
NAVIO TANQUE/QUÍMICO “VICUÑA” 
RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO 

DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS 

1/23 

 

 

EXPLOSÃO E NAUFRÁGIO 
DO NAVIO TANQUE/QUÍMICO “VICUÑA” 

EM PARANAGUÁ (PR) 
15/NOV/2004 

 

 
 

 

 

 

 



NAVIO TANQUE/QUÍMICO “VICUÑA” 
RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO 

DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS 

2/23 

 

SINOPSE 
 
 No dia 15 de novembro de 2004, às 19:42, durante a operação de descarga, no 

Terminal da Cattalini Terminais Marítimos Ltda, localizado na cidade de Paranaguá (PR), 

Brasil, o N/T “VICUÑA” explodiu causando a morte de 4 pessoas, a perda total do navio e 

do restante da carga, sérios danos ao cais de atracação além de outras instalações do 

terminal e avarias em pequenas embarcações fundeadas nas proximidades.  

 A carga, constituída na sua totalidade de metanol, vazou para o meio ambiente 

sem maiores conseqüências devido a sua evaporação. Porém o óleo combustível dos 

tanques do navio também vazou para o meio ambiente, causando extensos danos ambi-

entais à baía de Paranaguá. 

 A retirada do óleo de bordo e a sua contenção em torno do navio, após o aciden-

te, foi realizada pela empresa Svitzer Wijsmuller. 

 A remoção dos destroços foi realizada pela empresa holandesa Smit Salvage B. 

V.. 

 
Vazamento de óleo 
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   1- INFORMAÇÕES GERAIS 

 

    1.1.1-DADOS DA EMBARCAÇÃO 

 O NT “VICUÑA” é um navio tanque, classificado, em conformidade com o “Code 

for the Construction and Equipment Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk” (BCH 

Code).

 O navio foi construído originariamente como navio químico e permaneceu como 

tal, não sendo observada, em seus planos, nenhuma alteração consistente.  

   
Foto do Perfil do NT “VICUÑA” 

 
 
 

 
    Arranjo do NT “VICUÑA” 
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CARACTERÍSTICAS DO NAVIO 
 

Nome do navio “VICUÑA” 

No IMO 8100076 

Nome do armador SOCIEDAD NAVIERA ULTRAGAS LTDA 

Nome do operador ADMINISTRADORA DE NAVES HUMBOLDT 
LTDA 

Construtor NAKSKOV SHIPYARD, NAKSKOV, DENMARK 

No do casco 231 

Nome anterior JO CYPRESS 

Data batimento da quilha 15/ABRIL/1982 

Data de entrega ABRIL/1983 

Tipo Tanque/Químico 

Sociedade Classificadora DET NORSKE VERITAS 

Notação de Classe  1A1 ICE-1A Tanker for Chemicals and Oil ESP E0 

No  Classificadora 13149 

País de Registro CHILE 

Porto de Registro VALPARAÍSO 

No Registro 2.859 

Indicativo de Chamada CBVC 

Comprimento Total 149,40 m 

Comprimento entre perpendiculares 141,50 m 

Comprimento de Regra 141,60 m 

Boca 22,44 m 

Pontal 11,75 m 

Arqueação Bruta 11636 

Arqueação Líquida 6211 

Calado carregado (verão) 9,11 m 

Deslocamento Carregado (verão) 23815 t 

Porte Bruto (verão) 17465 t 

Deslocamento leve 6350 t 

Altura máxima 41, 192 m 
Capacidade dos tanques de carga 
a 100% 21192 m3
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Capacidade dos tanques de carga 
a 98% 20762 m3

Área de Navegação (rádio-
comunicação)  A1+A2+A3 

Potência MCP 7830 kilowatts 

Potência MCA 3 x 650  kiloWatts 

P& I BRITANIA STEAMSHIP INSURANCE 
ASSOCIATION LIMITED 

  

CAPACIDADES DOS TANQUES 
 

TANQUE VOLUME (m3) 

Tanques de carga (aço inoxidável) 16114 

Tanques de carga (pintados) 5078 

Tanques de lastro 4067 

Óleo combustível 1569 

Óleo diesel 324,3 

Óleo lubrificante 82,07 

Borra 14,40 

Resíduo 9,40 

Água 317,37 

Outros tanques 18,80 
 

  

 1.2-CERTIFICAÇÃO 
 
 1.2.1-CERTIFICADOS ESTATUTÁRIOS 

 Após análise, a certificação do navio apresentada foi considerada em conformi-

dade com as Convenções aplicáveis como também a realização das vistorias prescritas 

nessas Convenções.  
   

 1.2.4- SOCIEDADE CLASSIFICADORA DET NORSKE VERITAS (DNV) 

 A Sociedade Classificadora do navio é a Det Norske Veritas (DNV) e o tem man-

tido em classe e o acompanhado desde o batimento de sua quilha, em Abril/82, apesar 

das mudanças de armador. 

 O certificado de Classe “Classification Certificate” foi emitido em 12/02/02 e sua 

validade estende-se até 31/03/07.  
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 As Vistorias Anuais foram realizadas em 29/03/03 e 29/06/04 e a Vistoria Inter-

mediária em 20/08/04, todas na cidade de Valparaíso, no Chile. 

 O certificado em pauta foi considerado em conformidade com as prescrições em 

vigor. 

  

 1.2.5-ÚLTIMA INSPEÇÃO DE CONTROLE DO ESTADO DO PORTO 

  

A última inspeção realizada em conformidade com o Acordo de Viña Del Mar foi 

feita pela Marinha de Guerra do Peru, pela sua Direção Geral e Capitanias e Guarda Cos-

tas em 27/06/04, no porto de Paita, Peru, não registrando qualquer deficiência.   

