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I- LISTA DE ABREVIATURAS 

- ISAIM - Investigação de Segurança de Acidentes e Incidentes Marítimos

- OMI - Organização Marítima Internacional

- CPPE - Capitania dos Portos de Pernambuco - Recife, Pernambuco

- MCP - Motor de Combustão Principal

- IML - Instituto de Medicina Legal

- P & I - Protection and Indemnity Insurance (seguro)

- PSC – Controle do Estado do Porto

- PE– Estado de Pernambuco

- CDM – Chefe de Máquinas

- BB - bombordo

- BE - boreste

- MRCC – centros de coordenação de salvamento marítimo

- MMSI – identidade  do serviço móvel marítimo

- GM – MD - Guarda-Marinha Médico

- RN – Estado do Rio Grande do Norte

-TON - toneladas

- m – metros

- HP – horse power

- MSM - Minimum Safe Manning Certificate 
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I – INTRODUÇÃO

                              .    Com a finalidade de efetuar a coleta e a análise de provas, a 

identificação de fatores causais e a elaboração das recomendações de segurança que 

se julgarem necessárias, a Capitania dos Portos de Pernambuco (CPPE) realizou a 

Investigação  de  Segurança  dos  Acidentes  e  Incidentes  Marítimos  (ISAIM),  em 

cumprimento ao disposto no Código de Investigação de Acidentes, da Organização 

Marítima Internacional, resolução MSC 255(84).

       Este Relatório Final é um documento técnico que reflete o resultado obtido pela 

CPPE em relação às circunstâncias que contribuíram ou podem ter contribuído para 

desencadear a ocorrência, e não recorre a quaisquer procedimentos de prova para 

apuração de responsabilidade civil ou criminal. 

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

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

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

futuros  acidentes  semelhantes  poderá  induzir  a  interpretações  e  a  conclusões 

errôneas. 

II – SINOPSE

     O Navio Mercante “PILTENE”,  IMO Nº 9323376,  de bandeira da MARSHALL 

ISLANDS, com porto de registro em MAJURO, pertencente à SKRUNDA NAVIGATION 

INC.  tendo como Operador  a  LSC SHIPMANAGEMENT SIA,  atracou no Porto  de 

Suape  às  08:00hs  do  dia  24  de  abril  de  2017,  procedente  do  Porto  de  Itaqui  - 

Maranhão e com destino previsto para o Porto de Aratu - Bahia.

     Em 14/ABR/2017,  às  08:15 horas  quando navegava pela  costa  do Ceará,  o 

tripulante  VLADISLAVS  KISELOVS  (marinheiro  de  máquinas)  foi  encontrado  no 

convés principal pelo tripulante VJACESLAVS KOSTINS (bombeador) nas seguintes 

condições: 

- Inconsciente, severamente machucado, apresentando mandíbula quebrada, costelas 

quebradas, antebraço próximo ao punho direito fraturado e hematomas em ambos os 
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olhos;

-  Ás 08:30hs,  após ser  notificado  pelo  Imediato,  o  Comandante  do  navio  efetuou 

chamada por MMSI com sua Empresa e em seguida com a MRCC (Maritime Rescue 

Co-ordination  Center)  do  Brasil,  sem sucesso.  Após  várias  tentativas  estabeleceu 

contato com MRCC Riga (Letônia), sendo atendido pelo médico Dr. Biruta Kazekevica;

- Ação imediata, foi colocado um colar cervical, imobilizados os membros quebrados e 

ataduras nos ferimentos, como também a transferência para um camarote no mesmo 

nível do piso do convés principal;

- Ás 12:30hs, o médico do MRCC Natal (RN), GM - MD) Dr. Francisco Leandro de 

Oliveira  Freire,  com  fluência  no  idioma  inglês,  estabeleceu  contato  para  dar  as 

orientações solicitadas pelo navio e, ao tomar conhecimento das reações do corpo do 

vitimado, constatou a ausência de sinais vitais.

- Ás 13:07hs, Dr. Biruta Kazekevica também no acompanhamento da situação (pupilas 

dilatadas e sem reação a luz, sem pulso e sem respiração, corpo frio) declara a morte  

do tripulante, tendo em vista as informações recebidas via rádio.

