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I - INTRODUÇÃO
Com a finalidade de efetuar a coleta e a análise de provas, a identificação dos fatores causais e a
elaboração das recomendações de segurança que forem necessárias, a fim de impedir que no
futuro ocorram acidentes e/ou incidentes marítimos semelhantes, a Capitania dos Portos do Rio
Grande do Sul realizou a Investigação de Segurança de Acidentes e Incidentes Marítimos
(ISAIM), em cumprimento ao disposto no Código de Investigação de Acidentes Marítimos da
Organização Marítima Mundial (OMI), Resolução MSC.255(84).
.
II – SINOPSE
O navio mercante DÜDEN, IMO Nº 8005226, de bandeira da TURQUIA, saiu do porto de
Harcourt na Nigéria com destino a Rosário na Argentina, sendo que, nesse trajeto atracou para
abastecimento (bunkering) no porto de Tema, em Gana.
No dia 22 de novembro de 2009, no período de 00:00 às 01:00 h, quando o navio se encontrava
na Latitude 29º 58’ 45’’S e Longitude 047º 33’45’’W, a cerca de 260 quilômetros
(aproximadamente umas 140 milhas) pelo través de Tramandaí-RS, iniciou-se um incêndio que
atingiu totalmente a sua superestrutura (compartimentos habitáveis, cozinha, passadiço,
workshop de solda, sala dos extintores do sistema fixo de CO2 e etc), desde o convés principal
(main deck ou cargo deck) até o último convés superior (Tijupá), resultando na morte de um dos
seus tripulantes.
O navio encontrava-se sem carga, com destino a Rosário, para carregamento.
Os porões e os compartimentos de proa não sofreram danos, uma vez que o incêndio se
concentrou exclusivamente na superestrutura da popa.
Os conveses abaixo do principal sofreram danos leves, produzidos pelo excessivo calor do
incêndio ocorrido no convés principal para cima, transmitido por condução, e/ou por dutos de
ventilação.
II-1 – Situação do Navio DUDEN encontrada no dia 14/12/2009, por ocasião da
Perícia realizada pelos Inspetores Navais designados para a elaboração do Relatório de
Investigação (ISAIM) nas seguintes condições:
a) PARTE EXTERNA
- Atracado por BB, com três espias na proa (foto 01) e duas na popa (foto 02)
- Calado na Proa: 1,8 metros;
- Calado a Meia-Nau: 3,0 metros;
- Calado na Popa: 5,5 metros;
- Hélice com metade da pá para fora d’água;
- Metade da Porta do Leme para fora d’água;
- Sem a âncora (ferro) de BE;
- Costado, de uma forma geral, com pintura em estado ruim (foto 03), apresentando a
pintura queimada nas obras mortas, acima do convés principal na popa (fotos 04 e 05);
- O espelho de popa não apresenta externamente danos provocados pelo incêndio (foto
02).
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Foto 01