 

 1.3.1- O CARTÃO DE TRIPULAÇÃO DE SEGURANÇA (“SAFE MANNING”) 

 Segue abaixo a transcrição do CARTÃO DE TRIPULAÇÃO DE SEGURANÇA 
(“SAFE MANNING”): 
 
 
QUALIFICAÇÃO REGRA 

STCW 

QUANTIDADE 

TRIPULANTES

TRIPULANTES 

EMBARCADOS

OBSERVAÇÕES 

Comandante II/2 01 01 -X- 

1o Of. Náutica II/2 01 01 -X- 

2o Of. Náutica II/2 01 01 No Certificado do tripu-

lante Regra II/1, no 

“Safe Manning” Regra 

II/2. 

3o Of. Náutica II/2 01 02 No Certificado do tripu-

lante Regra II/1, no 

“Safe Manning” Regra 

II/2. 

Trip. Convés II/4 04 07 -X- 

Of. Rádio IV/2 *1  Todos os oficiais de 

náutica com qualifica-

ção para  GMDSS.  

Ch. Máquinas III/2 01 01 -X- 

1o Of. Máquinas III/2 -X- 01 -X- 

2o Of. Máquinas III/2 01 01 -X- 

3o Of. Máquinas III/2 01 01 -X- 
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Trip. Máquinas III/4 03 08 -X- 

Trip. Câmara -X- Nota 3 03 -X- 

 

 O CTS do navio possui as seguintes exigências adicionais: 

1) O Oficial de Rádio pode ser substituído por dois Oficiais de Náutica com Certificado 

de GOC; 

2) Saúde: 01(um) oficial deverá possuir Certificado de Primeiros Socorros do Terceiro 

Nível; 

3) Na parte de câmara o navio deverá possuir o pessoal necessário para atender toda 

a tripulação; 

4) Todos os oficiais de convés e de máquinas deverão possuir o curso “Chemical 

Tanker Familiarization Course”, Regra V/1 do STCW 78/95; e 

5) Todos os oficiais e tripulantes que cumpram funções diretas com a carga e descar-

ga de navio químico deverão possuir a qualificação “Specialized Training Program 

on Chemical Tanker Operation”.  

 A tripulação do navio era constituída de 28 (vinte e oito) tripulantes e eram trans-

portados 02 (dois) passageiros.   

 Após análise da documentação referente à qualificação dos aqüaviários embar-

cados, foi verificada e considerada em conformidade com a “International Convention on 

Standards of Training, Certification and Watchkeeping” (Convenção STCW 78/95).    

  

              Entretanto, foi observado o que segue abaixo: 

 1) Dos tripulantes de convés, apenas 02 (dois), dentre os 07 (sete) tripulantes de 

convés do navio possuíam o curso “Specialized Training Program on Chemical Tanker 

Operation”.  

 Cumpre registrar que, no momento dos eventos que culminaram com a explo-

são, o 3o Oficial de náutica, que se encontrava de serviço no Centro de Controle de Carga 

e o tripulante que se encontrava de serviço no convés principal (próximo ao “manifold”), 

falecido na ocasião, não possuíam essa qualificação; e 

 2) Dos tripulantes de máquinas, apenas 02(dois), dentre os 08(oito) tripulantes 

de máquinas do navio possuíam o curso “Specialized Training Program on Chemical Tan-

ker Operation”. 

 3) O Cartão de Tripulação de Segurança (Safe Manning), emitido pela Autorida-

de Marítima Chilena, exigia em sua Observação 5 que “Todos os oficiais e tripulantes que 
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cumpram funções diretas com a carga e descarga de navio químico deverão possuir a 

qualificação “Specialized Training Program on Chemical Tanker Operation”. 

 

 1.4- A CARGA 

 A carga do navio era constituída exclusivamente de metanol, exceto o tanque 

CO4P. 

 O metanol ou álcool metílico é um álcool, de fórmula CH3OH, no ONU 1230, lí-

quido, incolor, solúvel em água, inflamável e tóxico. 

 A sua inflamabilidade ocorre em presença de fonte de ignição e sua combustão 

gera outros produtos perigosos. 

 É biodegradável na água, porém, pode ter efeito grave na vida aquática. 

 

 1.5- A VIAGEM 

 

 Nessa viagem, a de no 192, o navio foi carregado em 06/11/04, no Porto de Ca-

bo Negro, Chile, com 15000,97 toneladas de metanol. 

 Em 11/11/004, chegou ao Porto de Rio Grande (RS) às 12:42 e iniciou a descar-

ga às 17:42 desse mesmo dia.  

 No dia 12/11/04, o navio terminou a descarga de 4473,06 toneladas, seguindo 

para Paranaguá (PR), aonde chegou às 02:00 do dia 14/11/04, permanecendo fundeado.  

 Em Rio Grande (RS), os tanques descarregados foram: CIP4, CIS4, WP1 a WP5 

e WS1 a WS5.    

 Esses tanques eram localizados próximos ao costado do navio e após a descar-

ga não foram lavados, permanecendo com mistura de vapores de metanol e ar.  

 No porto de Paranaguá, antes de atracar e descarregar, foi abastecido com 

598,8 toneladas de óleo combustível e 120 toneladas de óleo diesel. 

