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SINOPSE    

Naufrágio do Rebocador TWB MARINER I ocorrido cerca de 08:30 P do dia 06 de outubro de 
2009, na área de fundeio nº 6 do Porto de Paranaguá (carta DHN 1822), na posição de Latitude 
250  29,45’ S e Longitude 0480  29,35’ W, durante o abastecimento de combustível (bunker) do 
Navio ATLANTIC MUSE, pela Barcaça TWB I.

INFORMAÇÕES GERAIS

A Empresa LM  Serviços Técnicos  S.A. realiza abastecimento de navios surtos no Porto de 
Paranaguá  por  intermédio  de  barcaças  sem  propulsão  que  são  manobradas  por  meio  de 
rebocadores/empurradores desde o ponto de carregamento, no cais da Transpetro até a área de 
abastecimento.
Para  cumprimento  do  ciclo  completo,  compreendendo  o  carregamento  da  barcaça,  seu 
deslocamento até a área de abastecimento, transferência de combustível para o navio e regresso 
para a área de manutenção da empresa, são despendidas em média cerca de oito (8) a dez (10) 
horas  conforme  declaração  do  Encarregado  da  Programação  de  abastecimento  ou  cerca  de 
dezesseis (16) horas, declaradas pelo Mestre Paulo Roberto da Silva.
Conforme  depoimentos  dos  funcionários  da  empresa  e  tripulantes  das  embarcações,  são 
realizados normalmente quatro a cinco carregamentos em um período normal de setenta e duas 
(72) horas de trabalho.

CARACTERÍSTICAS DO REBOCADOR / EMPURRADOR

Nome da embarcação: TWB MARINER I
Número de inscrição  : 421-146547-3
Tipo                            : REBOCADOR / EMPURRADOR
Porto de registro         : PARANAGUÁ
Arqueação Bruta         : 30 
Arqueação liquida       : 9
Tonelagem porte bruto: 17,5 t
Comprimento total      : 14,90 m
Boca                            : 4,40 m
Pontal                          : 2,00 m
Calado leve                 : 1,40 m
Calado carregado        : 1,60 m
Construtor / nº casco   : FRESH WATER EXP. COM. SERVS. Ltda.
Batimento de quilha
Ano de construção      : 2001
Proprietário                 : TWB S/A CONSTRUÇÃO NAVAL/SERVIÇOS E    
                                      TRANSPORTE MARÍTIMOS
Máquinas                    : 1 MCP  e  1 MCA
Potência do MCP        : 725 HP
Tipo de combustível   : ÓLEO DIESEL
C. de armazenamento : 17,29 m3 

Tripulantes                  : 5 (mar aberto) / 3 (navegação interior)

Certificados do Rebocador/Empurrador

Certificado Emissão Validade Vistoria Anual 
Segurança de Navegação 19/10/2006 11/10/2011 02/07/2009
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Arqueação Nacional 16/10/2001 ******* *******
C T S (navegação interior) 26/10/2001 ******* *******
C T S (mar aberto) 20/12/2001 ******* *******
Tit. Insc. de Embarcação 24/07/2007 5 anos *******
Comp. Ag. Magnética 01/10/2009 01/10/2010 *******
Licença de Estação Rádio 08/12/2003 30/10/2013 *******
Seguro DPEM 20/07/2009 20/07/2010 *******
Inspeção Reb. -Transpetro 06/08/2009 06/11/2009 *******

No período compreendido entre os dias 14 de maio de 2009 a 03 de julho de 2009, a embarcação 
esteve docada no Estaleiro Naval São Miguel para execução de reparos estruturais, de mecânica 
e de equipamentos elétricos.

