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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 Fluvial do Pantanal 
(CFPN) 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).

.

1 – SINOPSE

Naufrágio da Barcaça SILO 99B, bandeira boliviana, ocorrido no dia 29 de junho de 2010, 
por volta das 07:15 horas, na bóia de amarração nº 4, margem esquerda do rio Paraguai, KM 
1515.5,  em  frente  ao  Porto  de  Ladário/MS,  a  jusante  de  Corumbá/MS,  na  posição  de 
coordenadas Latitude 18º59’49,09” S e Longitude 057º36’29,49” W. No momento do naufrágio 
a embarcação estava carregada com aproximadamente 1.600 toneladas de minério de ferro.

Foto 1 – Local do naufrágio da barcaça SILO 99B 
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1.1 – INFORMAÇÕES GERAIS
           

A Empresa Serviço de Navegação da Bacia do Prata S.A., armadora da barcaça, realiza o 
transporte  de cargas a granel (minério de ferro,  farelo de soja e soja),  líquidos  combustíveis 
(nafta  e  óleo  diesel)  e  óleo  de  soja,  ao  longo  da  hidrovia  Paraguai-Paraná  utilizando 
rebocadores/empurradores e barcaças para navegação em comboio.

1.2 - CARACTERÍSTICAS DA BARCAÇA

Nome da embarcação: SILO 99B
Nº de Matrícula: HRB-363
Tipo: BARCAÇA
Porto de registro: LA PAZ - BOLIVIA
Arqueação bruta: 859,30
Arqueação liquida: 658,68
Tonelagem de porte bruto: 1900 ton
Comprimento total: 60,96 m
Boca: 10,67 m
Pontal: 3,66 m
Calado: 3,16 m
Ano de construção: 1981
Proprietário: ALCA BARGE COMPANY S.A.
Propulsão: SEM PROPULSÃO

1.3 – CERTIFICADOS DA BARCAÇA

➢ Certificado de Registro Permanente Normal, Nº. RIBB-SRP-H-RPM-032/10, emitido em 
La Paz em 29/04/2010 e válido até 20/11/2010;

➢ Certificado  de  Seguridad  de  La  Navegacion  para  Embarcaciones  de  La  Hidrovia 
Paraguay-Paraná,  Nº.  BROS BUE-664 SN 2010, emitido  em 30/04/2010 e válido até 
20/11/2010;

➢ Certificado de Arqueo de La Hidrovia Paraguay-Paraná, Nº. BROS BUE-710AR, emitido 
em Buenos Aires em 07/12/2006 e válido até 20/11/2010; e

➢ Certificado  de  Asignacion  de  FrancoBordo  para  Las  Embarcaciones  de  La  Hidrovia 
Paraguay-Paraná,  Nº.  BROS BUE-663 FB 2010, emitido  em 30/04/2010 e válido até 
20/11/2010.

1.4 – CARACTERISTÍCAS DO LOCAL DO ACIDENTE
       

 O naufrágio da Barcaça SILO 99B ocorreu na bóia de amarração Nº 4, a aproximadamente 
trinta (30) metros da margem esquerda do rio Paraguai, no KM 1515,5, em frente ao Porto de 
Ladário/MS, a jusante  de Corumbá/MS, no ponto de coordenadas  Latitude 18º59’49,09” S e 
Longitude 057º36’29,49” W. A profundidade no local era de aproximadamente (6) metros. A 
barcaça encontra-se submersa a 1,00 metro abaixo da lâmina d’água.
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1.5 – CONDIÇÕES AMBIENTAIS
         

No momento do naufrágio as condições meteorológicas eram boas. O tempo estava bom e 
não havia vento. Entretanto, de acordo com o relato do Comandante do R/E IPÊ, embarcação da 
empresa Serviço de Navegação da Bacia do Prata S.A. (SNBP) utilizada para manobrar barcaças 
na  área  portuária,  na  noite  que  antecedeu  o  naufrágio  (noite  do  dia  28  para  29  de  junho) 
ocorreram fortes ventos na região.

1.6 - TRIPULAÇÃO
 

A embarcação não é tripulada. 

