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1.0 - 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 

Ceará realizou  a  Investigação  de Segurança  de Acidentes  e Incidentes  Marítimos (ISAIM),  em 

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

Marítima Internacional (IMO), Resolução MSC.255(84).

1.1 – LISTA DE ABREVIATURAS

As seguintes abreviaturas são empregadas no presente Relatório:

CCM - Centro de Controle da Máquina

CHEMAQ - Chefe de Máquinas

DHN - Diretoria de Hidrografia e Navegação

DNV - Det Norske Veritas

GVI - Grupo de Vistorias e Inspeções

IJF - Instituto Dr. José Frota

KRS - Korean Register of Shipping

MNM - Marinheiro de Máquinas

MRCC - Centro de Coordenação e Salvamento Marítimo

OQ - Oficial de Serviço de Quarto nas Máquinas

OQA - Oficial de Serviço nas Máquinas do quarto anterior 

2.0 –  SINOPSE

O  navio  mercante  SHANGHAI  CARRIER,  de  bandeira  coreana  e  nº  IMO  8915407, 

suspendeu de Cingapura no dia 12 de outubro de 2009, sem carga,  com destino ao terminal de 

carregamento de minério da Ponta da Madeira – Maranhão - BR. Durante a travessia, no dia 09 de 

novembro de 2009, já em águas jurisdicionais brasileiras, ocorreu um acidente com pessoal a bordo 

que vitimou o Oficial de Serviço de Quarto nas Máquinas (OQ), às 07h45min.  O referido oficial 

sofreu queimaduras,  decorrentes do impacto direto da descarga de vapor vivo e do condensado 
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acumulado no reservatório de drenos, proveniente da sua ruptura, e apesar de ter sido socorrido, 

faleceu posteriormente em decorrência dos ferimentos sofridos.

2.1 -  SEQUÊNCIA DOS ACONTECIMENTOS

O navio mercante SHANGHAI CARRIER suspendeu de Cingapura no dia 12 de outubro 

de 2009, sem carga, com destino ao terminal de carregamento de minério da Ponta da Madeira – 

Maranhão - BR. Durante a travessia, no dia 09 de novembro de 2009, já em águas jurisdicionais 

brasileiras, especificamente na zona econômica exclusiva brasileira, porém fora do mar territorial 

brasileiro e além da zona contígua, quando navegava no rumo verdadeiro 292º, parou máquinas 

logo após a ocorrência de um acidente com pessoal a bordo que vitimou o Oficial de Serviço de 

Quarto nas Máquinas (OQ), às 07h45min local, quando passava pela posição de LAT 03°40,3 S e 

LONG 036°19,7 W, aproximadamente 85 milhas pelo través da cidade de Guamaré, no litoral do 

Rio Grande do Norte.

O referido oficial sofreu queimaduras, decorrentes do impacto direto da descarga de vapor 

vivo e do condensado acumulado no reservatório de drenos, proveniente da sua ruptura, enquanto 

preparava o sistema de vapor, logo após a assunção antecipada do quarto de serviço de 08h00min às 

12h00min do Oficial de Serviço nas Máquinas do quarto anterior (OQA), sendo acompanhado no 

serviço por um Marinheiro de Máquinas (MNM).

O OQA tinha deixado a orientação para que o OQ realizasse a drenagem das redes de 

vapor,  de  modo  a  se  proceder  ao  teste  das  bombas  de  lastro,  conforme  determinação  do 

Comandante do navio.

Nesse momento o MNM tinha saído do Camarim da Máquina e dirigia-se para o lado 

oposto da praça de máquinas, a fim de realizar a verificação das temperaturas das máquinas e dos 

motores, quando repentinamente ouviu um forte barulho que também foi percebido pelo Chefe de 

Máquinas (CHEMAQ) do seu camarote, o qual já havia observado antes um barulho fraco, tipo 

“Tum, Tum" quando se encontrava no banheiro da sua cabine e se dirigiu para a praça de máquinas, 

a fim de verificar do que se tratava. Quando percebeu que a intensidade do barulho aumentava, 

correu mais rápido até a entrada da praça de máquinas e nesse instante ouviu um barulho mais alto 

ainda. Adentrou, então, a praça de máquinas e percebeu uma nuvem de vapor d’água próximo à 

bomba de lastro.
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Na seqüência de eventos, o CHEMAQ se dirigiu para o Centro de Controle da Máquina 

(CCM), parou o motor principal e, logo em seguida, o MNM retornou ao CCM, nada comentando a 

respeito  do  acidente.  Instantes  depois  entrou  no  CCM  o  OQ,  vestido  com  o  equipamento  de 

proteção individual (EPI),  porém todo molhado com água quente, queimaduras por todo o corpo, 

escamando  a  pele  do  rosto  e  dirigindo-se  para  uma  posição  debaixo  da  ventilação  do  ar 

condicionado.

Nesse ínterim, o alarme de incêndio disparara, fazendo com que os demais tripulantes de 

máquinas  se dirigissem para o CCM. O OQA retornou ao CCM, tendo, também, observando a 

existência de vapor em uma parte da praça de máquinas, presenciando, ainda, o CHEMAQ parando 

as máquinas. Em seguida, foi auxiliar o OQ a retirar o seu macacão, quando recebeu a determinação 

do CHEMAQ para que efetuasse o fechamento da válvula de interceptação de vapor da caldeira 

(fotos a seguir).
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Após  o  acidente,  necessitando  colocar  as  máquinas  em  operação  novamente  para 

prosseguir viagem, o CHEMAQ determinou ao OQA que efetuasse o reparo do  reservatório de 

drenos, esmerilhando as peças e realizando solda elétrica,  o que foi realizado por um tripulante 

graduado e  especializado  em solda,  no período de 08h30min às  10h30min,  culminando  com a 

colocação da caldeira na linha para a realização do teste da rede de vapor com 16 kg/cm², a qual não 

apresentou problemas (fotos abaixo).

Reservatório de Drenos após a avaria e sem a chapa inferior
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Reservatório de Dreno após a soldagem da chapa do fundo

Reservatório de Dreno após reparo

Às 1h55min o navio procedeu para o porto de Fortaleza a fim de providenciar o tratamento 

médico  especializado  do  acidentado.  Nesse  ínterim o  Comandante  alertou  sobre  o  ocorrido  ao 

Centro de Coordenação e Salvamento Marítimo (MRCC) Brasil, à agência marítima representante 

do navio no Brasil, à companhia operadora do navio e ao Centro de Emergência Médica da Coréia 

sobre  a  ocorrência  do  acidente  marítimo,  encaminhando  o  acidentado  para  a  enfermaria  e 

ministrando os primeiros socorros, por meio do tratamento indicado pelo referido Centro.
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Às 11h55min de 09 de novembro de 2009, quando o navio já havia derivado para a posição 

de  Latitude  03º  35’  S  e  Longitude  036º  29,2’  W,  aproximadamente  a  90  milhas  da  Ponta  do 

Tubarão,  no  litoral  do  Rio  Grande  do  Norte,  o  Comandante  desviou  a  derrota  planejada 

originalmente, assumindo o rumo verdadeiro 267º, com destino ao porto de Fortaleza, chegando às 

21h24min ao fundeadouro nº 7.

Após os preparativos para o desembarque, o paciente foi então transportado de lancha às 

22h25min para o cais do porto e encaminhado para o Centro de Queimados de Fortaleza, localizado 

no Instituto Dr. José Frota (IJF) – hospital municipal de emergência médica, sob a responsabilidade 

da  Agência  Marítima  Brandão  Filhos  Fortship  LTDA,  conforme  autorização  oficial  da  Polícia 

Federal.

