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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 de 
Pernambuco (CPPE) realizou a presente Investigação de Segurança de Acidentes e Incidentes 
Marítimos (ISAIM), em cumprimento ao disposto no Código de Investigação de Acidentes 
Marítimos da Organização Marítima Mundial (OMI), adotado pela Resolução MSC.255(84). 
Este Relatório Final é um documento técnico que reflete o resultado obtido pela 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.

.

1 – SINOPSE

A embarcação “Praia do Sancho”, ex-pesqueiro “Epsilon”, encontrava-se atracada no porto 
do Recife, no cais do armazém 14, realizando um período de manutenção. Dentre os serviços 
programados estavam a  manutenção do gerador de bordo, a instalação de um quadro elétrico 
trifásico em substituição ao monofásico e a limpeza dos tanques que transportaram gasolina. 

No dia 06 de agosto, deu-se início ao esgotamento dos resíduos de gasolina do tanque 06 
(BE) e 05 (BB) por meio de uma bomba portátil elétrica existente a bordo. Aproximadamente às 
08h30min  ocorre  uma  explosão  no  porão  vazio  e  no  compartimento  das  máquinas  (áreas 
contíguas). O acidente resultou em duas (2) vítimas fatais e dois (2) feridos. 

1.1 – INFORMAÇÕES GERAIS
           

A  embarcação  “Praia  do  Sancho”  pertence  à  empresa  “Agemar  Transportes  e 
Empreendimentos  Ltda”  situada  à  rua  Rio  Branco 243 Conjunto 201,  2ºandar,  Recife/PE,  e 
realiza  regularmente  viagens  entre  Recife  e  a  Ilha  Fernando  de  Fernando  de  Noronha  no 
transporte de Carga Mista - granéis líquidos e carga geral, em apoio logístico a Ilha de Fernando 
de Noronha.

1.2 - CARACTERÍSTICAS DA EMBARCAÇÃO

Memorial Descritivo da Embarcação revisado em 31/05/2010.

Nome do navio: Praia do Sancho;
Nº.IMO: XXX
Tipo de Embarcação: Carga Mista - Granéis Líquidos e Carga Geral;
País: Brasil;
Porto de Registro: Recife;
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Nº de Inscrição: 221-009550-6;
Construtor: INACE - Industrial Naval do Ceará;
Ano de Construção: 1984;
Reconstrutor: Supply Ltda- Belém;
Ano de Reconstrução: 2001;
Material: Aço;
Tipo de Estrutura: Longitudinal;
Indicativo Chamada: PQ3343;
Arqueação Bruta: 75 ton
Arqueação Líquida: 23 ton
Porte Bruto: 79,125 tdw;
Classificação: Mar Aberto - Cabotagem/Carga;
Comprimento do Casco: 19,980 m
Comprimento entre p.p.s: 17,650 m
Boca moldada: 6,00 m
Pontal moldado: 2,740 m
Calado máximo: 2,103 m
Calado leve: 1,286 m
Deslocamento leve: 65,938 ton
Propulsão principal: 317,05 KW

CUBAGEM

Volume Total: Granel – 69,00 m3
Número de Tanques de Carga: 06
Capacidade de Lastro: 00 m3
Capacidade de Óleo Diesel: 5,952 m3
Capacidade de Água Doce: 5,000 m3

1.3 – CARTÃO DE TRIPULAÇÃO DE SEGURANÇA (CTS)

O Anexo A) apresenta o CTS da embarcação, que prevê 6 (seis) tripulantes embarcados. 
No momento do acidente havia 5 (cinco) pessoas a bordo, sendo 3 (três) tripulantes e 2 (dois) 
funcionários.

2 – SEQUÊNCIA DOS ACONTECIMENTOS
          

Cumprindo programação, foi solicitado pela empresa e emitido o despacho pela CPPE, com 
saída de Recife no dia 22/07/10 e regresso previsto para dia 28/07/10. Segundo sua “Declaração 
de  Carga”  (anexo  B),  a  embarcação  transportava  biodiesel,  gasolina,  e  carga  geral  não 
discriminada,  e  em seu “Manifesto  de Mercadorias  Perigosas”  constava  o embarque  de  250 
botijões de gás de cozinha. 