2 – SEQUÊNCIA DOS ACONTECIMENTOS
          

No dia 24 de junho de 2010 a barcaça SILO 99B passou por uma inspeção de rotina pelos 
funcionários do SNBP, cuja finalidade era a verificação das condições da embarcação para a 
operação  de  carregamento  de  minério  de  ferro  no  Porto  da  SOBRAMIL.  Nesta  inspeção, 
constatou-se que dois dos doze tanques existentes na embarcação, entre eles, um tanque lateral 
(cóferdan) e o pique tanque de ré estavam com água. O nível da água nesses tanques era de 
aproximadamente 40 cm medidos a partir da face inferior do casco. Os tanques foram esgotados 
e foi constatada a existência de uma trinca de 50 cm de comprimento no espelho de popa acima 
da linha d’água e um furo no tanque lateral (cóferdan). Após a realização dos reparos a barcaça 
SILO 99B foi  liberada para o carregamento,  sendo conduzida pelo  R/E IPÊ ao terminal  da 
SOBRAMIL, onde foi carregada com aproximadamente 1.600 toneladas de minério de ferro.

No dia 25 de junho de 2010, por volta das 00:00 horas a barcaça SILO 99B foi conduzida 
pelo  R/E IPÊ para a bóia de amarração nº 3, onde já se encontravam 5 barcaças amarradas 
aguardando incorporação ao comboio que estava sendo formado para seguir viagem com o R/E 
SÃO PAULO. Ainda no dia 25, como a barcaça SILO 99B não iria mais integrar o comboio do 
R/E SÃO PAULO, a mesma foi conduzida pelo R/E IPÊ até a bóia de amarração nº 4, onde já 
se encontravam as barcaças SILO 92 e C-2. 

No dia 29 de junho, às 07:15 horas um dos funcionários do SNBP ligou para o Gerente 
Operacional da empresa, informando a existência de problemas com a barcaça  SILO 99B. Em 
razão  disso,  o  Gerente  determinou  ao  R/E  IPÊ que  se  encontrava  na  Bolívia  conduzindo 
barcaças vazias para carregamento, que retornasse a Ladário para prestar apoio à barcaça SILO 
99B. O R/E LADÁRIO que também se encontrava em manobras de barcaças entre Ladário e a 
Bolívia chegou primeiro ao local, pouco podendo fazer para impedir o acidente (naufrágio), pois 
a água já estava a 4 cm da braçola do porão de carga da referida barcaça e neste momento os 
cabos  que a amarravam as barcaças SILO 92 e C-2, se romperam fazendo com o que a mesma 
viesse a naufragar a partir da proa.

3 -  PERÍCIA NA EMBARCAÇÃO
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A  inspeção  inicial  dos  peritos  do  Grupo  de  Vistoria,  Inspeção  e  Perícia  (GVI)  da 
Capitania Fluvial do Pantanal ao local do acidente ocorreu no dia 29 de junho por volta das 
10:00  horas.  Na  ocasião  a  embarcação  encontrava-se  totalmente  submersa,  sendo  possível 
somente colher as informações dos funcionários do SNBP e fazer a verificação da documentação 
emitida pela autoridade competente do país de bandeira da embarcação. 

Durante a verificação da documentação, constatou-se que a barcaça SILO 99B não era 
apta para o transporte de minério de ferro cuja densidade é de 2,15 ton/m3. Tal restrição está 
mencionada  no  item  observação  do  Certificado  de  Seguridad  de  La  Navegacion  para 
Embarcaciones de La Hidrovia Paraguay-Paraná, número BROS BUE 664 SN 2010 (Anexo B), 
segundo o qual a barcaça não está apta para o transporte de carga com densidade superior a 1,00 
ton/m3.

Photo 2 – Barcaça SILO 99B totalmente submersa na bóia de amarração nº 4

No  dia  02  de  julho  de  2010  a  empresa  CINCO  MANUTENÇÃO,  REPAROS  E 
CONSTRUÇÃO NAVAL LTDA. (5MR), apresentou à Capitania Fluvial do Pantanal o Plano de 
Reflutuação da embarcação para aprovação do Comando do 6º Distrito Naval. 

