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 Geral 

 

O presente manual contém instruções para operação e manutenção do cesto de 

transferência de pessoal entre embarcações e plataformas, 6 passageiros 

(APOLLO6). 

O uso adequado do equipamento é consequência do treinamento prévio e 

continuado do pessoal envolvido na operação, sempre em consonância com 

este manual e as normas e procedimentos de segurança da unidade operacional. 

O cesto de transferência é um dispositivo capaz de transferir pessoas, com 

segurança, em transbordo entre unidade marítima e uma embarcação e vice-

versa e deve ser operada por um guindaste. 

O equipamento em questão é capaz de garantir a segurança e o conforto dos 

passageiros quanto aos impactos verticais e transversais. Em caso de o cesto 

vir a colidir com o costado da embarcação, cair no convés ou no mar. Tem a 

capacidade de flutuar e manter a posição vertical de forma estável, mesmo que 

seja posicionada inicialmente em ângulo de até 35 graus. Em caso de cair no 

mar em posição de emborcamento, tem a capacidade de sair do emborcamento 

e flutuar mantendo suas rotas de fuga acima do nível do mar e livres. 

Os acessos para os passageiros são amplos e de fácil uso. Os passageiros 

devem, no transporte, permanecer sentados com o cinto de segurança afivelado, 

com sua bagagem de mão acondicionada no local correto. 
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Este equipamento é inapropriado para o transporte de equipamentos, bagagens 

de grande porte. Para tal deve ser usado cesto ou rede de trabalho. 

As dimensões máximas do cesto de transferência são: 

APOLLO-6, 6 passageiros 

 Largura máxima  2,72 metros 

 Altura máxima  2,60 metros 

O cesto de transferência APOLLO-6 é dimensionado, nas condições ideais de 

transporte, para passageiros com o peso médio de 90 kg, com bagagem de mão 

de até 10 kg. Porém, estes equipamentos foram testados repetidamente com 

carga extra de 120% da carga de projeto.   

É recomendado a operação, em condições normais, usando uma carga máxima 

de 600 kg no APOLLO-6. Em casos de necessidade de uso esporádico de cargas 

acima destes valores, devemos atender ao limite máximo de 10% de sobrecarga.   

Os cestos de transferência de pessoal são projetados para proteger seus 

passageiros de impactos verticais (a 3,25 m/s) e horizontais (a 2,00 m/s). Para 

tal a sua estrutura foi dimensionada com fator de segurança superior a 10. A 

estrutura atua como um casulo de segurança contra impactos.   

Amortecedores abaixo dos bancos e absorvedores de impacto na base garantem 

aos passageiros maior conforto em caso de impacto vertical. 

São montados nestes equipamentos 2 cabos de içamento. O primeiro com 9,0 

metros é capaz de suspender 2,2 vezes a carga máxima com grande margem 

de segurança. Temos ainda um cabo de emergência, com 9,1 metros que entra 

em operação, em caso de falha no cabo principal. 

 

2.0 – Antes da operação 

 

2.1 - Devem ser verificadas pelo encarregado da operação e o operador do 

guindaste, as condições de visibilidade e do mar. 

- Visibilidade de toda a área de operação deve ser boa. 

- Vento com força menor do que 30 nós. 

- Ondas com altura inferior a 4 metros. 

 

2.2 -  Devem ser observadas pelo responsável da operação a inspeção visual e 

condições de manutenção. 
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- Verificação visual dos cabos, sapatilhas, olhais, manilhas e presilhas. 

- Verificação visual dos cintos de segurança. 

- Verificação visual dos flutuadores, quanto a fixação e integridade. 

 

3.0 – Na operação com passageiros 

3.1 – Do operador do guindaste 

O operador do guindaste deve posicionar o equipamento no ponto de embarque, 

de tal forma que os passageiros possam embarcar em segurança. 

 

3.2 – Do embarque 

Os passageiros, equipados com coletes salva vidas, devem embarcar na ordem 

e posição determinada pelo encarregado da operação. Devem colocar sua 

bagagem de mão no compartimento ao seu lado e afivelarem os cintos de 

segurança. 

O encarregado da operação deve determinar a sequência e posição de 

embarque de cada passageiro, visando uma melhor distribuição da carga. Tal 

procedimento aumenta o conforto no transporte. 

O encarregado da operação deve autorizar o início da operação quando todos 

os passageiros estiverem acomodados em segurança. 
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3.3 -  Do desembarque 

Os cestos de transferência são equipados com cabos guia, para que o pessoal 

do ponto de desembarque auxilie o operador de guindaste no pouso no local 

determinado. 

