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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 fossem 

necessárias, a fim de impedir que, no futuro, ocorram acidentes e/ou incidentes marítimos 

semelhantes, a Capitania dos Portos de Macaé, realizou a presente Investigação de 

Segurança de Acidentes e Incidentes Marítimos (ISAIM), em cumprimento ao disposto no 

Código de Investigação de Acidentes Marítimos da Organização Marítima Mundial (IMO), 

adotado pela Resolução MSC. 255(84). 

Este Relatório Final é um documento técnico que reflete o resultado obtido por 

esta Capitania, em relação às circunstâncias que contribuíram, ou podem ter contribuído, 

para desencadear a ocorrência, e não recorre a quaisquer procedimentos de prova para 

apuração de responsabilidade civil ou criminal. 

Outrossim, deve-se salientar a importância de resguardar as pessoas 

responsáveis pelo fornecimento de informações relativas à ocorrência do acidente, sendo 

que o uso de informações constantes neste relatório para outro fim que não o da 

prevenção de futuros acidentes, semelhantes ao ocorrido, poderá induzir a interpretações 

e a conclusões errôneas. 

 

II) Sinope 

Em 25 de novembro de 2018, em torno das 14:00 horas, a bordo da plataforma 

fixa “NAMORADO 2”, no campo de Namorado, na Bacia de Campos, na posição Latitude 

22º27'02“S e Longitude 040º24'42”W, ocorreu um acidente fatal durante a manutenção no 

guindaste da face sudoeste do módulo 13, resultando no falecimento de um Técnico em 

Mecânica.  

A comunicação da ocorrência do acidente foi recebida na Capitania dos Portos de 

Macaé, por telefone, no dia 25 de Novembro de 2018 e, no dia seguinte, dois Inspetores 

Navais, atuando como Investigadores de Acidente, visitaram a plataforma para avaliar a 

situação e coletar evidências a fim de conduzir a presente Investigação de Segurança 

Marítima. 
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III) Informações Gerais 

A plataforma é de bandeira Brasileira e foi construída no Brasil em 1984, 

possuindo, naquele momento, 194 pessoas embarcadas, e estando sem passageiros a 

bordo. Por ocasião do acidente, além de perda de vida humana, houve, também, dano 

material ao guindaste visto que o cabo de aço do guincho da bola teve que ser cortado 

para remoção do corpo do acidentado, além da interdição do equipamento para a 

investigação. Por ocasião da realização da Perícia Inicial para Operação da Plataforma 

NAMORADO 2, em 18 de julho de 2018, foram registradas 22 deficiências. Nas visitas 

para investigação de acidente nos dias 26 de novembro de 2018 e 24 de janeiro de 2019 

a unidade portava uma Declaração Provisória para Operação de Plataforma válida até 18 

de janeiro de2019. Ressalta-se o fato de que as principais documentações estavam em 

dia.  

 

 

a) DADOS DA PLATAFORMA NAMORADO 2 

 

EMBARCAÇÃO: 
NAMORADO 2  

BANDEIRA: BRASIL 
PORTO DE INSCRIÇÃO: NÃO SE 
APLICA  

ATIVIDADE: OUTRA 

ATIVIDADE OU SER- 
VIÇO 

TIPO: PLATAFORMA  PROPULSÃO: NÃO SE APLICA 

ÁREA DE NAVEGAÇÃO: MAR ABERTO 
MATERIAL DO CASCO: 
CONCRETO 

IRIN:  9PPY  
PROPRIETÁRIO: PETRÓLEO  
BRASILEIRO S/A - 
PETROBRAS 

ARMADOR: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - 
PETROBRAS 

SOCIEDADE CLASSIFICADORA: 
NÃO SE APLICA  

 

b) DOCUMENTAÇÃO DA PLATAFORMA 

Autoridade Emissora Título Emissão Validade 

DelMacae Declaração Provisória para 
Operação de Plataforma 

19/10/18 18/01/19 

DelMacae CTS – Cartão de Tripulação 
de Segurança 

20/07/17 Indeterminada 
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c) FOTOGRAFIA DA PLATAFORMA NAMORADO 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2: Vista aérea Plataforma NAMORADO 2, após o acidente. 
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IV) Dados do Local do Acidente: 

A unidade marítima NAMORADO 2 é uma plataforma localizada nas coordenadas 

geográficas de Latitude 22º27'02”S e Longitude 040º24'42”W, na Bacia de Campos, 

Campos dos Goytacazes - RJ. No dia do acidente a corrente marítima estava com direção 

000° x 0,26 nós, vento com direção 222° x 28 nós e swell com 1,6 m (Fonte: Plataforma 

NAMORADO 2). Cabe ressaltar que as condições climáticas nada contribuíram para o 

acidente.  