A faina de reflutuação foi executada com o apoio de uma embarcação auxiliar, a qual possui 
um guindaste equipado com equipamento para retirada da carga da embarcação naufragada para 
outra barcaça vazia posicionada a contrabordo da embarcação auxiliar. 
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Foto 3 – Embarcação auxiliar com o guindaste no convés e com a barcaça 
que receberia a carga submersa atracada a seu contrabordo

A faina de transferência  da carga submersa da barcaça  SILO 99B para  a  outra  barcaça 
iniciou-se no dia 30 de julho de 2010 às 16:00 horas, sendo concluída no dia 03 de agosto de 
2010 às 18:00 horas, ou seja, a faina foi concluída em 04 dias.

No dia 04 de agosto iniciaram-se as inspeções subaquáticas para verificação das condições 
do porão de carga, instalação de bombas submersíveis nos tanques laterais (cóferdans)/piques e 
vedação  dos  mesmos  para  que  a  água  que  fosse  bombeada  não  retornasse  e  a  embarcação 
obtivesse a reserva de flutuabilidade necessária para que as braçolas do porão de carga ficassem 
acima da linha d’água para permitir  o esgotamento da água e a reflutuação por completo da 
embarcação.

                               Foto 4 – Tampas dos tanques com as mangueiras instaladas para esgotamento
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Foto 5 – Instalação da bomba e fixação da tampa no escotilhão do pique tanque de vante.

O bombeamento dos tanques (cóferdans e piques) foi iniciado no dia 04 de agosto às 16:00 
horas estendendo-se até o final da tarde do dia 05 de agosto de 2010. Neste dia a embarcação já 
estava com todos os tanques (cóferdans e piques) secos e com o convés de borda-livre acima da 
linha d’água, condição esta que permitiu o início do esgotamento do porão de carga. No dia 06 
de agosto às 02:00 horas a barcaça estava completamente reflutuada. 

              Foto 6 – Porão de carga totalmente esgotado e com apenas alguns resíduos de minério de ferro

No dia 11 de agosto de 2010, após a barcaça ser içada na carreira da empresa Serviço de 
Navegação da Bacia do Prata (SNBP)  o GVI da CFPN iniciou a perícia em todos os tanques de 
lastro (cóferdans laterais), pique-tanques, obras vivas (incluindo levantamento de espessura de 
chapeamento por meio de sondagem de ultra-som) e inspeção estrutural de acordo com o padrão 
previsto para Vistoria Inicial para a Emissão de Certificado de Segurança da Navegação regido 
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pelo Regulamento  de Vistorias,  Inspeções e Certificados  de Segurança para Embarcações  de 
Carga Geral e Graneleiras da Hidrovia Paraguai-Paraná, com idade superior a 24 anos  (item 
2.6.3- “medições mínimas de escantilhões em vistorias de renovação”). 

A barcaça SILO 99B possui tanques laterais nº 1, 2, 3, 4 e 5 de bombordo e boreste e pique-
tanques de vante e de ré. Os tanques laterais funcionam como reserva de flutuabilidade para a 
embarcação, estando separados longitudinalmente entre si por anteparas transversais. Considera-
se  então  estes  tanques  laterais  como  espaços  vazios  (cóferdans),  interligando  as  laterais  da 
barcaça com o duplo fundo.

O propósito da perícia foi o de apurar a causa determinante do naufrágio da barcaça.
Durante as inspeções visuais no interior dos tanques laterais e dos piques, foram constatados 

diversos  pontos  nas  estruturas  e  nos  reforços  estruturais  com  elevado  nível  de  corrosão  e 
desfolhamentos,  em  especial  nas  regiões  localizadas  abaixo  da  linha  de  calado  carregado 
(aproximadamente 9 pés), em virtude de não serem protegidos da corrosão por qualquer esquema 
usual de pintura para embarcações fluviais.

