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I- LISTA DE ABREVIATURAS  

 

- ISAIM - Investigação de Segurança de Acidentes e Incidentes Marítimos 

- OMI - Organização Marítima Internacional 

- CPBA - Capitania dos Portos da Bahia - (Salvador-Bahia) 

- CPCE - Capitania dos Portos do Ceará - (Fortaleza-Ceará) 

- CPSP - Capitania dos Portos de São Paulo - (Santos) 

- BTS - Baía de Todos os Santos , Estado da Bahia 

- MCP - Motor de Combustão Principal 

- IML - Instituto de Medicina Legal 

- P & I - Protection and Indemnity Insurance 

- PSC - Port State Control 

- PR – Estado do Paraná 

- BA – Estado da Bahia 

- CDM – Chefe de Máquinas 
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II- 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 da Bahia 

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 Internacional (OMI), adotado pela Resolução MSC. 255(84).  

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

 

III– SINOPSE  

       O “TRF KASHIMA” saiu do porto de Aratu-BA, em 24/11/2016, onde se encontrava 

atracado em operação de carregamento do produto Acrylo Nitrila e fundeou, após a operação, na 

área V (fundeadouro externo) da baía de Todos os Santos, demarcada pelos pontos de 

coordenadas: a) 13º 00,30' S e 038º 36,60' W; b) 13º 01,50' S e 038º 35,00' W; c) 13º03,90' S e 

038º 36,80' W e d) 13º02,70' S e 038º38,40' W, área essa destinada ao fundeio de navios 

aguardando vaga nos fundeadouros internos da referida baía.  

      O navio fundeou naquela área a fim de aguardar decisão de seus Armadores/Operadores, 

com relação ao seu novo porto de destino, o qual veio a se saber, posteriormente, tratar-se do 

porto de Santos-SP, para o qual demandou, no dia seguinte, 25/11/2016, após o término da 

investigação.  
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     A área, na qual se encontrava o navio fundeado, por se tratar de uma área não abrigada, não é 

recomendável para qualquer atividade que envolva movimentação de carga ou de outro material 

que requeira maiores cuidados, assim como o embarque ou desembarque de pessoas (tripulantes 

ou não), por não oferecer a segurança necessária, em face de o estado do mar no local ser mais 

agitado que no interior da baía, oferecendo risco de acidentes, como o que veio a ocorrer no caso 

investigado. Esta recomendação não está incluída nos regulamentos da Capitania dos Portos da 

Bahía, sendo normalmente citada aos Agentes dos navios que entram no porto. 

       No dia 24/11, cerca das 16:00 horas, dava-se início, a bordo, a uma faina de transferência de 

pesadas chapas de aço do compartimento que fica adjunto à Sala da Máquina do Leme, onde as 

mesmas se encontravam estivadas, para a Oficina do navio, para fim de corte e confecção de 

proteção (guarda-corpo) de um guindaste de bordo. As referidas chapas, em número de onze, 

com espessura de 1 centímetro e dimensões aproximadas de 2,50 x 1,50m, com peso total de, 

aproximadamente, 900 kg, se encontravam peadas com cabos de aço a duas longarinas fixas no 

compartimento e seriam retiradas e levadas uma a uma, daquele local. A fixação das chapas 

consistia em dois cabos de aço, passados horizontalmente por dois setores das referidas chapas, 

sendo um na parte superior e outro na parte inferior das mesmas. A faina seria realizada por três 

tripulantes, sendo dois Oficiais e um Marinheiro do setor de Máquinas e a equipe já se 

encontrava no local para dar-se o início à faina.  

      Conforme as entrevistas com as testemunhas do acidente, ao serem iniciados os trabalhos de 

movimentação das chapas do local, inicialmente o cabo passado na parte superior foi retirado e, 

em seguida, houve o afrouxamento do cabo da parte inferior, para a retirada da primeira chapa. 

Entretanto, esse segundo cabo veio a deslizar mais para baixo e, com o balanço momentâneo do 

navio, causado pelo embate direto do mar sobre o mesmo, todas as placas vieram a tombar, 

abruptamente, de uma só vez, na direção dos tripulantes. Dois dos mesmos, por se encontrarem 

mais à extremidade das chapas, conseguiram se afastar rapidamente da frente das mesmas. 