Os passageiros devem desembarcar, junto com suas bagagens de mão, no 

momento em que o responsável pela manobra determinar. 

 

3.4 – Da comunicação 

Todas as partes envolvidas na operação, devem ter comunicação, contínua via 

rádio, em faixa liberada para outros usos. Deve ser previsto pelo menos uma 

faixa de frequência de rádio extra, para ser usada em casos de emergência. 

 

4.0 – Na operação com maca 

 

4.1 Da preparação para o transporte em maca. 

O cesto de transporte APOLLO6 foi projetado para a transferência de pacientes 

em maca e seus acompanhantes. Para tal antes da operação dois flutuantes 

laterais, contíguos, devem ser removidos de sua posição interior e 

reposicionados na posição externa ao equipamento. Vide arranjo geral modo 

maca.  
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Dependendo do treinamento do pessoal de bordo, esta operação é relativamente 

simples e rápida, pois devemos soltar 2 parafusos da trava dos pinos de 

polietileno, reposicionar o flutuante, recolocar os pinos e os parafusos.  

 

É recomendado as plataformas que tenham 2 ou mais cestos de transferência, 

para ser possível manter um cesto de transferência no modo maca, pois assim 

as emergências serão atendidas no menor tempo possível. 

 

A Flexprin pode fornecer a maca com o cinto para fixação, outras marcas de 

macas podem ser adaptadas a cesta mediante consulta. 

 

4.2 – Do operador do guindaste 

O operador do guindaste deve posicionar o equipamento no ponto de embarque, 

de tal forma que os passageiros possam embarcar em segurança. 

 

4.3 – Do embarque 

A maca que transporta o paciente deve ser posicionada no banco que teve seu 

espaço aumentado pelo reposicionamento dos flutuantes. A fixação da maca no 

banco deve ser feita pelos cintos de segurança de 3 pontos. 

O acompanhante deve usar preferencialmente o assento diametralmente oposto. 

O encarregado da operação deve autorizar o início da operação quando todos 

os passageiros estiverem acomodados em segurança. 

 

4.4 -  Do desembarque 

Os cestos de transferência são equipados com cabos guia para que o pessoal 

do ponto de desembarque auxilie o operador de guindaste no pouso no local 

determinado. 

A maca e o passageiro devem desembarcar no momento em que o responsável 

pela manobra determinar. 

 

4.5 – Da comunicação 

Todas as partes envolvidas na operação, devem ter comunicação, contínua via 

rádio, em faixa liberada para outros usos. Deve ser previsto pelo menos uma 

faixa de frequência de rádio extra, para ser usada em casos de emergência. 
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5.0 – Inspeção e manutenção  

 

Os cestos de transferência devem passar pelas manutenções preventivas a 

seguir. 

 

5.1 – Inspeção a cada operação. 

Os cestos de transferência devem passar por uma inspeção visual, pelo 

encarregado de sua operação, antes de cada operação. 

Nesta inspeção o operador deve verificar os seguintes pontos:  

 Os 6 cintos de segurança estão bem fixados. 

 Os cabos de içamento estão conectados adequadamente 

 Se existem partes soltas e ou danificadas. 

 

Após esta inspeção o equipamento pode ser operado. 

Caso um destes itens apresente falha, a mesma deve ser sanada ou o 

equipamento deve ser retirado de uso e a manutenção corretiva deve ser 

programada. 

 

5.2 – Inspeção detalhada a cada 3 meses. 

Os cestos de transferência devem passar por uma inspeção visual pelo 

encarregado de sua operação a cada 3 meses. 

Nesta inspeção o operador deve verificar os seguintes pontos:  

 Os 6 cintos de segurança estão bem fixados. 

 Os cabos de içamento estão conectados adequadamente 

 Os cabos de içamento correspondem aos seus números de série dos seus 

certificados de garantia e se estão dentro do prazo de utilização. 

 Os parafusos de fixação estão apertados e travados. 

 

Caso um destes itens apresente falha, o equipamento deve ser retirado de uso 

e a manutenção corretiva deve ser programada. 
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5.3 – Inspeção anual 

Os cestos de transferência devem passar por uma inspeção anual detalhada por 

equipe especializada do fabricante ou por ele autorizada. 

Nesta manutenção, todas as suas partes removíveis e fixas serão 

inspecionadas. Em caso de avaria ou desgaste elevado serão reparadas ou 

trocadas conforme o caso. 

Após esta revisão o equipamento receberá o certificado de revisão emitido pelo 

fabricante. 

 

 

 
 
 


