
MARINHA DO BRASIL

DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS

ACIDENTE COM BALEEIRA A BORDO DA PLATAFORMA 
“OCEAN AMBASSADOR”, BACIA DE CAMPOS – RJ

17 DE MAIO DE 2010

RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO DE SEGURANÇA

Referência:  Código  de  Investigação  de  Acidentes  da  Organização  Marítima  Internacional -  MSC-
MEPC.3/Circ.2 13 June 2008/ Resolução MSC.255(84)



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)
    Acidente com baleeira a bordo da Plataforma “OCEAN AMBASSADOR” 

Relatório de Investigação de Segurança Marítima

I - INTRODUÇÃO

Com a finalidade de efetuar a coleta e a análise de provas, a identificação dos fatores 

causais  e  a  elaboração  das  recomendações  de  segurança  que  forem necessárias,  a  fim  de 

impedir que no futuro ocorram acidentes e/ou incidentes marítimos semelhantes, a Capitania 

dos Portos do Rio de Janeiro (CPRJ) realizou uma Investigação de Segurança de Acidentes e 

Incidentes Marítimos (ISAIM), em cumprimento ao disposto no Código de Investigação de 

Acidentes  Marítimos  da  Organização  Marítima  Mundial  (OMI),  adotado  pela  Resolução 

MSC.255(84). Este Relatório Final é um documento técnico que reflete o resultado obtido pela 

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

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

responsabilidade civil ou criminal. 

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

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

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

acidentes semelhantes poderá induzir a interpretações e a conclusões errôneas.

II – SINOPSE

   No  dia  17  de  maio  de  2010  às  10:00  horas  da  manhã,  a  plataforma  “Ocean 

Ambassador” encontrava-se na posição 23º39’20”S / 041º27’50”W na  Bacia de Campos, a 80 

milhas náuticas da costa de Cabo Frio, realizando exercício de lançamento com sua baleeira nº 

2,  em  cumprimento  à  Regra  19,  subparágrafo  3.3.3  da  Convenção  SOLAS.  Quando  do 

içamento dessa baleeira, após ter realizado os testes de motor  e sistema de borrifo, já quase na 

altura  do  convés  principal  (convés  da  baleeira),  a  mesma  soltou-se  inicialmente  do  olhal 

conectado ao gato de proa do mecanismo de liberação Triple 5, permanecendo na vertical por 

alguns  momentos  quando  o  gato  de  popa,  que  naquele  momento  suportava  toda  carga  da 

baleeira,  liberou–a para uma queda livre  no mar  de uma altura  de aproximadamente  trinta 

metros. 

A informação sobre o acidente foi recebida pelo Delegado de Macaé por telefone, sendo 

iniciados os preparativos para deslocar uma equipe de peritos Inspetores Navais da Capitania 

dos  Portos  do  Rio  de  Janeiro  (CPRJ)  para  bordo  da  plataforma,  por  helicóptero,  para  as 

providências imediatas de coleta de evidências, levantamento inicial de dados, documentos e 

informações para a condução de uma Investigação de Segurança Marítima.
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III – INFORMAÇÕES GERAIS

a) Características da plataforma:

Embarcação: OCEAN AMBASSADOR Bandeira: Ilhas Marshall AB: 13.804
Atividade: Perfuração de poços Tipo: Plataforma Propulsão: Motor

Porto Inscrição: Rio de Janeiro(AIT) Casco: Aço
Comprimento: 

100,58m
Área de navegação: Mar aberto Inscrição: 381E006093 IRIN: V7FZ9
Sociedade Classificadora: American Bureau of Shipping Construção: 1974
Proprietário: Diamond Hungary Leasing Ltd 

Armador: BRASDRIL Sociedade de Perfurações Ltda

b) Documentação (Certificados da Plataforma Ocean Ambassador):

Sociedade Classificadora Certificados Validade

American Bureau of Shipping Classe 11/07/2013

American Bureau of Shipping Internacional de Borda Livre 11/07/2013

American Bureau of Shipping 
Internacional de Prevenção de Poluição 

por Esgoto
11/07/2013

American Bureau of Shipping 
Internacional de Prevenção de Poluição 

por Óleo
11/07/2013

American Bureau of Shipping 
Segurança de Unidade Móvel de 

Perfuração
11/07/2013

CPRJ Cartão de Tripulação de Segurança - CTS 09/12/2012

Ilhas Marshall Segurança Rádio 30/06/2012

Ilhas Marshall Cartão de Tripulação de Segurança - CTS indeterminada

Ilhas Marshall Registro indeterminada

American Bureau of Shipping Registro indeterminada

American Bureau of Shipping Arqueação Internacional indeterminada
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c) Características  da Baleeira acidentada:

Embarcação: baleeira nº 2 Propulsão: Motor
Lotação: 60 pessoas Casco: fibra de vidro
Fabricante:  Schat-Harding,  Model  MCN  28-60  (para  60 

tripulantes)

Serial number 119011#2

MFG (fabricada) em 10 de abril de 2001 Peso:  8107  libras  (3.672 

kg)
Aprovada pela: United States Coast Guard – USCG
Instalada e comissionada em 16 de outubro de2001
Sistema  de  liberação  triple  5  ,  tipo  SS-555 

Instalado em outubro de 2008 

Fabricado por Survival Systems

De acordo com o disposto na Norma da Autoridade Marítima para a Navegação em Mar 

Aberto - NORMAM-01/DPC/2005, Seção II - Embarcações de Sobrevivência e de Salvamento, 

Capítulo 4 - Material de Segurança para Embarcações, Seção I, Item 0405 alínea b), a baleeira 

acidentada  é  enquadrada  como  Embarcação  de  Sobrevivência,  que  é  o  meio  coletivo  de 

abandono de embarcação ou plataforma marítima em perigo,  capaz de preservar a vida de 

pessoas durante um certo período, enquanto aguarda socorro.  

Por ocasião da realização da perícia, a plataforma estava  operando em mar aberto e 

apresentava bom aspecto geral. A dotação de material de salvatagem de bordo, excluindo a 

baleeira nº 2 que havia se acidentado, atendia aos requisitos estabelecidos nas normas em vigor 

e estava aparente bom estado de conservação (foto 1). A plataforma havia sido inspecionada 

em 17 de novembro de 2009 por inspetores navais da CPRJ, não apresentando deficiências 

relativas a salvatagem.

Foto 1 – Baleeira Schat-Harding à bordo da Plataforma Ocean Ambassador
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A baleeira nº 2, que havia caído ao mar,  ainda se encontrava na água, emborcada e 

segura a contrabordo de um rebocador de apoio (foto 2) para evitar o seu naufrágio em virtude 

das  avarias  decorrentes  da  queda  de  aproximadamente  30  metros.  Devido  ao  seu 

posicionamento e ao risco de novos acidentes não foi possível o embarque dos peritos para 

verificar a dotação de material a bordo da baleeira. Pelos mesmos motivos também não foi 

possível a realização de testes com os sistemas de propulsão e de governo.

                      Foto 2 – Baleeira acidentada amarrada ao barco de apoio

IV – TRIPULAÇÃO
 

O idioma de trabalho na plataforma era o inglês. 

A Lista de Pessoal embarcado (Pessoal a Bordo - People on Board) contém os nomes e 

funções de todas as pessoas a bordo da plataforma no dia do acidente. 

De  acordo  os  registros,  o  Mestre  de  Cabotagem  (MCB)  acidentado  e  falecido  no 

acidente havia embarcado na plataforma no mesmo dia do acidente (17/05/2010), por volta das 

10:00 horas. Pelo tempo decorrido entre o embarque do mestre e o acidente que ocasionou seu 

falecimento  concluíram os  peritos  que  o  mesmo  não teve  tempo  suficiente  para  receber  a 

passagem de serviço e nem tão pouco para  ler o livro de registro do mestre com as anotações 

do outro mestre que foi rendido por ele.

A plataforma, no momento do acidente, não estava cumprindo o previsto no Cartão de 

Tripulação de Segurança que determina a existência a bordo de 01(um) Oficial  de Náutica 
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exercendo  efetivamente  a  função  de  Oficial  de  Náutica  (Deck  Officer).  Esse  Oficial  é  o 

responsável  pelos  equipamentos  de salvatagem,  de acordo com o disposto no Art  0404 da 

NORMAM 13 (ter sob sua responsabilidade as embarcações auxiliares e de salvamento e suas 

palamentas, bem como seus aparelhos de lançamento ).

V – DADOS DO LOCAL DO ACIDENTE

1. Local: coordenadas  23º39’20”S / 041º27’50”W, Bacia de Campos -RJ

2. Condições ambientais – No momento do acidente, a visibilidade era boa, o mar estava 

com ondulações  de 1 a 3 pés (0,30 m a 0,90m), vento fraco direção SSW, intensidade 5 a 

10 nós e céu claro. 

VI – SEQUÊNCIA DOS ACONTECIMENTOS
          

De acordo com as informações obtidas pelos peritos no local do acidente, estava em 

andamento um exercício de rotina de lançamento da baleeira no dia 17/05/2010. O exercício 

consistia em arriar a embarcação de sobrevivência nº 2 (baleeira) até a água, testar o seu motor 

e  tornar  a  içá-la  de  volta  para  a  plataforma.  O  exercício  estava  sendo  realizado  em 

cumprimento  à  Regra  19,  subparágrafo  3.3.3  da  Convenção  SOLAS  a  seguir  transcrita: 

“Exceto como disposto nos subparágrafos 3.3.4 e 3.3.5, toda embarcação salva-vidas deverá ser 

lançada e manobrada na água pela sua tripulação designada para operá-la, pelo menos uma vez 

a cada três meses durante um exercício de abandono do navio”.