O paciente foi atendido no IJF às 23h21min do dia 09 de novembro de 2009 e internado às 

23h30min do mesmo dia, com diagnóstico de “GRANDE DE QUEIMADO” por vapor de caldeira, 

com  100% de  seqüela,  por  motivo  de:  “QUEIMADURA  DE  2º  e  3º  GRAU  EM  CABEÇA, 

PESCOÇO,  NÁDEGAS,  TRONCO  ANTERIOR  e  POSTERIOR,  GENITÁLIA,  MEMBROS 

SUPERIORES e INFERIORES”.

No dia 11 de novembro às 09h00min foi realizada uma Inspeção de "Port State Control" 

pelos  Inspetores  Navais  da  Marinha  do  Brasil,  lotados  na  Capitania  dos  Portos  do  Ceará.  Na 

inspeção  não  foram  identificadas  deficiências,  sendo  registrada  apenas  a  necessidade  de  se 

embarcar outro oficial de máquinas para substituir o tripulante que fora acidentado. 

Após a liberação pela Marinha do Brasil, o navio suspendeu no dia 11 de novembro de 

2009  às  19h24min,  com  destino  ao  Terminal  da  Ponta  da  Madeira  –  MA,  para  efetuar  o 

carregamento de minério.

Apesar do tratamento médico recebido o tripulante acidentado faleceu às 19h00min do dia 

15 de novembro de 2009 no IJF, devido a complicações clínicas de grande queimado.  O laudo 

cadavérico evidenciou lesão em 85% da superfície corpórea, comprometendo crânio, face, tórax, 

dorso,  membros  superiores  e  inferiores  e  nádegas.  Conclusão:  “MORTE  REAL  POR 

COMPLICAÇÕES CLÍNICAS DE QUEIMADURAS”.
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3.0 – INFORMAÇÕES GERAIS

3.1 – Características do Navio

Nome do navio : SHANGHAI CARRIER
Nº IMO : 8915407
Tipo : Graneleiro
País, porto e registro : República da Coréia – Jeju – JJR-072115
Nº Certificado Registro : 08-0133
Bandeira : Coréia do Sul
Construtor -  casco           : Daewoo  Shipbuilding  &  Heavy  Machinery 

Ltda, Korea -  Casco Nº: 5046
Material do casco            : Aço
Data batimento quilha : 29 de outubro de 1990
Data de entrega : 16 de julho de 1991
Período de Conversão : 18/02/2008 a 27/07/2008
Indicativo de Chamada : DSPR8
Comprimento Total : 267 m
Comprimento entre perpendiculares: 256 m
Boca : 46,20 m
Pontal                                : 23,83 m
Arqueação Bruta            : 80.994
Arqueação Líquida : 44.517
Calado Carregado : 18,02 m
Deslocamento Carregado: 182.595 ton
Porte Bruto (Deadweight): 160.850 ton
Deslocamento Leve           :         21.737 ton
Altura Máxima                 :          53,90 m

Capacidade dos tanques

Óleo Combustível (95%)  :     3.806 ton
Óleo Diesel (95%)              :     315 ton
Óleo Lubrificante (95%)   :     192 ton
Água Doce (100%)  :      422 ton

Máquina Principal :        Motor Diesel B & W 6S70MC
Velocidade Máxima          :      14,5 nós (carregado)
Área de Navegação           :       Mar aberto / Longo curso
Nome Anterior                  :       Front Birch
Armador:                  :       Sinokor Merchant Marine Co, Ltd 

Operador/Cia. (ISM Code): STX POS SHIP MANAGEMENT

Sociedade Classificadora  : Korean Register Of Shipping 

P&I     : Bemuda Steamship Mutual Assosiation Ltd

Notação de Classe                 : KRS1 - BULK CARRIER (DOUBLE SKIN)  
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3.2 – Condições Prévias e Inspeções

O acidente ocorreu no dia 09 de novembro de 2009, às 07h45min local, quando estava a 

aproximadamente 85 milhas náuticas pelo través da costa do litoral da cidade de Guamaré - RN e a 

180 milhas do porto de Fortaleza, conforme a derrota plotada na carta náutica nº 21.900 da Diretoria 

de Hidrografia e Navegação (DHN).

O navio foi periciado no dia 11/11/2009, no fundeadouro n° 7, do Porto do Mucuripe, 

Fortaleza – CE (foto abaixo), concomitantemente com a realização, a partir das 09h00min, de uma 

Inspeção de "Port  State  Control"  pelo Grupo de Vistorias  e  Inspeções  (GVI)  da Capitania  dos 

Portos  do  Ceará.  Na  inspeção  não  foram identificadas  deficiências,  sendo  registrada  apenas  a 

necessidade  de  se  embarcar  outro  oficial  de  máquinas  para  substituir  o  tripulante  que  fora 

acidentado.

Vista externa do navio no fundeadouro

Os peritos Inspetores Navais encontraram o navio em boas condições, com a rede de vapor 

para as  turbinas  das  bombas  de  lastro  funcionando normalmente  e  com o tanque de drenos  já 

reparado por bordo, por meio de soldagem do fundo do tanque ao corpo do cilindro e de uma nova 

seção de rede ao referido fundo, devidamente envolto com isolamento térmico recente, conforme as 

fotos apresentadas a seguir:
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Linha de Vapor para as bombas de lastro

Reservatório como encontrado pelo Perito em 11/11/2009

Verificou-se  que  o  reservatório  de  drenos  apresentava  aspecto  íntegro,  sem  sinais  de 

desgaste, corrosão ou danos estruturais e que a superfície de onde se soltou o fundo do reservatório 

de  drenos  estava  lisa  e  uniforme,  não  indicando  que  tivesse  ocorrido  algum  desgaste  na  sua 

superfície ou dano estrutural, parecendo mais ter sido uma separação do fundo, exatamente no local 

onde deveria estar a solda de junção das respectivas partes do reservatório (fotos abaixo).
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Solda na junção do tubo com o flange novo instalado
  

  
Soldas na junção do tubo com a chapa inferior e em volta da chapa - desmontado parte do 
isolamento  

Também  foi  visualizada  a  localização  da  válvula  de  drenos,  logo  abaixo  do  referido 

reservatório, de onde o OQ teria sofrido o impacto da descarga de vapor, proveniente da ruptura do 

fundo do reservatório, além da região onde o dreno do reservatório é descarregado para o porão 

(dalas) da praça de máquinas e o local onde estão instaladas as turbinas das bombas de lastro (fotos 

abaixo).
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Válvula de drenagem e seu “by-pass”- logo abaixo do reservatório de drenos avariado

  
                   Descarga do dreno para o porão                      Turbina a vapor acionadora da 

bomba de lastro

Ainda foi examinada a documentação apresentada pelo navio relacionada ao  acidente (o 

qual já fora descaracterizado, devido ao reparo realizado por bordo), a seguir mencionadas: 

a) Nota de Protesto do Comandante do Navio;

b) Diário de Navegação, referente ao período de 06 a 11 /11/ 2009;

c) Diário de Máquinas, referente ao período de 06 a 11/11/2009;

d) Diagrama da Rede de Vapor para as Bombas de Lastro (ANEXO I);

e) Relatório de Inspeção de Classe (REPORT ON CLASS SURVEY) nº SHI-S0052-08, 

referente às inspeções realizadas no período de 18/02/2008 a 27/07/2008, quando docado 
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no  estaleiro  situado  na  cidade  de  Jiang  Yin  –  China,  pela  Sociedade  Classificadora 

KOREAN  REGISTER  OF  SHIPPING  (KRS),  englobando  também  a  Inspeção 

Intermediária, a Inspeção Contínua de Máquinas, a Inspeção de Docagem, a Inspeção das 

Caldeiras Auxiliares 1 e 2 e a Inspeção Extraordinária (Ocasional) de Conversão, referente 