 

 

 

CONSUMÍVEIS 

 

ITEM ANTES 

ABASTECIMENTO 

APÓS 

ABASTECIMENTO 

Óleo combustível 645 t 1240,2  t 

Óleo diesel 31,5  t 151,5    t 
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Agua potavel 262 t 262       t 

 

 A atracação do navio no Terminal da Cattalini Terminais Marítimos Ltda ocorreu 

às 20:06 do dia 14/11/04 e iniciou a operação de descarga às 21:54 desse mesmo dia. 

 Encontram-se elencadas as quantidades consumíveis tais como óleo combustí-

vel, óleo diesel e água potável a bordo, apresentadas a seguir: 

 

PORTE BRUTO 

 

ITEM QUANTIDADE 

Óleo combustível 1240,2 t 

Óleo diesel 151,5   t 

Agua potável 262 t 

Metanol 11227,91 t 

Mistura água/gasolina 130 t 

Lubrificantes 30 t 

Porte Bruto 13041,61 t 

  

 Não foi considerada acima a quantidade de eventual lastro existente à bordo, 

bem como as provisões e o peso da tripulação e passageiros. 

Volume dos tanques = 14152,91 metros cúbicos. 

Peso Específico do Metanol à 20 o Centígrados = 0,7923 toneladas/metros cúbicos. 

Peso Metanol =11227,91 toneladas 

 A vazão máxima de bombeamento do navio, acordada entre o navio e o termi-

nal, era de 400 metros cúbicos por hora na linha de 10 polegadas e 300 metros cúbicos 

por hora na linha de 8 polegadas.  

 A pressão máxima acordada era de 5 bar, em cada linha. 

 A quantidade manifestada de metanol a bordo do navio era de 11226,521 tone-

ladas e a quantidade desembarcada foi de 7147,288 toneladas, que equivale a aproxima-

damente 9015,549 metros cúbicos. 

 Face ao acidente, essa medição foi realizada através do volume de 03 tanques 

em terra.  

 Após o descarregamento de 7147,3 toneladas de metanol e enchimento de 90% 

dos tanques de lastro da embarcação durante o descarregamento, chegando a um total 

de lastro de 3751,2 toneladas, passaremos a ter um Porte Bruto de 10898,5 toneladas.  
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 Obtendo um calado médio de 6,8 metros.  

 

1.6-CONDIÇÃO EM QUE SE ENCONTRAVA A EMBARCAÇÃO 

 

 1.6.1-O MATERIAL DE SALVATAGEM 

  O material salva-vidas, não atingido pela explosão ou incêndio, se encontrava 

em boas condições de uso, sendo isso comprovado pelo lançamento, pela tripulação, de 

uma das balsas salva-vidas infláveis, para abandonar o navio. 

  

 1.6.2-A AMARRAÇÃO DO NAVIO 

 Pode-se concluir que a amarração do navio encontrava-se em ordem e não a-

presentava qualquer anormalidade durante a faina de descarregamento até o evento da 

explosão, sendo isso confirmado pelo operador do terminal. 

  

 1.6.3-A CONDIÇÃO DE ESFORÇOS ESTRUTURAIS 

 No momento do acidente, podemos aproximar a condição do navio à Condição 

de Carregamento no 2 “Lastro com 100% de Combustível”, também não apresentando 

uma condição estrutural crítica.  Cumpre registrar que o navio encontrava-se atracado, em 

condições de “Águas Tranqüilas”. 

  

 1.7- O LOCAL DO ACIDENTE

 

 1.7.1- LOCALIZAÇÃO 

 O acidente ocorreu com o navio atracado ao longo do berço externo do cais do 

terminal da empresa Cattalini Terminais Marítimos Ltda, na baía de Paranaguá, na posi-

ção LAT 25o30’ 02”S e LONG 48o37’30. A profundidade no local é de aproximadamente 

12,0 metros. 
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           1.7.2- CONDIÇÕES AMBIENTAIS 

 

 1.7.2.1- A MARÉ 

 No horário do acidente, a maré prevista para o horário era vazante, com prea-

mar às 19:00 e altura de 1,4 metros e baixa-mar às 22:56, com altura de 0,1 metros,  

 

 1.7.2.2- AS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS 

 19:00 - RF Paranaguá - Ilha do Mel - Céu encoberto, com chuva intermitente, 

fraca na ocasião, vento Norte 3,0 nós, visibilidade moderada (4~10 km), temperatura do 

ar de 20,5 oC e temperatura da água do mar à superfície de 21,7 oC.  

 No dia 16/11: 

00:00 - RF Paranaguá - Ilha do Mel - Céu encoberto, com chuva intermitente, 

fraca na ocasião, vento calmo, visibilidade moderada (4~10 km), temperatura do ar de 

20,4 oC e temperatura da água do mar à superfície de 21,2 oC.  

00:00 - Paranaguá - Céu encoberto, com chuvisco contínuo, fraca na ocasião, 

vento Nordeste 3,0 nós, visibilidade moderada (4~10 km), temperatura do ar de 19,9 oC.  

 Observa-se que as condições meteorológicas não influenciaram para a ocorrên-

cia do acidente. 

 A direção do vento, no dia 15/11, às 21:00 era “Nordeste”, com intensidade de 

1,3 metros/segundo (2,52 nós), conforme o Instituto Nacional de Meteorologia. 

 

 1.8- O ACIDENTE E A SEQÜÊNCIA DOS ACONTECIMENTOS

    

 1.8.1- CHEGADA DO NAVIO A PARANAGUA 

 Em 14/11/04, o navio NT “VICUÑA” chegou às 02:00 desse dia, na posição LAT 

25o 38,89’ S LONG 48o 12,89’, segundo informações prestadas pela Paranaguá Pilots -

Serviços de Praticagem.  