                                                       Foto 7 – Desfolhamento no chapeamento do costado

                   Foto 8 – Corrosão e desfolhamento nos reforços estruturais (borboletas)
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O  chapeamento  das  anteparas  transversais  estanques  que  separam  os  tanques  laterais 
(cóferdans) nº 1, 2, 3, 4, e 5 tanto por bombordo quanto por boreste encontravam-se, em geral, 
em bom estado de conservação, sendo que, nos cóferdans nº 1, 2 e 3  por boreste e no nº 2 por 
bombordo foram verificados furos nas anteparas.

                    Foto 9 – Furo na antepara do tanque nº 1 de boreste vedado com uma pequena cunha de madeira

                                         Foto 10 - Furo na antepara do tanque nº 2 por bombordo

Ao longo de todo chapeamento do fundo e do costado foram verificados diversos furos e 
reparos realizados com emprego de caixões de cimento, cunhas de madeira com trapo, massa 
epóxi (tubolit) e bacalhaus (chapas de aço sobrepostas).
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                                            Foto 11 – Furo no costado vedado com massa epóxi

                                           Foto 12 – Furo vedado com uma pequena cunha

                                           Fotos 13 a) e  b) – Reparos com caixão de cimento

Foi verificado que algumas das tampas dos escotilhões que dão acesso aos interiores dos 
tanques (cóferdans e piques) encontravam-se com as borrachas de vedação (estanqueamento à 
água)  danificadas  e  com  nível  elevado  de  corrosão,  comprometendo  significativamente  a 
estanqueidade destes compartimentos (tanques). 
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                          Foto 14 – Tampa do escotilhão com nível elevado de corrosão e borracha danificada

Além da inspeção visual na parte estrutural e nos chapeamentos do casco, do porão de carga 
e das anteparas, foi realizado o levantamento da espessura do chapeamento do casco por meio de 
sondagem de ultra-som utilizando-se dos procedimentos previstos no item 2.6.3 -  “Medições 
Mínimas de Escantilhões em Vistoria de Renovação” do Acordo da Hidrovia Paraguai-
Paraná “Idade (I) do Navio (anos) 23 < I < = 29 dois anéis; zona de flutuação” e “desgaste 
máximo  admissível  da  espessura  mínima  regulamentar  em  uma  superfície  considerável  do 
chapeamento, ou de almas reforços longitudinais”:

Para t < =11,5 mm Desgaste máximo = 1,5 mm
Para t > 11,5 mm Desgaste máximo = 0,09 t + 0,45 (máximo 3 mm)

Onde  t =  espessura  de  chapa/alma  de  reforço,  em  milímetros,  estabelecido  na  norma 
utilizada para a construção da embarcação.

Desgaste máximo admissível da espessura mínima regulamentar,  em uma zona reduzida, 
30% de t ”, também os critérios previstos como parâmetros de vistoria geral e particular com 
sondagem de estrutura para embarcações com idade superior a 18 anos no item 2.8.2 – “Extensão 
da vistoria de renovação” do Acordo da Hidrovia Paraguai-Paraná”.

Estabeleceu-se um comprimento característico “Lvistoria” de 25.000 mm (25 metros) tomados 
de meio navio para vante e para ré estabelecendo uma região para amostragem de espessura de 
chapeamento de comprimento total de 50.000,00 mm (50 metros) e a partir daí foi observado o 
procedimento a seguir descrito:

Inicialmente no costado por bombordo e boreste foram estabelecidas malhas de pontos para 
sondagem, espaçadas a razão de 100 mm (0,1 metro) do fundo para a primeira fileira.  A segunda 
fileira espaçada a 500 mm (0,5 metros) da primeira e as demais espaçadas a 1.000 mm (1 metro) 
e os espaçamentos entre as colunas de 2.000 mm (2 metros), gerando uma malha composta por 
92 pontos de medição no costado por bombordo e 98 pontos no costado por boreste.
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              Foto 15 – Malha de pontos para sondagem de ultra-som no costado a bombordo

Foi observada a mesma precaução no estabelecimento de uma malha de pontos de sondagem 
no fundo da embarcação.  Deve-se ressaltar  que o critério  estabelecido e utilizado na vistoria 
também está de acordo com o previsto no Capitulo 8 – EXECUÇÃO DE VISTORIAS “Casos 
especiais  relacionados ao CSN” item 3,  subitem III da  NORMAM-02/DPC (Normas da 
Autoridade Marítima Brasileira para Embarcações Empregadas na Navegação Interior) 
que determina a inspeção por ultra-som em no mínimo 05 (cinco) pontos de medição por chapa. 