às alterações sofridas pelo navio no referido período (ANEXO II);

f) Relatório de Inspeção e Medição  ,  emitido em julho de 2008, realizado no estaleiro 

“CHENGXI  SHIPYARD  CO.  LTD”  nas  válvulas  de  segurança  das  caldeiras  e  em 

algumas redes dos sistemas de serpentinas de aquecimento, lastro, esgoto, hidráulico das 

tampas  de  escotilhas,  resfriamento  do  motor  principal  e  dreno  de  tanque  de  óleo 

combustível do navio (ANEXO III);

g)  Relatório  da  Inspeção  de  Controle  do  Estado  do  Porto  –  “Port  State  Control”  – 

realizada  quando  o  navio  estava  no  fundeadouro  nº  7,  do  porto  de  Fortaleza,  no  dia 

11/11/2009, pelos Inspetores Navais, lotados na CPCE (ANEXO IV);

h) folha de características do navio – “ship particulars” (ANEXO V);

i) Lista de Tripulantes do Navio (“IMO CREW LIST”) emitida em 10/11/2009;

j) instruções de orientação,  afixadas na Praça de Máquinas sobre os procedimentos  e 

precauções de segurança para operação dos sistemas de vapor e das caldeiras (ANEXO 

VI);

k) carta náutica  da DHN, nº 21900 em forma de croqui (ANEXO VII); e

l) Certificados  diversos,  tais  como:  CERTIFICADO  DE  SEGURANÇA  DE 

CONSTRUÇÃO DE NAVIO DE CARGA com vencimento 31/07/2011; CERTIFICADO 

DE SEGURANÇA DE EQUIPAMENTOS DE NAVIO DE CARGA com vencimento 

31/07/2011; CERTIFICADO DE SEGURANÇA RÁDIO DE NAVIO DE CARGA com 

vencimento  31/07/2011;   CERTIFICADO INTERNACIONAL DE PREVENÇÃO  DE 

POLUIÇÃO  POR  ÓLEO  com  vencimento  31/07/2011;  DOCUMENTO  DE 

CONFORMIDADE  DA  COMPANHIA  (DOC-ISM)  com  vencimento  em 02/07/2014; 

CERTIFICADO  DE  GERENCIAMENTO  DE  SEGURANÇA  (SMC-ISM)  com 

vencimento 22/12/2013; CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM O CÓDIGO DE 

PRÁTICA SEGURA PARA O TRANSPORTE DE CARGAS SÓLIDAS A GRANEL 
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com  vencimento  em  31/07/2011;   CARTÃO  DE  TRIPULAÇÃO  MÍNIMA  DE 

SEGURANÇA  (CTS)  com  vencimento  indeterminado;  CERTIFICADO 

INTERNACIONAL DE ARQUEAÇÃO, emitido pelo país de Bandeira, com vencimento 

indeterminado; CERTIFICADO INTERNACIONAL DE PROTEÇÃO PARA NAVIOS 

com vencimento em 22/12/2013; CERTIFICADO INTERNACIONAL DE PREVENÇÃO 

DA POLUIÇÃO POR ESGOTO com vencimento em 31/07/2011; CERTIFICADO DE 

REGISTRO  com  vencimento  indeterminado;  CERTIFICADO  DE  CLASSE  com 

vencimento em 31/07/2011; e CERTIFICADO INTERNACIONAL DE BORDA-LIVRE 

com vencimento 31/07/2011.

A fim de subsidiar uma análise dos fatores causais que possam ter influenciado no acidente 

ocorrido serão apresentadas algumas diretrizes previstas na  CONVENÇÃO INTERNACIONAL 

PARA SALVAGUARDA DA VIDA HUMANA NO MAR (SOLAS 1974/1988):

SOLAS, CAP. I – Parte B

Regra 10

Vistorias da estrutura, das máquinas e dos equipamentos dos navios de carga

(a) A estrutura, as máquinas e os equipamentos (que não os itens com relação aos quais  
são emitidos um Certificado de Segurança dos Equipamentos de Navio de Carga e um  
Certificado de Segurança Rádio de Navio de Carga) de um navio de carga deverão ser  
submetidos,  como  mencionado  no  parágrafo  (b)(i),  às  vistorias  e  inspeções  abaixo  
especificadas:
(i) uma vistoria inicial, inclusive uma inspeção da parte externa do fundo do navio, antes  
do navio ser posto em atividade;
(ii) uma vistoria de renovação a intervalos estabelecidos pela Administração, mas não 
superiores a 5 anos, exceto quando for aplicável a Regra 14(b), (e), (f) e (g);
(iii)  uma vistoria intermediária, até três meses antes ou três meses depois da data do 
segundo aniversário, ou até três meses antes ou três meses depois da data do terceiro  
aniversário do Certificado de Segurança da Construção de Navio de Carga, que deverá 
ser realizada em lugar das vistorias anuais especificadas no parágrafo (a)(iv);
(iv)  uma vistoria  anual,  até  três  meses  antes  ou  três  meses  depois  de  cada  data  de  
aniversário do Certificado de Segurança da Construção de Navio de Carga;
(v)  no  mínimo duas  inspeções  da  parte  externa  do  fundo do  navio  durante  qualquer  
período de cinco anos, exceto quando for aplicável a Regra 14(e) ou (f).  Quando for  
aplicável a Regra 14(e) ou (f), este período de cinco anos poderá ser prorrogado para  
coincidir  com o período de validade prorrogado do certificado. Em todos os casos, o  
intervalo entre qualquer destas duas inspeções não deverá ser superior a 36 meses;
(vi)  uma vistoria  adicional,  como estabelecido  na  Regra  7(b)(iii  )  para  os  navios  de  
passageiros.

(b)  As  vistorias  mencionadas  no  parágrafo  (a)  deverão  ser  realizadas  da  seguinte  
maneira:
(i) a vistoria inicial deverá abranger uma inspeção completa da estrutura, das máquinas  
e dos equipamentos. Esta vistoria deverá ser feita de modo a assegurar que a disposição, 
os  materiais,  o  escantilhão  e  a  construção da  estrutura,  das  caldeiras e  de  outros 
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recipientes  de  pressão  e  dos  seus  acessórios,  das  máquinas  principais  e  auxiliares,  
inclusive  da  máquina  do  leme  e  dos  sistemas  de  controle  relacionados  com  ela,  da 
instalação elétrica e de outros equipamentos, atendam às exigências das presentes regras, 
estejam em condições satisfatórias e aptos para desempenhar a atividade a que se destina  
o navio, e que existam informações sobre a estabilidade. No caso de petroleiro s, esta  
vistoria deverá conter também uma inspeção dos compartimentos das bombas de carga,  
dos sistemas de redes de carga, de combustível para o consumo do navio e de ventilação,  
bem como dos dispositivos
de segurança relacionados com estes sistemas;
(ii) a vistoria de renovação deverá abranger uma inspeção da estrutura, das máquinas e  
dos  equipamentos  mencionados  no  parágrafo  (b)(i),  para  assegurar  que  atendam  às 
exigências  das  presentes  regras,  estejam  em  condições  satisfatórias  e  aptos  para  
desempenhar a atividade a que se destina o navio;
(iii) a vistoria intermediária deverá abranger uma inspeção da estrutura, das caldeiras e  
de outros recipientes de pressão, das máquinas e dos equipamentos, da máquina do leme 
e dos sistemas de controle relacionados com ela e da instalação elétrica, para assegurar 
que continuem em condições satisfatórias para desempenhar a atividade a que se destina  
o navio. No caso de navios-tanque, esta vistoria deverá conter também uma inspeção dos 
compartimentos das bombas de carga, dos sistemas de redes de carga, de combustível  
para  o  consumo do  navio  e  de  ventilação,  bem como dos  dispositivos  de  segurança 
relacionados com estes  sistemas e  o  teste  da resistência  de  isolamento  da instalação  
elétrica em zonas perigosas;
(iv) a vistoria anual deverá abranger uma inspeção geral da estrutura, das  máquinas e 
equipamentos  mencionados  no  parágrafo  (b)(i),  para  assegurar  que  tenham  sido 
mantidos de acordo com a Regra 11 (a) e que continuem em condições satisfatórias para 
desempenhar a atividade a que se destina o navio;
(v) a inspeção da parte externa do fundo do navio e a vistoria dos itens relacionados com  
ele  e  que  são  inspecionados  no  mesmo momento  deverão  ser  realizadas  de  modo  a  
assegurar  que  estes  itens  continuem  em  condições  satisfatórias  para  desempenhar  a 
atividade a que se destina o navio.

