

         Foto 10 - B/P “EVILAZIO” - costado de BE avariado e casario deslocado para BB  

                                                                      (vista da proa) 

 

 

Não foi possível aos investigadores realizar testes com os sistemas de governo e propulsão, 

bem como verificar o funcionamento das luzes de navegação e o rádio VHF em virtude da embar-

cação estar sem energia e parcialmente submersa. A embarcação não era equipada com radar. Não 
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foi possível conferir se havia a bordo material de salvatagem e qual o seu estado de conservação. A 

estrutura da embarcação é de madeira e era dotada de um pequeno refletor radar instalado no tope 

do mastro. 

 

VIII – ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS E FATORES CAUSAIS 
 

Observando-se a área de navegação e o croqui da situação sobre a carta DHN 1601 (Foto 03, 

página 11), confeccionado pelos investigadores com base nas informações fornecidas pelos tripu-

lantes das duas embarcações, constata-se que há divergências difíceis de serem esclarecidas uma 

vez que o único tripulante do barco de pesca que estava acordado no momento do acidente, habili-

tado na categoria de Pescador Profissional (POP), faleceu. Não havia no B/P equipamentos que 

permitissem preservar o registro dos rumos e das manobras de máquinas e leme efetivamente exe-

cutadas. 

Os registros sucintos nos Diários de Náutica e de Máquinas do Supply “FAST TITAN” não 

contribuem com detalhes que permitam avaliar a conduta dos tripulantes e o movimento relativo 

das embarcações. O navio possui radares mas segundo depoimentos prestados nada foi detectado e 

não houve disparo do alarme anti-colisão. Não foram apresentados os manuais com as característi-

cas técnicas dos radares, assim como não há registros que permitam identificar se estavam ligados e 

operando normalmente, qual a escala empregada e se os ajustes de resolução foram bem executa-

dos. Como não há sistema de backup das imagens, nem gravação de áudio e vídeo, não foi possível 

analisar e confirmar os depoimentos. A navegação em piloto automático pode ter propiciado a falta 

de atenção para os possíveis obstáculos. 

As informações dos tripulantes de que o supply “FAST TITAN” estava navegando em piloto 

automático no rumo 345º, e o sentido geral de navegação da origem para o destino da embarcação 

são coerentes.  

 As informações dos tripulantes do B/P “EVILAZIO” de que a embarcação saiu de Jurujuba 

para realizar pescaria não permite traçar um rumo preciso. Tanto o rumo geral de navegação como 

as eventuais manobras realizadas pelo barco de pesca não constam de nenhum registro. Relembra-se 

aqui que o único tripulante que estava de serviço no timão no momento do acidente faleceu sem 

relatar o que ocorreu. Não há como saber quais as manobras que o timoneiro de serviço pode ter 

executado, diante da ausência de equipamentos registradores de rumos e comandos de máquinas.  
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A proa do “FAST TITAN” atingiu o barco de pesca por boreste mas, uma vez que não fica-

ram definidos os rumos das embarcações, não há como definir qual delas deveria manobrar, ao avis-

tar a outra por boreste, para cumprir a regra 15 do Regulamento Internacional para Evitar Abalroa-

mentos no Mar, 1972 (RIPEAM) conforme a seguir descrita: 

 

REGRA 15 

Situação de Rumos Cruzados 

Quando duas embarcações de propulsão mecânica navegam em ru-

mos que se cruzam em situação que envolva risco de abalroamento, 

a embarcação que avista a outra por boreste deverá se manter fora do 

caminho dessa e, caso as circunstâncias o permitam, evitará cruzar 

sua proa. 

 

No supply “FAST TITAN” havia dois tripulantes de serviço no horário, um deles o próprio 

Comandante, na função de Oficial de Serviço, habilitado na categoria de Segundo Oficial de Náuti-

ca, e um tripulante habilitado na categoria de Marinheiro de Convés na função de timoneiro e vigia. 

A embarcação estava em piloto automático e, de acordo com as alegações dos tripulantes, os rada-

res estavam ligados e funcionando bem. O barco de pesca deveria ter sido detectado em tempo hábil 

para possibilitar uma manobra de forma evitar o abalroamento. 