CARACTERÍSTICAS DA BARCAÇA

Nome da embarcação        : TWB I
Nº de inscrição                   : 381-03175759-4
Tipo                                    : BALSA TANQUE
Porto de registro                 : PARANAGUÁ
Arqueação bruta                 : 855
Arqueação liquida              : 401
Tonelagem de porte bruto  : 1315,51 t
Comprimento total             : 59,50 m
Boca                                   : 11,70 m
Pontal                                 : 3,62 m
Calado                                : 3,10 m
Construtor  /nº do casco     : PREMOLNAVI – INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO 
                                             NAVAL
Ano de construção             : 1980 / 2000 (alteração)
Proprietário                        : TWB S/A CONSTRUÇÃO NAVAL/SERVIÇOS E    
                                             TRANSPORTE MARÍTIMOS
Propulsão                           : SEM PROPULSÃO
Tripulantes                         : 3

Certificados da Barcaça

Certificado Emissão Validade Vistoria Anual 
Segurança de Navegação 13/02/2008 18/12/2014 11/03/2009
Arqueação Nacional 11/12/2007 ******* *******
Borda Livre 11/12/2007 06/11/2012 06/08/2008
Classificação Casco / 

Estrutura
13/02/2008 18/12/2010 11/03/2009

C T S (nav. interior) 02/01/2001 ******** *******
Decl. Conf. Transp. Petrol. 08/12/2008 01/12/2009 *******
Registro 14/08/2007 ******** *******
Seguro DPEM 15/06/2009 15/06/2010 *******
Aprovação Operacional 

-Transpetro
09/07/2009 03/07/2010 *******
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Todos os certificados encontram-se com as inspeções periódicas atualizadas e dentro de seus 
prazos de validade.

CARACTERÍSTICAS DO NAVIO

Nome do navio                   : ATLANTIC MUSE
Nº IMO                               : 9374301
Tipo                                     : CRUDE/PRODUCT/CHEMICAL TANKER
Porto de registro                  : HONG KONG
Bandeira                              : HONG KONG
Arqueação Bruta                 : 29733
Arqueação liquida               : 13661
Tonelagem de porte bruto   : 44999 t
Comprimento total              : 183 m
Boca                                    : 32,2 m
Pontal                                  : 19,10 m
Calado                                 : 11,91 m
Ano de construção              : 2008
Proprietário                         : HEROIC HYDRA INC. 
Propulsão                            : MOTOR DIESEL
Potência Propulsora            : 9480 KW    

CARACTERISTÍCAS DO LOCAL DO ACIDENTE

O naufrágio do Rebocador Mariner I ocorreu na área de fundeio Nº 6 destinada ao abastecimento 
de navios que demandam o Porto de Paranaguá, no ponto de coordenadas Latitude 250 29,45’ S e 
Longitude 0480  29,35’ W, com profundidade de cerca de dezoito (18) metros, afastado cerca de 
seiscentas (600) jardas ao norte da margem direita do canal de acesso ao porto. 
Os dados acima foram retirados da Carta Náutica Nº 1822 “Porto de Paranaguá e Antonina”, 
trecho com a posição do naufrágio reproduzido na figura a seguir.
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CONDIÇÕES AMBIENTAIS

No momento do acidente as condições meteorológicas vigentes na área da Baía de Paranaguá 
eram de vento com intensidade variando entre 2 a 4 m/seg com rajadas chegando à cerca de 
10m/seg conforme dados da Estação meteorológica da Ilha do Mel/INMET.
A maré era de vazante com corrente de maré estimada entre 3 a 4 nós na direção E, sentido da 
saída da barra de Paranaguá, a preamar no dia 06 de outubro ocorreu às 05:24 horas e a baixamar 
às 09:54 horas, de acordo com a Tabua de Marés para o mês de outubro, editada pela Diretoria 
de Hidrografia e Navegação (DHN), apresentada a seguir.

TRIPULAÇÃO

A tripulação do Rebocador Mariner I era composta por 03 (três) aquaviários: 01 (um) Mestre, 01 
(um) Marinheiro de Máquinas e 01 (um) Marinheiro de Convés. 
Tal tripulação atende ao prescrito no Cartão de Tripulação de Segurança da embarcação, para 
navegação Interior de Porto, emitido em 26 de outubro de 2001, pela Capitania dos Portos de 
São Paulo, conforme abaixo descrito:

Função Regra STCW 78/95 Categoria Nível Quantidade
Comandante II/4 MOC 3 01
Marinheiro Aux. de 
Convés