(c) As vistorias intermediárias e anuais e as inspeções da parte externa do fundo do navio  
mencionadas  nos  parágrafos  (a)(iii),  (a)(iv)  e  (a)(v)  deverão  ser  endossadas  no 
Certificado de Segurança da Construção dos Navios de Carga. 

Regra 11

Manutenção das condições após uma vistoria

(a) As condições do navio e dos seus equipamentos deverão ser mantidas de acordo com o  
disposto  nas  presentes  regras,  para  assegurar  que  o  navio  continue,  sob  todos  os  
aspectos, apto para ir para o mar sem oferecer perigo para ele mesmo ou para as pessoas 
a bordo. 

(b) Após ter sido concluída qualquer vistoria realizada no navio com base nas Regras 7,  
8,  9  ou  10,  não  deverá  ser  feita  qualquer  alteração  na  disposição  estrutural,  nas  
máquinas,  nos  equipamentos  ou  nos  outros  itens  abrangidos  pela  vistoria,  sem  a  
aprovação da Administração.

(c) Sempre que um navio sofrer um acidente, ou que for encontrado um defeito que afete a 
segurança do navio ou a eficiência ou a inteireza dos seus equipamentos salva-vidas, ou 
de outros equipamentos, o comandante ou o proprietário do navio deverá informar na 
primeira  oportunidade  à  Administração, ao  vistoriador  designado  ou  à  organização 
reconhecida responsável por emitir o certificado pertinente, que deverá fazer com que 
sejam iniciadas as investigações para verificar se é preciso realizar uma vistoria, como 
exigida pelas Regras 7, 8, 9 ou 10. Se o navio estiver num porto de um outro Estado  
Contratante, o comandante ou o proprietário deverá informar também imediatamente às  
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autoridades competentes do Estado do Porto, e o vistoriador designado ou a organização  
reconhecida deverá verificar se esta informação foi enviada.

SOLAS, Cap. II-1 – Parte C - Regra 26

Generalidades

1 As  máquinas,  caldeiras  e  outros  vasos  de  pressão,  canalizações  e  acessórios 
respectivos, deverão ser adequadamente projetados e construídos para desempenhar o 
serviço para os quais foram intencionados,  e deverão ser  de tal  maneira instalados e  
protegidos que tornem mínima qualquer possibilidade de dano a pessoa a bordo, sendo 
dada a devida atenção a partes móveis, superfícies aquecidas e outros riscos. O projeto  
deverá considerar os materiais utilizados na construção desses equipamentos, o propósito  
para  o  qual  foram previstos,  as  condições  de  trabalho  a  que  serão submetidos  e  as  
condições ambientais a bordo.
...
5 Todas  as  caldeiras,  todos  os  componentes  da  instalação  de  máquinas,  todos  os 
sistemas a vapor, hidráulicos, pneumáticos, outros sistemas e acessórios associados que  
trabalham sob  pressão interna, deverão ser submetidos  a testes apropriados, inclusive  
teste de pressão antes de serem colocados em funcionamento pela primeira vez.

Regra 33

Sistemas de Vapor

1 Toda  canalização de vapor e  cada  acessório a ela  conectado através  dos  quais  
possa  passar  vapor  deverão ser  projetados,  construídos  e  instalados  de  maneira  que  
sejam resistentes ao valor máximo dos esforços de trabalho aos quais possam vir a ser  
submetidos.

2 Deverão ser  providos meios para drenar cada canalização da rede de vapor nas 
quais podem ocorrer a ação de perigosos martelos hidráulicos.

3 Se uma canalização de vapor ou um seu acessório for suscetível de  receber vapor 
proveniente de qualquer fonte, de pressão mais elevada do que aquela para a qual foram 
projetados, deverá ter uma adequada válvula redutora, uma válvula de segurança e um 
manômetro.

Verificou-se que os procedimentos seguidos pelo navio demonstram que as redes de vapor 

são inspecionadas, normalmente, por ocasião das docagens, pois durante a operação do navio a rede 

fica  permanentemente  pressurizada  com  vapor,  não  sendo  viável  a  realização  dos  testes 

hidrostáticos. 

A última docagem do navio ocorreu no período de 18 de fevereiro de 2008 a 27 de julho de 

2008, conforme o contido nos seguintes documentos: 

a) Certificado de Construção de Navio de Carga, emitido em Shanghai, no dia 27 de Julho 

de 2008, pela Sociedade Classificadora do Navio - “KOREAN REGISTER OF SHIPPING” (KRS). 
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Neste documento observa-se que a última inspeção anual foi realizada em Tianjin – China, no dia 

02 de outubro de 2009 (ANEXO VIII);  

b) Relatório de Inspeção de Classe (REPORT ON CLASS SURVEY) nº SHI-S0052-08, 

referente  às  inspeções  realizadas  no  mesmo  período anteriormente  descrito,  quando  docado no 

estaleiro situado na cidade de Jiang Yin – China, pela mesma KRS (ANEXO II); e 

c)  Relatório  de  Inspeção  e  Medição,  realizado  em 05  de  junho  de  2008  no  estaleiro 

“CHENGXI SHIPYARD CO. LTD” (ANEXO III).

Os documentos mencionados comprovam a realização da inspeção intermediária durante a 

docagem, da inspeção contínua de máquinas, da inspeção de docagem, da inspeção de caldeiras e da 

inspeção extraordinária devido à conversão realizada no navio concluída em 27 de julho de 2008, 

conforme  o  registrado  no  Suplemento  do  Certificado  IOPP  (“FORM  A  –  RECORD  OF 

CONSTRUCTION AND EQUIPMENT FOR SHIPS OTHER THAN OIL TANKERS” – ANEXO 

IX), além dos testes das válvulas de segurança das caldeiras e testes hidráulico e de resistência de 

algumas redes de bordo.

Segundo  os  relatos  e  registros  obtidos  a  bordo,  foi  verificado  que  a  maioria  dos 

vazamentos de vapor é oriunda das gaxetas de junção dos flanges das redes e não das soldas de 

união  das  mesmas  e  que  todas  as  pressões  e  temperaturas  são  conferidas  pelos  tripulantes  de 

máquinas  durante  os  quartos  de  serviço.  Após  a  avaria  o  sistema  foi  todo inspecionado  pelos 

maquinistas  de  bordo,  nada  se  encontrando  que  comprometesse  a  estrutura  da  rede  de  vapor, 

situação também observada pelos peritos Inspetores Navais, quando estiveram a bordo do navio e 

encontraram as instalações de máquinas em perfeito estado de funcionamento e o navio em boas 

condições de manutenção e operação, dentro dos padrões exigidos pelas convenções internacionais 

da Organização Marítima Internacional (IMO).

