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ESTUDO DE CASO N. 01/2014 – LANCHA PHOENIX 290 PLATINUM 

Ocorrência n. 9077018/2014 

 

 

1 FINALIDADE: Expor realidade encontrada em ocorrência com potencial educativo, 

no intuito de favorecer crescimento operacional da guarnição náutica do 9º BBM, bem como 

do CBMGO como um todo. 

 

2 CASO ESTUDADO: Afundamento de Embarcação 

 No dia 23/08/2014 (sábado) o 9º BBM recebeu chamada, via 193, para resgate de 

uma lancha Phoenix 290 Platinum, que se encontrava em processo de afundamento no 

Lago Corumbá, município de Caldas Novas-GO. 

 A embarcação foi encontrada encostada no barranco, amarrada na parte frontal com 

corda, com a popa afundada, inclinada para o lado direito, estando visível somente parte 

da proa. 

 
          FOTO 1 – Situação encontrada 

 

3 LOCAL, DATA, HORÁRIO 

 

3.1 Local: Lago Corumbá, Zona Rural, Caldas Novas-GO, Próximo à Chácara do 

Prefeito Evandro Magal. 

3.2 Data: de 23 à 25/08/2014. 

3.3 Horário 

3.3.1 Inicial: 15h00m do dia 23/08/2014 

3.3.2 Final: 20h51m do dia 25/08/2014 
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4 CARACTERÍSTICAS DA EMBARCAÇÃO 

 

4.1 Marca: Phoenix Boats 

4.2 Modelo: 290 Platinum 

4.3 Ficha técnica 

4.3.1 Comprimento Total: 29 pés 

4.3.2 Largura Total: 2,65 m 

4.3.3 Motor: 260 hp - 400 hp 

4.3.4 Calado do casco leve: 0,50 m 

4.3.5 Calado do casco carregado: 0,55 m 

4.3.6 Profundidade com motor: 1,40 m 

4.3.7 Tipo do motor: Centro / Rabeta 

4.3.8 Peso máximo do motor: 540 kg 

4.3.9 Número máximo de pessoas de dia: 10 

4.3.10 Número máximo de pessoas de noite: 4 

4.3.11 Capacidade de combustível: 300 L 

4.3.12 Capacidade de água: 190 L 

 

 
          FOTO 2 – Imagem ilustrativa. 

 

5 RECURSOS LOGÍSTICOS EMPENHADOS 

 

5.1 Viaturas: ASA-25 c/carretinha 

5.2 Pessoal:  

- 02 (dois) militares no dia 23/08/2014; 

- 03 (três) militares no dia 24/08/2014; e 

- 05 (cinco) militares no dia 25/08/2014. 
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5.3 Materiais: 

- 14 (quatorze) bombonas de 200 L; 

- 06 (seis) bombonas de 50 L; 

- 02 (dois) cabos de 30 m; 

- cabos diversos para amarrações; 

- 08 (oito) cilindros de mergulho; 

- 02 (duas) válvulas octopus; 

- 01 (uma) válvula (rabicho); 

- 02 (dois) coletes equilibradores; 

- 02 (dois pares) nadadeiras; 

- 02 (duas) máscaras de mergulho; 

- 02 (dois) cintos com 20 kg de lastro; 

- 02 (duas) roupas de neoprene; 

- 02 (duas) facas de mergulho; 

- 02 (duas) lanternas de mergulho; 

- 03 (três) mosquetões; 

- 01 (uma) moto bomba Stihl Modelo P-840; 

- 01 (um) mangotinho 1”; 

- 01 (uma) válvula de retenção c/ ralo de plástico, para mangotinho de 1”; 

- 01 (uma) prancheta; 

- 01 (uma) ficha de ocorrência; 

- 01 (uma) garrafa térmica de 5 L. 