Porém, um deles que se encontrava mais centralizado, na frente das mesmas, não conseguiu se 

afastar em tempo, vindo a receber todo o peso sobre seu corpo, ferindo-o gravemente, por 

esmagamento. O tripulante atingido, embora tivesse recebido os primeiros socorros necessários e 

imediatos, posteriormente veio a falecer a bordo de uma lancha que o transportava para terra 

(porto de Salvador), de onde seria encaminhado para um hospital.  

 

IV– INFORMAÇÕES GERAIS  
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a) Características da embarcação:  

Nome: “TRF KASHIMA” 

Nº IMO: 9733349 

AB: 12.138 

Tipo: Chemical / Oil tanker 

País e porto de Registro Ilhas Marshall / Majuro 

Nº de registro: 6611 

Estaleiro construtor: Kitanihon Shipbuilding, Co, Ltd 

Ano de construção: 2015 

Local: Hachinohe, Japão 

Material do casco: aço 

Batimento da quilha: 13/04/2015 

Data da entrega: 16/11/2015 

Indicativo de chamada: V7PA8 

Comprimento total: 139,6m 

Deadweight: 20.608.  

Boca: 24,20m 

Pontal: 13,20m 

Arqueação bruta: 12138 

Arqueação Líquida: 6255  

Calado: 10,20m 

Altura máxima: 37,15m 

Capac. tanques de carga: 21879.0 tons 

Propulsão total: 4800 Kw 

MCP:  Nakita Mitsui 

Geradores (3) YANMAR 

Combustível – Fuel Oil e Diesel  

Tripulantes: 22 

 

- Dados do Proprietário/ Armador e Operador: 

Proprietário/Armador – WLR/TRF KZ HOLDING I LLC - Trust Company Complex, Ajeltake 

Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands, MH96960. 

Operador – Anglo-Eastern Shipmanagement (Singapore) Pte. Ltd. - 200, Cantonment Road 

#16-02 Southpoint – Singapore 089763 - SINGAPORE - Nº de Identificação: 1677771, 

conforme Certificado de Gerenciamento de Segurança do navio. 

Sociedade Classificadora e Notação de Classe - “DNV-GL” - Notação: 1A1 Tanker for 

chemicals and oil products BIS Clean COAT-PSPC(B) CSR E0 ESP TMON VCS(2) 
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P&I Clube SKULD – validade: 20/02/2017. 

 

b) Documentos do N/M “TRF KASHIMA”  

- Certificado de Registro, emitido em 20/09/2016, pela Administração (Ilhas Marshall), com 

validade indeterminada; 

 

 

- Certificado de Classe, emitido em 22/03/2016, com validade até 15/11/2020, por DNV-GL; 

- Certificado Internacional de Arqueação, emitido em 05/01/2016, com validade indeterminada, 

por DNV-GL; 

- Minimum Safe Manning Certificate, emitido em 16/11/2015, pela Administração (Ilhas 

Marshall), com validade indeterminada; 

- Document of Compliance (ISM CODE), emitido em 03/09/2015, com validade até 13/09/2020, 

por DNV-GL;  

- Certificado de Gerenciamento de Segurança, emitido em 26/05/2016, com validade até 

10/05/2021, por DNV-GL;  

- Certificado Internacional para Proteção de Navio, emitido em 26/05/2016, com validade até 

10/05/2021, por DNV-GL; 

- Registro Contínuos de Dados, emitido pela Administração, em 09/12/2015; 

- Certificado de Segurança de Construção para Navio de Carga, emitido em 05/01/2016, com 

validade até 15/11/2020, por DNV-GL; 

- Certificado de Segurança de Equipamentos para Navio de Carga, emitido em 05/01/2016, com 

validade até 15/11/2020, por DNV-GL; 

- Certificado de Segurança Rádio para Navio de Carga, emitido em 05/01/2016, com validade até 

15/11/2020; 

- Certificado Internacional de Prevenção da Poluição por Óleo, emitido em 19/08/2016, com 

validade até 15/11/2020, por DNV-GL; e 

- Certificado Internacional de Borda Livre, emitido em 05/01/2016, com validade até 