4.0 – TRIPULAÇÃO

A  tripulação  prevista  no  Documento  de  Tripulação  Mínima  de  Segurança  (“SAFE 

MANNING CERTIFICATE” –  ANEXO X), emitido pelo país de Bandeira,  em 28 de julho de 

2008, com vencimento indeterminado era composta por treze tripulantes, assim distribuídos: 

a) um Comandante certificado como Oficial de Náutica de Primeira Classe e Oficial Rádio 

com GMDSS (Regras II/2 e IV/2 do STCW);
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b) um Imediato certificado como Oficial de Náutica de Segunda Classe, Oficial de Quarto 

de Convés e Rádio com GMDSS (Regras II/2, II/1 e IV/2 do STCW);

c) dois oficiais de convés certificados como Oficial de Náutica de Terceira Classe e de 

Quarta  Classe,  respectivamente  (Regra  II/3  do  STCW),  Oficial  de  Quarto  de  Convés 

(Regra II/1 do STCW) e curso de GMDSS (Regra IV/2 do STCW);

d) um Chefe de Máquinas certificado como Oficial de Máquinas de Primeira Classe (Regra 

III/2 do STCW);

e) um Subchefe de Máquinas (Primeiro Oficial de Máquinas) certificado como Oficial de 

Máquinas  de  Segunda Classe  e  Oficial  de Quarto  da  Máquina  (Regra  III/2  e  III/1  do 

STCW);

f) um Segundo Oficial  de Máquinas certificado como Oficial  de Máquinas de Terceira 

Classe e Oficial de Quarto na Máquina (Regras III/3 e III/1 do STCW); 

g) um Terceiro Oficial de Máquinas com certificação de Oficial de Máquinas de Quarta 

Classe e Oficial de Quarto da Máquina (Regras III/3 e III/1 do STCW);

h) três Marinheiros de Convés (Regra II-4 do STCW);

i) um Marinheiro de Máquinas ( Regra III-4 do STCW); e

j) um Chefe de Cozinha marítimo.

Além disso, apresenta o requisito de nove tripulantes com qualificações especiais, sendo 

um com encargo de cuidados médicos (Regra VI/4.2) e oito com proficiência em embarcações de 

salvamento e resgate (Regra VI/2.1), além de exigir que todos os oficiais de convés possuam o 

curso de GMDSS (Regra IV/2 do STCW).

O  navio  não  é  automatizado,  devendo  a  Praça  de  Máquinas  ser  permanentemente 

guarnecida.

Foi verificado que o navio atendia  plenamente ao exigido no Cartão de Tripulação de 

Segurança, quanto à qualificação dos oficiais e praças. Os oficiais  são todos coreanos, além do 

contramestre, condutor e cozinheiro, sendo todos os demais tripulantes filipinos, perfazendo o total 

de 21 tripulantes, bem superior ao exigido pelo referido documento (treze). 
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O idioma de trabalho é o inglês, sendo também usado o coreano. O Comandante, Imediato 

e demais oficiais falam o coreano entre si e o inglês com a tripulação, para transmitir as ordens de 

manobra e em fainas gerais.  O Comandante tinha quatro meses de embarque, o Imediato um mês a 

bordo, os oficiais de convés tinham quatro e oito meses de embarque, respectivamente, o Chefe de 

Máquinas quatro meses, o Subchefe de Máquinas um mês e os demais oficiais de máquinas seis e 

onze meses respectivamente. As praças tinham, na maioria, oito meses embarcadas (contramestre, 

moço  de  convés,  marinheiro  de  máquinas  e  moço  de  máquinas);  sendo  que  dois  marinheiros 

estavam embarcados há cinco meses (um de máquinas), dois estavam com dois meses a bordo e três 

marinheiros tinham um mês embarcado (um de máquinas), além do condutor de máquinas que já 

estava há onze meses no navio.

A rotina de trabalho era normal,  com três quartos de serviço de quatro horas cada,  no 

passadiço  e  na  máquina,  possuindo,  ainda,  pessoal  para  supervisão,  manutenção  e  reparos 

necessários, de modo a garantir a continuidade dos serviços e o devido descanso dos tripulantes, 

mesmo em longas travessias.

5.0 – FATORES CAUSAIS

Segundo o Laudo Pericial elaborado pelos Peritos Inspetores Navais da Marinha do Brasil, 

o fator causal determinante do acidente investigado que vitimou um tripulante de máquinas foi “um 

caso fortuito, ligado à deficiência de projeto dos meios disponíveis para se efetuar uma drenagem 

segura e eficiente do sistema de vapor, permitindo a formação de “martelo hidráulico” na rede de 

vapor para as turbinas das bombas de lastro, durante a realização do aquecimento e drenagem da 

referida  rede,  quando da preparação  da instalação  de vapor  para o  teste  de funcionamento  das 

bombas de lastro.

Essa  formação  perigosa  teria  se  iniciado  na  rede  de  vapor  e  se  prolongado  até  o 

reservatório de drenos (ANEXO I), no momento em que o OQ aliviava a válvula de dreno e não 

percebia o som das batidas provocadas na rede de vapor pelo “martelo hidráulico” em formação, 

devido à presença no local de outras máquinas e motores ruidosos que teriam abafado o som do 

“martelo hidráulico” e, assim, não tivesse tempo e ação para tomar as medidas emergenciais para 

cessar  a  evolução  do  referido  efeito,  quais  sejam:  fechar  rapidamente  as  válvulas  de  vapor  e 

esperar até o som desaparecer para só então reiniciar a drenagem cuidadosamente, conforme os 

procedimentos descritos nas Instruções afixadas na praça de máquinas (ANEXO VI) e constante do 

previsto no plano de gerenciamento de segurança do navio, nos moldes do “ISM Code”.
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Assim, fica evidente que o fator material foi uma causa longínqua, mas fundamental no 

acidente  investigado,  devido  à  localização  inadequada  do  piano  de  válvulas  de  drenos,  a  qual 

compromete a segurança do operador em caso de vazamento de vapor o que, neste caso específico, 

contribuiu para o fato da vítima ter sofrido o impacto direto da descarga de vapor vivo e do dreno 

acumulado no referido reservatório, proveniente da ruptura do fundo do mesmo, ocasionando as 

queimaduras que lhe foram fatais.

Porém,  não  só  o  fator  material,  mas  também  o  fator  operacional foi  um componente 

essencial na evolução próxima dos eventos que foram precursores à ocorrência do acidente fatal, 

haja vista que a Convenção SOLAS, no capítulo II-1, Parte C, Regra 33, parágrafo 2 (ver página 15 

deste  relatório)  alerta  para  a  possibilidade  de  ocorrência  de  perigosos  “martelos  hidráulicos”, 

devendo os sistemas de vapor ser providos de meios para drenar cada canalização da rede de vapor, 

adequadamente. 

Junte-se a tudo isto o fato de que as redes de vapor e cada acessório a ela conectado, 

através dos quais passa vapor, devem ser projetados, construídos e instalados de maneira que sejam 

resistentes ao valor máximo dos esforços de trabalho aos quais possam vir a ser submetidos (Regra 

33, parágrafo 1, do capítulo II-1-C, do SOLAS), não se justificando que, mesmo por uma falha de 

operação,  o  reservatório  de  drenos  tenha  se  rompido.  O  dreno  teria  que  suportar  as  pressões 

máximas que pudessem ocorrer em todas as condições de operação, aliado ao fato apurado de que 

ainda que a pressão de trabalho do sistema estivesse em torno de 7 kg/cm²,  o sistema poderia 

trabalhar normalmente com pressão de até 12 kg/cm².

Observe-se,  ainda,  o  seguinte:  “se uma canalização  de  vapor  ou um seu acessório for 

suscetível de receber vapor proveniente de qualquer fonte, de pressão mais elevada do que aquela 

para  a  qual  foram projetados,  deverá  possuir  uma  adequada  válvula  redutora,  uma  válvula  de 

segurança e um manômetro” (Regra 33, parágrafo 3, do capítulo II-1-C, do SOLAS, apresentada no 

item 2.2 deste relatório). Os Investigadores não detectaram a existência desses equipamentos de 

segurança e monitoramento nessa área da instalação.