  

 1.8.2- O ABASTECIMENTO 

 No dia 14/11/04, com o navio fundeado na área de fundeio 3, foi realizado o a-

bastecimento de óleo combustível e óleo diesel. O abastecimento de óleo diesel se iniciou 

às 15:55 e foi concluído às 17:20 e o de óleo combustível iniciou às 13:45 e foi concluído 

às 16:25 do mesmo dia 14/11/04. 
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 1.8.3- ATRACAÇÃO 

 A atracação do navio no Terminal da Cattalini Terminais Marítimos Ltda ocorreu 

às 20:06 do dia 14/11/04, no píer externo, por boreste. 

  

1.8.4 - A DESCARGA 

 A operação de descarga foi iniciada às 21:54 do dia 14/11/04, sendo, transcorri-

do normalmente até o momento do acidente. 

 Foram realizadas reuniões de praxe entre o navio e o terminal, de forma a coa-

dunar os diversos procedimentos entre as partes envolvidas.  

 Por volta das 16:00, do dia 15/11/04, o navio estava descarregando os tanques 
CP7, CS7, C1P e CS1.  
 Parou de bombear os tanques CP1 e CS1, passando para os tanques CS2 e 

CP2, e no momento da explosão, ocorrida às 19:42, encontrava-se descarregando os 

tanques CS7, CS2 e CP2.   

 Por volta das 19:20, o operador de serviço, no píer, constatou um barulho dife-

rente a bordo do navio, atribuído por ele à entrada em funcionamento de uma bomba. 

 Conforme depoimento do oficial de carga do navio, no centro de controle da car-

ga, aproximadamente nesse mesmo horário, foi desligada a bomba do tanque CP7. 

 A vazão nominal no momento do evento, poderia estar variando de 459 metros 

cúbicos por hora (caso as bombas estivessem CS7, CS2 e CP2 trabalhando na vazão 

mínima) a 700 metros cúbicos por hora (idem para a vazão máxima).  

  A vazão média durante a descarga, das bombas do navio, considerando o espa-

ço de tempo decorrido entre o início da descarga 21:54 do dia 14/11/04 até o evento da 

explosão às 19:42 do dia 15/11/04 e a descarga de 9015,549 metros cúbicos, foi de apro-

ximadamente 413,6 metros cúbicos por hora (9015,549 m3/21,80h).  

 Se descontarmos do tempo de descarga às 3,5 horas, que conforme depoimen-

tos o navio ficou sem bombear, teremos uma vazão média de 494,3 metros cúbicos por 

hora (9015,549 m3/18,30h). 

 Como a linha de 10 polegadas alimentava os tanques de no 111 e 112 e a linha 

de 8 polegadas o tanque  no 122 e a quantidade de metanol transferida para cada um 

desses tanques foram de 2694,021 metros cúbicos, 3051,028  metros cúbicos e 3270,5 

metros cúbicos para os tanques no 111, 112 e 122, respectivamente, a vazão média para 

cada um deles, em 21,8 horas  de descarga foi de  123,6 metros cúbicos por hora,140 

metros cúbicos por hora e 150,0 metros cúbicos por hora, respectivamente.    
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 Entretanto, anormalidades, do tipo “parada de bombas”, foram relatadas pelos 

operadores do terminal, em seus depoimentos. 

Segue um diagrama ilustrativo da condição de descarregamento dos tanques. 
  
 
   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

1.8.5-A EXPLOSÃO/INCÊNDIO 

  

 A explosão foi seguida do incêndio do metanol existente à bordo, que se  derra-

mou no mar. A explosão também causou avarias nos tanques de combustível do navio 

que veio ocasionar a poluição de extensa área da baía de Paranaguá. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Incêndio visto do Terminal da TRANSPETRO 

 

 

 

1.9- MEDIDAS PARA CONTROLE DA SITUAÇÃO 
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No dia 15/11, imediatamente após a explosão do NT “VICUÑA”, o Capitão dos 

Portos do Paraná encaminhou-se ao Terminal da Cattalini Terminais Marítimos Ltda, 

onde iniciou a coordenação da faina de resgate dos tripulantes e do combate ao incên-

dio que grassava, sendo que o combate ao incêndio passou a ser realizado pelo Corpo 

de Bombeiros do Paraná. Nesse momento também foram acionados representantes 

dos órgãos de defesa ambiental. (IBAMA e IAP).  

 Foram recolhidos 20 tripulantes por lanchas da praticagem do porto que se a-

proximaram pela popa do navio, sendo encaminhados ao hospital local para exames.  

 No dia 16/11, o incêndio continuava com a presença de pequenos focos, a partir 

desse momento, sob controle, e o vazamento de óleo diesel e de óleo combustível es-

tava sendo contido por meio do lançamento de barreiras de contenção.    

 Os órgãos ambientais estabeleceram a proibição da pesca na baía de Parana-

guá. 

 Barreiras flutuantes de contenção de óleo foram instaladas em torno do navio e 

o óleo retido no interior delas começou a ser recolhido.  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
Combate a poluição 

 

 

1.10- ACIDENTES PESSOAIS 

 A explosão do navio teve como conseqüência 4 vítimas fatais. 

 No momento da explosão, o navio estava com 24 tripulantes à bordo, sendo que 

outros 04 tripulantes estavam de licença, em terra.  
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1.11- DANOS MATERIAIS

 Perda total do navio, após a explosão, não restando alternativa senão o seu 

desmanche.              