Cabe também citar a regra 17 do RIPEAM que estabelece que a embarcação que tem prefe-

rência poderá manobrar para evitar um abalroamento quando aquela que está obrigada a manobrar 

não o faz de forma apropriada. 

 

REGRA 17 

Ação da Embarcação que tem Preferência 

(a)  

[..] 

 (II) Entretanto, a embarcação que tem preferência poderá manobrar 

para evitar um abalroamento, tão logo lhe pareça que a embarcação 

obrigada a manobrar não está manobrando apropriadamente em 

cumprimento a estas Regras. 

[..] 

 

 Por outro lado, a regra 5 do RIPEAM, estabelece, “inter alia” 

“Toda embarcação deverá manter, permanentemente, vigilância a-

propriada, visual e auditiva, bem como, através de todos os meios 

apropriados às circunstâncias e condições predominantes, a fim de 

obter inteira apreciação da condição e do risco de colisão”.   

 

Um Gerenciamento de Recursos de Passadiço efetivo, em inglês conhecido como Bridge Re-

source Management (BRM), deve gerir de forma eficiente todos os recursos que estão disponíveis 

para o passadiço e promover uma boa comunicação e trabalho em equipe. O acidente ocorreu em 

decorrência de falha na vigilância e pelo descumprimento, por ambas embarcações, das regras do 
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RIPEAM mencionadas. A falha na vigilância por parte das duas embarcações resultou na demora 

em adotar providências preventivas, em tempo hábil, para evitar o abalroamento. 

Diante de tudo o que foi apurado, conclui-se que os principais fatores causais do acidente se 

originaram de falhas operacionais na manobra das embarcações e na demora em adotar providên-

cias preventivas, em tempo hábil, para evitar o abalroamento e falha na vigilância por parte dos tri-

pulantes de serviço no horário.  

 

 

IX - LIÇÕES PRELIMINARES APRENDIDAS E CONCLUSÕES 

As investigações sobre as circunstâncias dos acidentes têm mostrado que os acidentes no mar 

são na maioria dos casos provocados por um conhecimento insuficiente ou desrespeito à necessi-

dade 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: 

1. A alta velocidade desenvolvida pelo Supply “FAST TITAN” (20 nós) recomendava uma 

vigilância redobrada em virtude da rapidez da aproximação em relação à outra embarcação. Por 

outro lado, a baixa velocidade da embarcação de pesca também recomenda atenção na vigilância 

pela menor capacidade de reação rápida em caso de emergência.  

2. A navegação noturna do barco de pesca com somente um tripulante de serviço no timão é 

uma situação de risco que prejudica a vigilância. Apesar de não haver evidências que comprovem, 

o tripulante do barco de pesca pode ter sido acometido de fadiga, mal súbito ou distração, que po-

deria ter resultado em redução da sua vigilância. O fato de não ser previsto formalmente que o bar-

co de pesca possua um tripulante para auxiliar nas tarefas de vigilância e acompanhamento dos 

contatos que possam oferecer algum obstáculo a navegação aumenta os riscos. 

3. Os radares instalados no passadiço do supply possuem dispositivo de alarme para alvos que 

se aproximem a distâncias previamente selecionadas mas, de acordo com os tripulantes, não houve 

alerta sobre a aproximação do barco de pesca. Como não foi apresentado aos investigadores pelos 

tripulantes da embarcação o Manual de Gerenciamento de Segurança, e como não há registro de 

defeitos nos equipamentos de bordo, já que a embarcação não possui Diário de Bordo para tais lan-

çamentos, fica difícil comprovar se de fato o dispositivo de alarme para alvos operava normalmente 

por ocasião do acidente. Da mesma forma não pode ser confirmada a existência de instruções ade-
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quadas para a navegação em períodos noturnos e para a vigilância, especialmente em áreas de trá-

fego denso. 

4. Não houve relato de fatores relacionados à condições meteorológicas adversas ou falhas 

mecânicas, e não foram apresentadas evidências que comprovassem fadiga ou problemas de saúde 

por parte dos tripulantes do supply envolvidos no acidente. 