---- MAC 2 01

Chefe de Máquinas III/4 MNM 4 01
TOTAL ---- ---- ---- 03
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A tripulação da Barcaça TWB I era composta por 03 (três) aquáviarios:  02 (dois) Moços de 
Convés e 01 (um)  Marinheiro Auxiliar de Máquinas.
Tal tripulação atende ao prescrito no Cartão de Tripulação de Segurança da embarcação, emitido 
em 02 de janeiro de 2001, pela Capitania dos Portos do Paraná, conforme abaixo descrito:

Função Regra STCW 78/95 Categoria Nível Quantidade
Moço de Convés II/4 MOC 3 02
Marinheiro Aux. de 
Máquinas

---- MAC 2 01

TOTAL ---- ---- ---- 03
                                                                                                                         
O Rebocador TWB I possui Cartão de Tripulação de Segurança para navegação interior e mar 
aberto conforme estabelecido nas NORMAM - 02/DPC e NORMAM - 01/DPC.
A Barcaça TWB I possui Cartão de Tripulação de Segurança para navegação interior conforme 
estabelecido na NORMAM - 02/DPC.

O idioma de trabalho a bordo do rebocador  e da barcaça é o português,  sendo o idioma de 
trabalho com o navio a ser abastecido necessariamente o inglês.
A rotina de trabalho dos tripulantes da barcaça e rebocador é de 48 horas (dois dias) de trabalho, 
48 horas  (dois  dias)  de  folga,  72 horas  (três  dias)  de trabalho,  coincidentes  com o final  de 
semana, e na semana subseqüente folga de 48 horas (dois dias), 48 horas (dois dias) de trabalho, 
seguido  de  72  horas  (três  dias)  de  folga,  coincidentes  com  o  final  de  semana,  conforme 
depoimento  do  encarregado  da  programação  dos  abastecimentos  de  navios  da  Empresa  LM 
Serviços Técnicos Especializados S.A.

Com relação aos períodos de descanso, em um mesmo turno de trabalho de cada equipe, este fica 
a cargo do responsável pela supervisão dos trabalhos, que no caso é o Mestre do Rebocador; 
normalmente os marinheiros cumprem escalas de quatro (4) horas de trabalho por quatro (4) 
horas  de  descanso  e  o  mestre  (supervisor)  cumpre  horário  de  descanso  condicionado  ao 
desenrolar das operações.

O Mestre do rebocador declara conhecer a embarcação a cerca de oito (8) anos, e que trabalha na 
empresa  há  vinte  e  cinco  (25)  anos  e  os  demais  tripulantes,  tanto  do  rebocador  quanto  da 
barcaça,  trabalham  na  empresa  há  pelo  menos  dois  (2)  anos,  sendo  que  recebem 
adestramento/treinamento  adequado  e  possuem experiência  suficiente  para  o  desempenho  de 
suas funções.

SEQUÊNCIA DOS ACONTECIMENTOS

A Barcaça TWB I foi carregada na Terminal da Transpetro no dia 05 de outubro de 2009, para 
abastecimento do Navio Atlantic Muse na manhã seguinte. Cerca de 04:00 horas do dia 06 de 
outubro o conjunto Barcaça TWB I/Rebocador Mariner I desatracou do terminal, atracando cerca 
de  05:30  horas  a  contrabordo,  por  boreste  do  N/M  Atlantic  Muse,  fundeado  na  Baía  de 
Paranaguá na posição de Latitude 25º29,4’ S e Longitude 048º29,3’ W. O rebocador/empurrador 
encontrava-se amarrado a contrabordo da barcaça por meio de duas espias de proa, sendo uma de 
lançante e outra espringue, e um espringue de popa, conforme esquema da fig. 1.

Nesta  ocasião  foram  paradas  completamente  as  máquinas  do  rebocador,  o  comandante  do 
conjunto  (comandante  do  rebocador)  se  transferiu  para  a  barcaça/navio  passando  a  exercer 
tarefas burocráticas da função de supervisor da faina, de modo a dar inicio a transferência de 
combustível  para  o  navio.  Foram realizadas  ações  de  alinhamento  de  bombas  da  barcaça  e 
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conexão de mangotes pelo Marinheiro de Máquinas Adriano para começar o bombeamento de 
combustível, o que ocorreu cerca de 07:15 horas.
As condições ambientais reinantes na ocasião não se apresentavam desfavoráveis à realização da 
faina.