 O terminal sofreu avarias, que depois de reparadas, possibilitaram o retorno 

do terminal à operação. 

 Também foram registradas avarias leves em embarcações fundeadas na 

parte interna do terminal e em edificações na cidade de Paranaguá. 

 
O navio após a explosão 

 

 
Danos ao Terminal 
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Danos leves a embarcações atracadas na parte interna do Terminal 

 

1.12 -  POLUIÇÃO

 

 1.12.1 - PELO METANOL 

 Por ser o metanol um composto inflamável, altamente volátil e explosivo, to-

do o produto existente no navio queimou-se, volatilizou-se ou ainda diluiu-se na água do 

mar nas primeiras horas, ou nos primeiros dias, após o acidente. Sendo assim, nenhuma 

quantidade desse material foi recuperada durante os trabalhos de desmonte do navio. 

 

1.12.2 - PELO ÓLEO COMBUSTÍVEL/ÓLEO DIESEL 

  

O navio carregava aproximadamente 1416 toneladas de óleo, equivalentes a 

1467000 litros, sendo cerca de 87% desse total representado pelo óleo “bunker”. De a-

cordo com o relatório da Transpetro/Petrobras, de 13/04/05, foram recuperados 1176074 

litros de óleo e 2996039 litros de água oleosa, depositados no tanque de separação do 

terminal da empresa em Paranaguá (PR). A partir dessa informação, pode-se estimar que 

cerca de 291000 litros de óleo não foram recuperados e, portanto, vazaram para o ambi-

ente. Considerando a predominância de óleo combustível do tipo “bunker” (densidade = 

0,98), pode-se estimar que essa quantidade seja equivalente à cerca de 285 toneladas. 
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Poluição na baía de Paranaguá 

 

 

 

 

1.13-O NAVIO LOGO APÓS O ACIDENTE 
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Logo após o acidente e após a completa extinção do incêndio, constatou-se que 

a embarcação encontrava-se tocando no fundo, sendo somente observado fora da água o 

castelo de proa e o tombadilho, estando o seu convés principal, na região dos tanques de 

carga, totalmente submerso, sendo possível visualizar apenas escombros de tubulações, 

aço retorcido e parte dos equipamentos de convés.  

 

 
 

 Na popa, a bombordo, ainda encontrava-se flutuando a balsa salva-vidas de bo-

reste que fora lançada pela tripulação para auxiliar no embarque nas lanchas que vieram 

socorre-la.  

 A parte frontal da superestrutura, a bombordo, estava com sua pintura queimada 

pelo fogo. 

 Observava-se, ainda, que, a parte de ré do navio, onde está situada a superes-

trutura encontra-se com uma ligeira banda para bombordo. 
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Parte do convés principal de boreste (parte superior dos tanques de “asa”) en-

contrava-se sobre o píer, com as partes mecânicas das bombas de carga (WS3 e CS5), 

eixos e redes de carga internas de sucção das bombas de profundidade dos respectivos 

tanques. 

 
 

Logo abaixo do passadiço as cabines do Comandante e do Chefe de Máquinas 

estavam completamente destruídas pelo fogo, tendo sido possível apenas recuperar, na 

cabine do Chefe de Máquinas, alguns arquivos contendo os registros de manutenção das 

bombas de carga. 
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No “Informe de Mantencion Y Reparacion” ou “Report of Maintenance & Repairs” 

foi observado que, ao longo do ano de 2004, durante faina de trabalho, algumas bombas 

apresentaram problemas de funcionamento: 

 A bomba do tanque CS7, em 12/05/04, foi desmontada por funcionamento defei-

tuoso. Os corpos dos rotores foram inspecionados sendo encontrados restos de cabo de 

aço de acionamento da válvula de pé, que provocou danos em anéis de desgaste e em 

um rotor.Várias peças foram substituídas por materiais recondicionados. 

 Na bomba do tanque CP7, em 15/04/04, para manutenção preventiva, foi efetu-

ada a desmontagem da bomba, sendo encontrados eixos, suportes de mancais e mancais 

em teflon grafitado com desgaste, impulsores, anéis de desgaste, parafusos de fixação e 

rotores em mau estado. Essas peças foram substituídas por “sobressalentes recondicio-

nados (Sistema Humboldt)”.  

 Em 16/08/04, por vibrações nas linhas de descarga no processo de lavagem de 

tanque, essa mesma bomba foi desmontada, sendo observado que todos os eixos com 

suas buchas de inox (Sistema Humboldt) estavam fora de posição (deslocados). Os su-

portes dos mancais com suas buchas de teflon grafitado estavam deslocados e os restan-

tes com desgaste. No conjunto de rotores, foi substituído um rotor, seis anéis de desgaste 

exteriores, três centrais e o eixo por mal estado provocado pela vibração excessiva. Toda 

a linha foi substituída por sobressalentes recondicionados em terra. 

 Em 12/04/04, a bomba do tanque CP8 foi desmontada para manutenção preven-

tiva onde foram substituídas várias peças. Em 22/05/04, por ruídos anormais, durante a 

faina de descarga, essa bomba foi desmontada para inspeção, os rotores estavam em 

bom estado, entretanto, na linha de eixo, foi encontrado um suporte de mancal(aranha) 

quebrado e todos os eixos  com buchas de inox de trabalho dos mancais  fora de seus 

calços, corroídos. Esses eixos foram recondicionados e parecem não terem ficado com o 

ajuste adequado. 

 As bombas dos tanques WP1, WS1, WS5 e CIS4 também apresentaram pro-

blemas em 2004. 