III – INFORMAÇÕES GERAIS

A) CARACTERÍSTICAS DO NM “PILTENE”

• Nome do Navio: NM “PILTENE”

•  IMO do Navio: 9323376

• Nome anterior : xxxx

• Bandeira: Ilhas Marshall

• Bandeira anterior: xxxx

• MMSI nº: 538002773

• Ano de Construção: 2007

• Local de Construção: Croácia

• Estaleiro: 3 Maj Brodogradiliste d.d. Rijeka

• Porto de Registro: Majuro

• Tipo do Navio: Óleo/Químico/Tanque
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• Batimento da Quilha: 10 de fevereiro de 2007

• Data de Entrega: 30 de outubro de 2007

• Material do Casco: Aço

• Proprietário: SKRUNDA NAVIGATION INC.

• Operador: LSC SHIPMANAGEMENT SIA

• Indicativa de Chamada (Call Sign): V7LN6

• Deadweight: 49999 TON

• Arqueação Bruta (Gross Tonnage): 30641 TON

• Arqueação Líquida (Net Tonnage): 15301 TON

• Comprimento do Navio: 195,15 m

• Comprimento entre perpendiculares: 187,3 m

• Calado do Navio: 12,51 m

• Boca do Navio: 32.2 m

• Pontal: 17,81 m

• Número de Tanques de Carga: 24

• Área de Navegação: Longo Curso

• Último porto: Itaqui (Estado do Maranhão)

• Data/Hora da Partida: 13 de Abril, às 14:15 horas

• Porto de destino: Suape – Estado de Pernambuco

• Data/Hora Chegada em Suape (PE): 16 de Abril, às 14:00 horas

• Data /Hora Partida de Suape: 21 de Abril, às 21:40horas

• Porto de Destino: Aratu – Estado da Bahia

• Operação: Descarga de Gasolina

• Propulsão: MCP: Motor Diesel 7 RTA 48 T-B Total Power (KW) 9.650 KW

• Total Power (HP): 13.124 HP

• Sociedade Classificadora: Llody's Register of Shipping

• P&I: Assurance Foreningen Skull.

b) Documentos do N/M “PILTENE”

Navio possuía Declaração de Conformidade para Transporte de Petróleo, emitida pela 
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Capitania dos Portos do Maranhão, no Porto de Itaquí, com validade até 05 de maio 

de 2017.  Navio foi submetido em 18/04/2017 a Inspeção de Port State Control  no 

Porto  de  Suape-PE,  não  apresentando  não  conformidade.  Todos  os  documentos 

estavam dentro da validade.

V – DADOS DO LOCAL DO ACIDENTE

• Tipo do Acidente: Queda de tripulante a bordo;

• Data/Hora e Local: 14/Abril/2017, 08:10 horas, Latitude 01º58’12” Sul e Longitude 

041º05’12’’Oeste;

• Área  Marítima:  Próximo  à  costa  do  Ceará  a  130  milhas  náuticas  a  Oeste  de 

Fortaleza (Foto 2);

  Rumo 089°, velocidade 11 nós; condições ambientais: Vento sudeste/nordeste com 3 

a 4 nós e ocasionalmente 5 nós; ondas de sudeste/leste, 1.0m / 2.0m; céu claro e   vi-

sibilidade boa. 

    

Foto 2 - Área Marítima, próximo à costa do Ceará, onde foi encontrado o corpo da vítima

VI – FATORES HUMANOS E TRIPULAÇÃO

PARTICULARIDADE DO TRIPULANTE ACIDENTADO:

Nome Completo: Vladislavs Kiselovs;
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Sexo: Masculino;

Peso/Altura: 83 Kg/185cm;

Data de Nascimento: 04/12/1993;

Idade: 23 anos;

Estado Civil: Solteiro;

Filiação: Aleksandrs Kiselovs e Inna  Rezanovica;

Nacionalidade: Riga – Letônia;

Passaporte nº 0261381 da República da Letônia;

Seaman's Book: nº MH 387136 emitido pelo Governo da República das Ilhas Marshall, 

com validade de 01/12/2014 a 30/11/2019 (Anexo D);

Certificado  de  Proficiência:  nº  222/14,  emitido  pela  autoridade  do  Governo  da 

República da Letônia com validade de 20/08/2014 a  26/06/2019; em atendimento a 

Regra III/4 do STCW;

Tempo de embarque no navio: 02 meses e 16 dias. Embarque em 27/01/2017 em

Ventspils;

Exames de Saúde: Sem restrições 

Certidão de Óbito nº AA-05461212 - Causa Mortis :“politraumatismo” 