Previamente ao exercício com a baleeira propriamente dita, foi arriado o bote de resgate 

par avaliar as condições do mar após o que, sendo consideradas adequadas, se deu início ao 

exercício propriamente dito. 

A baleeira nº 2 foi arriada, com 4 pessoas a bordo e colocada na água, sem que fossem 

desconectados os cabos do turco,  por decisão do Gerente de Instalação Offshore (Offshore 

Instalation Manager – OIM) preocupado com a correnteza.  Após a realização dos testes no 

motor  e  no  sistema  de  borrifo,  que  foram  considerados  satisfatórios,  foi  dado  início  ao 

içamento da embarcação de volta para seu local de estivagem a bordo da plataforma. 

A  cerca  de  um  metro  acima  d´água  foi  parado  o  içamento  da  embarcação  para 

verificação dos gatos, sendo executada pelos tripulantes da baleeira e dado o pronto para o 

reinício da subida. Quando a embarcação de sobrevivência estava a cerca de dois metros do 

convés  da  baleeira  teve  o  içamento  novamente  interrompido,  desta  vez  em  função  das 

oscilações provocadas pelo balanço da plataforma. Foi quando se escutou um forte ruído e o 

olhal do cabo do turco, conectado ao gato de proa do mecanismo de liberação Triple 5  soltou-
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se, fazendo com que a baleeira assumisse uma posição vertical,  ficando sustentada somente 

pelo gato de popa por alguns momentos, quando então esse também liberou o olhal permitindo 

que a baleeira caísse ao mar de uma altura aproximada de 30 metros, emborcando na água e 

rolando em seguida para um dos bordos.

Os cabos do turco e, demais componentes do sistema de içamento, não foram rompidos, 

assim como os olhais não apresentavam sinais de ruptura ou desgaste (foto 3).

          Foto 3 – cabos e olhais de sustentação da baleeira nº 2 após o acidente

O bote de resgate foi guarnecido e arriado para resgatar os tripulantes acidentados. A 

baleeira avariada foi atracada a contrabordo de um rebocador de apoio, onde permaneceu até 

ser içada e colocada a bordo do mesmo para ser transportada para um estaleiro no bairro do 

Caju, Rio de Janeiro. Diante da constatação de que havia a necessidade de desmontar o sistema 

de acionamento do gato, a baleeira foi transportada para a base de operações da BRASDRILL, 

em Macaé (foto 4). 

            Foto 4 – baleeira acidentada nas instalações da empresa Brasdrill
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VII – CONSEQUÊNCIAS DO ACIDENTE

a)   Acidentes pessoais – Ocorreu a morte de dois tripulantes e ferimentos em outros dois, 

que foram removidos para atendimento médico em hospital na cidade do Rio de Janeiro;

b)   Danos materiais da baleeira acidentada

– Castelo de proa com fissuras e trincas ao redor do reforço do orifício de passagem da 

barra de fixação do dispositivo Triple 5.

– Casco à popa com grande rasgo, trincas, fissuras e ranhuras.

– Interior  com  avarias  nos  comandos  de  manobra  e  de  acionamento  do  motor  da 

baleeira nº 2.

– Avaria do cabo acionador do dispositivo Triple 5 à popa, que foi comprimido pela 

barra de fixação do Triple 5 contra o casco da baleeira.

           As avarias comprometem as condições estruturais da embarcação (perda total).

          c) Poluição - não houve registro de poluição.

VIII – ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS

A Perícia na baleeira acidentada foi realizada no pátio das empresas SERMETAL-RJ no 

bairro do Cajú – Rio de Janeiro,  e BRASDRIL, na cidade de Macaé – RJ (fotos no Anexo A). 

O funcionamento,  montagem e desmontagem do dispositivo Triple  5 foi  demonstrado pelo 

representante  do  fabricante,  que  veio  ao  Brasil  exclusivamente  para  este  fim.  Esses 

procedimentos  foram  testemunhados  pelos  peritos  investigadores  da  CPRJ,   pelos 

Vistoriadores Navais (VN) do Grupo de Apoio Técnico da Diretoria de Portos e Costas (DPC), 

por representantes do armador, das Sociedades Classificadoras ABS e RBNA e da Agência 

Nacional de Petróleo e Gás. 