 De uma maneira geral, a documentação citada acima mostra que o mau funcio-

namento das bombas de carga era, muitas vezes, identificado pela tripulação pelo surgi-

mento de ruídos anormais. 

 Nesse documento é observado que foram realizadas alterações nas bombas de 

carga, alterações essas intituladas de “Sistema Humboldt”. Não se tem registro do escopo 

dessa alteração e se ela foi aprovada pela Sociedade Classificadora ou autorizada pelo 

fabricante das bombas. 



NAVIO TANQUE/QUÍMICO “VICUÑA” 
RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO 

DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS 

22/23 

 Acordo o “Class Status Report” da Sociedade Classificadora DNV, datado de 

12/07/04, excetuando-se as bombas WS1 e CP3, inspecionadas pela DNV em 26/02/03 e 

06/05/02, respectivamente, as bombas CS7, CP7, CP8, WS5 e CIS4, citadas em parágra-

fo anterior foram inspecionadas em 20/03/01. 

 Face ao estado em que se encontravam os camarotes da tripulação, não foi 

possível a obtenção de qualquer outro documento.  

 Continuando a vistoria dos demais compartimentos do interior da superestrutura, 

foi observado que inúmeros outros compartimentos estavam totalmente destruídos pelo 

fogo, exceto alguns, na região de ré da superestrutura, nos conveses mais próximos ao 

convés do tombadilho.   

 A antepara frontal da superestrutura encontrava-se agredida pelo fogo, mas não 

apresentava grandes avarias, exceto que quase a totalidade das vigias foram destruídas 

durante o combate ao incêndio. 

 O Centro de Controle da Carga encontrava-se destruído pelo fogo, estando 

grande parte desse compartimento sujo por resíduo de espuma de combate ao incêndio. 

 Nesse compartimento, junto aos comandos (botões) das bombas de carga, po-

de-se observar etiquetas indicando os produtos que se encontravam nos tanques de car-

ga. 

 
O Centro de Controle de Carga 

 

 

 O computador utilizado para controle da carga encontrava-se queimado e danifi-

cado pelas ações de combate ao incêndio.  
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 Como não foi possível acessar a praça de máquinas, visto ela encontrar-se ala-

gada, não foi verificado se efetivamente as válvulas que efetuam o corte de combustível 

nas redes de alimentação foram realmente acionadas. 

 O castelo de proa, de onde estava sendo retirado óleo combustível, proveniente 

dos tanques de proa (deep tanks), também não se teve acesso. Foi constatado que o pai-

ol do mestre encontrava-se alagado e com grande quantidade de óleo combustível, bem 

como o compartimento do motor do propulsor de proa (bow trusther). 

  O compartimento sobre o convés principal onde se encontram os condensadores 

do sistema de aquecimento de lavagem dos tanques deslocou-se para ré, arrancado de 

sua posição original. Esse compartimento não apresenta indício de fogo em sua parte 

frontal.  

 Sobre esse compartimento acima citado encontrava-se o hélice sobressalente 

da embarcação que, em face da violência da explosão, foi lançado ao mar. 

 O navio possuía um “manifold” principal, à meia nau, com 30 tomadas para cada 

bordo e outro “manifold”, à ré das acomodações, com 01 tomada.  

 

 O navio estava conectado ao terminal por 02 linhas compostas de 04 mangotes, 

conectados dois a dois.  

 Na rede de 8 polegadas, estavam conectados os mangotes de números 828 e 

816, sendo que o mangote de número 828 estava conectado às tomadas dos tanques 

CS3 e CP3, por meio de uma peça tipo “U”. 

 A conexão na rede de 10 polegadas era similar a citada acima e era composta 

dos mangotes de números 813 e 814, sendo o último conectado também a uma peça tipo 

“U” às tomadas dos tanques CS5 e CP5.  

 A bombordo, na parte inferior do “manifold”, várias peças compostas de tubo 

com ramificações, que haviam sido montadas inicialmente para o descarregamento por 

bombordo, estavam preparadas para receber o fluxo das tomadas dos demais tanques.  

  
  

 
 1.15-O DESMONTE DO NAVIO

  

A desmontagem/retirada do navio do píer da Cattalini previa o corte dos destro-

ços em partes, com peso que pudessem ser içados pela cábrea de salvatagem, da Smit 

Salvage B. V., com capacidade de 1200 toneladas.  
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 O corte das partes do navio foi executado por meio de corrente de corte aciona-

da pelos guindastes da cábrea. 

 
O diagrama de corte 

   

 
O corte da proa 

 

 
Desmontando o casco 

 

   

 1.16 - OBSERVAÇÕES DOS BLOCOS DO NAVIO APÓS O CORTE
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Durante a desmontagem no canteiro da Ponta do Poço, foram realizadas perí-

tatou-se que as antepa-

 

 

cias detalhadas em cada parte do navio que para lá era enviada. 

 Na região dos tanques CIP6, COP6, CIP6 e COS6, cons

ras transversais e longitudinais apresentavam certa integridade e a parte correspondente 

do convés principal encontrava-se severamente danificada. 

 

 
Reboque de partes desmontadas para a Ponta do Poço 

 O convés, na região dos tanques CP8 e CP7 e na região dos tanques CS5, CS4 

s CS8, CS7, CP5, CP4 e CP3, arrancado pela explosão, 

 

e CS3, foi totalmente arrancado e não foi recuperado em conjunto com as demais partes 

adjacentes do costado e fundo.  

 Já o convés dos tanque

encontravam-se, embora severamente danificado, ainda ligado com o costado.   