E ainda,  o fato dos procedimentos  para verificação,  testes e inspeções dos artefatos de 

vapor serem definidos por cada sociedade classificadora, conforme os critérios por elas adotados e 

não constarem especificamente dos relatórios existentes a bordo,  resta sempre uma dúvida se a 

Sociedade  Classificadora  teria  efetivamente  submetido  o  reservatório  de  drenos  a  testes 

apropriados, inclusive teste de pressão e aprovado a continuidade da operação do navio nos moldes 
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de tudo que foi apresentado no tocante à convenção SOLAS, particularmente as Regras  10 e 11, 

do CAP. I – Parte B e Regra 26, do Cap. II-1 – Parte C, como discriminadas neste relatório.

6.0 - LIÇÕES PRELIMINARES APRENDIDAS E CONCLUSÕES 

Conforme  informações  coletadas  pelos  investigadores  do  acidente,  o  sistema  de  vapor 

operava com pressão menor que 7 kg/cm²,  o que foi  comprovado pelos registros  do Diário de 

Máquinas do dia 09/11/2009 no quarto de 04h00min às 08h00min, podendo porém atingir pressões 

da ordem de 12,5 kg/cm²  durante  o  uso das  bombas  de  lastro.  A pressão máxima  de  trabalho 

admitida  na  rede  de  vapor  é  de  16  kg/cm².  Os  testes  das  redes  de  vapor  são  realizados, 

normalmente,  por  ocasião  das  docagens,  pois  durante  a  operação  do  navio  a  rede  fica 

permanentemente pressurizada com vapor, impedindo a realização dos testes hidrostáticos. 

Os Investigadores do acidente não conseguiram obter informações sobre quem realizou e 

como foi feito o último teste de pressão da rede de vapor, verificando apenas que a última docagem 

ocorreu em julho de 2008. Durante  a  docagem foram realizadas  as inspeções  intermediárias,  a 

inspeção contínua de máquinas, a inspeção de caldeiras e a inspeção extraordinária, além dos testes 

das válvulas de segurança das caldeiras e teste hidráulico e de resistência  de algumas redes de 

bordo.

Verificou-se ainda que a maioria dos vazamentos de vapor é oriunda das gaxetas de junção 

dos flanges das redes e não das soldas de união das mesmas, e que todas as pressões e temperaturas 

são conferidas  pelos  tripulantes  de  máquinas  durante  os  quartos  de serviço.  Após a  avaria  foi 

verificado o sistema e nada foi encontrado que pudesse comprometer a estrutura da rede de vapor, 

sendo a mesma considerada em bom estado de conservação. 

Quanto à operação do sistema de vapor, os investigadores apuraram que a válvula da linha 

de  dreno de  vapor  deve  ser  aberta  lentamente,  até  o  operador  se  certificar  de  que  a  rede  está 

completamente drenada. No entanto, segundo depoimentos, o CHEMAQ suspeita que o OQ tenha 

aberto a válvula de dreno de vapor muito rapidamente,  causando um fluxo de vapor vivo na rede, 

ainda com condensado, e no seu tanque de drenos, com água acumulada, o que teria provocado o 

rompimento da chapa do fundo do reservatório de drenos.

Também  o OQA apresentou versão semelhante para o ocorrido e informou que existem 

instruções  explicativas  do funcionamento  do sistema de vapor afixadas  na antepara  ao lado da 

caldeira  (ANEXO VI),  informando  que o sistema  possui  mecanismos  de alívio  do  excesso  de 
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pressão, os quais são testados e homologados pela Sociedade Classificadora  (ANEXOS II e III). 

Ademais,  não observou nenhuma falha mecânica no sistema, tendo operado o mesmo, por duas 

vezes  na  semana  do  acidente,  concluindo  ser  mais  provável  que  tivesse  havido  uma  falha  de 

operação por parte do OQ, já que as pressões de trabalho do sistema estavam em torno de 7 kg/cm² 

e o sistema poderia trabalhar normalmente com pressão até 12 kg/cm².

Observou ainda,  por ocasião do reparo realizado nos acessórios de vapor avariados,  os 

mesmos  estavam  em  bom  estado  de  conservação,  nada  indicando  que  estivessem  com  a  sua 

resistência estrutural comprometida.

Entretanto, ambas testemunhas não souberam explicar como o OQ, estando embarcado há 

mais de dez meses  como responsável pela operação e manutenção do sistema de vapor, já tendo 

realizado esta manobra diversas vezes e se qualificado como oficial de máquinas há 2 anos, teria 

cometido uma falha de operação ou descuidado de alguma regra básica de segurança que levasse a 

um acidente grave, principalmente considerando que a companhia responsável pela operação do 

navio fornece antes do embarque do tripulante as especificações dos equipamentos e sistemas de 

bordo  e,  ao  embarcar,  o  Chefe  de  Máquinas  mostra  o  funcionamento  de  todos  os  sistemas  e 

equipamentos de máquinas. O tripulante que será substituído pelo recém embarcado passa-lhe todo 

o histórico  das  ocorrências  dos  equipamentos  que irá  operar,  além dos  registros  constantes  no 

Diário de Máquinas.

Dessa forma, tudo leva a crer que a continuidade da manobra de dreno pelo OQ tenha 

acelerado  a  descida  do  martelo  hidráulico  chegando  a  uma  pressão  excessiva,  particularmente 

quando em contato com o condensado acumulado no reservatório de drenos, o que culminou com 

uma vaporização repentina e violenta levando o referido reservatório ao colapso com o rompimento 

do seu fundo. Contudo, não se pode afirmar que tenha havido falha de operação por parte da vítima, 

haja vista a sua formação profissional e experiência como oficial de máquinas, sendo o responsável 

pela operação e manutenção da referida instalação há mais de dez meses.

Na  conversão  sofrida  pelo  navio  em  julho  de  2008  verificou-se  que  as  bombas  de 

transferência de carga de óleo combustível foram modificadas para serem utilizadas como bombas 

de lastro, podendo se conjecturar a respeito dessas alterações realizadas no navio  se não teriam 

comprometido a segurança do sistema de vapor, permitindo a formação involuntária de “martelo 

hidráulico” e o conseqüente rompimento do reservatório de drenos.  Observou-se  também que o 

local onde está instalado o piano de válvulas de dreno não é o mais indicado, pois fica logo abaixo 
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do reservatório  de drenos,  comprometendo a  segurança do operador  em caso de vazamento  de 

vapor, não atendendo ao previsto no SOLAS 74 e seu protocolo de 1978, Cap. II-1 – Parte C - 

Regra 26 (aplicável ao navio, de acordo com a Regra 1 do referido capítulo).

Portanto,  concluiu   a  investigação  que  o  acidente  se  enquadra  como  caso  fortuito, 

relacionado à deficiência de projeto dos meios disponíveis para se efetuar uma drenagem segura e 

eficiente do sistema de vapor, ou por alguma modificação ou adaptação realizada por ocasião da 

alteração efetuada no navio, quando da sua conversão (grandes modificações), no período de 18 de 

fevereiro a 27 de julho de 2008.

O acidente marítimo que vitimou um oficial de máquinas do navio, ocorreu independente 

da vontade dos seus tripulantes, nada se constatando a respeito de uma possível falta de treinamento 

ou  mesmo  um  treinamento  inadequado,  visto  que  todos  os  tripulantes  estavam  devidamente 

habilitados  e  certificados,  possuindo  a  formação  marítima  adequada  que  os  capacitava  para  o 

exercício de suas funções, havendo relatos e registros de adestramento e treinamento adequado nos 

diversos sistemas de bordo, particularmente a vítima que possuía o maior tempo de embarque no 

navio, entre os oficiais, além da sua formação e função exercida, já mencionada anteriormente.