No fundo da embarcação adotou-se o critério de tomar pontos afastados do costado de 200 
mm (0,2 metro) e uma segunda linha espaçada a 1.500 mm (1,5 metros) da primeira, fornecendo 
uma quantidade de 90 pontos.

No porão de carga foram obtidos 21 pontos tomados nos chapeamentos do fundo e de ambos 
os bordos. 

Os valores de espessura foram obtidos após o tratamento da superfície da chapa no ponto de 
medição desejado com uma lixadeira para a retirada de oxidação, através de medição utilizando 
aparelho de ultra-som operado por vistoriadores do GVI da CFPN.

Tomando-se como referência os valores declarados de espessura de chapa constantes nos 
Planos da embarcação apresentados pelo Armador temos:
 

✔ Espessura declarada no costado (ecostado) = 7,9 mm;
✔ Espessura declarada no fundo (efundo) = 7,9 mm;
✔ Espessura declarada no fundo do porão de carga (eporão de carga) = 12,7 mm; e
✔ Espessura declarada nas laterais do porão de carga (elaterais do porão de carga) = 9,50 mm.

        
Observou-se  na  comparação  dos  resultados  obtidos  na  sondagem  com  os  valores  de 

espessura de chapeamento declarados nos planos apresentados que:

✔ A espessura medida no chapeamento do costado apresentou reduções de até 53,40% 
(máximo valor observado) e redução média de espessura de chapeamento de 5,28%;
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✔ A espessura medida no chapeamento do fundo apresentou reduções de até 47,10% e 
redução média de espessura de 16,92%; e

✔ A espessura medida no chapeamento do porão de carga apresentou reduções de até 
16,84%.

Os valores de redução de espessura observados no chapeamento da barcaça SILO 99B em 
alguns pontos excederam os valores admissíveis  de redução de espessura previstos nos itens 
2.6.3-  “Medições  Mínimas  de Escantilhões  em  Vistoria  de  Renovação”  do  Acordo  da 
Hidrovia Paraguai-Paraná e  2.8.2 –  “Extensão da vistoria de renovação” do Acordo da 
Hidrovia Paraguai-Paraná. Durante inspeção visual realizada concomitante com a sondagem 
do chapeamento foi verificado que a embarcação não utiliza esquema de pintura para proteção 
das  chapas  e  também não  foi  observado  o  uso  de  proteção  catódica  da  estrutura.  Notou-se 
também vários pontos com nível elevado de corrosão do chapeamento além da existência de 
furos e trincas ao longo de todo o casco.

4 – FATORES CAUSAIS  

Vários fatores contribuíram para determinar o naufrágio da embarcação. Mencionaremos a 
seguir os principais.

O primeiro fator foi o embarque de carga com densidade superior aquela estabelecida no 
CSN.  O  CSN  limitava  a  densidade  da  carga  até  1,00  ton/m3.   No momento  do  acidente  a 
embarcação estava carregada com 1.600 toneladas de minério de ferro cuja densidade é de 2,15 
ton/m3.

O segundo fator foi à existência de vários tipos de reparos emergenciais realizados através 
de pequenas cunhas de madeiras com trapos, caixões de cimento e massa epóxi (tubolit), furos e 
pontos de redução de espessura no chapeamento que excediam os valores admissíveis de redução 
do chapeamento desse tipo de embarcação.

O terceiro  fator  foi  a  falta  de esquema de pintura  contra  corrosão ou proteção  catódica 
(sistema anti-corrosivo) dos elementos estruturais, tanques, chapeamentos de costado e de fundo. 