 



NAVIO TANQUE/QUÍMICO “VICUÑA” 
RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO 

DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS 

26/23 

 
O desmonte 

 

 Quando as bombas de carga dos tanques WS5, WP5, CS5, WS2, CP2, CS2, 

CP7, CS7, CP8, CS8 e CS1 foram desmontadas observou-se que: 

 1) Os rotores dessas bombas apresentavam sinais de forte corrosão intergranu-

lar e em muitos casos estavam com algumas avarias preenchidas com solda; e 

 2) Os mancais de apoio, fabricados em material sintético, apresentavam-se com 

desgaste acentuado; 

 3) Foram encontrados corpos estranhos no interior das bombas, tais como ca-

bos de aço, pedaços de arame, parafusos.  

 

 
Corpos estranhos encontrados no interior das bombas 

 

 Por ocasião da desmontagem do “manifold” do navio, não foram observados in-

dícios de fogo no interior de suas tubulações ou de suas válvulas. 
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  Excetuando-se as válvulas correspondentes aos tanques que estavam com su-

as respectivas bombas em operação, todas as demais válvulas estavam fechadas. 

 Os mangotes de carga também foram vistoriados e não foram encontrados indí-

cios de fogo em seu interior. 

 As válvulas P/V, desmontadas para perícia, apresentaram avarias que podem 

ser atribuídas à explosão, não sendo constatada alguma evidência de mau funcionamento 

que pudesse ter contribuído para o sinistro. 

 

 
 

 Os motores elétricos, que se encontravam severamente avariados, também fo-

ram desmontados e periciados em oficina especializada e não foram constatados indícios 

que houvessem contribuído para a explosão.  
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 2- CONCLUSÕES 

 Baseado nas informações colhidas e apresentadas ao longo desse laudo técnico 

pode-se ter uma imagem dos fatos que transcorreram e culminaram com o acidente: 

 Na análise das possíveis causas da explosão do N/T “VICUÑA” as seguintes 

premissas foram consideradas: 

 a) A explosão ocorreu no interior dos tanques do navio. 

 b) Nenhum sinal de explosão foi detectado nas linhas do terminal, sendo ainda 

possível afirmar que os maiores danos verificados no píer foram ocasionados diretamente 

pela explosão, pela queda dos destroços do navio que foram arremessados após a explo-

são, pelo incêndio que se seguiu e pelas operações de combate ao incêndio e remoção 

dos destroços. 

 c) A análise dos filmes de câmeras de segurança indica que a explosão inicial 

ocorreu nas proximidades da superestrutura do navio. Considerando observações retira-

das desse filme, a análise dos destroços e informações obtidas nos depoimentos, se con-

cluiu que a explosão teve início no tanque CS7 e, a seguir, se propagou para os tanques 

CP7, CP8 e os tanques de carga laterais adjacentes, seguindo uma onda de explosões 

em direção à proa e atingindo os demais tanques situados à vante do ponto de origem 

considerado.   

 d) Uma vez que não houve qualquer sinal de alarme ou qualquer comunicação 

de problema por parte dos operadores do navio e do terminal é razoável se supor que os 

eventos que ocasionaram a explosão do navio foram muito rápidos, de tal forma que im-

possibilitaram qualquer reação por parte do pessoal de serviço ou foram originados em 

local inacessível, impossibilitando também a previsão da tragédia que se aproximava. 

Com relação a esse aspecto é importante ressaltar que o Imediato do navio, o operador 

do terminal, o representante da agência marítima e o vigia do OGMO circularam nas pro-

ximidades do “ manifold” do navio momentos antes do acidente, sobreviveram à explosão 

e não relataram qualquer anormalidade detectável.  

 Uma hipótese inicialmente considerada para justificar a explosão, em função dos 

indícios observados no cais, foi a ocorrência de um vazamento no “manifold” do terminal e 

que uma centelha proveniente de algum item da instalação elétrica do píer tenha provo-

cado a ignição da mistura do vapor do metanol com o ar atmosférico, iniciando o processo 

que culminou com a explosão do navio. Tal hipótese apresenta os seguintes aspectos que 

devem ser considerados: 
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 i) a direção e a intensidade do vento, no momento do acidente, afastavam uma 
eventual nuvem de metanol, que houvesse sido gerada nas proximidades do “manifold” 

do terminal, dos possíveis equipamentos ou instalações do terminal com capacidade de 

gerar uma centelha que iniciaria a explosão; 

 ii) o vapor de metanol é mais pesado que o ar, havendo uma tendência que o 

mesmo não se propagasse em direção ao navio e atingisse o convés que estava em uma 

posição mais elevada; 

 iii) a formação de uma nuvem de metanol após a ocorrência de um vazamento é 

um processo que demandaria algum tempo, face à necessidade de evaporação do líquido 

derramado, o que certamente forneceria tempo para que os operadores detectassem o 

problema e interrompessem a descarga; 

 iv) análises preliminares indicam que as condições atmosféricas existentes na 

ocasião do acidente não eram propícias à formação de uma nuvem de metanol com ca-

racterísticas que justificassem a ocorrência do acidente; 

 v) não é esperado que a ignição de uma nuvem de combustível apresente poder 

de destruição que justifique o rompimento da estrutura do navio, o que foi comprovado 

pelo fato de que nenhuma deformação no sentido de fora para dentro dos tanques de 

carga foi constatada na análise dos destroços; 

 vi) o navio possui barreiras que impedem a entrada da chama gerada pela igni-

ção de uma nuvem de combustível para o interior dos tanques de carga, as quais, até on-

de pode ser apurado, não apresentavam qualquer deficiência. 