- 8 -



                                                                                                  Marinha do Brasil – Diretoria de Portos e Costas 
        Superintendência de Segurança do Tráfego Aquaviário 

                                             Departamento de Inquéritos e Investigações de Acidentes de Navegação 
Acidente fatal de tripulante do N/M “PILTENE”

Relatório de Investigação de Segurança Marítima

Documento 1  - Informação do acidente
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Documento 2: Certificado Médico da vítima (sem restrições)

Documento 3: Certificado de avaliações físicas      
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Documento 4: Exames Toxicológicos da vítima (negativos)
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Documento 5: Certidão de óbito
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Documento 6: Laudo Pericial do Instituto de Medicina Legal (IML)

– TRIPULAÇÃO:

O “Minimum Safe Manning Certificate (MSM)”, Cartão de Tripulação de Segurança, do 

NM  PILTENE  é  composto  por  (14)  quatorze  tripulantes,  sendo  sua  “Lista  de 

tripulantes”,  “Crew  List”,  constituída de  (23)  vinte  e  três  tripulantes.  O idioma  de 

trabalho a bordo é o Inglês;

A ausência do tripulante fatalmente acidentado não afetou as condições de segurança 

a  navegação,  sem comprometer  o  “Minimum Safe  Manning   Certificate”  do  navio 

emitido.

    Documento 7: Cartão de Tripulação de Segurança

- 14 -



                                                                                                  Marinha do Brasil – Diretoria de Portos e Costas 
        Superintendência de Segurança do Tráfego Aquaviário 

                                             Departamento de Inquéritos e Investigações de Acidentes de Navegação 
Acidente fatal de tripulante do N/M “PILTENE”

Relatório de Investigação de Segurança Marítima

TEMPO A BORDO DE  ALGUNS TRIPULANTES:  

NOME FUNÇÃO
PORTO E DATA DE 

EMBARQUE

TEMPO A BORDO ATÉ 

14/04/2017

Janis Peterson Master Amsterdam 13/03/2017 28 dias

Valerijs Fedcenko Chief Officer
Ventspils

27/01/2017
02 meses e 16 dias

Vjaceslavs Kostins Pumpman
Ventspils

27/01/2017
02 meses e 16 dias

Artjoms Turs Motorman
New York

23/10/2016
05 meses e 17 dias

Vladislavs Kiselovs Wiper
Ventspils

27/01/2017
02 meses e 16 dias

Lista da Tripulação de Segurança - atendendo aos requisitos da Convenção STCW, 

tanto em quantidade como em habilitação.

Períodos de trabalho, descanso e fadiga: nada de irregular foi constatado. 

Acomodações  para a tripulação – trata-se de navio novo, oferecendo acomodações 

confortáveis para a tripulação, de modo geral.

Uso de álcool, drogas e medicamentos utilizados pelos tripulantes envolvidos    no aci -

dente - Nada consta.

     Nos registros encontrados a bordo, todos os tripulantes cumprem rotina de trabalho 

de  08  horas  com  descanso  de  16  horas,  no  período  de  24  horas.  Não  foram 

encontrados registros de horas extras trabalhadas que comprometessem o descanso 

ou criasse uma condição de fadiga aos tripulantes,  exceto ao Chefe de Máquinas 

(CDM), do qual não consta registro de horas extras, mas houve excesso de horas de 

trabalho.

     Não  foram  encontrados  indícios  de  consumo  de  álcool  e/ou  drogas.  Os 

procedimentos sobre a proibição de consumo de álcool e drogas e os  relatórios de 

testes aleatórios dos tripulantes estavam atualizados. Os contratos de trabalhos e os 
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atestados de saúde de todos os tripulantes estavam atualizados e sem observações 

quanto à prescrição médica de uso de medicamentos.

Documento 8: Lista de tripulantes

VII – SEQUÊNCIA DOS ACONTECIMENTOS

• Em 14/04/2017,  o NM ’’PILTENE’’,  IMO 9323376, arvorando bandeira das Ilhas 

Marshall, proveniente do Porto de Itaquí (MA) com destino ao Porto de Suape (PE),  
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navegava na posição de Latitude 01º58’12” Sul e Longitude 041º05’12’’Oeste; pelo 

 mapa ECDIS aproximadamente 130 milhas a Oeste da cidade de Fortaleza, Rumo 

089°, velocidade de 11 nós, quando ás 08:15hs da manhã do dia 14 de abril de 2017,  

o Comandante do navio, Sr. Janis Petersons, natural da Letônia (Latvia), foi notificado 

pelo Imediato que o tripulante Sr. VLADISLAVS KISELOVS fora encontrado caído no 

convés  principal,  próximo  ao  paiol  de  produtos  químicos  em  estado  crítico,  com 

antebraço quebrado, costelas quebradas, mandíbula fraturada, perda de dentes, uma 

incisão em diagonal na região peitoral no seu lado esquerdo e hematomas acentuados 

em torno dos olhos; jazia envolto a poças de sangue;