15/11/2020, por DNV-GL;  

 

Detalhes da Viagem:  

       O Navio procedia do porto de Paranaguá-PR, tendo atracado no porto de Aratu-BA, 

localizado na Baía de Todos os Santos (BTS), em 21/11/2016, onde efetuou o carregamento de 

Acrylo Nitrila. No dia 24/11/2016, suspendeu daquele porto, para fundeio na Área "V" da BTS 

(área externa), para aguardar ordens do Armador/Operador, com relação ao próximo porto a ser 

demandado. No dia 24/11/2016, veio a ocorrer o acidente acima mencionado, com o navio 

fundeado naquela área, culminando com o falecimento de um tripulante. 
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      Com relação à viagem prévia de Paranaguá-PR para Aratu-BA, nenhuma anormalidade foi 

registrada. Quanto a inspeções sofridas pelo navio, consta uma inspeção Port State Control, 

realizada em La Plata, Argentina, em 02/09/2016, sem apresentar deficiências.  

 

 

 

V– DADOS DO LOCAL DO ACIDENTE  

O acidente ocorreu na área de fundeio “V”, do fundeadouro externo da BTS, com o navio 

fundeado na posição de Latitude 13º 00' 52,6” S e Longitude 038º 36',50,6” W, com as seguintes 

condições ambientais: Vento SE/NE com 3 a 4 nós e ocasionalmente 5 nós; ondas de SE/E, 1.0m 

/ 2.0m; céu claro e visibilidade boa.  

 

VI- FATORES HUMANOS E TRIPULAÇÃO 

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

quantidade como em qualificação. 

Nacionalidades / Idades - todos os três tripulantes envolvidos no acidente eram de nacionalidade 

indiana, sendo um com 32 anos de idade, o segundo com 29 e o terceiro com 34 (falecido em 

decorrência do acidente). Toda a tripulação do navio era de nacionalidade indiana e falava o 

mesmo idioma (inglês).  

Tempo de embarque / experiência prévia - os dois primeiros tripulantes acima referidos 

encontravam-se embarcados no navio desde 08/11/2016. Quanto ao terceiro (o falecido), 

encontrava-se embarcado desde 08/08/2016. Todos os tripulantes possuíam experiência prévia, 

decorrente de embarques anteriores. 

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

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

para a tripulação, de modo geral. 

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

consta. 

     Nos registros encontrados a bordo, todos os tripulantes cumprem rotina de trabalho de 08 

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



 
                                                                                              Marinha do Brasil – Diretoria de Portos e Costas   

           Superintendência de Segurança do Tráfego Aquaviário  

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

Relatório de Investigação de Segurança Marítima 

 

- 9 - 

 

horas extras trabalhadas que comprometessem o descanso ou criasse uma condição de fadiga aos 

tripulantes, exceto ao Chefe de Máquinas (CDM), do qual não consta registro de horas extras, 

mas houve excesso de horas de trabalho. 

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

proibição de consumo de álcool e drogas e os  relatórios de testes aleatórios dos tripulantes 

estavam atualizados. Os contratos de trabalhos e os atestados de saúde de todos os tripulantes 

estavam atualizados e sem observações quanto à prescrição médica de uso de medicamentos e/ou 

comportamento mental e emocional. 

Gerenciamento de Segurança - Nada de anormal foi verificado. 

     O Manual de Gerenciamento de Segurança está em uso, incluindo a familiarização para os 

novos tripulantes, e foi divulgado para toda a tripulação. Todos os procedimentos operacionais 

relacionados com a segurança do pessoal, do navio e ambiental, incluindo as listas de verificação 

de treinamentos e exercícios, escritos em língua inglesa, estão atualizados. A língua falada a 

bordo é o inglês e não há problemas de comunicação. Os relatórios das últimas auditorias 

internas e externas, estavam arquivados e disponíveis para verificação; neles não constam 

discrepâncias. Os procedimentos de ações corretivas e de manutenção dos equipamentos estavam 

atualizados e todas as deficiências anotadas possuíam ações tomadas para prontificá-las. 

     O Manual de Proteção do navio também está em uso a bordo, incluindo a familiarização para 

os novos tripulantes, e foi divulgado a toda a tripulação. Todos os arquivos de procedimentos, 

listas de verificação, treinamentos e exercícios, escritos em língua inglesa, estão atualizados.  