 Um vazamento nas redes ou “manifold” do navio teria as mesmas restrições a-

presentadas acima, acrescidas do fato de que uma eventual nuvem de metanol gerada 

estaria ainda mais distante das possíveis fontes de ignição constatadas no cais.  

 O rompimento das redes do navio em função de uma manobra errada de válvu-

las foi também considerado, uma vez que a liberação do metanol sob pressão facilitaria 

sua mistura com o ar atmosférico e, também, o rompimento de uma rede abriria o acesso 

ao interior do tanque de uma eventual chama externa provocada pela ignição do produto 

liberado. Entretanto essa hipótese foi também descartada pelos motivos apresentados a 

seguir: 

 i) as posições das válvulas do “manifold” do navio correspondem àquelas espe-

radas em função dos depoimentos dos tripulantes; 

 ii) as bombas do navio eram do tipo centrífugo, normalmente incapaz de romper 

uma tubulação de aço, sendo que, caso elas operassem com sua rede de descarga fe-

chada, ocorreria a cavitação do líquido no interior da bomba; e 
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 iii) a malha de descarga do metanol para o Terminal da Catallini se encontrava 

interligada no “manifold” do navio com as duas linhas de recebimento de terra, ou seja, se 

uma linha do terminal fosse fechada, o fluxo continuaria normalmente pela outra linha. 

 Outra hipótese que foi considerada seria a ocorrência de um incêndio em um 

eventual vazamento ocorrido no terminal que teria se propagado, através dos mangotes, 

até o interior dos tanques de carga do navio. Entretanto, não foi encontrado qualquer indí-

cio de queima ou aquecimento nas superfícies internas das duas linhas de mangotes por 

onde se efetuava a descarga do metanol, fazendo com que essa hipótese tenha sido des-

cartada. Com relação a esse item é ainda importante ressaltar que: 

 i) as paredes internas dos mangotes eram de material plástico, sensível ao calor, 

que certamente apresentaria deformações visíveis caso fosse submetido à ação de uma 

chama direta; 

 ii) no momento da explosão era efetuada operação de descarga com sentido de 

fluxo contrário ao de propagação de uma chama com essas características; e 

 iii) para que ocorresse uma propagação da chama através do mangote e, poste-

riormente, pela tubulação do navio até os tanques de carga, era necessária que ocorresse 

a existência de uma atmosfera com níveis de oxigênio favoráveis durante toda extensão 

das redes, condição extremamente improvável em uma operação normal de descarga, 

ainda mais quando se considera o desnível do terminal em relação ao navio, que certa-

mente provocaria um selo de líquido que impediria a propagação da chama. 

 A última hipótese considerada pelos peritos foi que a fonte da ignição inicial do 

metanol tenha ocorrido no interior dos tanques do N/T “VICUÑA”. A única possível fonte 

de ignição existente no interior dos tanques que se tem registro seria o funcionamento das 

bombas de carga. Essas bombas, em condições anormais, poderiam gerar uma faísca 

através do contato de duas partes metálicas ou, então, a geração do calor em função do 

atrito entre os componentes da bomba. Os pontos que reforçam essa teoria são: 

 i) a bomba do tanque CS7, no qual se estima tenha iniciado o processo que cul-

minou com a explosão do navio, estava operando no momento do acidente; 

 ii) existem registros documentados de avarias nas bombas de carga; 

 iii) o operador do terminal escutou um ruído diferente na operação da bomba 

cerca de 25 minutos antes da ocorrência da explosão; e 

iv) uma ignição no interior do tanque de carga acredita-se que poderia gerar efei-

tos semelhantes aos verificados na análise dos destroços, a saber: 

- pelo fato da ignição estar confinada no interior do tanque ocorreria uma 

queima parcial da mistura em virtude da pequena quantidade de oxigênio existente que, 
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apesar de não ser suficiente para destruir o tanque, poderia produzir um aumento de 

pressão que avariasse o convés e as anteparas limítrofes; 

- a liberação dos gases através de uma abertura relativamente pequena o-

corrida no convés produziria um jato de fogo semelhante ao verificado na câmera de se-

gurança no momento imediatamente anterior à ocorrência da primeira bola de fogo; e 

- as avarias produzidas nas anteparas limite permitiriam a entrada da chama 

e de quantidades adicionais de oxigênio, possibilitando o início da seqüência de explo-

sões. 

  

 3 - RECOMENDAÇÕES 

  Observando as circunstâncias técnicas que culminaram na explosão e naufrágio 

do NT “VICUÑA”, podemos recomendar estudos para alterações na “International Con-

vention for the Safety  of Life at Sea(SOLAS)”: 

 1) Todos os navios, independentemente de sua tonelagem, que transportem 

cargas potencialmente explosivas ou inflamáveis, sejam dotados de sistemas que permi-

tam manter essas cargas inertes, durante o transporte, a carga /descarga ou mesmo im-

possibilitar a formação de uma atmosfera inadequada com os tanques vazios. 

 Também devem ser realçados alguns aspectos observados do acidente: 

 1) As inspeções nas bombas de carga/descarga sejam intensificadas e a sua pe-

riodicidade reduzida para os navios mais antigos; 

 2) Realçar o emprego de materiais aprovados por Sociedade Classificadora em 

equipamentos importantes e restringir o uso de materiais recondicionados nesses equi-

pamentos; e 

 3)A necessidade da elaboração de um Plano de Contingência, aplicável a cada 

local/porto, de forma minimizar os impactos ambientais.  
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