 

6 AÇÕES DESENVOLVIDAS 

 

6.1 Dia 23/08/2014 (sábado) – 2º Ten Rômulo e Sd Cassius 

- Amarração de 02 (duas) bombonas de 200 L na parte direita do deck da popa; 

- Inflamento das bombonas; 

- Amarração na alça abaixo do deck da popa (parte direita) e tração com outra lancha com 

potência de 400 hp; 

- Ancoragem da amarração já realizada em outro ponto para garantia da segurança da 

embarcação. 

Resultado: Lancha emergiu até a linha do pára brisas e submergiu novamente, porém 

agora alinhada. 
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6.2 Dia 24/08/2014 (domingo) – 1º Sgt Cunha, 3º Sgt Fabrício e Cb Cassius 

- Amarração de mais 06 (seis) bombonas de 200 L; 

- Amarração de mais 02 (duas) bombonas de 50 L; 

- Moto bomba não funcionou. 

Resultado: Lancha emergiu popa até a linha do pára brisas, porém se manteve alagada 

em toda parte interior. 

 

 
          FOTO 3 – Resultado do trabalho no dia 24/08/2014  

           (foto tirada no dia posterior) 

 

6.3 Dia 25/08/2014 (segunda-feira) – Maj Tiago, 2º Ten Rômulo, 1º Sgt Cunha,  

   3º Sgt Fabrício e Cb Cassius 

- Amarração de mais 06 (seis) bombonas de 200 L; 

- Amarração de mais 04 (quatro) bombonas de 50 L; 

- Retirada de água com uso de baldes; 

- Processo de desalagamento com moto bomba. 

Resultado: Emersão da embarcação a ponto de transferi-la de local em reboque até rampa 

menos íngreme. Retirada da embarcação com carretinha apropriada puxada por trator. 

 

 
 FOTO 4 – Amarração e inflagem de bombonas 

 
 FOTO 5 – Processo de desalagamento com moto 
                  bomba 
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 FOTO 6 – Captação de água em espaços ocos 

 
 FOTO 7 – Retirada de água com uso de baldes 
 

 
 FOTO 8 – Resultado do processo de reflutuação 

 
 FOTO 9 – Início do processo de reboque 

 

7 ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS 

 

7.1 Positivos 

- Facilidade em obter bombonas emprestadas por empresa de produtos químicos situada 

próxima ao quartel; 

- Facilidade em empenhar mergulhadores na OBM; 

- Transporte aquático cedido por guarda barcos particular para deslocamento até o local da 

ocorrência; 

- Serviço de tração e reboque oferecido por guarda barcos particular; 

- Fácil acesso a rampas de embarque e desembarque; 

- Emprego da moto bomba para desalagamento (boa vazão: 3 L/seg, aproximadamente); 

 

             FOTO 10 – Moto bomba Stihl P-840 
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- Amarração feita na embarcação para criar novos pontos de ancoragem; 

 

 
         FOTO 11 – Ancoragem para aumentar pontos de reflutuação 
 
 

- Tomada de decisões compartilhada à todos da equipe. 

 

7.2 Negativos 

- Poucas bombonas em estoque no quartel. OBM só possuía 02 (duas) bombonas de 200 

L e 06 (seis) de 50 L; 

- Moto bomba precisa de manutenção preventiva rotineira; 

- Dificuldade em realizar diagnóstico do motivo gerador do incidente. Motivo do alagamento 

só foi encontrado quando a embarcação já estava na carretinha (mufla do cano de descarga 

ausente ocasionando entrada de água na casa de máquinas da embarcação); 

 

 

 
            FOTO 12 – Mufla do cano de descarga 

 

- Ausência de equipamentos do tipo lift bag ou almofadas pneumáticas para serviço de 

reflutuação; 
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     FOTO 13 – Modelos de Lift Bags de diferentes  
                       capacidades de carga 

 
        FOTO 14 – Modelos de Lift Bags de diferentes 
                           capacidades de carga 