Após proceder ao desembarque das mercadorias em Fernando de Noronha, a embarcação 
retornou ao porto do Recife onde atracou no dia 30/07/10 no cais do armazém 14, iniciando um 
período de manutenção. Dentre os serviços programados estavam a manutenção do gerador de 
bordo, a instalação de um quadro elétrico trifásico em substituição ao monofásico e a limpeza 
dos tanques que transportaram gasolina. A embarcação permaneceu atracada, sendo alimentada 
com energia de terra (tensão de 220V).
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Na tarde do dia 05 de agosto, iniciaram-se os preparativos para limpeza dos tanques de carga 

usados no transporte  da gasolina  para a  ilha de Fernando de Noronha.  Conforme relatos  de 
testemunhas, os tanques números 05 e 06 foram deslastrados e abertas suas portas de visitas 
(fotos 01 e 02) para eliminação dos gases e efetuada a aeração da praça de máquinas através de 
um motor de ventilação/ extração localizado no compartimento do MCP (fotos 03 e 04). 

No dia 06 de agosto, deu-se início ao esgotamento dos resíduos de gasolina dos tanques 06 
(Boreste) e 05 (Bombordo) (fotos 05 e 06),  para posterior limpeza.  O procedimento adotado 
pelos responsáveis pela faina (o chefe de máquinas e o eletricista) foi de utilizar uma bomba 
portátil elétrica (foto 07), existente a bordo para retirar o combustível (gasolina) que restava no 
fundo dos tanques, em nível não aspirado pela bomba de carga (blindada) do sistema de bordo 
(fotos 08 e 09).  

Essa bomba encontrava-se inoperante devido a não conclusão da instalação do novo quadro 
elétrico. Cabe ressaltar que era a primeira vez que a bomba portátil elétrica era utilizada para o 
serviço em questão. A faina teve início pelo tanque 06 (ver Plano de Capacidade - Anexo C).
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Aproximadamente às 08h30min, ocorre à explosão no porão vazio e no compartimento das 
máquinas (áreas contíguas). A onda de pressão resultante provocou:

1. Avaria  no  passadiço  com a  quebra  de  todas  as  vigias  e  danos  em equipamentos  e 

perfuração no piso da cozinha, situada acima da praça de máquinas provocando avarias 

em equipamentos  e acessórios existentes,  vindos também a ocasionar  ferimentos  no 

cozinheiro (fotos 10, 11, 12 e 13);

2. Uma estrutura da cobertura do convés principal veio a ser arremessada transpondo o 

armazém 14 e atingindo a via pública a uma distância aproximada de 30 metros do cais 

de atracação (fotos 14 e 15); 

3. Um  funcionário  da  Empresa  que  se  encontrava  no  convés  da  embarcação  foi 

arremessado pelo deslocamento de ar, atingindo o mar por BB;

4. O Chefe de Máquinas saiu do compartimento sem qualquer  ajuda,  e sem quaisquer 

vestígios  das  suas  vestes.  O eletricista  foi  recolhido  por  tripulantes  da  embarcação 

através de uma das saídas de emergência  (foto 16); ambos estavam com seus corpos 

queimados em 95% da área corpórea;

5. Houve chamas, mas não houve propagação de incêndio no porão vazio e na praça de 

máquinas, nem derramamento de óleo no mar;

O acidente resultou em duas (2) vítimas fatais  e dois (2) feridos.  Apesar de não haver 

incêndio, os Bombeiros foram acionados e por segurança aplicaram jato de espuma pela tomada 

de carga do tanque 06, no porão vazio e na praça de máquinas. 
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Os Inspetores Navais (IN) designados Investigadores de Segurança Marítima observaram o 
seguinte, durante sua estadia a bordo para coleta e análise de evidências:

➢ Tanques  05  e  06  estavam  com  suas  respectivas  janelas  de  visitas  abertas,  sem 
qualquer  sinal  de avarias  na área  da junta  de  vedação;  Tanque  05 possuía  maior 
concentração  de  resíduo  de  gasolina  no  seu  interior  e  o  tanque  06  continha 
combustível em menor concentração. 
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➢ Um forte cheiro de gasolina proveniente dos tanques 06 e 05 ainda era sentido, o que 
gerou o pedido de desgaseificação para a segurança da área.  Amostras de ambos os 
tanques foram recolhidas e encaminhadas ao Instituto de Tecnologia de Pernambuco 
(ITEP)  para  proceder  às  análises  físico-químicas  do  material.  O  “Relatório  de 
Ensaios” do ITEP concluiu que as amostras não eram produtos inflamáveis e eram 
compostas principalmente de água;