Foto 02

Foto 03

Foto 04

Foto 05

b) CONVÉS PRINCIPAL
- Os guindastes, os porões de carga, os compartimentos e equipamentos da proa, além do
convés principal propriamente dito, nada sofreram com o incêndio (foto 07);
- Os compartimentos da popa foram os únicos a serem atingidos pelo incêndio, como
assim descritos:
1) O Compartimento do Workshop de solda (foto 08), que continha gás, óleo, materiais
elétricos e muita fiação, teve seus equipamentos, piso, anteparas (com seus isolamentos
térmicos), teto e etc, completamente destruídos;
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2) O corredor dos camarotes completamente destruído (foto 09), inclusive com as
ampolas de máscara (O2) ainda intactas, sem terem sido, sequer, retiradas do cabide;
3) Os camarotes a BB (foto 10), tiveram suas camas, armários, colchões, escrivaninhas,
pisos, anteparas com seus isolamentos térmicos, teto e etc, completamente destruídos;
4) A copa (foto 11) teve todas as anteparas com seus isolamentos térmicos queimados e
destruídos, o piso e teto completamente destruídos, restando apenas alguns utensílios de
cerâmica e ferro;
5) O banheiro também ficou completamente destruído, tendo seu piso, anteparas e teto
totalmente queimados, não sobrando nada;
6) A frigorífica (foto 12), teve todos seus equipamentos, controladores, serpentinas,
prateleiras, pisos, anteparas (com seus isolamentos térmicos) e tetos completamente destruídos,
restando apenas as partes metálicas;
7) A lavanderia (foto 13) também teve todas as suas máquinas de lavar, secadoras,
tanques, pisos, anteparas (com seus isolamentos térmicos) e tetos completamente destruídos,
restando apenas as partes metálicas das mesmas;
8) O paiol de material de combate a incêndio (foto 14), foi completamente queimado,
causando destruição de todos os equipamentos, ampolas, pisos, anteparas (com seus isolamentos
térmicos) e tetos, restando apenas as partes metálicas (retorcidas) das ampolas (podem ser vistos
no interior do compartimento, restos de 16 extintores de 5kg e dois extintores tipo carreta de
45kg);
9) O paiol de material de copa, localizado a BE, ficou completamente destruído (piso,
teto, equipamentos e materiais), entretanto, partes do isolamento térmico das anteparas resistiram
ao fogo;
10) Um outro paiol de sobressalentes localizado a BE ficou completamente destruído,
entretanto, igualmente ao paiol de material de copa, teve parte de seu isolamento térmico da
antepara preservado;
11) A sala de ginástica (foto 15), localizada a BB, teve todos seus equipamentos, pisos,
anteparas (com seus isolamentos térmicos) e tetos completamente destruídos, restando apenas as
partes metálicas dos mesmos, e pode se notar ainda que o vidro da vigia estava apenas rachado, o
que denota que, naquele local, o fogo agiu com menor intensidade;
12) As caixas (FIRE BOX) de tomadas de incêndio (foto 16), tanto a BE, quanto a BB,
tiveram suas caixas e mangueiras completamente destruídas pelo fogo, restando apenas as partes
metálicas (conexões, esguichos, chave de mangueira, tomada de incêndio e suporte), pode se
observar que a tomada estava fechada;
13) Os compartimentos dos camarotes a BE (foto 17) tiveram suas camas, armários,
colchões, escrivaninhas, pisos, anteparas com seus isolamentos térmicos, teto e etc, destruídos,
onde pode se notar que a intensidade do fogo foi maior, visto que, até os vidros das vigias
derreteram (fundiram-se); e
14) O compartimento das ampolas do sistema fixo de CO2 (fotos 18, 19 e 20), que fica a
BE, foi pouco atingido, denotando que sofreu apenas com o calor dos compartimentos
adjacentes, transmitidos por condução das anteparas e teto. Pode se observar ainda que, todo o
isolamento térmico do compartimento ficou praticamente intacto, e que os dispositivos de
acionamento das ampolas não foram disparados.
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Foto 07