      De  acordo  com a  entrevista  realizada,  o  Sr.  Vjaceslavs  Kostins  atesta  que 

encontrou  o  tripulante  vitimado  às  08:10hs  da  manhã,  ainda  com  vida  e 

subconsciente;

      Na sequência, notificou ao Imediato que se encontrava no centro de carga e este  

ao Comandante;

Às 08:17hs - Deu-se os primeiros atendimentos emergenciais com a colocação de 

colete  cervical,  imobilizações  das  áreas  fraturadas,  ataduras  nos  ferimentos  e 

transferência para camarote no mesmo nível do piso do convés principal;

VIII- PROCEDIMENTOS APÓS O ACIDENTE

     Às 08:20hs - A Companhia LSC SHIPMANAGEMENT S/A, 1, Elizabetes str, Riga 

Latvia é informada do acidente;

     Às 08:30hs - Chamadas sucessivas foram efetuadas, na língua inglesa ao MRCC 

Brasil para Natal, Belém e Rio de Janeiro, não havendo respostas. Simultaneamente 

foram feitas chamadas para Satvian Seamens Health sem qualquer contato.;

O Comandante Peterson ventilava a possibilidade de se efetuar uma evacuação aérea 

médica, devido ao estado grave que se encontrava o tripulante;

    Às 09:06hs - Estabeleceu-se contato com MRCC Riga e com MRCC Brasil. MRCC 

Brasil não havia disponibilidade de médico com fluência no inglês, que permitisse a 

manutenção de diálogo para as orientações emergências necessárias;

     Às 09:20hs - Vitimado perde pulsação e consciência, inicia-se procedimentos de 

reanimação;
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     Às 09:44hs - MRCC Brasil  aconselha dar continuidade aos procedimentos de 

reanimação e aguardar chegada de médico fluente na língua inglesa;

     Às 12:30hs - Após contato com a assistência médica de Natal que, ao tomar 

conhecimento  da  ausência  de  sinais  vitais,  conclui  pela  morte  do  tripulante 

VLADISLAVS KISELOVS;

    Às  13:07hs -  Dr.  Biruta  Kazekevica,  da MRCC Riga,  a  vista  das informações 

enviadas, também determina o encerramento dos procedimentos de reanimação;

    Às 13:50hs - Navio recebe instruções da MRCC Natal para proceder ao Porto de 

Suape para repatriação do corpo e realizar os procedimentos legais junto à Polícia  

Federal e ao Representante da Autoridade Marítima Brasileira;

    Às  16:30hs  -  Salvamar  NE  envia  e-mail  ao  Capitão  Peterson  solicitando 

confirmação do óbito; 

   Às 20:00hs - Comandante do NM “PILTENE” confirma o óbito.

Documento 9: Declaração do Comandante do navio de que a vítima estava em seu horário de 
descanso

IX- CONSEQUÊNCIAS DO ACIDENTE 

- Danos Pessoais – Sim, com falecimento de um tripulante.
- Danos ambientais - Não houve.
- Danos materiais – Não houve.
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X- EXAMES PERICIAIS

No exame do que foi apurado com as entrevistas das testemunhas com as narrativas 

detalhando as circunstâncias do ocorrido, foram observados:

1 - Declaração do Comandante do navio informa que a vítima estava em seu horário 

de  descanso  e  seu  próximo  horário  de  serviço  seria  no  período  das  08:00hs  às 

12:00hs do dia 14/04/2017 (Documento 9);

2 - A vítima foi encontrada às 08:10hs ainda em trajes de descanso (Foto 3), fazendo  

crer que o horário do ocorrido se deu em momento ainda distante da assunção do  

serviço;

Foto  3   -  Tripulante sendo imobilizado após o acidente

3 - Exames toxicológicos do marítimo, realizados para contratação junto à Empresa, 

apresentam resultados “negativos” (Documento 4);

4 - O tripulante Sr. Turs Artjons, ”motor man”, de nacionalidade da Letônia, Seaman's 