➢ Havia  a  informação  que,  por  ocasião  da  partida  da  embarcação  de  Fernando  de 
Noronha, os tanques utilizados no transporte de gasolina haviam sido lastrados com 
água  salgada,  operação  essa  realizada  com  a  bomba  centrífuga  de  carga 
SCHNAIDER, modelo BC-21R (Foto 17),  Rotor em bronze selo viton, capacidade 
Máxima:  53,4m3/hora-  altura máxima 38m, acionamento por motor  elétrico WEG 
7,5CV 380/220V (blindado à prova de explosão);

➢ Uma bomba elétrica portátil  com sua aspiração acoplada através de mangueira  de 
borracha, a uma válvula em nível inferior a admissão da bomba de carga (blindada), e 
com sua descarga livre para o porão  (foto 18). A Bomba elétrica portátil utilizada 
para  o  esgoto  do resíduo de  gasolina  era  uma motobomba  centrífuga  monofásica 
FAMAC, Modelo: 42/48 110/220V-48Hz, Q max-  8.6 m3/hr, H Max – 23mca (Foto 
19). A referida bomba foi retirada de bordo e encaminhada a Polícia Científica para 
exame pericial;
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➢ Foi observada a existência de vazamento de gasolina junto as hastilhas e longarinas 
próximo ao tanque 06, com acúmulo de combustível no porão vazio da embarcação, 
em local muito próximo de onde a bomba elétrica portátil estava instalada (fotos 20 e 
21). Relatos informam que vazamento foi observado quando ainda do enchimento do 
tanque, ou seja, antes da partida para a ilha de Fernando de Noronha. Verificou-se 
que esse vazamento teve origem em um bujão existente na parte inferior do tanque, 
junto  ao  suporte  inferior  aonde  deveria  estar  instalado  um indicador  de  nível.  A 
colocação de silicone mostra a tentativa de conter o vazamento. Ambos os tanques 
não dispunham de indicadores de nível;

➢ Não  foi  constatada  qualquer  deformação  estrutural  no  interior  dos  tanques  que 
transportaram gasolina e seus suspiros e tomadas de carga não indicavam sinais de 
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danos. Em alguns pontos foram observadas deformações estruturais em anteparas e 
rompimento de cordões de solda;

➢ Quadro Elétrico com botoeiras em bom estado e com os disjuntores sem evidencias 
de curto-circuito.  Equipamento esse trifásico em fase final de instalação,  mas não 
concluído (Foto 22);

➢ Foram encontrados no compartimento onde está instalado o MCP, restos de roupas, 
uma bota e uma sandália tipo “havaiana”, evidenciando que as vítimas não estavam 
com vestimentas  adequadas  e  nem utilizando  equipamento  de  proteção  individual 
(Fotos 23 e 24);

➢ A chave de alimentação do motor de ventilação/extração estava na posição de ligada 
no modo ventilação, insuflando ar para o interior do compartimento (Foto 25);
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➢ O freezer horizontal  estava desligado da tomada e verificado que a mesma estava 
exposta, sem proteção (Fotos 26 e 27);

➢ Calhas de iluminação e fiações danificadas pela ação do calor; 
➢ Avarias generalizadas na Praça de Máquinas e nos camarotes (Fotos 28 e 29);

 4 – FATORES CAUSAIS  

Tendo  por  base  o  conjunto  de  provas  apresentadas  através  de  relatos  de  testemunhas, 
informações obtidas e os laudos periciais solicitados junto a órgãos oficiais, entre eles o Instituto 
de  Criminalística  Professor  Armando  Samico  –  Diretoria  de  Polícia  Científica  (ICPAS),  os 
investigadores  entenderam que a  ação causadora do acidente  foi  a utilização de uma bomba 
elétrica portátil não blindada e pré-instalada para tensão de 110V. 

Essa causa está apoiada por peritos do Instituto de Criminalística retromencionado. O laudo 
pericial do ICPAS apontou que o sinistro ocorreu quando tripulantes da embarcação efetuaram o 
serviço de limpeza de tanques de combustíveis na Casa de Bombas e na Praça de Máquinas, 
onde  nesses  tanques  existiam  resíduos  de  combustíveis  que  liberam  vapores  e  gases 
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(hidrocarbonetos), que ficam em suspensão no ambiente de semi-confinamento (saturado) e no 
momento  que  iniciaram  a  instalação  de  uma  moto  bomba  elétrica  (não  blindada),  o  seu 
acionamento provocou centelhamento, o que provocou a explosão (queima brusca dos gases)  
desencadeando o incêndio.