Foto 08

Foto 09

Foto 10

Foto 12

Foto 11
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Foto 13

Foto 14

Foto 16

Foto 15

Foto 18

Foto 17
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Foto 19

Foto 20

c) CONVÉS 01
- O corredor de BE (foto 21) ficou completamente queimado e destruído, apresentando o
chapeamento das anteparas muito retorcidos pelo calor do incêndio;
- O corredor que atravessa BE/BB também ficou completamente destruído e teve suas
anteparas e piso bastante retorcidas pelo excessivo calor do incêndio;
- O camarote de BE avante (foto 22) teve suas camas, armários, colchões, escrivaninhas,
pisos, anteparas (com seus isolamentos térmicos), teto e etc.destruídos pelo incêndio, tendo
inclusive suas anteparas bastante retorcidas;
- A copa (foto 23) localizada a BE, teve todos os equipamentos, eletrodomésticos,
utensílios de cozinha, anteparas (com seu isolamento térmico), piso e teto, completamente
destruídos, restando apenas as bancadas das pias (confeccionada em material metálico), como
alguns utensílios de cozinha com maior resistência ao fogo;
- O camarote a meia-nau teve suas camas, armários, colchões, escrivaninhas, pisos,
anteparas (com seus isolamentos térmicos), teto e etc.destruídos pelo incêndio, tendo inclusive
suas anteparas e piso ficando excessivamente retorcidas;
- A cozinha (foto 24) teve todo seu interior queimado e destruído, resistindo apenas as
partes metálicas do forno, fogão, coifas, pias, exaustores, relógio (com o ponteiro parado a
01:14h) e de alguns utensílios;
- O paiol de material de pronto uso teve as anteparas (com seu isolamento térmico), piso e
teto, completamente destruídos pelo fogo e calor produzido, restando apenas algumas latas
retorcidas e restos de ferramentas;
- Os refeitórios de BE e BB (foto 25) tiveram suas mesas, cadeiras, palamentas, anteparas
(com seu isolamento térmico), piso e teto, completamente destruídos, restando apenas as
estruturas metálicas;
- A ante-sala da praça de máquinas teve suas anteparas (com seu isolamento térmico),
piso e teto, completamente destruídos, restando apenas a estrutura metálica de ferro do armário
de roupas;
- Os camarotes de BB avante tiveram suas camas, mesas, escrivaninhas, armários,
lavatórios destruídos pelo incêndio, restando as partes metálicas. Entretanto, pode-se observar
que as anteparas tiveram seus isolamentos térmicos destruídos, mas, a pintura resistiu em alguns
pontos. Pode se observar, ainda que ficaram muito retorcidas. Igualmente, o teto e o piso foram
queimados e destruídos, contudo, em alguns trechos, tiveram sua pintura atingida, mas, não
totalmente retiradas;
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- Na parte externa da Popa a BB (foto 26) pode-se observar que o fogo atingiu apenas a
superestrutura, ficando a parte de ré preservada (cabeços e rodetes intactos);
- Na parte externa da Popa a BE (fotos 27 e 28) pode-se observar que foi bastante
atingida pelo fogo (cabeços, rodetes, cabrestante e balaustrada queimados). Pode se observar
também, que a superestrutura, em todos os conveses, foi mais atingida a BE do que a BB; e
- O corredor externo a BB (foto 29), não sofreu tanto quanto o de BE, podendo-se
observar que grande parte da pintura foi preservada.

Foto 21

Foto 22

Foto 23

Foto 24

Foto 26

Foto 25
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Foto 27

Foto 28

Foto 29

d) CONVÉS 02
- O corredor a BE foi bastante atingido, queimando e destruindo tudo, inclusive o turco
(foto 30) e a baleeira de BE (lifeboat) deixando a antepara demasiadamente retorcida com o calor
recebido, e restando apenas as partes metálicas de ferro;
- A Baleeira de BE (foto 31) foi totalmente destruída, restando apenas as partes metálicas
de ferro do seu eixo, seu hélice e o seu motor, ficando atestado que a mesma não chegou a ser
arriada;
- O corredor a ré (foto 32) foi pouco atingido, e pode ser observado que chegaram a
instalar uma mangueira de incêndio, descendo do convés 02 para a popa (convés 01), sem a
respectiva fêmea, e restos de mangueira no convés por BE com esguicho, que aparentemente,
não chegaram a serem utilizadas;
- Os camarotes avante a meia-nau, a BB e a BE tiveram suas camas, armários, colchões,
escrivaninhas, pisos, anteparas (com seus isolamentos térmicos), teto e etc.destruídos pelo
incêndio, tendo inclusive suas anteparas e piso ficando bastante retorcidas;
- Compartimento do Ar Condicionado (foto 33) onde pode ser visto que o compartimento
sofreu pouco com o incêndio, e o que foi atingido, deve-se apenas ao calor transmitido por
condução e pela ventilação da cozinha que passa no interior do compartimento;
- Compartimento de quadros elétricos (foto 34) onde ficaram destruídos completamente
os contactores, disjuntores, fiação e indicadores, além do piso, do teto e das anteparas (com seus
isolamentos térmicos);
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- Corredor interno de ligação de BE a BB (foto 35) onde pode ser observado que o
incêndio além de queimar tudo, o calor retorceu de forma excessiva as anteparas e o piso em
alguns trechos;
- A enfermaria (foto 36) apesar de também ter tido todo seu interior destruído pelo fogo,
no qual só restaram as partes metálicas de ferro da cama, dos armários e de algumas ampolas de
oxigênio, teve também, algumas partes do isolamento térmico das anteparas que resistiram;
– O paiol de solda (foto 37) localizado a ré do convés 02, com acesso pelo corredor
externo na popa e ao lado do compartimento do ar condicionado, quase não sofreu com o
incêndio, tendo apenas afetado a pintura das anteparas em alguns trechos, pelo efeito do calor
transmitido por condução das anteparas, não atingindo nem os equipamentos nem os materiais
do interior do compartimento; e
– A tela do ar condicionado não foi destruída, porém apresenta uma cor escura, pelo
excesso de calor e fumaça passados pelo duto de ventilação.