O  Navio  Atlantic  Muse  encontrava-se  aproado  aproximadamente  na  direção  oeste,  afilando 
naturalmente à corrente de maré, cuja força agiu abrindo a proa do rebocador e fazendo com que 
este adernasse para bombordo, permitindo o embarque de água pelo convés principal a ré e pelas 
vigias do banheiro e da cozinha que estavam abertas.
Por volta de 0745 horas, o Mestre do rebocador percebeu que a inclinação da embarcação estava 
fora do normal, já embarcando água pelo convés principal. Neste momento a transferência de 
combustível foi interrompida. No registro no livro de ordens de manobras (manoeuvering order 
book) do navio Atlantic Muse a interrupção da transferência de combustível ocorreu às 08:00 
horas.

De acordo com as anotações do livro de ordens de manobras do navio, este encontrava-se com a 
proa variando entre 278º (07:00 horas) e 232º (08:00 horas), o bombeamento iniciou às 07:18 
horas,  foi  interrompido  às  08:00  horas  em  conseqüência  da  inclinação  do  rebocador  com 
ingresso de água, sendo desconectados os mangotes às 08:25 horas e o rebocador afundado às 
0830 P. Pelo depoimento do Comandante do ATLANTIC MUSE, este estava aproado na direção 
Oeste(W), interior da Baía de Paranaguá.

O rebocador atracado a contrabordo adernou perigosamente para bombordo, teve as espias de 
amarração partidas, adernou para boreste, afundando em seguida. As providências tomadas pela 
tripulação para evitar o evento em curso restringiram-se a dar partida no MCP e MCA, para 
acionar bomba de esgoto e o leme e ao reforço da amarração, ação esta que fez com que a popa 
do rebocador ficasse ainda mais contida junto ao costado da barcaça.

A PERÍCIA DA EMBARCAÇÃO

A visita inicial dos peritos do Grupo de Vistoria e Inspeção (GVI) da Capitania dos Portos do 
Paraná ao local do acidente ocorreu no dia 06 de outubro cerca de 09:00 horas. Na ocasião a 
embarcação já se encontrava totalmente submersa, sendo possível somente colher as observações 
dos tripulantes da barcaça e do rebocador sobre o afundamento.
No dia 08 de outubro às 14:00 horas em reunião realizada na Capitania dos Portos do Paraná foi 
apresentado  pela  empresa  DRAG  SUB  –  DRAGAGENS  e  SERVIÇOS  SUBAQUÁTICOS 
LTDA o Plano de Resgate da embarcação, que aprovado foi iniciado cerca de 17:30 horas. O 
Plano de Resgate contaria com o apoio de uma embarcação de apoio às atividades de mergulho 
com câmera hiperbárica a bordo e equipe de mergulhadores devidamente habilitados. Após os 
tanques de combustível  serem lacrados com massa epoxi de cura subaquática aplicada pélos 
mergulhadores,  seriam instalados 8 balões de flutuação,  sendo 2 no cabeço de proa em cada 
bordo e 2 na popa, cada um com 5 toneladas de empuxo, que seriam inflados com 50% de seus 
volumes a fim de aliviar a embarcação naufragada e permitir seu arraste submerso até o local 
determinado para a reflutuação.

O trabalho inicial seria de reposicionamento da embarcação em local mais próximo de terra, com 
menor intensidade de corrente proporcionando melhores condições de trabalho para a equipe de 
mergulhadores, para então retirar o óleo remanescente a bordo e reflutuar a embarcação. 