O quarto fator foi à embarcação não ter de forma permanente uma pessoa responsável pela 
sua segurança, designada pelo armador conforme determina o Protocolo Adicional ao Acordo de 
Transporte Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná, Normas de Segurança Relativas aos Portos, 
Regime de Estadia no Porto ou Locais de Atracação, Capítulo I, artigo 64, segundo o qual, “toda 
embarcação ou comboio, independentemente de sua carga, deverá ter de forma permanente  
uma pessoa responsável pela sua segurança, designada pelo armador” .

Como a embarcação não sofreu uma ruptura estrutural, bem como o diâmetro dos furos e o 
tamanho  de  algumas  trincas  verificadas  no  chapeamento  não  determinariam  um  naufrágio 
possível  de ocorrer  em curto espaço de tempo,  a  existência  de uma pessoa  que pudesse  ter 
verificado  o  início  do  alagamento  dos  cóferdans  ou,  por  exemplo,  uma  alteração  de  banda, 
permitiriam  a  adoção  de  medidas  emergenciais  que  se  faziam  necessárias  para  conter  o 
alagamento e, por fim, o próprio naufrágio. 
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Foi constatado por meio de declarações de pessoas que participaram das primeiras tentativas 
de  impedir  o  naufrágio  que não  havia  uma pessoa  responsável  pela  segurança  das  barcaças 
amarradas às bóias 3 e 4, designada pelo armador. De acordo com estas declarações o R/E IPÊ 
era  o  empurrador  designado por  zelar  pela  segurança  dos  comboios  da  empresa,  entretanto, 
verificou-se que essa vigilância não é permanente haja vista que nos deslocamentos do referido 
rebocador para a Bolívia os comboios ficam sem qualquer tipo de vigilância. Ademais, a simples 
presença  do  empurrador  na  área  onde  está  amarrado  o  comboio  sem que  alguém verifique 
efetivamente a sua segurança em períodos regulares, apenas permite a adoção de medidas após o 
fato consumado.

5 – CONSEQUÊNCIAS DO ACIDENTE

5.1 – DANOS AO PESSOAL
         Não houve.

5.2 – DANOS MATERIAIS
  Não houve danos à embarcação decorrente do naufrágio. A carga que estava a bordo foi 

totalmente recuperada.

5.3 - POLUIÇÃO 
 Não houve registro de poluição relacionada ao acidente. 

6 – CONCLUSÕES

Analisando os dados obtidos durante a perícia realizada na embarcação, concluí-se que o 
acidente ocorreu devido à combinação dos seguintes fatores:

a) A deficiência na manutenção da embarcação, haja vista a inexistência de esquema de 
pintura contra corrosão o que provocou a redução da espessura do chapeamento, principalmente 
nas obras vivas;

b) O elevado número  de reparos  provisórios com o emprego de pequenas  cunhas de 
madeiras com trapos, caixões de cimento e massa epóxi (tubolit) em detrimento da realização de 
reparo permanente em estaleiro;

c) O carregamento de carga para qual a embarcação não estava apta a transportar; e

d) A falta de uma pessoa responsável pela segurança da embarcação enquanto esta estava 
amarrada à bóia. 

 
        A  combinação  desses  fatores  enquanto  a  embarcação  estava  amarrada  à  bóia  foi 
determinante para o desfecho do naufrágio. Em face dessa constatação é possível afirmar que a 
barcaça  SILO  99-B foi  lentamente  perdendo  a  sua  reserva  de  flutuabilidade  após  o 
desprendimento de alguns tamponamentos provisórios, decorrentes da pressão externa exercida 
pela massa líquida o que permitiu o embarque de água nos cóferdans através dos furos e trincas. 
Nestas condições e sem ninguém para adotar medidas de contenção do alagamento, bem como 
tendo em conta que segundo alguns relatos, na noite que antecedeu o acidente (noite do dia 28 
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para 29 de junho de 2010) ocorreram fortes ventos na região, contribuindo para a formação de 
ondas e o conseqüente embarque de água no porão de carga da embarcação que já estava com a 
borda  livre  comprometida  em  razão  do  peso  da  água  embarcada  nos  cóferdans  a  barcaça 
finalmente naufragou.