Foto 30

Foto 31

Foto 33

Foto 32
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Foto 34

Foto 35

Foto 36

Foto 37

e) CONVÉS 03
- Camarotes avante a BE (foto 38) tiveram suas camas, mesas, armários, colchões,
escrivaninhas, pisos, anteparas (com seus isolamentos térmicos), teto e etc.destruídos pelo
incêndio, tendo inclusive suas anteparas e pisos excessivamente retorcidos;
- A copa a BE teve sua geladeira, máquina de café, armário, acessórios de copa, anteparas
(com seu isolamento térmico), teto e pisos, completamente queimados e destruídos;
- O corredor interno que liga BE/BB (foto 39) também ficou completamente queimado e
totalmente destruído, inclusive com anteparas e pisos bastante retorcidos;
- Parte externa a BB (fotos 40 e 41) como pode ser visto, a parte a ré da superestrutura do
convés 03, como a chaminé e as ventilações externas/extrações, que estava com suas tampas
fechadas (SHIP LAUND DRYING RM EXHAUST CLOSED) tanto a BB, quanto a BE, não
foram atingidas pelo incêndio, inclusive, pode-se atestar que algumas partes a BB como a
estrutura de lançamento da baleeira (Lifeboat), partes da balaustrada e escada de acesso ao
passadiço também não foram atingidas; e
– Parte externa a BE (fotos 42 e 43) podemos notar, que inversamente a BB, a
superestrutura ficou completamente destruída, assim como a estrutura de lançamento da baleeira
(Lifeboat) e o piso do convés demasiadamente retorcido com o calor do incêndio, entretanto, a
parte de ré da chaminé ficou intacta.
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Foto 38

Foto 39

Foto 40

Foto 41

Foto 42

Foto 43

12

MARINHA DO BRASIL – Diretoria de Portos e Costas
Gerência de Vistorias, Inspeções e Perícias Técnicas
Comissão de Investigação e Prevenção dos Acidentes da Navegação (CIPANAVE)
(Continuação do Relatório de Investigação de Segurança Marítima do NM DUDEN........................................................................................)

f) PASSADIÇO
- A asa a BB (foto 44) teve metade de sua estrutura totalmente destruída , e a outra
metade tendo ficada praticamente intacta, inclusive, podemos notar que o peloro de BB
permaneceu inteiro, com sua pintura incólume;
- A asa de BE (foto 45) inversamente a BB, ficou completamente destruída, não restando
nada, inclusive, tendo consumido todo peloro de BE e bóias, além da escada de acesso ao Tijupá.
E como pode ser observada também, a chaminé, em sua parte de vante, ficou apenas com a
pintura descascada pelo calor produzido na superestrutura;
- O Passadiço (foto 46) teve todo seu interior, ou seja, radares, ecobatímetro, GMDSS,
VDR, equipamentos rádio, consoles, e etc., destruídos, inclusive, as anteparas (com seu
isolamento térmico) e pisos; e
– Os pisos das asas, tanto de BE quanto de BB (foto 47) ficaram demasiadamente
retorcidos, denotando que, o calor vindo do convés 03, foi extremamente intenso e excessivo.

Foto 44

Foto 45

Foto 46

Foto 47

g) TIJUPÁ
- Pode ser notado que o piso do tijupá (foto 48) também ficou bastante retorcido, pelo
calor excessivo produzido no interior do passadiço. Pode ser observado que, igualmente os
outros conveses a BB tiveram algumas partes preservadas;
- Compartimento de baterias e alojamento da EPIRB (que ficava no tijupá) foram
completamente queimados;
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- O mastro principal pouco sofreu com o incêndio, pois, pelo fato do tijupá ser a céu
aberto, provavelmente tenha contribuído para que o fogo não se alastrasse para cima; e
– Sobre o tijupá, conclui-se que os estragos se deram apenas por condução do calor
vindo do passadiço, pois, como pode ser visto, a estrutura da agulha magnética (foto 49) ficou
intacta, demonstrando que o calor não foi suficiente para destruí-la.