Entre os dias 08 e 10 de outubro, o rebocador foi deslocado cerca de 1000 metros do ponto do 
naufrágio, utilizando-se de balões infláveis e de um dispositivo instalado em terra, tipo “beach 

7



MARINHA DO BRASIL – Diretoria de Portos e Costas
(Continuação do Relatório de Investigação de Segurança Marítima do Rebocador/Empurrador TWB  MARINER I..................................)

gear “, ficando posicionado no ponto de coordenadas de Latitude de 25º 29’ S e Longitude 48º 
29’ a uma profundidade aproximada de dez (10) metros. Fotos 1 e 2.

foto 1- reposicionamento do rebocador

foto 2 - dispositivo para reposicionamento do rebocador

No dia 11 de outubro foi transferido o óleo remanescente no rebocador para a Barcaça TWB 181, 
fundeada nas proximidades do rebocador. 

foto 3 - Barcaça TWB 181
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No dia 13 de outubro cerca de 15:15 horas foi completada a reflutuação do Rebocador Mariner I, 
utilizando-se  balões  e  bombas  submersíveis,  quando foi  então  possível  o  embarque  de  uma 
equipe de peritos do GVI da CPPR para avaliação de possíveis vestígios e/ou indícios de avarias 
que pudessem ser importantes elementos causadores do acidente. Foto 4.

foto 4 - reflutuação do rebocador

Constatada a integridade do casco e nada de anormal que pudesse ser avaliado como elemento 
causador do naufrágio foi então, a Empresa proprietária da embarcação liberada para empreender 
ações necessárias para sua recuperação. Fotos 5 a 10.

foto 5 – gaiuta da praça de máquinas

foto 6 – rede de resfriamento MCP
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foto 7 – vigia do banheiro

foto 8 – vigia do banheiro

foto 9 – grampo de fechamento vigia do banheiro
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foto 10 – gaiuta emergência da máquina
                              
Durante todo o desenrolar das ações empreendidas para movimentar o Rebocador Mariner I e 
retirar o óleo de seu tanque, foram empregadas barreiras de contenção e barreiras absorventes 
para  conter  qualquer  possível  derramamento  de  óleo.  As  barreiras  foram  posicionadas  e 
movimentadas conforme a variação da maré, sem que se observasse derramamento. 

fotos 11 - barreiras de contenção / absorventes

Na determinação da quantidade de óleo derramado no momento do naufrágio,  estimada pela 
Empresa LM Serviços Técnicos Especializados S.A. foi considerando o seguinte:

1 - a embarcação suspendeu de Santos no dia 02 de outubro com destino a Paranaguá 
com aproximadamente seis mil (6000) litros de óleo diesel;
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2 - o consumo do motor principal e do gerador é em média de cento e quarenta e cinco 
(145) litros por hora;

3 - para uma travessia de vinte e quatro (24) horas, foram consumidos aproximadamente 
três mil e quinhentos (3500) litros;

4  -  no  dia  03  de  outubro  o  rebocador  recebeu  três  mil  (3000)  litros  de  óleo  diesel, 
totalizando cinco mil e quinhentos (5500) litros no tanque; e

5 - estimando-se que nos dias 03, 04, 05 de outubro e até às 05:00 horas do dia 06 de 
outubro o rebocador operou cerca de seis (6) a sete (7) horas gastando hum mil e quinze (1015) 
litros de óleo.  Restariam portanto, cerca de quatro mil quatrocentos e oitenta e cinco (4485) 
litros de óleo no tanque do rebocador.

FATORES CAUSAIS

O esquema  da  fig.  1  representa  a  situação  de  amarração  do  conjunto  barcaça/rebocador,  a 
corrente  de maré  e  o vento no momento  do acidente.  O rebocador/empurador  encontrava-se 
amarrado a contrabordo da barcaça por meio de duas espias de proa, sendo uma de lançante e 
outra  espringue,  e  um  espringue  de  popa.  O  cabeço  de  vante  do  rebocador/empurrador 
encontrava-se aproximadamente a um metro e oitenta (1,80) centímetros acima do cabeço da 
barcaça, conforme depoimento do mestre da embarcação. A barcaça, do inicio da transferência 
até o rebocador começar a emborcar, sofreu uma variação de cerca de dezeseis (16) centímetros 
de calado.
Quando a tripulação percebeu que havia uma inclinação anormal e que estava embarcando água 
pelo convés, foram realizadas tentativas para evitar o naufrágio do rebocador, dando partida na 
máquina, manobrando com o leme para boreste e dobrando a amarração. Como nenhuma das 
ações alcançou o efeito desejado, o Mestre determinou que todos os tripulantes  deixassem a 
embarcação.
Aproximadamente às 08:05 horas o Mestre percebeu somente a ponte de manobra fora da água e 
em seguida houve o completo afundamento do rebocador.  