Book nº 025242, atesta que encontrou a vítima entre 00:00hs e 01:00hs da madrugada 

do dia 14/04/2017, no 2º convés da superestrutura. A testemunha afirma que cruzou 

com a vítima no corredor  quando se  dirigia  para  o seu camarote,  proveniente  da 

lavanderia  do  navio,  não  observando  quaisquer  indícios  de  alteração  de 

comportamento;

5 - O tripulante Sr. Valerijs Fedcenko, Imediato do navio, de nacionalidade da Letônia, 

Seaman's Book nº 0262932, atesta em seu depoimento que, no momento que chegou 
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ao deck, observou que a vítima jazia em poças de sangue que já apresentava aspecto 

de coagulação;

6 - Evidências apontam para uma altura de queda de 10 a 12 metros de plataforma 

existente em piso no nível da baleeira free-fall, sinais de pegadas de pés descalços 

são encontradas no local (Fotos nºs 6,7,8 e 9);

7 - A plataforma projeta-se para BB e é dotada de balaústre (guarda-corpo) com altura 

aproximada de 1,20m. Observa-se no local várias marcas na parte lateral do 1º nível  

da balaustrada, induzindo para uma ação de apoio visando à ascensão do corpo para 

transpor  o  balaústre  (Foto  nº  05);  O  vitimado,  de  acordo  com  o  seu  “Physical 

Examination  Report/Certificate”,  emitido  pela  Administração  da  Bandeira  em 

19/01/2017, tinha peso de 83Kg, altura 185cm e gozava de boas condições físicas 

(Documento 3);

8 - A área em questão é próximo da chaminé do navio, sendo então seu piso sujeito a 

“fuligens” provenientes da descarga de gases dos motores geradores e motor principal 

(Fotos nºs 06, 07, 08 e 09);

9 - Testemunhas afirmam em depoimentos que não ouviram qualquer ruído estranho 

ou movimentos suspeitos;

10  -  A vítima  foi  encontrada  na  posição  em  decúbito  ventral  conforme  citado  na 

entrevista com o Sr. Valerijs Fedcenko, Imediato; (Fotos nº 15 e 16).

 11 -  Altura da queda, aproximadamente: 12m (Fotos nº 12, 13 e 14);
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Fotos 

4 e 5 - Visão geral do cenário do acidente

Fotos  6 e 7   - Sinais de pegadas na balaustrada e no piso do deck da baleeira
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Fotos  8 e 9  - Sinais de pegadas no piso do nível da Baleeira

Fotos 10 e 11 - Área do convés principal (BB) a Ré, local onde o corpo da vítima foi   encontrado

Foto 12 - Área do convés principal (BB) a Ré onde o corpo da vítima foi  encontrado
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12- Impacto em superfície rígida e inelástica:

       O impacto justifica assim as severas lesões sofridas: perda de dentes, costelas 

quebradas,  mandíbula  fraturada,  antebraço próximo ao punho também fraturado e 

incisão no lado esquerdo do peito, hematomas entorno de ambos os olhos e detalhado 

no “Exame Pericial Tanatoscópico” de nº10532/2017 do Instituto Médico Legal Antônio 

Persivo Cunha, (Documento 10), vinculado a Secretaria de Defesa Social do governo 

do Estado de Pernambuco. 

                        Documento 10 Exame tanatoscópico, do Instituto de Medicina Legal
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13 - Às 08:30hs -  tentativas do Comandante de estabelecer contato com Maritime 

Rescue Co-orddination  Centres (MRCC) no Brasil (Natal, Belém e Rio de Janeiro), 

com o Latvian Seamen's Health Centre e com CIRM, todas sem sucesso, conforme 
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registro em “Log Book”;

14 - Às 09:06hs - Estabelece contato com Riga MRCC obtendo assim suporte médico;

15- Às 09:20hs - Perda de sinais vitais e iniciado procedimento de reanimação;

16 - Às 09:45hs - Estabelecido contato com MRCC Natal quando informaram para 

aguardar  um  médico  que  tivesse  algum  conhecimento  do  idioma  Inglês,  que 

permitisse manter uma comunicação;

17 - Às 12:30hs - Contato com médico do MRCC Brasil que conclui pela declaração de 

morte do tripulante.

18 – Não foi possível constatar que o tripulante acidentado tenha sido lançado por  

pessoa desconhecida para a queda no local onde foi encontrado.