Foto 49

Foto 48

h) SUPERESTRUTURA
- Pode-se observar que o fogo atingiu do convés principal ao passadiço (fotos 50 e 51); e
– Na vista externa de BE e BB (fotos 50 e 51) pode se observar que o incêndio afetou
mais a parte de BE do que a de BB.

Foto 50

Foto 51

i) MÁQUINA DO LEME
As fotos de 52 e 53 mostram que o compartimento da máquina do leme, que se localiza
abaixo do convés principal, praticamente nada sofreu com o incêndio, tendo ficado apenas com
algumas partes do teto descascadas, fruto do calor conduzido pelo piso do convés principal.
Dentro do compartimento a BE, existem além de vários materiais inflamáveis, dois compressores
da frigorífica, sendo que o mais de ré encontrava-se com o painel dos pressostatos abertos e com
várias ferramentas espalhadas pelo piso, denotando que estava sendo reparado, e o outro,
encontrava-se com a tampa intacta.
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Foto 53

Foto 52

j) COMPARTIMENTO DA BOMBA DE INCÊNDIO DE EMERGÊNCIA
O referido compartimento, igualmente ao da máquina do leme, pois se localiza no interior
do mesmo, apenas um piso abaixo (foto 54), também nada sofreu, ficando apenas sujo. As
válvulas de aspiração do mar e descarga encontravam-se na posição fechada.

Foto 54

k) PRAÇA DE MÁQUINAS
- Como pode ser observado pelas fotos de nº 55 a 58, o Centro de Controle da Máquina
(CCM), apresenta apenas alguns sinais de superaquecimento e fuligem, tendo sido encontrado
em seu interior dois extintores, um cheio e um vazio. A caldeira, estava queimada externamente,
sem sinais de explosão. Os geradores (MCA) não apresentavam avarias externamente, tendo suas
cabeações de saída intactas, igualmente a do Motor de Combustão Principal (MCP), ou seja, de
uma forma geral, nenhum dos motores e/ou equipamentos, sofreram com o incêndio, a praça de
máquinas teve apenas poucos trechos do teto queimados, e consequentemente, descascados. Uma
coisa que foi observada e não apresenta causa/efeito com o ocorrido, é o fato de os porões
estarem com muito óleo e um cheiro forte de vapores combustíveis.
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Foto 55