 
        FOTO 15 – Lift Bag tipo bombona 

 
           FOTO 16 – Exemplo de emprego de Lift Bag 

 
                                                   FOTO 17 – Modelos de almofadas pneumáticas  
                                                                      de diferentes capacidades de carga 

 

- Ausência de fichamentos técnicos de embarcações de diferentes marcas e modelos, 

constando volume interno do barco, a fim de servir como base para cálculo de empuxo nas 

operações de reflutuação; 

- Falta de conhecimento técnico prévio sobre motores e casa de máquinas de embarcações 

de médio e grande porte para os mergulhadores; 

- Informação repassada ao COB não compreendeu tamanho da embarcação, nem 

localização precisa; 

- Desconhecimento por parte da equipe náutica de toda sua área de atuação; 

- Amarração feita nas bocas das bombonas (possibilidade de sobrecarga na estrutura das 

bocas); 

- Poucas unidades de mosquetões à disposição da equipe náutica; 
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- Alimentação. Distância da ocorrência com a base dificultou retorno para alimentação; 

- Comunicação deficiente. Local não pegava celular com facilidade, havendo a necessidade 

de acessar elevadas alturas para obter acesso restrito; 

- Durante o atendimento da ocorrência um dos militares se feriu ao pular da embarcação 

sobre a âncora da embarcação que estava sob a terra.  

 

8 SUGESTÕES 

 

- Aquisição de no mínimo 10 (dez) bombonas de 200 L;  

- Realização de manutenção periódica na moto bomba; 

- Conhecer área de atuação, acessos, nomes das regiões e condomínios. Mapear área de 

atuação previamente; 

- Estabelecer rede de contatos com guarda barcos e rampas de acesso, mapeando-os 

previamente; 

- Realização de treinamento sobre reflutuação em casos de necessidade de grande 

empuxo; 

- Conhecer aspectos técnicos e mecânicos da embarcação a ser resgatada a fim de supor 

possibilidades geradoras do incidente; 

- Treinamento de sucção com moto bomba; 

- Controle de vacinas dos mergulhadores e guarda vidas (antitetânica, febre amarela, etc); 

- Criação de POP de atividades de mergulho, a fim de otimizar atendimento e evitar 

acidentes de trabalho;  

- Aprovisionamento, transporte e manuseio de GPS na ocorrência, plotando ponto do 

sinistro e de eventuais suportes; 

- Realização de amarração tipo rede nas bombonas; 

- Aquisição de mosquetões de aço em quantidade de 01 (um) para cada bombona, mais 

quantos forem necessários para as demais operações; 

- Realização de contato com solicitante para providenciar alimentação aos militares 

empenhados; 

- Teste de freqüência de rádio dentro da área operacional do 9º BBM. Melhoria do sinal em 

toda área operacional; 

- Aquisição e treinamento com Lift Bags de diferentes capacidades; 

- Aquisição e treinamento com almofadas pneumáticas de diferentes tamanhos; 

- Realização de fichamento técnico de diferentes marcas e modelos de embarcações a fim 

de instruir mergulhadores em situações de ocorrências onde haja necessidade de 
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reflutuação; 

- Produção de ficha de coleta de dados para o caso de ocorrências com necessidade de 

aplicação da guarnição náutica; 

- Estimulo à produção de estudos de casos em diferentes situações operacionais a fim de 

subsidiar tecnicamente as guarnições náuticas do CBMGO; 

- Aquisição e utilização de cabos com alta carga de ruptura na guarnição náutica; 

- Providenciar viatura exclusiva para atendimento de ocorrências náuticas; 

- Estabelecer reunião com Chefes de Socorro a fim de otimizar atendimento de ocorrências 

náuticas; 

- Confecção de rede com cabos espessos para servir em atividades de reflutuação de 

embarcações e objetos pesados. 

 

 

 

 

9º BBM, Caldas Novas, 28 de agosto de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rômulo Rocha de Oliveira – 2º TEN QOA/Adm 

Mergulhador 