19  –  Não  foi  possível  confirmar  que  o  tripulante  acidentado  sofria  de  depressão 

psicológica profunda ou mesmo apenas de depressão.

XI- ANÁLISE E FATORES CAUSAIS

      No exame do que foi apurado durante a análise e coleta de provas na Investigação 

de Segurança Marítima e na entrevista das testemunhas, pode-se depreender:

a) Dificuldade de estabelecer contato com MRCC BRASIL;

b)  Dificuldade  de  manter  comunicação  no  idioma  Inglês  sendo  necessário 

acionamento  de  plano  de  busca  para  recolher  um médico  com conhecimento  em 

inglês;

c) Longo intervalo de tempo para oferecer assistência emergencial (04 horas);

d)  Ausência  de  sinais  vitais  50  minutos  após  1ª  tentativa  de  comunicação  sem 

sucesso.

   e)  No  exame  do  que  foi  apurado  durante  a  análise  e  coleta  de  provas  na 

Investigação  de  Segurança  Marítima  e  na  entrevista  das  testemunhas,  pode-se 

depreender:

        1º  - Que a morte por queda de pessoa a bordo, do marítimo Sr.  Kiselovs  

Vladislavs que exercia a função de wiper (moço de máquinas), não aponta para uma 

causa  raiz  diretamente  relacionada  com a operação do  navio  e  nem resultou  em 

qualquer  dano  material  que  comprometesse  a  segurança  da  navegação  ou  a 
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integridade estrutural ou ainda a ocorrência de danos ao meio ambiente;

        2º - Não foi possível atribuir um “fator determinante” que tenha contribuído como 

motivador para o ato deliberado e imprudente do tripulante.

    

XII- LIÇÕES PRELIMINARES APRENDIDAS E CONCLUSÃO

   -  Fator  Determinante:  não foi  possível  atribuir  fator  ou fatores motivadores que 

viessem a contribuir para a ação do tripulante ou de outro agente.

    - O acidente não aponta para uma causa raiz que esteja diretamente relacionada 

com  a  operação  do  navio  e  nem  resultou  em  qualquer  dano  material  que 

comprometesse  a  segurança  da  navegação  ou  integridade  estrutural  ou  ainda  a 

ocorrência de danos ao meio ambiente.

   - Houve dificuldade de comunicação e carência de médicos a serviço do MRCC 

(Salvamar Brasil) que possuam capacidade de manter diálogo no idioma inglês para 

permitir um entendimento sobre orientações emergenciais a navios estrangeiros em 

trânsito nas Águas Jurisdicionais Brasileiras.

XIII - RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

1º  -  Proceder a uma avaliação junto ao Gerenciamento e Segurança da Companhia,  

quanto  ao  estabelecimento  de  regras  que  possibilitem  o  isolamento,  no  período 

noturno, das portas dos corredores de camarotes de tripulantes no nível dos conveses 

na  superestrutura,  não  permitindo  o  acesso  às  áreas  externas  que  conduzem as 

plataformas de BE e BB;

2º -  Todos da tripulação devem acompanhar diuturnamente os hábitos das pessoas a 

bordo de maneira a identificar possíveis alterações de comportamento que possam 

gerar  condições  ímpares  de  quebra  de  segurança  pessoal,  principalmente  se  há 

acesso à internet  que permita  a comunicação com familiares  ou relacionamentos 

afetivos.

3º -  O Comandante deve ser avisado quando um tripulante avistar alguma pessoa em 

situação  de  perigo  imediato,  registrando  a  hora  e  procurando  retirá-lo  do  local 
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imediatamente.

4º - O espaço de tempo entre a 1ª tentativa de contato com os órgãos competentes 

(08:30hs)  e  o  estabelecimento  de  contato  (09:45hs),  sem  a  ocorrência  de  uma 

Assistência Médica efetiva, por falta de médico com conhecimento do idioma inglês, 

foi um fator contribuinte para o óbito do tripulante que perdeu seus sinais vitais às  

09:20hs. Como medida preventiva, é necessário disponibilizar médicos a serviço do 

MRCC (Salvamar Brasil) que possuam capacidade de manter diálogo no idioma inglês 

para permitir um entendimento sobre orientações emergenciais a navios estrangeiros 

em trânsito em Águas Jurisdicionais Brasileiras.

                                        *******************************************

X – ANEXOS 

ANEXO A – Particularidades do N/M “PILTENE”
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ANEXO B – Registro das declarações do Imediato FEDCENKO VALERIJS
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