Foto 56

Foto 57

Foto 58

III - INFORMAÇÕES GERAIS
Nome do Navio: NM DÜDEN
Nº IMO do Navio: 8005226
Tipo de navio: Carga geral (seca)
Local de Construção: Japão
Batimento de quilha: 10/06/1981
Material do Casco: aço
Proprietário: SOTRADE DENIZCILIK SANAVYI VE TICARET S.A.
Operador: SOTRADE DENIZCILIK SANAVYI VE TICARET S.A.
Bandeira: Turquia
Porto de Registro: Istambul
Indicativo de chamada (Call Sign): TCSI
Arqueação Bruta (Gross Tonnage): 15.857
Arqueação líquida (Net Tonnage): 11.294
DWT summer: 26.975
Comprimento do Navio: 168,21 metros
Calado do Navio: 13,8 metros
Boca do Navio: 22,84 metros
Potência total das máquinas: MCP: 10.000 BHP ou 7.460 KW; MCA sem informação técnica
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Capacidade dos tanques: não foi possível determinar
Combustível existente a bordo por ocasião do sinistro - tipo: fuel oil (bunker) 120 ton e diesel oil
40TM.
Sociedade Classificadora: Lloyd´s Register of Shipping (LR) - suspensa desde 30/11/2009
1. Última vistoria de renovação pela Lloyd's Register (LR): 18/11/2006
2. Última vistoria anual (LR): 07/11/2009
3. Retirada de classe (LR): 30/11/2009
P&I Club - (Certificate of Entry) - South of England - Bermuda Limited - 20/03/2009 to
19/03/2010
Certificate of insurance or other financial security (CLC) - Isle of Man Government - 19/03/2009
to 19/03/2010
III-1 - Mais algumas informações Pertinentes sobre o Navio:
O navio DÜDEN não apresenta um histórico de excelência, tendo sido detido em
30/05/2006 em La Plata, na Argentina, e em todas as demais inspeções sofridas sob a égide do
Acordo de Viña Del Mar foram observadas deficiências, excetuando-se uma única inspeção em
09/06/2003 no porto de Manzanillo no México, que não apresentou deficiências.
Com relação aos demais Acordos Internacionais (MoU-Memorandum of Understand) de
Tokyo, Paris, Indian Ocean e US Coast Guard, verifica-se que o navio DÜDEN, nos últimos 10
anos (1999 a 2009), apresenta o seguinte histórico:
a) foi detido 3 (três) vezes (La Coruña-2002, Pasajes-2003 e Bandar Abbas-2007); e
b) nas 20 inspeções efetuadas pelos Port State Control Officer(PSCO), em apenas seis (6)
delas não foram registradas deficiências.
Segundo o histórico acima apresentado o NM DÜDEN pode ser enquadrado como um
navio “substandard”, e com falhas no Gerenciamento de Segurança (ISM-CODE). Observou-se,
também que em todos os portos em que foram detectadas deficiências sempre foram prescritas
no formulário “B” procedimentos em desacordo com as normas, relativos a combate a incêndio e
salvatagem.
A Marinha do Brasil notificou o proprietário a tomar uma decisão, quanto à situação do
navio (reboque/reparo/salvamento), não tendo obtido nenhuma resposta. Entretanto, segundo seu
agente designado no porto de Rio Grande, Agência Marítima UNIMAR, o mesmo alegou que se
encontrava sem recursos financeiros no momento, não tendo assim, condições de contratar os
serviços necessários à solução dos problemas.
O proprietário do navio é uma empresa turca, que possui além do navio DÜDEN, apenas
mais um de nome SAPANCA (IMO-7416777), mais antigo que o próprio DÜDEN, fato que nos
faz entender a total falta de assunção, ou contribuição na solução do problema, deixando a
Marinha do Brasil numa situação difícil e compulsória na resolução do problema que, em tese é
de responsabilidade exclusiva do proprietário e demais agentes do transporte marítimo.
A Marinha do Brasil, por meio de uma Operação SAR (socorro e salvamento),
coordenada pelo Salvamar Sul (Comando do 5º Distrito Naval), empregando a Fragata “Bosísio”
e um helicóptero, resgatou vinte e dois (22) tripulantes vivos e recolheu os restos mortais de um
(01) tripulante morto no acidente, ficando o navio à deriva e às escuras sob vigilância e
acompanhamento dos navios subordinados ao Grupamento de Patrulha Naval do Sul (Navio17
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Patrulha Benevente e Rebocador de Alto-Mar Tritão) que, em paralelo, efetuaram também a
segurança e controle do tráfego aquaviário no local (fotos 59 a 63).

Foto 60

Foto 59

Foto 61

Foto 62

Foto 63

O Armador/Proprietário não se manifestou no sentido do salvamento do navio que
oferecia riscos à navegação. Em observação à segurança da navegação, à salvaguarda da vida
humana no mar e à prevenção da poluição das águas, a Marinha do Brasil expediu o Auto de
Apreensão nº 001/09, datado de 03/12/2009, e o encaminhou ao Armador.
Em 26 de novembro de 2009 o navio foi fundeado com o ferro de boreste, pelo pessoal da
Marinha do Brasil, na posição de Latitude 30º 42’ 08’’S e Longitude 050º 12’ 02’’W, a cerca de
12 milhas náuticas da costa e a uma profundidade aproximada de 45 metros. pois estava a
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matroca e com deriva em direção à terra. Caso não fosse tomada nenhuma ação o mesmo iria
encalhar.
Em dezembro de 2009 a Marinha decidiu rebocar o navio DÜDEN, do local de fundeio
para o cais do Porto Novo em Rio Grande-RS, atracando o navio por Bombordo em 11 de
dezembro de 2009, às 1915-O e colocando uma equipe de seis militares para vigia, controle,
segurança e serviços permanentemente no local.
Os destroços da baleeira de BB, arriada e abandonada pela tripulação após o resgate,
foram encontrados na praia de Tramandaí – RS, nas coordenadas: Lat 30º 00’ 06”S Long 050º
08’ 02”W e recolhidos pela Agência da Capitania em Tramandaí.
IV – TRIPULAÇÃO
A tripulação era composta por 21 nacionais da Turquia e 2 naturais do Azerbaijão. O
Comandante, o Imediato e o Chefe de Máquinas, entre outros, eram turcos. A tabela a seguir
apresenta a relação nominal dos tripulantes do NM DUDEN.
NOME
GURHAN DESER
E.HALUK SOLAKOGLU
ILGAR MIRZAYEV
SEYFETTIN DALGICER
(FALECIDO)
BARIS ACAR
ISKENDER MUTI
MUZAFFER DINÇ
FATIH YAKUP TOZLU
ZIYA ERBAS
SERKAN ACAR
TAHIR AHMADOV
SAIT VURAL
METIN MUSAOGLU
VEDAT YILMAZ
YUSUF ÇAGLAR
MEHMET UGUR
MUSA ERBAS
BULENT KARACA
MEHMET SARIKAYA
AHMET BAS
CEVAT KURT
ERDAL DALKA
ERTAN ENGIN