       Em relação aos fatores mencionados em a) e b) há que se indagar  o papel da Sociedade 
Classificadora  neste  caso.  Como  é  possível  que  uma  embarcação  em  adiantado  estágio  de 
corrosão como é o caso da barcaça SILO 99-B, classificada pela Bolivian Register of Shipping 
S.A., estivesse em classe e seus certificados estivessem válidos na data do acidente?

Outros naufrágios ocorridos na área portuária de Ladário-MS ao longo dos últimos anos 
com embarcações classificadas pela mesma classificadora indicam que os certificados por ela 
emitidos não espelham as reais condições de segurança das respectivas embarcações. 

Voltando à barcaça SILO 99-B a situação é ainda mais grave, haja vista que a menos de 
dois meses do acidente foram emitidos novos Certificados de Segurança da Navegação e Borda-
Livre  válidos  até  20/11/2010.  O  acidente  ocorreu  no  dia  29/06/10.  Os  certificados  foram 
emitidos em 30/04/10. Portanto, dois meses antes do acidente. É muito provável que a emissão 
desses certificados tenha sido motivada pela baixa de bandeira da embarcação do Paraguai para a 
Bolívia  ocorrida recentemente,  sem que provavelmente tenha sido, ao menos,  vistoriada pela 
classificadora. 

6.1 – CONCLUSÕES DO REGISTRO INTERNACIONAL BOLIVIANO DE BUQUES 
(RIBB)

Em cumprimento ao disposto no Capítulo 13 do Código de Investigação de Acidentes da 
IMO, a minuta deste Relatório foi encaminhada, pela Diretoria de Portos e Costas, ao Registro 
Internacional  Boliviano  de  Buques  -  RIBB  (Autoridade  Marítima  da  Bolívia,  Estado 
substancialmente interessado) para que fossem apresentados os comentários pertinentes antes da 
divulgação da versão definitiva à OMI.

O RIBB chegou à conclusão que um dos aspectos relevantes para a ocorrência do acidente 
foi o fato de que a barcaça SILO-99B realizou o carregamento do mineral infringindo claramente 
as restrições estabelecidas no seu Certificado de Segurança da Navegação,  em conformidade 
com o artigo 1.3.2 do Regulamento de Vistorias,  Inspeções e Certificado de Segurança para 
embarcações da hidrovia.

7 - RECOMENDAÇÕES
        

a) A fim de evitar que os armadores/agentes somente adotem medidas para salvaguardar as 
barcaças  amarradas  às  bóias após  o fato  consumado,  recomenda-se que aquelas  barcaças  ou 
comboios  que  estão  na  bóia  sem  o  respectivo  Rebocador/Empurrador,  tenham  de  forma 
permanente uma pessoa responsável pela segurança dessas embarcações.

b) Considerando o que ficou evidenciado neste acidente e outros semelhantes já ocorridos na 
região, bem como pelo fato concreto de que grande parte das barcaças que navegam na Hidrovia 
Paraguai-Paraná são “sucatas americanas” e que navegam segundo a idéia de que vida útil de 
uma embarcação é aquela  que compreende a sua compra nos EUA até o seu naufrágio com 
impossibilidade  de reflutuação,  sugere-se,  a  fim de resguardar  a segurança  da navegação no 
trecho brasileiro do Rio Paraguai a implantação com a urgência que o caso requer da exigência 
de Vistoria de Condição para barcaças com idade igual ou superior a 18 anos, que demandem 
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porto nacional, independentemente de sua bandeira ou do porte para carregamento de granéis 
sólidos de peso específico maior ou igual a 1,78 t/m3, tais como minério de ferro, ferro gusa e 
manganês,  realizada por Sociedades Classificadoras autorizadas a atuar em nome do governo 
brasileiro, diferente da que mantém a barcaça  em classe, procedimento este semelhante aquele 
previsto no Capítulo 2 - VISTORIA DE CONDIÇÃO EM NAVIOS GRANELEIROS, item 
0202 da NORMAM-04/DPC.

Lista de Anexos 

ANEXO A  - Plano de Arranjo Estrutural
ANEXO B  - Certificado de Segurança da Navegação
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ANEXO A
Plano de Arranjo Estrutural
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ANEXO B
Certificado de Segurança da Navegação
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