Durante  a  demonstração  com  o  mecanismo  de  liberação  Triple  5  novo,  foram 

apresentadas aos presentes as duas posições de operação da alavanca acionadora,  conforme 

consta no Manual de Operação e Manutenção do fabricante do dispositivo:

a) posição verde: gancho (hook) fechado ou gato armado. É a posição obrigatória para que a 

baleeira esteja conectada ao cabo do turco; e

b) posição  vermelha:  gancho  (hook)  aberto  ou  gato  desarmado.  É  a  posição  na  qual  a 

baleeira pode ser desconectada do cabo do turco.
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Essas  indicações  de  operação  cumprem  o  disposto  no  Código  Internacional  de 

Equipamentos Salva-Vidas (LSA CODE), EDIÇÃO 2010, item 4.4.7.6.5 que diz que se for 

utilizado  um código de cores,  o  verde  deverá  indicar  um gato  corretamente  rearmado  e  o 

vermelho deverá indicar o perigo de uma ajustagem imprópria ou incorreta.

Da análise dos dados obtidos, constata-se que a posição do gancho (gato) quando da 

faina de içamento da baleeira deve ser totalmente fechado, com a alavanca do dispositivo de 

acionamento  na posição vertical.  Durante a perícia realizada foi verificado que a posição do 

gato de proa da baleeira  acidentada apresentava uma abertura de 24,5 mm (foto 5) entre o 

gancho (hook) e o retentor (retainer) do mecanismo de proa.  A avaliação inicial dos peritos é 

que esta abertura permitiria a passagem do olhal do cabo do turco. Entretanto  esta folga foi 

verificada após o acidente não se podendo afirmar que era pré existente ao evento.

                Foto 5 – Folga entre gancho e retentor de baleeira acidentada

                             Foto 6 -  folga entre o gancho e o retentor do mecanismo 

                             de liberação de proa da baleeira não acidentada (11 mm)
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A foto 7 a seguir, tirada pelos peritos por ocasião da investigação do acidente, apresenta 

a posição da alavanca do dispositivo acionador dos ganchos (gatos) da baleeira acidentada - 

mecanismo de  liberação- que,  ao  invés  de  estar  na  posição  vertical  na  cor  verde  (gancho 

fechado), encontrava-se na posição inclinada em torno de 45º,  na cor vermelha na posição de 

“meio aberto” (relembra-se que a alavanca inteiramente na posição vermelha representa que o 

gato  estaria  aberto  ou  gato  desarmado  ou  seja,  é  a  posição  na  qual  a  baleeira  pode  ser 

desconectada do cabo do turco).

Foto 7 –  Caixa de controle do mecanismo de liberação da baleeira acidentada

Em virtude da embarcação de sobrevivência ter caído em queda livre de uma altura de 

aproximadamente 30 metros, não há como afirmar com certeza se em algum momento durante 

o exercício a alavanca foi parcialmente acionada, ficando na posição inclinada em torno de 45º 

(foto 7) e, consequentemente, ocasionando a abertura parcial do gato. 

De acordo com o  Manual de Operação e Manutenção do Fabricante do mecanismo de 

liberação Triple (manual do fabricante), mesmo que houvesse algum toque acidental por parte 

de qualquer tripulante, a alavanca não atuaria, em virtude do sistema estar travado pela ação da 

força do peso da embarcação de sobrevivência (baleeira). 

No Manual de Operação e Manutenção do Fabricante do mecanismo de liberação Triple 

5,  são fornecidas informações detalhadas sobre a operação e manutenção do mecanismo de 

liberação, e o mesmo manual estabelece que é uma exigência, por razões de segurança, que o 

pessoal de manutenção deva ser qualificado para operar e reparar o sistema de gancho.  O 

mesmo  manual  estabelece  ainda  que  é  da  responsabilidade  do  empregador  a  seleção  e  a 
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competente qualificação do pessoal envolvido na manutenção e operação, e deve o empregador 

exigir que seus empregados estudem as informações de segurança e que a tarefa seja realizada 

de forma segura.

O Manual de Operação e Manutenção do Fabricante do mecanismo de liberação Triple 

5 deveria obrigatoriamente estar a bordo da plataforma  conforme dispõe a Convenção SOLAS, 

Capítulo  III,  Parte  B,  Regra  20,  subparágrafo  3.2,  onde  se  lê:  “Deverão  ser  fornecidas 

instruções  para  a  manutenção  de  bordo  de  acordo  com estas  instruções”. Observaram os 

peritos que não existia a bordo da plataforma um exemplar do manual mencionado onde os 

procedimentos  acima  mencionados  estão  descritos,  além de  terem verificado  ainda  que no 

sistema  informatizado  de  manutenção  do  armador  também  não  havia  procedimentos  de 

manutenção do mecanismo de liberação em questão.