NACIONALIDADE
TURKISH
TURKISH
AZERBEIJANIAN
TURKISH

POSTO/ GRADUAÇÃO
MASTER
C/OFFICER
2ND OFFICER
3RD OFFICER

TURKISH
TURKISH
TURKISH
TURKISH
TURKISH
TURKISH
AZERBEIJANIAN
TURKISH
TURKISH
TURKISH
TURKISH
TURKISH
TURKISH
TURKISH
TURKISH
TURKISH
TURKISH
TURKISH
TURKISH

CHF ENG
1ST ENG
2ND ENG/ELCT
A.B
BOSUN
A.B
O.B
O.B
DONKEYMAN
FITTER
FITTER
OILER
OILER
OILER
WIPER
WIPER
COOK
STEWARD
STEWARD

V – FATORES CAUSAIS
Baseando-se nas condições em que foram encontradas as evidências no NM DUDEN,
como pode ser atestado nas fotos constante do anexo, fica extremamente dificultado o
estabelecimento dos fatos geradores do incêndio, e o local onde se deu o seu início. Contudo,
alguns indícios direcionam para o fato de que o sinistro tenha se iniciado no Convés 01 avante,
tendo em vista que os conveses adjacentes ficaram demasiadamente queimados, tendo sido todos
seus compartimentos completamente destruídos, incluindo pisos e anteparas (com seus
isolamentos térmicos). Caso o início do incêndio tivesse ocorrido em conveses superiores,
provavelmente o estrago não seria de tal monta, e teria dado algum tempo de resposta a alguns
membros da tripulação.
19

MARINHA DO BRASIL – Diretoria de Portos e Costas
Gerência de Vistorias, Inspeções e Perícias Técnicas
Comissão de Investigação e Prevenção dos Acidentes da Navegação (CIPANAVE)
(Continuação do Relatório de Investigação de Segurança Marítima do NM DUDEN........................................................................................)