Porém não se pode deixar de considerar uma série de fatores que contribuíram de maneira 
significativa, para o ocorrido. Assim em uma análise mais ampla podemos descrever: 

• Após deslastro dos tanques e retirada das portas de visitas deu-se inicio a aeração do 
compartimento no modo ventilação.  Sendo o local um espaço confinado, a ventilação 
contribuiu para o saturamento da área com a mistura explosiva; 

• Negligenciou-se  a  utilização  de  explosímetro  para  medição  dos  valores  de  mistura 
explosiva; e 

• Utilização de uma motobomba elétrica não blindada.

Com respeito ao tópico acima destacam-se as seguintes observações:
a) Era a primeira vez que essa bomba seria utilizada para essa faina. As pessoas envolvidas 

na operação eram o Chefe de Máquinas e um funcionário eletricista da Empresa proprietária, o 
que leva a crer que o mesmo dispunha de conhecimentos técnicos para manuseio e operação da 
referente Bomba. A supervisão do serviço a ser executado estava e cargo do Chefe de Máquinas;

b) Moto-bomba não blindada, contrariando normas de segurança;
c) Ligações elétricas precárias;
d) Laudo Pericial atesta que fiação da motobomba estava pré-disposta para tensão de 110V, 

porém  ligada  à  tensão  de  220V,  caracterizando  que  além  do  centelhamento  houve  um 
superaquecimento do motor; e

e) O Laudo Pericial do ITEP constatou resíduos de gasolina nas mangueiras, indicando que 
tal equipamento funcionou na captação de combustível.

6 – LIÇÕES PRELIMINARES E CONCLUSÃO

No exame do que  foi  apurado durante  a  análise  e  coleta  de  provas  na  investigação  de 
segurança marítima, é importante abordar alguns aspectos encontrados que, em um cenário mais 
amplo, vieram a contribuir para o conjunto de danos caracterizado como avarias simples e na 
ocorrência do acidente que causou duas (2) vítimas fatais e ferimentos em outras (2) duas. 

Nesse aspecto foi observado que:

1. No Memorial  Descritivo da embarcação, revisado em 31/05/2010  pela empresa TSPN 
Tech Survey Consultoria e Projetos Navais, não consta qualquer conversão da embarcação para 
transporte de combustíveis (tanque) nem autorização para o transporte de produtos inflamáveis 
grau de risco 3. O memorial descritivo aponta que a embarcação foi modificada em 2001 para 
transporte de carga mista – granéis líquidos/ carga geral;

2. O sistema de prevenção e combate a incêndios não incluía o uso de espuma ou gás inerte, 
mas somente água e extintores de CO2 e de pó químico;

3. O pessoal envolvido na faina não utilizava Equipamento de Proteção Individual (EPI);
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4. As roupas usadas (bermudas, sandálias, camisas) de material sintético, potencializaram os 
efeitos do calor proveniente da explosão;

5. Não se fez uso de explosímetro para a medição de gases ou vapores combustíveis no 
local;

6. O  procedimento  adotado  de  ventilação  do  compartimento  mostrou-se  ineficaz, 
favorecendo a formação de “bolsões” de gases inflamáveis. O procedimento recomendado seria a 
extração ou a ventilação com renovação de ar, de forma a manter a concentração dos vapores 
inferior ao limite de tolerância;

7. Uso  de  uma  motobomba  elétrica  não  blindada  (não  à  prova  de  explosão).  Algumas 
bombas à prova de explosão são usados para mover a gasolina, óleo diesel e óleo; 

8. O vazamento de gasolina proveniente do tanque número 06 veio a ocasionar acúmulo de 
combustível bem próximo do local de instalação da bomba elétrica portátil; e

9. Houve  negligência  na  observância  das  normas  de  proteção  individual  e  as  regras  de 
segurança para a realização da limpeza e desgaseificação dos tanques.

A Norma  da  Autoridade  Brasileira  que  trata  sobre  embarcações  empregadas  para  a 
navegação em mar  aberto  (NORMAM-01/DPC) Capitulo  5,  seção III  (Transporte  de álcool, 
petróleo  e  seus  derivados),  apresenta  os  requisitos  de  segurança  a  serem  cumpridos  por 
embarcações  de  pequeno  porte  que  tenham  a  intenção  de  transportar  substâncias  líquidas 
inflamáveis, como a acidentada.