 

VII– SEQUÊNCIA DOS ACONTECIMENTOS  

          Conforme explanado anteriormente na Sinopse, o navio, no dia 24/11/2016, encontrava-se 

fundeado na área “V” no fundeadouro externo da Baía de Todos os Santos (BTS), área essa 

destinada a navios aguardando vaga para o fundeadouro interno. No presente caso, o navio, após 

sair do porto de Aratu, localizado no interior da BTS, fundeara para aguardar ordens de seus 

Proprietários / Operadores, com relação ao próximo porto a ser demandado. O local onde se 

encontrava o navio fundeado, por se tratar de uma área externa da BTS, tem o mar obviamente 

mais agitado, não sendo recomendado para as fainas de embarque ou desembarque de pessoal e 

material, bem como a realização de qualquer atividade a bordo que envolva a movimentação de 

materiais pesados, pelo risco de acidentes. Esta recomendação não se encontra nos regulamentos 

da Capitania dos Portos da Bahia e é normalmente divulgada aos Agentes dos navios que entram 
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no porto. Entretanto, naquela situação, dava-se início a bordo a uma faina de transferência de 

material (pesadas chapas de aço), do compartimento localizado ao lado da Sala da Máquina do 

Leme, onde se encontravam estivadas, para a Oficina do navio, para onde seriam levadas, uma a 

uma, para serem cortadas, na confecção de guarda-corpos para o guindaste de bordo. A faina era 

realizada pelo pessoal do Setor de Máquinas, dois Oficiais e um Marinheiro.  

       As referidas chapas, em número de onze, eram espessas e tinham as dimensões aproximadas 

de 1,50m x 2,50m, com o peso total aproximado de 900kg e encontravam-se estivadas, 

verticalmente, com pequena inclinação e peadas a duas longarinas fixas no local, com duas 

fiadas de cabo de aço, passando, horizontalmente, por dois setores das chapas: uma na parte 

superior e a outra na parte inferior.  

     Conforme as entrevistas e documentos escritos das testemunhas, antes de remover as chapas 

de aço foi realizada a reunião de segurança para uma avaliação de risco. Ao ser iniciada a faina, 

retirou-se o cabo de aço da parte superior das chapas e procurou-se, em seguida, afrouxar o cabo 

da parte inferior, para a retirada da primeira chapa. Nesse interim, esse segundo cabo veio a 

deslizar mais para baixo e, com o balanço momentâneo do navio, causado pelo embate do mar 

diretamente no seu costado, vindo todas as placas a virar e cair, de forma abrupta, na direção dos 

tripulantes, que se encontravam à sua frente. Dois dos tripulantes, que se encontravam mais 

próximos das extremidades das chapas, conseguiram se afastar em tempo de não serem atingidos 

pelas mesmas. Entretanto, o terceiro tripulante, que se encontrava mais ao centro das chapas, foi 

atingido e recebeu todo o peso sobre seu corpo, ficando ferido gravemente.  

 

VIII- PROCEDIMENTOS APÓS O ACIDENTE 

     Imediatamente após o acidente, o tripulante atingido recebeu os primeiros socorros, dados por 

pessoal habilitado de bordo, sendo em seguida imobilizado em maca apropriada para que fosse 

transportado por lancha para terra (porto de Salvador), providenciada pelos agentes do navio, de 

onde seguiria para um hospital. Porém, em face da gravidade de seus ferimentos, o tripulante 

veio a falecer ainda a bordo da referida lancha. 

    O mesmo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal (IML), para os procedimentos de 

praxe, onde ficou constatado o seu óbito por “Politraumatismo, Ação Contundente”, conforme 

consta na sua Certidão de Óbito, emitida posteriormente pelo Cartório de Registro Civil das 

Pessoas Naturais, de 15/12/2016. 
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IX- CONSEQUÊNCIAS DO ACIDENTE  

- Danos Pessoais – Sim, com falecimento de um tripulante. 

- Danos ambientais - Não houve. 

- Danos materiais - Apenas pequenas mossas causadas em tonéis vazios estivados no local. 