Com vistas a melhor esclarecer as causas precursoras do referido acidente marítimo, foi 

contactada  a Agência  Marítima que representou o navio para se obter  algumas informações  da 

Sociedade Classificadora “KOREAN REGISTER OF SHIPPING” (KRS), que complementassem 

os dados obtidos junto ao navio, sendo apresentado um Rol de Quesitos que foi respondido pelo 

representante regional estabelecido em Buenos Aires-Argentina, e pelo Gerente Geral do Grupo de 

Vistoriadores da Classificadora por meio de correspondências eletrônicas.

A Sociedade Classificadora informou que só assumiu a classificação do navio a partir de 

13 de Dezembro de 2007, não possuindo registros das inspeções anteriores a esta data, quando o 

navio estava sob a supervisão da Sociedade Classificadora “DET NORSKE VERITAS” (DNV). 

Assim, como desde sua construção até dezembro de 2007 o navio esteve sob a classificação da 

DNV, todos os registros das inspeções, durante e após a construção até aquele momento, estariam 

na posse da mesma, tendo a KRS concordado com todas as condições e aprovações anteriores que 

foram feitas pela DNV. 

Em resumo, constataram os investigadores que não existem registros de testes hidrostáticos 

recentes das redes de vapor ou outros testes não destrutivos nas soldas, junções de rede e pontos de 
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fragilidade presumível, pois de acordo com os procedimentos da KRS para testes das redes e vasos 

de vapor (ANEXO XIII), só são feitos testes hidrostáticos nos sistemas de redes durante o período 

de construção (após o término da fabricação e após a instalação a bordo).  Durante as inspeções 

periódicas  é  realizado  um  exame  geral  das  máquinas,  caldeiras,  todos  os  sistemas  de  vapor, 

hidráulico,  pneumático  e  outros  sistemas  associados  e  seus  acessórios,  para  verificação  de  sua 

manutenção adequada e se apresentam alguma não conformidade com o Código de Gerenciamento 

de Segurança (“ISM Code”).

 A menos que a rede tenha sido substituída ou modificada, a KRS não exige qualquer teste 

hidrostático.  Os  registros  só  são  efetuados  para  deficiências  e  reparos  anotados  nas  referidas 

inspeções. Se for encontrado um furo ou avaria na rede é requisitada a substituição da mesma, mas 

as inspeções ordinárias em todas as redes são feitas visualmente, tanto para verificar o estado de 

conservação da mesma, quanto o do seu isolamento, indicando as ações preventivas e corretivas 

necessárias.

A simples troca da rede por uma nova é responsabilidade do navio, sem necessidade de 

aprovação da Classificadora,  bem como o acompanhamento  ordinário  da linha de vapor e  seus 

acessórios. Atenção deve ser dada às junções de redes, curvas e soldas, onde pode ser exigida pela 

Classificadora a realização de testes não destrutivos,  para se assegurar das condições do reparo 

realizado e aprová-lo, podendo ser omitido tal procedimento a critério da Sociedade Classificadora, 

que  deverá  inspecionar  tal  serviço  realizado  a  bordo  (ANEXO XIII).   A Classificadora  pode 

realizar uma inspeção mais detalhada, mas não pode controlar os problemas ordinários e repentinos. 

Também foi  consultada  a  Sociedade  Classificadora  DNV que se  manifestou  por  meio 

eletrônico  (ANEXO XIV),  através  do  seu  representante  no  Brasil.   O  representante  da  DNV 

apresentou respostas similares ao representante da KRS, sendo no entanto mais específico, incisivo 

e  detalhado  nas  suas  respostas,  apresentando  diversos  extratos  das  Regras  da  DNV  que  se 

encontram nos ANEXOS XV a XVIII, os quais apresentam regras e procedimentos mais rígidos e 

completos  que  exigem  o  acompanhamento  dos  testes  realizados  em  caldeiras  a  bordo,  pelo 

vistoriador da Sociedade Classificadora e a aprovação de qualquer reparo realizado, mesmo que em 

viagem, no caso de emergência, devendo ser requisitada a presença do vistoriador no primeiro porto 

seguro ou de escala do navio para acompanhar o reparo definitivo e aprová-lo (ANEXO XVII).

Quanto às vistorias periódicas dos itens de máquinas (redes, válvulas e filtros de vapor), a 

cada  cinco  anos  a  DNV  também  prevê  a  inspeção  visual,  sem  desmontagem,  e  teste  de 
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funcionamento, abertura e, se necessário, verificação da última revisão. Apenas para os trocadores 

de  calor,  evaporadores,  condensadores  e  turbinas  a  vapor,  o  procedimento  é  mais  rigoroso, 

prevendo  a  inspeção  visual  com a  abertura  completa  ou  parcial  do  equipamento,  conforme  o 

vistoriador  ache necessário.  Os testes  de funcionamento  e/ou de pressão deverão ser realizados 

quando considerados necessários e relevantes (ANEXO XVII).

Com  relação  aos  testes  de  aprovação  e  inspeções  periódicas  que  avaliem  os  drenos 

existentes no sistema de vapor e indiquem se são suficientes e atendem plenamente aos requisitos 

de  segurança  previstos  nas  convenções  internacionais,  a  DNV  informou  que  os  arranjos  e 

disposições são avaliados na aprovação do desenho e arranjo do sistema de vapor, portanto na fase 

de construção ou grande modificação do navio. (ANEXO XIV).

Quanto  ao  acompanhamento  das  condições  de  conservação  e  manutenção  das  redes  e 

acessórios de vapor do navio, a DNV informou que o classificador somente verifica a situação dos 

sistemas de vapor, na forma descrita acima, na época das inspeções, pois no dia a dia tal verificação 

é de responsabilidade do navio (ANEXO XVI). 

De tudo o que foi apurado durante a realização desta investigação de segurança marítima 

conclui-se  que  contribuíram  significativamente  para  o  acidente  algumas  condicionantes  da 

instalação, quais sejam:

a) deficiência de projeto dos meios disponíveis para se efetuar uma drenagem segura e 

eficiente do sistema de vapor, por não atenderem ao previsto no  SOLAS 74 e seu protocolo de 

1978, Cap. II-1 – Parte C - Regras 26 e 33, permitindo o colapso de um artefato de vapor que 

trabalhava dentro das condições normais de funcionamento, previstas para o referido equipamento, 

tanto  quanto à  resistência  estrutural,  como também por  sua localização  inadequada  e  quanto  à 

prevenção da ocorrência de perigosos “martelos hidráulicos”;

b) a conversão realizada no navio, no período de fevereiro a julho de 2008, onde se 

observa que as  bombas  de transferência  de carga  de óleo  combustível  foram modificadas  para 

serem utilizadas  como bombas de lastro,  cujas alterações  teriam comprometido a segurança do 

sistema de vapor, permitindo também a formação involuntária de “martelo hidráulico”;

c) a inexistência de um registro detalhado e específico dos testes apropriados, inclusive 

testes de pressão das redes e demais artefatos de vapor, e novos planos de arranjo das modificações 
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realizadas, nos moldes do SOLAS 74 e seu protocolo de 1978, Cap. II-1 – Parte C - Regra 26, 

parágrafo 5, apresentado no item 2.2 do presente Relatório; e 

d) o fato dos procedimentos para verificação, testes e inspeções dos artefatos de vapor 

serem definidos por cada sociedade classificadora, conforme os critérios por elas adotados e não 

constarem especificamente dos relatórios  existentes  a bordo, restando sempre uma dúvida,  se a 

Sociedade  Classificadora  teria  efetivamente  submetido  o  reservatório  de  drenos  a  testes 

apropriados, inclusive teste de pressão e aprovado a continuidade da operação do navio nos moldes 

de tudo o que foi  apresentado,  no tocante  à  convenção SOLAS, particularmente  o contido nas 

Regras  10 e 11, do CAP. I – Parte B e Regra 26, do Cap. II-1 – Parte C, como discriminadas no 

item 2,2 do presente Relatório.