O manual do fabricante afirma que o gato do mecanismo de liberação Triple 5 só é 

liberado, quando na condição de carga, se acionado o dispositivo de emergência através de uma 

chave do tipo catraca que fica guardada em um local fora do dispositivo, e que para que a use é 

necessário  que  o  operador  a  retire  do  local  de  armazenagem  e  a  coloque  no  dispositivo, 

conforme demonstra a figura 1.

                                   Figura 1 - operação em emergência
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A embarcação de Salvamento (baleeira) tem peso aproximadamente de 4 toneladas. A 

dúvida que persiste é relativa à causa que levou ao desprendimento do olhal do turco,  que 

estava preso ao gato da baleeira, estando ela suspensa sob a ação do seu próprio peso. Não há 

relatos de acionamento (acidental ou proposital) da alavanca no interior da embarcação, o que 

segundo o fabricante seria impossível acontecer antes da baleeira flutuar.

De acordo com vídeo do fabricante do mecanismo de liberação Triple 5, que pode ser 

visualizado  no  site:  http://www.survivalsystemsinternational.com/triple5/triple5_video.html, 

durante  uma simulação,  a  posição do gato  do dispositivo  Triple  5   quando na posição  de 

içamento da baleeira é totalmente fechado, com a alavanca do dispositivo na posição vertical 

(cor  verde),  conforme  foi  demonstrado  pelo  representante  do  fabricante  durante  a  perícia 

realizada. Relembra-se que foi observada uma considerável abertura de aproximadamente 11 

mm no gato da baleeira que se encontrava a bordo da plataforma (foto 6).

A abertura de aproximadamente 24,5mm na posição do gato do mecanismo de liberação 

Triple  5  de proa da baleeira  acidentada,  apresentada  anteriormente  na foto 5,  permitiria  a 

passagem do olhal do cabo do turco por ele.  Verificou-se pela foto 7 a posição da alavanca do 

dispositivo de acionamento dos ganchos (gatos) da baleeira acidentada inclinada em torno de 

45º, na posição de “meio aberto” (VERMELHO), o que pode se dever ao fato de que o cabo 

teleflex de acionamento dos gatos ter sido tracionado e deformado durante o acidente (foto 8), 

causando deslocamento do mecanismo de liberação Triple 5.

                       Foto 8  -  cabo teleflex deformado por ação da queda da baleeira 2
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Os peritos verificaram, na outra baleeira semelhante à acidentada, existente a bordo da 

plataforma, que o diâmetro do olhal do cabo do turco que fica preso ao gato (foto 9), apresenta 

praticamente a mesma medida da abertura do gato de proa da baleeira acidentada depois do 

acidente.  Constataram também que o gato tem uma parte móvel que faz parte do projeto (foto 

9), onde é apontado o dispositivo de retenção.

                                        Foto 9 - Dispositivo de retenção , olhal e gato

Durante  a  perícia  foi  perguntado pelos  investigadores  do  acidente,  ao  representante 

técnico do fabricante do mecanismo de liberação Triple 5, se era normal a existência de uma 

pequena abertura no gato do dispositivo,  e o mesmo respondeu que o normal é que ele esteja 

totalmente fechado.  

Ao  final  da  análise  conclui-se  que  não  houve  rompimento  de  componentes  do 

dispositivo  de  içamento,  podendo-se afirmar   que  olhal  passou pela  folga  entre  o  gato  do 

mecanismo de liberação Triple 5 e o retém de segurança, folga essa excessiva e em desacordo 

com o preconizado pelo  Manual de Operação e Manutenção do fabricante do mecanismo de 

liberação Triple 5. 

Também se pode afirmar, pelas declarações de tripulantes da plataforma,  que havia 

desconhecimento, por parte da tripulação, do sistema de liberação da baleeira ( TRIPLE5), bem 
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como  de  sua  manutenção,  condições  e  funcionamento,  e  principalmente  da  abertura  de 

aproximadamente 11 mm do gato do dispositivo (foto 6).  

IX – EVIDÊNCIAS

a) Relacionadas ao PESSOAL
   

a.1) Nos depoimentos os tripulantes citam o sensor hidrostático e um deles cita o pino 

de  segurança  revelando  desconhecimento  do  funcionamento  do  mecanismo  de  liberação 

“Triple 5” cujo fabricante afirma ser uma vantagem exatamente a inexistência destes dois itens;

a.2) O pessoal não recebeu treinamento do fabricante, o que deveria ocorrer pelo fato do 

dispositivo ser novo, diferente e desconhecido da tripulação;

a.3) Os tripulantes tendem a generalizar o funcionamento dos “gatos” o que se traduz 

em desconhecimento do equipamento em particular; e 

a.4) Um dos tripulantes, diretamente afeto à manutenção e operação do mecanismo de 

liberação Triple 5,  afirmou desconhecer as medidas e folgas estabelecidas pelo  Manual de 

Operação e Manutenção do fabricante do dispositivo

b) Relacionadas a documentos

b.1) O  Manual de Operação e Manutenção do fabricante do mecanismo de liberação 

Triple 5 estabelece  que a distância que o gato deve se projetar é 2 3/8 pol , distância esta que 

não ocorre  nos gatos das baleeiras que estão a bordo da plataforma (Figura 2).        