 

 

X- EXAMES PERICIAIS 

      Foram realizadas entrevistas com os tripulantes que testemunharam o acidente e fotografado 

o local do acidente no N/M “TRF KASHIMA” e obtidas fotos da remoção do tripulante ferido. 

 

Foto 2:  chapas de aço estivadas. 
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Foto 3: local do tombamento das chapas de aço.  

 

Foto 4: local de estivagem das chapas de aço. 
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Foto 5: remoção do tripulante ferido para a lancha  a caminho do hospital. 

 

Foto 6: preparação da descida do tripulante ferido para embarque na lancha. 
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Foto 7: lancha preparada para receber o tripulante ferido. 

XI- ANÁLISE E FATORES CAUSAIS 

      Pela análise feita do acidente, foram constatados os seguintes fatores causais para a sua 

ocorrência:  

- Primeiro lugar, o fato de realizar uma tarefa como a transferência de material pesado de chapas 

de aço dentro do navio, mesmo implantado em um lugar impróprio e não recomendado para tal 

atividade, onde o navio recebe o ataque direto do mar, em se tratando, como já mencionado, de 

uma área exposta à mar; 

- Em segundo lugar, a recomendação de não empreender uma atividade que envolva o 

movimento de materiais pesados não está incluída nos regulamentos existentes da Capitania dos 

Portos da Bahia e não tenha sido comunicada de outra forma ao Comandante do navio; 

- Terceiro lugar, o fato de que aquelas peças pesadas estavam arrumadas, verticalmente, com um 

pequeno ângulo de inclinação, facilitando-as a cair abruptamente quando liberadas de sua 

fixação; e 

- Em quarto lugar, alguns tripulantes  da equipe envolvidos neste trabalho ficaram onde 

poderiam ser atingidos por uma placa em queda, quando os cabos usados para proteger as placas 

foram removidos. 
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XII- LIÇÕES PRELIMINARES APRENDIDAS E CONCLUSÃO 

- Do exposto, pode-se concluir as seguintes lições preliminares: 

- Uma atividade foi realizada que oferece riscos para seus tripulantes em um local e condições 

impróprias, como o evento; 

- As referidas placas de aço pesado foram armazenadas na posição vertical em vez da posição 

horizontal, causando riscos de que as placas caíssem abruptamente quando os cabos utilizados 

para protegê-los foram liberados. 

- Uma reunião de segurança e uma avaliação de risco foram conduzidas pelos oficiais e 

marinheiros envolvidos nesta tarefa antes de iniciar o trabalho conforme exigido pelo Sistema de 

Gerenciamento de Segurança do navio. No entanto, a avaliação de risco não abordou a 

possibilidade de o navio poder rolar inesperadamente enquanto o trabalho estava sendo 

executado. Como resultado, eles não tomaram precauções para evitar acidentes, como o que 

ocorreu. 

XIII - RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA 

1) Para a permanência de navios na Baía de Todos os Santos (BTS) e áreas adjacentes, deve ser 

inserido nos regulamentos existentes da Capitania dos Portos da Bahia instruções especiais sobre 

atividades não recomendadas ou proibidas para serem realizadas nessas áreas. 

2) Procedimentos do Sistema de Gestão de Segurança do Gerenciamento de Navios relativos ao 

planejamento e realização das atividades de armazenamento e movimentação de pesos a bordo, 

em porto ou no mar, visando a integridade da tripulação e a segurança do navio, evitando outros 

acidentes similares do futuro, seja revisado e atualizado com base nas lições aprendidas com este 

acidente. 

(3) Aumentar a conscientização da tripulação sobre os riscos inerentes às atividades que estão 

sendo realizadas a bordo do navio que enviam revisão de gerenciamento e atualizam o 

treinamento de bordo de navio para práticas de trabalho seguras e realizando avaliações de risco 

com base nas lições aprendidas com este acidente 

 

                                           ************************************* 
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ANEXO A – DADOS PARTICULARES DO NM “TRF KASHIMA” 
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ANEXO  B – DECLARAÇÕES: 

DECLARAÇÃO DO 2nd ENGINEER 
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                                     DECLARAÇÃO DO 3nd ENGINEER 
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DECLARAÇÃO DO APOR 
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