7.0 – RECOMENDAÇÕES

Visando  prevenir  a  ocorrência  de  um  acidente  marítimo  semelhante  no  futuro,  serão 

apresentadas  algumas  sugestões,  advindas  das  conclusões  da  presente  investigação  e  da 

identificação de questões relacionadas à segurança marítima.

Conforme o que foi apurado durante a presente investigação, chegou-se à conclusão que o 

sistema  de  drenagem de  vapor  da  instalação  do  navio  apresentava  deficiências  operacionais  e 

estruturais que denotam uma carência de cuidados com a segurança da vida humana no mar durante 

a concepção do projeto inicial ou mesmo do projeto de conversão, haja vista que foi identificada 

uma localização inadequada das válvulas de dreno de vapor (logo abaixo do reservatório de drenos) 

e uma fragilidade do referido reservatório,  o qual não resistiu à pressão de trabalho normal  do 

sistema, entrando em colapso. Também não se observou a existência de meios adequados para se 

prevenir  a  formação  de  “martelos  hidráulicos” nas  redes  e  artefatos  de  vapor,  tudo  isto   em 

prejuízo do previsto no SOLAS 74 e seu protocolo de 1978, Cap. II-1 – Parte C - Regras 26 e 33.

O fato dos procedimentos  para verificação,  testes,  inspeções e registros das respectivas 

atividades, no tocante aos artefatos de vapor, serem definidos por cada sociedade classificadora, 

conforme os critérios por elas adotados, não constarem especificamente dos relatórios existentes a 

bordo, não permite se comprovar nas auditorias externas e inspeções de “Port State Control” se a 

Sociedade  Classificadora  efetivamente  submeteu  os  referidos  artefatos  a  testes  apropriados, 

inclusive teste de pressão e se a aprovação da continuidade da operação do navio segue realmente 

os  moldes  de  tudo o que foi  apresentado,  no  tocante  à  convenção SOLAS,  particularmente  as 
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Regras  10 e 11, do CAP. I – Parte B e Regra 26, do Cap. II-1 – Parte C, como discriminadas no 

item 2.2 do presente relatório.

No entanto as deficiências apontadas na presente investigação no tocante à instalação de 

máquinas do navio somente poderão ser comprovadas mediante a realização de testes no sistema de 

drenagem em várias situações de funcionamento e carga da rede de vapor e drenagem, e por meio 

de uma análise técnica realizada por engenheiro mecânico especializado nesse tipo de instalação de 

vapor, com o aval da Sociedade Classificadora. 

A própria Convenção SOLAS, no capítulo II-1, Parte C, Regra 33, parágrafo 2, alerta 

para a possibilidade da ocorrência da ação de perigosos “martelos hidráulicos”, devendo os sistemas 

de vapor serem providos de meios para drenar cada canalização da rede de vapor, o que indica a 

necessidade de se realizar uma inspeção técnica criteriosa pela Sociedade Classificadora do navio, 

com o acompanhamento da Administração do País de Bandeira.

Assim,  alguns  procedimentos  para  verificação,  testes  e  inspeções  dos  artefatos  de 

vapor  deveriam  ser  padronizados  pela  IMO  e  não  apenas  definidos  por  cada  sociedade 

classificadora conforme os seus próprios critérios de modo a que se pudesse verificar  o seu 

cumprimento de forma clara e expressa nos documentos entregues ao navio, com etiqueta ou selo 

de qualidade afixados ou marcados nas próprias redes e artefatos de vapor.

Criar-se-ia, assim, um registro específico dos testes e aferições, com base no número de 

horas de operação e não apenas de forma genérica, por ocasião das docagens, inspeções periódicas e 

anuais, realizadas pela Sociedade Classificadora do navio, podendo-se inserir um anexo específico 

para tais registros, adendo aos respectivos certificados de Segurança da Construção e Equipamentos 

para navios cargueiros e Segurança em Geral, para navios de passageiros.

Tais  procedimentos  e  recomendações  também se aplicariam após  a  realização  de  uma 

conversão ou grandes alterações realizadas nos navios, de modo a se evitar que sejam criados novos 

riscos para a segurança dos sistemas originais e modificados, adequando-se como um todo novo e 

integrado,  adaptando-se  e  substituindo-se  todos  os  planos,  diagramas  e  manuais  dos  diversos 

sistemas e equipamentos alterados e também daqueles que possam sofrer interferências, devido à 

nova situação operacional do navio, de modo a que se tornem mínimas qualquer possibilidade de 

dano a pessoa a bordo dos navios mercantes de toda comunidade marítima internacional.
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ANEXOS:

ANEXO I - Diagrama da Rede de Vapor para as Turbinas Acionadoras das Bombas de 

Lastro;

ANEXO II - Relatório de Inspeção de Classe (REPORT ON CLASS SURVEY) nº SHI-

S0052-08, da KRS (ANEXO II);

ANEXO III - Relatório de Inspeção e Medição, emitido em julho de 2008, realizado no 

estaleiro “CHENGXI SHIPYARD CO. LTD”.

ANEXO  IV -  Relatório  da  Inspeção  de  Controle  do  Estado  do  Porto  –  “Port  State 

Control”,  realizada no porto de Fortaleza,  no dia 11/11/2009, pelos Inspetores Navais, 

lotados na CPCE.

ANEXO V - Folha de Características do Navio – “Ship Particulars”.

ANEXO VI - Instruções de Orientação, Procedimentos e Precauções de Segurança para 

Operação dos Sistemas de Vapor e das Caldeiras.

ANEXO VII - Carta Náutica da DHN, nº 21900, em forma de croqui.

ANEXO VIII - Certificado de Construção de Navio de Carga, emitido em Shanghai, no 

dia 27 de Julho de 2008, pela KRS.

ANEXO  IX -  Suplemento  do  Certificado  IOPP  (FORM  A  –  RECORD  OF 

CONSTRUCTION AND EQUIPMENT FOR SHIPS OTHER THAN OIL TANKERS)

ANEXO  X - Documento  de  Tripulação  Mínima  de  Segurança  (“SAFE  MANNING 

CERTIFICATE”), emitido pelo país de Bandeira, em 28 de julho de 2008.

ANEXO  XI –  Primeira  resposta  em  meio  eletrônico  ao  Rol  de  Quesitos  enviado  ao 

representante da Sociedade Classificadora KRS.

ANEXO XII – Segunda resposta  em meio  eletrônico  ao  Rol  de  Quesitos  enviado  ao 

representante da Sociedade Classificadora KRS.

ANEXO XIII - Procedimentos da KRS para testes das redes e vasos de vapor.

28



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)
(Continuação  do Relatório de Investigação de Segurança Marítima do NM SHANGAI CARRIER................................................................)

ANEXO XIV – Resposta em meio eletrônico ao Rol de Quesitos enviado ao representante 

da Sociedade Classificadora DNV.

ANEXO XV – Regras DNV PT 4 CH 6 SEC 5 – Sistemas de Vapor

ANEXO XVI – Regras DNV PT 1 CH 1 SEC 3 – Regras Gerais.

ANEXO XVII – Regras DNV PT 7 CH 1 SEC 1 & 4 – Requisitos para Vistoria.

ANEXO XVIII – Regras DNV PT 7 CH 1 SEC 5 – Vistoria de Caldeira.
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