                    Figura  2 – Regulagem do gancho prevista pelo Manual de Operação
                                   e Manutenção do fabricante do dispositivo Triple 5

14



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)
    Acidente com baleeira a bordo da Plataforma “OCEAN AMBASSADOR” 

Relatório de Investigação de Segurança Marítima

b.2) O  Manual de Operação e Manutenção do fabricante do  mecanismo de liberação 

Triple 5,   na seção de manutenção, alerta que a folga entre o gato e o retém é regulada pelo 

ajuste do cabo teleflex  de acionamento dos gatos internamente na baleeira (item 4.2.2 subitem 

f). Entretanto o manual não explica como fazê-lo, estando incompleto. 

b) Relacionadas ao material

Não  há indícios de falha de material.

b) Relacionadas ao ambiente

Apesar de ter sido considerado adequado à realização do exercício, o estado do mar 

ensejou  a  parada  da  subida  da  baleeira  pouco antes  do acidente  pelo  balanço excessivo  e 

chegou, segundo testemunho, a atrapalhar a ação de salvamento.

X – FALHAS E FATOR CAUSAL

  As  falhas,  utilizando-se  o  modelo  de  James  Beacon  são  enquadradas  em  onze 

principais tipos:

1) Planta ou equipamento deficiente ou inadequado

2) Projeto deficiente / falha do projeto.

3) Política e planejamento de manutenção defeituosos

4) Mau procedimento

5) Condição de erros forçados

6) Planejamento e condução inadequada e disponibilidade de recursos

7) Metas incompatíveis

8) Má comunicação

9) Organização deficiente

10) Treinamento deficiente

11) Defesas inadequadas ou inefetivas

No  caso  em  tela,  as  falhas   de  maior  enquadramento  são  referentes  à  Política  e 

planejamento de manutenção defeituosos  e treinamento deficiente. De acordo com os  fatos 

descritos anteriormente, verifica-se que não estava sendo cumprido o disposto no Artigo 10 do 

Código  Internacional  de  Gerenciamento  de  Segurança  (Código  ISM)  que  versa  sobre  a 

15



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)
    Acidente com baleeira a bordo da Plataforma “OCEAN AMBASSADOR” 

Relatório de Investigação de Segurança Marítima

Manutenção  do  Navio  e  do  Equipamento.  Segundo  o  artigo  mencionado,  a  companhia  (o 

armador) deve assegurar que inspeções sejam efetuadas em intervalos apropriados, qualquer 

não-conformidade seja relatada com sua possível causa se conhecida, que uma ação corretiva 

apropriada seja tomada e registros destas atividades sejam mantidos. 

Pela análise das evidências, observações e indícios, não havia avaria nos componentes 

do mecanismo de liberação Triple 5 e do olhal que provocassem o acidente em questão, assim 

como o guincho do equipamento de lançamento da baleeira era acionado por um motor capaz 

de içá-la  da água com toda a  sua lotação e  toda a  sua dotação  de equipamentos.  Como a 

baleeira estava sendo içada com 4 (quatro) pessoas a bordo no momento de sua queda, verifica-

se que não houve sobrecarga no motor de içamento. 

Ficou evidenciado então que houve a passagem do olhal pela folga existente entre o 

gancho e o retentor. Conclui-se que a causa determinante do acidente foi a incorreta ajustagem 

do mecanismo de liberação Triple 5, motivada pela falta de acesso a material técnico sobre o 

equipamento a ser operado, ausência de treinamento do pessoal embarcado, falhas na gestão de 

segurança, assim como inexistência de interesse desses mesmos profissionais em solicitar esse 

material ao armador.

XI - LIÇÕES PRELIMINARES APRENDIDAS E CONCLUSÕES

Apesar dos mecanismos de liberação de carga instalados nas embarcações salva-vidas 

serem considerados seguros se operados e mantidos adequadamente, nos últimos anos diversos 

relatórios de investigação de acidentes têm sido publicados em todo o mundo destacando o 

elevado  número  de  acidentes  envolvendo  baleeiras,  causados  por  falhas  do  mecanismo de 

liberação “on-load/off-load” durante  o treinamento da tripulação,  por falhas na manutenção 

planejada e falhas nas inspeções das baleeiras como um todo.   