5. Quanto ao descumprimento das regras do Regulamento Internacional para Evitar Abalroa-

mento no Mar, 1972 – RIPEAM, por não ter sido possível definir com precisão o rumo do barco de 

pesca, não é possível avaliar qual  embarcação deveria ter obrigatoriamente manobrado para evitar 

o abalroamento, ou se ele teria sido o resultado de alguma manobra repentina de alguma ou de am-

bas embarcações. 

Pela avaliação do presente acidente pode-se tirar a lição elementar de que a vigilância per-

manente e eficaz é a melhor maneira de prevenir acidentes no mar. Não há dúvidas de que, mes-

mo para embarcações equipadas com equipamentos de detecção, a postura vigilante dos tripulan-

tes de serviço deve ser permanente, enquanto para as embarcações que não possuem equipamen-

tos eletrônicos, a vigilância deve ser redobrada.  

Outra lição que podem ser extraída é que as luzes de navegação devem estar em bom estado 

e acesas durante os períodos noturnos ou de baixa visibilidade e durante o dia quando sob mau 

tempo, para possibilitar que a embarcação seja avistada e uma distância segura.  

Uma vez avistada a outra embarcação, as manobras e procedimentos de segurança preconi-

zados pelo RIPEAM devem ser imediatamente colocados em prática de forma a definir a manobra 

o mais breve possível, empregando o contato pela fonia para esclarecer dúvidas, caso necessário. 

 

XI – RECOMENDAÇÕES 

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

cunstâncias, criar a presunção de culpa ou responsabilidade.  

O acidente investigado apontou para a necessidade de um aprimoramento nos objetivos do 

Gerenciamento de Segurança da Companhia, em conformidade com o disposto no Código Inter-

nacional para Gerenciamento da Operação Segura de Navios (Código ISM). No caso do Supply 
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“FAST TITAN” os registros ISM referentes a auditorias, inspeções e medidas corretivas são sus-

ceptíveis de verificação e estabelecem o âmbito do conhecimento presumido da administração.  

Um bom Sistema de Gerenciamento de Segurança da Companhia deve estabelecer e manter 

procedimentos para controlar toda documentação e dados que são relevantes para o sistema de ge-

renciamento de segurança. As empresas devem garantir que a importância da gestão eficaz de re-

cursos do passadiço seja refletida em sua documentação ISM. As auditorias internas devem medir 

com precisão o nível desse cumprimento. 

Considerando os perigos em potencial associados à navegação de uma embarcação que 

desenvolve velocidades altas, transporta passageiros e que navega em águas de tráfego denso, é 

recomendável que ela possua um sistema redundante de vigilância e de acompanhamento de alvos 

com emprego de recursos eletrônicos, humanos e organizacionais. Uma gestão de recursos de pas-

sadiço eficaz contribui para eliminar o risco de que um erro por parte de uma pessoa possa resul-

tar em uma situação perigosa. Recomenda-se a realização de auditoria interna para verificar os 

registros de não-conformidades, e se uma vigilância apropriada vem sendo mantida em situações 

semelhantes às relatadas. 

Por outro lado, como geralmente os barcos de pesca possuem uma reduzida velocidade na 

maioria de suas singraduras, seus tripulantes devem ser adestrados a vasculhar visualmente o ho-

rizonte frequentemente e aumentar a vigilância quando não equipados com equipamentos eletrô-

nicos de detecção. 

Lista de Anexos: 

ANEXO A - Características do Supply “FAST TITAN” 

ANEXO B – Relatório de Inspeção do Navio (FORM A e FORM B) 

ANEXO C  - Título de Inscrição de Embarcação (B/P “EVILÁZIO”) 

ANEXO D -  Lista de Tripulantes (Supply “FAST TITAN”) 

ANEXO E – Cópia da Notificação sobre o acidente 
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ANEXO A 

Características do Supply “FAST TITAN” 
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ANEXO B 

Relatório de Inspeção do Navio (FORM A) 
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ANEXO B 

Relatório de Inspeção do Navio (FORM B) 
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ANEXO C 

Título de Inscrição de Embarcação (B/P “EVILÁZIO”) 
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ANEXO D 

Lista de Tripulantes (Supply “FAST TITAN”) 
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ANEXO E 

Cópia da Notificação sobre o acidente 