A NORMAM-01/DPC apresenta orientações sobre Gerenciamento de Segurança incluindo 
política  de  treinamento  específico  da  tripulação,  política  para  monitorar  a  proficiência  das 
tripulações  e  assegurar  que  o  pessoal  recém  contratado  tenha  qualificações  e  experiência 
adequadas  para  a  função  na  qual  estão  sendo  empregados,  treinamento  de  Segurança  em 
Operações de Carga e Descarga de Petróleo e seus derivados e outros produtos. 

A Norma  também  prevê  a  incompatibilidade  do  transporte  de  substâncias  líquidas 
inflamáveis com ponto de fulgor inferior à 43ºC (como gasolina) em compartimentos contínuos à 
praças de máquinas proibindo o uso de motores que consumam esse tipo de combustíveis no 
interior das praças de máquinas. Toda a instalação elétrica deverá ser de tipo aprovado (à prova 
de  explosão)  e  todo  equipamento  elétrico  portátil  deve  ser  também  de  um  tipo  aprovado 
(estanque a gás).

De  acordo  com  essa  Norma,  as  embarcações  que  transportem  álcool,  petróleo  e  seus 
derivados,  somente poderão realizá-lo em tanques apropriados,  que não sejam os tanques de 
colisão  à  vante  ou  à  ré,  dotados  dos  dispositivos  de  segurança,  transferência  e  controle 
necessários,  o  que  não  foi  o  caso  do  acidente  analisado.  Quanto  ao  pessoal  empregado  em 
operações de carga e descarga de álcool, petróleo e seus derivados, os tripulantes deverão estar 
providos de EPI completo (botas, macacão, capacete, luvas e óculos de proteção).

Algumas outras observações merecem destaque, apesar de não terem qualquer relação de 
causa e efeito com o acidente, como por exemplo:

- A bomba elétrica portátil a ser usada na retirada do resíduo de gasolina estava com sua 
descarga livre direcionada para o porão, apresentando indícios de uma posterior descarga para o 
mar através da bomba de esgoto;
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-  O Motor de Combustão Principal  apresentava as polias de acionamento  expostas,  sem 
qualquer proteção; 

- Existência no porão de um freezer horizontal com sua tomada de alimentação exposta em 
área confinada e com presença de vapores de combustível;

- Em volta das tomadas de carga dos tanques e dos suspiros não há “bandejas de contenção 
de óleo” para evitar derramamento, principalmente em uma embarcação que atende a Ilha de 
Fernando de Noronha; e

- Tanques de armazenamento de combustível não possuíam indicadores de nível.

7 - RECOMENDAÇÕES
        

Primeiramente  relembra-se  que  recomendações  de  segurança  não  devem,  sob  quaisquer 
circunstâncias, criar a presunção de culpa ou responsabilidade.

A aplicação de regras relativas  ao transporte  de produtos  perigosos  e  a consecução dos 
objetivos dependem muito da avaliação feita pelas pessoas envolvidas e de pleno entendimento 
das  regras.   O  Código  IMDG  (Código  Marítimo  Internacional  de  Produtos  Perigosos  )  foi 
adotado pela Resolução MSC.122(75) da IMO e tornou-se obrigatório, a partir de Janeiro de 
2004,  por  força  de  emenda  ao Capítulo  VII  da  Convenção SOLAS adotada  pela  Resolução 
MSC.123(75). Tal Código é voltado para o transporte marítimo em viagens internacionais nos 
moldes estabelecidos pelas publicações SOLAS e MARPOL.

As  embarcações  classificadas  como  “não-solas”  de  acordo  com  a  NORMAM  01/DPC 
(Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto), enquadradas no item 0520 (h) com 
AB < 150 ton e cuja natureza da atividade envolve também o transporte de combustíveis, devem 
obrigatoriamente  atender  ao  disposto  na  Norma  da  Autoridade  Brasileira  que  trata  sobre 
embarcações  empregadas  para a  navegação em mar aberto (NORMAM-01/DPC) Capitulo 5, 
seção  III  (Transporte  de  álcool,  petróleo  e  seus  derivados),  que  apresenta  os  requisitos  de 
segurança a  serem cumpridos  por  embarcações  de  pequeno porte  que tenham a intenção  de 
transportar substâncias líquidas inflamáveis.

Lista de Anexos 

ANEXO A  - Cartão de Tripulação de Segurança
ANEXO B  - Declaração de Carga
ANEXO C –  Declaração Geral
ANEXO D – Plano de Capacidade
ANEXO E –  Plano da Embarcação
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Cartão de Tripulação de Segurança
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