Os sistemas de liberação de embarcações de salvamento são mecanismos complexos 

que devem satisfazer os requisitos da Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida 

Humana no Mar 1974 (SOLAS 74).  Ao longo dos  anos  a  maioria  dos  acidentes  tem sido 

atribuída  a  uma  falta  de  compreensão  de  como  esse  equipamento  funciona  em  relação  a 

liberação  satisfatória  da  embarcação  salva-vidas  durante  o  lançamento  e  a  sua  re-conexão 

segura e eficaz para içamento na sequência de um lançamento.

Danos e acidentes podem resultar de qualquer uma destas operações se os tripulantes 

não estão familiarizados  com os procedimentos  operacionais  e  não conseguem entender  os 

princípios  de  funcionamento  do  mecanismo.  Um  cuidado  especial  deve  ser  tomado  para 
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garantir que os gatos estejam correctamente ligados aos olhais de elevação, e o mecanismo de 

funcionamento esteja travado no lugar antes de começar a faina de lançar ou içar a embarcação 

salva-vidas.

Além disso, os mecanismos de liberação de carga devem ser mantidos regularmente por 

pessoas  treinadas  e  qualificadas  para  garantir  que  acidentes  não  resultem  de  um  mau 

funcionamento.

Conforme disposto na Convenção SOLAS, Capítulo III, Regra 19, subparágrafo 3.3.3 

"..  cada  embarcação salva-vidas  deve ser  lançada e  manobrada  na água por  sua tripulação 

operacional,  pelo menos uma vez a cada três meses, durante um exercício de abandono do 

navio ". Esta alteração de 2004, é aplicável à baleeiras que não sejam aquelas projetadas para 

lançamento em queda-livre ou aquelas instaladas em navios que operam exclusivamente em 

viagens internacionais curtas. Essa nova redação eliminou a necessidade de os membros da 

tripulação a bordo durante o processo de lançamento.

Pelos  fatos  compilados  fica  claro  que  a  inexistência  do  manual  de  operação  e 

manutenção do fabricante a bordo, acrescida da falta de uma apresentação do funcionamento e 

manutenção do equipamento pelo fabricante quando de sua instalação a bordo, permitiram, por 

imperícia  dos  tripulantes  encarregados  da  operação  de  manutenção  e  adestramento  da 

tripulação, que o mecanismo de liberação Triple 5 não estivesse com a regulagem correta, isto 

é, que apresentasse uma folga que excedia a máxima permitida de 1/16 da polegada, de forma 

que o escape do olhal através dessa folga foi a  causa do acidente. 

Adicionalmente verificou-se que o Manual de Operação e Manutenção do fabricante do 

dispositivo Triple 5 não é claro quanto ao processo de regulagem da folga por intermédio da 

posição do cabo teleflex na caixa de acionamento.

Com relação aos manuais de operação e manutenção dos dispositivos de liberação de 

baleeiras,  a  IMO  emitiu  em  26  de  maio  de  2006,  a  Circular  MSC1205  que  apresenta 

“Diretrizes para o Desenvolvimento de Manuais de Operação e Manutenção de Sistemas de 

salvamento marítimo”. Essa circular foi publicada a partir do reconhecimento de que manuais 

de operação e manutenção mal construídos têm contribuído para um número significativo de 

acidentes envolvendo meios de salvamento. A circular em questão enfatiza a importância da 

sinalização clara para auxiliar os membros da tripulação a entender a função dos componentes 

críticos do sistema.

Quanto  à  imperícia  dos  tripulantes  encarregados  da  operação  de  manutenção  e  do 

mecanismo de liberação Triple 5, a Circular MSC1206/ Rev.1 da IMO de 11 de junho de 2009, 

que trata sobre as “Medidas para Prevenir Acidentes com Embarcações Salva-vidas”, define o 
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âmbito da inspeção e manutenção esperada para as tripulações dos navios e os representantes 

dos  fabricantes.  Das  tripulações  dos  navios  só  é  esperada  a  participação  em  programas 

semanais e mensais de rotina de inspeção e manutenção identificadas pelo fabricante. Toda a 

outra manutenção, incluindo o teste operacional anual do mecanismo de liberação com carga, 

só deve ser realizada por pessoas certificadas pelo fabricante.

Com relação  ao adestramento,  de acordo com o disposto no Capítulo  8 do Código 

Internacional  de Gerenciamento de Segurança (Código ISM), a Companhia deve identificar 

potenciais situações de emergência a bordo, e estabelecer procedimentos para respondê-las e 

deve  estabelecer  programas  de  adestramento  e  exercícios  para  preparar  para  ações  de 

emergência.  O Capítulo 10 do mesmo Código ISM identifica a necessidade da Companhia de 

preparar  programas  para  a  manutenção  adequada  de  forma  a  satisfazer  as  exigências 

regulamentares. O Parágrafo 10.3 trata de sistemas técnicos, cuja falha pode resultar em uma 

situação  perigosa.  O  sistema  de  gestão  de  segurança  deve  incluir  medidas  específicas 

destinadas a promover a confiabilidade de tais equipamentos ou sistemas.