        corrente de maré           vento                                                                                 
                                                                                                 S                                 N

fig. 1- esquema de atracação do conjunto barcaça/rebocador
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foto 12- rebocador ainda seguro pelas espias antes do naufrágio

Inicialmente foi percebido por todos uma inclinação (banda) para bombordo no rebocador, fato 
este percebido pelo mestre que conduziu a embarcação desde o Porto de Santos – SP até o Porto 
de Paranaguá – PR na semana anterior, que segundo sua avaliação era de cerca de 15º, fatos este 
de difícil comprovação, visto a embarcação não possuir clinômetro. Esta banda foi considerada 
durante  as  operações,  já  em  Paranaguá  como  normal,  embora  o  Mestre  Paulo  a  tenha 
considerado estranha ao ponto de relatar para a Empresa, antes de suspender de Santos.. A foto 
12  ilustra  o  momento  em  que  a  embarcação,  ainda  amarrada  à  barcaça  adquire  acentuada 
inclinação para bombordo e o embarque de água torna-se considerável. Neste ponto, conforme 
depoimento dos tripulantes que estavam no rebocador em período de descanso e foram alertados 
para abandoná-lo, foi percebido o embarque de água pela vigia do banheiro, foto 13 e pela vigia 
da cozinha, foto 14.

foto13 – vigia do banheiro fechada (esquerda) e aberta (direita)
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foto 14 - vigia da cozinha fechada (esquerda) e aberta (direita)

Os compartimentos da cozinha e do banheiro têm acesso para a Praça de Máquinas do rebocador, 
permitindo fácil escoamento da água para seu interior.

foto 15 – rebocador no momento do afundamento completo

A foto 15 ilustra o rebocador ainda amarrado à barcaça somente com parte da superestrutura e a 
cabine de comando fora da água, com inclinação para boreste, instantes antes do afundamento 
completo.
Na situação ilustrada na fig. 1 (página 12), estando o rebocador operando com máquinas,  as 
espias  atuam  de  modo  a  auxiliar  a  condução  da  barcaça  na  direção  desejada,  seguindo  o 
movimento do rebocador, vencendo os fatores naturais contrários ao movimento do conjunto. 
Com a atracação deste conjunto ao navio e a paralisação completa do rebocador, este não contará 
com a ação de sua força propulsora para manter sua posição a contrabordo da barcaça amarrada 
ao navio. 

Pela observação do esquema de amarração apresentado na fig. 1 podemos fazer as seguintes 
considerações em relação ao rebocador/empurrador:

1  -  a  ação  das  espias  de  vante  (espringue  e  lançante),  é  no  sentido  de  evitar  sua 
movimentação para vante e para ré, respectivamente; 

14



MARINHA DO BRASIL – Diretoria de Portos e Costas
(Continuação do Relatório de Investigação de Segurança Marítima do Rebocador/Empurrador TWB  MARINER I..................................)

2 - sua movimentação lateral é atenuada pelo efeito mola das espias de vante;
3 - a espia de ré evitará o movimento lateral do rebocador;  
4 - com a corrente de maré existente na ocasião do acidente, estimada em cerca de 3 a 4 

nós, a tendência natural será de abrir a proa, ação intensificada pela espia de ré, também “spring” 
e da situação da popa do rebocador disparada em relação à popa da barcaça;

5 - o reforço da amarração não melhorou as condições de atracação e/ou atenuou a ação 
da corrente de maré sobre o rebocador já com a proa, disparada; e

6 - a inclinação da embarcação para bombordo foi decorrente do momento proporcionado 
pela ação das espias, principalmente do lançante de proa, conjugado com o momento da força da 
corrente de maré sobre o centro de pressão hidrodinâmica do rebocador.