Na Perícia realizada a bordo, pelos Investigadores da Capitania dos Portos do Rio Grande
do Sul, no dia 14 de dezembro de 2009, quando o navio encontrava-se atracado no Porto Novo
em Rio Grande, somente 20 dias após o referido sinistro, não foi possível detectar nenhum
indício de que tenha ocorrido alguma explosão, curto circuito, mau funcionamento de
equipamentos, falha humana, enfim, nada que pudesse direcionar para chegarmos a uma
conclusão do que ocorreu efetivamente. Ressalta-se aqui que a Perícia demorou todo esse tempo
para ser realizada pela necessidade dos investigadores aguardarem a chegada do NM DUDEN a
Rio Grande.
Neste período de 20 dias entre o sinistro e o navio ser atracado (o navio foi rebocado) em
Rio Grande, vários eventos ocorreram a bordo, como por exemplo: a presença de equipes de
busca e salvamento da Marinha (SAR) a bordo para resgatar os tripulantes; idas de pessoal
técnico a bordo para avaliar a possibilidade de se instalar gerador com a finalidade de fundear o
navio (o navio permaneceu à matroca por alguns dias até a decisão de fundeá-lo a
aproximadamente 12 milhas da costa); pessoas a bordo para fundear o navio; pessoas a bordo
para cortarem as amarras e passarem o dispositivo de reboque que traria o navio para Rio
Grande; e as idas a bordo do perito designado pela Seguradora Certasig (seguradora do casco),
representante da “Burgoyne Incorporated”, para tentar identificar a(s) causa(s) do sinistro.
Face ao exposto, o cenário do acidente foi alterado por razões óbvias a saber: a
movimentação de pessoas a bordo do navio em epígrafe, ora para resgatar a tripulação, ora para
inspecioná-lo de modo a prevenir qualquer tipo de poluição marinha, para manter sua
flutuabilidade e a segurança do tráfego aquaviário na área do sinistro, o que impossibilitou a
conclusão da “Causa Determinante” do Acidente de Navegação.
Apesar disso constatou-se que o fogo se propagou de um compartimento para outro e de
um convés para outro, através dos dutos de ventilação/extração e condução (pelas anteparas e
pisos).
VI – LIÇÕES PRELIMINARES APRENDIDAS E CONCLUSÕES
Devido aos esforços para resgatar a tripulação, a cena do acidente foi alterada. Todos os
documentos do navio foram queimados.
O navio deixava a desejar, apresentando constantemente, por ocasião das inspeções
realizadas pelos PSCO de vários acordos (MOU), discrepâncias relacionadas à Salvatagem e
Combate a Incêndio, que podem ser consultadas na “home page” www.equasis.org . A Lista dos
Port State Control compõe o Anexo A) a este Relatório.
Segundo depoimentos de tripulantes do NM DUDEN, existe a possibilidade do incêndio
ter começado nos compartimentos habitáveis, por boreste, próximo ao camarote do eletricista,
que era fumante. Ainda conforme depoimentos da tripulação, o fogo se espalhou com muita
rapidez (entre 2 a 3 minutos) e produziu muita fumaça escura e calor. A tentativa de debelar o
incêndio foi frustrada e a decisão do Comandante foi abandonar o local e reunir a tripulação na
proa. Na proa, o Comandante do NM Düden, que já estava de posse do equipamento de
solicitação de socorro, acionou o EPIRB – 406 MHz. e foi atendido por uma Fragata da Marinha
do Brasil e seu helicóptero orgânico.
Os documentos do navio como: certificados, planos, publicações, etc foram totalmente
queimados, exceto alguns diários de máquinas que estavam no Centro de Controle da Máquina
(CCM).
VII – RECOMENDAÇÕES
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1) Materiais inflamáveis
Considerando os destroços do incêndio, verifica-se que somente sobraram metais, louças e
vidros, todos os demais materiais foram completamente queimados e destruídos. A existência de
materiais inflamáveis sustenta o fogo e o propaga. Ademais, a queima dos materiais produz calor
que passa para os demais compartimentos por condução, ou contato, aumentando a dimensão do
incêndio. Um dos meios para sustar o fogo seria negar-lhe um dos seus elementos, o
combustível, com a redução substancial do material inflamável a bordo ou o oxigênio, se os
dutos de ventilação/extração tivessem sidos fechados.
Assim, sugere-se que a construção dos navios não utilize materiais inflamáveis como,
plásticos, madeiras e tecidos nos compartimentos habitáveis, como por exemplo: confecção de
armários em metal, utilização de pisos cerâmicos em lugar de vinílicos ou carpetes/tapetes,
camas de metal, corrimões das escadas de material metálico e não de madeira, as roupas dos
tripulantes devem ser restritas ao mínimo necessário.
2) Estanqueidade/fechamento de compartimentos em áreas habitáveis
Outro aspecto importante a “sustentação do fogo” é relativo ao elemento oxigênio. Sempre
se deve cortar qualquer suprimento de oxigênio para o fogo, mas isto está diretamente
relacionado com a capacidade de fechamento dos compartimentos do navio. Observa-se que nas
áreas das acomodações (camarotes e refeitórios), este fechamento é bastante precário, sugerindose que sejam revisto os projetos dos navios com relação ao fechamento dos compartimentos,
ventilação e extração, com controle local e a distância.
3) Fumo
O fumo deverá ser expressamente proibido a bordo, principalmente nos compartimentos
habitáveis, podendo dotar os projetos dos navios com um compartimento específico como
“fumódromo” (smoking room), constituído de anteparas e móveis de ferro, nas imediações do
portaló.
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