Verifica-se então que o acidente em questão poderia ter sido evitado caso estivessem 

sendo observadas as diversas orientações mencionadas.

XII - RECOMENDAÇÕES
        

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

1) À Autoridade Marítima Brasileira:

– Acrescentar nas listas de Inspeções dos Inspetores Navais anexa à NORMAM-01/ 

DPC - Normas da Autoridade Marítima para Embarcações Empregadas na Navegação de Mar 

Aberto,  a  verificação  da  existência  a  bordo  dos  manuais  de  manutenção  e  operação  dos 

equipamentos de liberação das baleeiras, assim como a existência de tradução para língua de 

trabalho do pessoal que as  operam e mantém;

– Adequar  o  item  1104  alínea  b.2)  das  Normas  da  Autoridade  Marítima  para 

Embarcações Empregadas na Navegação de Mar Aberto (NORMAM-01/DPC/2005), que trata 

sobre  exercícios  de  abandono,  ao  disposto  no  subparágrafo  2.3.2  da  Circular 

MSC.1/Circ.1206/Rev.1, ANNEX 2 da IMO, de 11 de junho de 2009, no tocante a exercícios 

com embarcações salva-vidas com pessoas a bordo; e
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– Em  reconhecimento  dos  problemas  relacionados  com  acidentes  envolvendo 

embarcações salva-vidas, todos os proprietários de navios e plataformas de bandeira brasileira 

devem ser incentivados a conhecer mais detalhadamente os mecanismos de liberação de carga 

existentes  a  bordo de suas  embarcações,  a  fim de  identificar  as  melhorias,  se  houver,  que 

possam ser feitas.

2) À Organização Marítima Internacional (IMO):

 

- Estabelecer a obrigatoriedade de verificação pelo órgão que aprovou o equipamento, 

quanto a clareza das informações contidas nos manuais;

- Exigir dos fabricantes que quando da instalação deste tipo de equipamento seja feita 

uma demonstração “in situ” por pessoal da própria empresa ou por ela credenciado, devendo tal 

adestramento ser registrado e endossado pelos tripulantes da embarcação; e

- Incluir na publicação SOLAS , Capítulo III, Parte B, Regra 20, subparágrafo 3.2 a 

obrigatoriedade de que os sistemas de manutenção das empresas incluam todas especificações 

dos fabricantes dos equipamentos, principalmente os relacionados a segurança.

3) Aos armadores, proprietários e tripulações:

– Os  armadores  devem  considerar  a  possibilidade  de   uso  de   Dispositivos  para 

Prevenção  de  Quedas  (Fall  Preventer  Device)  como  forma  de  minimizar  os  riscos  de 

ferimentos ou  fatalidades em casos de falhas nos dispositivos de liberação das embarcações 

salva-vidas,  ou  liberação  acidental  dos  ganchos  de  sustentação,  fornecendo  uma segurança 

adicional. No entanto esses dispositivos não devem ser considerados como um substituto para 

os  mecanismos  de  liberação.  Apesar  de  não  ser  obrigatório  o  seu  uso  de  acordo  com  a 

Convenção SOLAS, caso sejam instalados Dispositivos para Prevenção de Quedas, deverá ser 

observada a Circular MSC.1/Circ.1327  de  11 de Junho de 2009 da IMO trata sobre o assunto, 

com destaque para as seguintes observações:

1. O Comandante do navio ou o oficial encarregado de qualquer operação de arriamento ou 

içamento  de  embarcação  salva-vidas  deverá  garantir  que,  quando  existam,  os 

Dispositivos para Prevenção de Quedas estejam no devido lugar antes de iniciar qualquer 

exercício,  inspeção, teste e manutenção onde pessoas estejam a bordo da embarcação 

salva-vidas; e
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2. A  tripulação  do  navio  deve  se  familiarizar  com  a  operação  dos  Dispositivos  para 

Prevenção  de  Quedas  instalados  nas  embarcações  salva-vidas  de  seu  navio.  Os 

procedimentos a serem seguidos devem estar contidos no Sistema de gerenciamento de 

segurança previsto no Código ISM, assim como no manual de adestramento do navio.

– Quando forem realizados lançamentos e içamentos de embarcações salva-vidas deve 

ser considerado o uso de uma linha (cabo) de segurança operada no piso inferior do qual está 

instalado o berço da embarcação, de forma a diminuir o balanço quando essa manobra estiver 

sendo conduzida sob condições desfavoráveis de vento.

Lista de Anexos 

ANEXO A  - Fotografias da Perícia realizada na Empresa Brasdril
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Fotografias da Perícia realizada na Empresa Brasdril
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