A força decorrente do fluxo de água nas obras vivas, com velocidade aproximada de  três (3) a 
quatro (4) nós, acarreta uma resultante de até tres (3) toneladas, fazendo com que o rebocador 
aderne, permitindo o embarque de água pelo convés principal e alcance as vigias de costado.

Com a inclinação adquirida pela embarcação a conseqüência natural foi o embarque de água pelo 
convés  da popa e  com o aumento  da banda a  água passou a  entrar  pela  vigia  do banheiro, 
instalada  no  costado  a  boreste  a  oitenta  (80)  centímetros  acima  da  linha  de  flutuação  da 
embarcação, e da cozinha, fato relatado em depoimento pelo marinheiro de convés do rebocador, 
aumentando a banda e o peso sobre as espias.

O ingresso de água no rebocador pode ter ocorrido também pela gaiuta da praça de máquinas, 
caso esta  não estivesse corretamente  fechada,  o  que  não foi  possível  constatar.  Outras  duas 
gaiutas localizadas a ré, de emergência da praça de máquinas e de acesso à máquina do leme, 
encontravam-se  abertas,  não  sendo  constatado  ingresso  de  água  no  momento  inicial  do 
emborcamento, foto 12.

A ESTABILIDADE INTACTA

Atendendo  a  solicitação  feita  pelos  Investigadores  de  Acidente  da  Capitania  dos  Portos  do 
Paraná, a Empresa LM Serviços Técnicos Especializados S.A. apresentou o Relatório da Prova 
de Inclinação, realizada em 26 de outubro de 2009, onde foi observado que a embarcação só 
atende aos critérios de estabilidade preconizados nas NORMAM em vigor para o tráfego, como 
rebocador,  na Navegação Interior, não atendendo esses mesmos critérios para Navegação em 
Mar Aberto.

Também foi realizada uma avaliação da estabilidade da embarcação com o carregamento no 
momento  do  emborcamento,  sendo  constatado  que  a  mesma  não  atendia  aos  critérios  de 
estabilidade preconizados nas “Normas para Embarcações Empregadas na Navegação de Mar 
Aberto – NORMAM-01/DPC”. 

O valor de porte bruto foi baseado em informações prestadas em depoimentos dos tripulantes. 
Para verificação da posição do centro de gravidade da carga (KG), foram utilizados os valores 
apresentados pela Empresa LM.

A  Estabilidade  Estática  do  rebocador/empurrador,  contemplando  os  braços  causados  pela 
amarração à barcaça e a Tração Estática podem ser observadas no gráfico abaixo:
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Curva de Estabilidade Estática
Braços do Momento Emborcador Causado pela Amarração na Balsa

     Braços do Momento Emborcador Causado pela Ação do Reboque(½ Bollard Pull)

A AÇÃO DA CORRENTE SOBRE O REBOCADOR/EMPURRADOR

A força decorrente do fluxo de água sobre um corpo submerso provoca uma força proporcional a 
área e a velocidade desse fluxo sobre as obras vivas, que com a velocidade de três virgula dois 
(3,2)  nós  pode  ocasionar  uma  força  de  até  três  (3)  toneladas,  que  fez  com  que  o 
rebocador/empurrador adernasse até um ângulo de aproximadamente 23º, permitindo que a água 
embarcasse pela vigia do banheiro e da cozinha que se encontravam abertas.
Este é o ângulo de alagamento da embarcação quando estas vigias se encontram abertas.
Para  quantificar  esta  força  foi  empregada  a  equação apresentada  pelo  professor  Kenneth  C. 
Barnaby, em sue livro “Basic Naval Architecture”:

F= 13,97*V2, onde:
F= força exercida pelo fluxo de água, em Kg;
A= projeção da área submersa exposta ao fluxo, em m2, e
V= velocidade do fluxo, em nós.

 

CONSEQUENCIAS DO ACIDENTE

a) DANOS PESSOAIS

O naufrágio do Rebocador TWB Mariner I não ocasionou nenhum dano entre seus tripulantes ou 
em outros tripulantes das embarcações envolvidas na faina de transferência de combustível em 
curso.

b) DANOS MATERIAIS

Os danos materiais  decorrentes  do  naufrágio  restringiram-se ao Rebocador  TWB Mariner  I. 
Após a reflutuação pode ser constatada a integridade do seu casco e acessórios, com exceção da 
base do cadaste e da parte inferior da porta do leme que sofreram pequena avaria. O Motor de 
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Combustão Principal (MCP) bem como do Grupo Motor Gerador, não sofreram maiores danos. 
Os compartimentos habitáveis e o passadiço tiveram seu mobiliário e equipamentos danificados.

c) POLUIÇÃO

O naufrágio do Rebocador TWB Mariner I produziu cerca de cem (100) litros aproximadamente 
de óleo diesel derramado, que pode ser considerado de pequena monta. Essa quantidade de óleo 
foi retirada dos tanques da embarcação pela empresa PETROIL – JJ Comércio e Transporte de 
Resíduos Oleosos Ltda.

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Com o rebocador atracado à barcaça com espias de espringue e lançantes, sem espia de través, 
permite a abertura da proa da embarcação. Com a proa aberta, a área submersa (obras vivas) da 
embarcação passa a sofrer diretamente o efeito da corrente de maré , formando um conjugado 
com a ação da amarração, o que provoca o seu adernamento. O embarque de água pelo convés e 
pelas  vigias,  ocasiona  o  alagamento  da  praça  de  máquinas  precipitando  o  naufrágio  da 
embarcação.

Com a parada total da máquina do rebocador quando do início da faina de transferência, este fica 
completamente sujeito à influência das condições ambientais reinantes na área, que  em situações 
especiais  de  e/ou  especificas,  poderão  recomendar  interferência  imediata  nas  condições 
operativas da embarcação, conseqüentemente em estado de prontificação não adequado.

Os  Cartões  de  Tripulação  de  Segurança  do  rebocador  e  da  barcaça,  impõe  o  emprego  dos 
tripulantes  do  rebocador  em  fainas  especificas  da  transferência  de  combustível,  com  o 
conseqüente  desguarnecimento  do  rebocador.  Novamente  em  condições  especiais  e/ou 
especificas de operação, a embarcação não estaria guarnecida para imediata reação.
Os  horários  de  trabalho  e  descanso  da  tripulação  devem  ser  revistos,  a  luz  da  legislação 
especifica,  de modo a não acarretar  o desguarnecimento,  total  e/ou parcial,  das embarcações 
durante a operação.

RECOMENDAÇÕES

1 - Durante este tipo de operação de Apoio Portuário, deve ser garantida a correta e completa 
estanqueidade do convés de borda livre da embarcação;

2 – A classificação da embarcação deverá ser revista, de acordo com dados obtidos do estudo de 
estabilidade;

3 – Avaliar a inclusão da obrigatoriedade de instalação de dois meios de partida de bomba de 
esgoto neste tipo de embarcação, ex.: automático e manual;

4  –  No  estabelecimento  do  Cartão  de  Tripulação  de  Segurança,  deve  ser  assegurado  o 
guarnecimento  necessário  e  adequado,  do  rebocador  durante  as  fainas  de  transferência  de 
combustível, possibilitando a rápida e correta interferência nas condições operativas em casos 
especiais/específicos de operação;

5  –  Reavaliar  a  qualificação  do  Mestre  de  embarcações  de  Apoio  Portuário,  considerando 
principalmente o item 0104 alineas b) e c) e o item 0106, da  NORMAM-02/DPC; 
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6 – Reavaliar Categorias e Limitações constantes no Anexo 2-A da NORMAM-13/DPC, Quadro 
Geral de Certificações, para este tipo de embarcação; e

7 – Não é recomendável que a função de Supervisor da faina de transferência de combustível, 
seja exercida por tripulante do rebocador, podendo inclusive ser não aquaviário, de maneira a 
assegurar os períodos de descanso mínimo, ou seja seis (6) horas contínuas.
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