 

Croqui: Extrato do SISTRAM 
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V) Fatores Humanos e tripulação 

Durante a verificação de documentos efetuada pelos Inspetores Navais, no dia 

seguinte ao acidente, foi observado que a unidade atendia às exigências do código STCW 

e da NORMAM 01. Todos os tripulantes eram fisicamente e tecnicamente qualificados 

para suas funções e o CARTÃO DE TRIPULAÇÃO DE SEGURANÇA, expedido pela 

Delegacia de Macaé em 20 de julho de 2017, era atendido. 

Salienta-se que a unidade apresentava boas condições de habitabilidade, higiene 

e conforto, com adequada temperatura interna, com iluminações satisfatórias e sem 

registro de ruídos que pudessem afetar o período de relaxamento da tripulação nos seus 

locais designados para repouso. Vale ressaltar que a empresa PETRÓLEO BRASILEIRO 

S/A - PETROBRAS adota uma política proibitiva de álcool e drogas a bordo de suas 

unidades marítimas e rígido controle de embarque de medicamentos pelos tripulantes 

(somente com prescrição médica). 

Entre os principais membros envolvidos no acidente, destacam-se: 

Técnico de Mecânica – Funcionário da empresa RIP SERVIÇOS INDUSTRIAIS 

LTDA, com mais de 10 anos no segmento OFFSHORE, experiente em sua função e 

devidamente qualificado. No momento do acidente estava realizando o reparo no sistema 

de freio de estacionamento do GD 13, o que culminou em sua morte. 

  

Guindasteiro – Funcionário da empresa CSE MOVIMENTAÇÕES DE CARGA,  

desde o dia 13 de Março de 2018. Possui formação de guindasteiro desde o ano de 2004. 

Exerce sua função na Plataforma NAMORADO 2, há pelo menos 06 meses e embarcou 

no dia 22 de novembro de 2018 nesta Unidade Marítima. No momento do acidente 

encontrava-se na cabine do guindasteiro. 

 

Auxiliar de Movimentação de Carga – Funcionário da empresa CSE 

MOVIMENTAÇÕES DE CARGA e foi contratado por esta empresa em 05 de outubro de 

2017, estando no seu segundo embarque na unidade marítima NAMORADO 2. Exerce a 

função de Auxiliar de Movimentação de Carga, possuindo aproximadamente 10 anos de 

experiência na função. Embarcou nesta unidade no dia 22 de novembro de 2018. No 

momento do acidente estava no DECK de carga no sétimo piso desta Plataforma. 
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Supervisor de Movimentação de Carga – Funcionário da empresa CSE 

MOVIMENTAÇÕES DE CARGAS. Exerce a função de Supervisor de Movimentação de 

Carga da empresa CSE MOVIMENTAÇÕES DE CARGAS a bordo da Plataforma 

NAMORADO 2 e estava no seu primeiro embarque nessa unidade marítima. Já exerceu a 

função em outras unidades marítimas, quando contratado por outras empresas do 

segmento. Foi verificado que embarcou nesta unidade no dia 19 de novembro de 2018. 

Encontrava-se no módulo treze (piso 13) da Plataforma, na altura do pedestal do 

guindaste, quando ocorreu o acidente. 

 

VI) Sequência dos acontecimentos 

Por volta das 13h40m, do dia 25 de novembro de 2018, o Guindasteiro chegou ao 

guindaste do módulo 13 no intuito de iniciar a movimentação de carga prevista naquele 

dia. Foi realizado o check-list antes da operação e o equipamento não apresentou 

nenhuma anormalidade durante o teste inicial e assim sendo foi dado continuidade à 

manobra. Antes da ocorrência do acidente, foi movimentado um compressor do módulo 

treze para o topo da sonda e, em seguida, foi fixada uma rede de içamento de carga do 

módulo treze para o módulo oito sem qualquer problema. Após essa movimentação inicial, 

foi percebido pelo Guindasteiro na cabine que o GD apresentou dificuldades no sistema 

de freio de estacionamento da mesa de giro. Então, ao longo da segunda movimentação 

(especificamente na movimentação da rede de içamento de carga) houve essa percepção 

de falha no freio de estacionamento da mesa de giro do guindaste. O Guindasteiro ao 

perceber a falha no sistema de freio do guindaste, comunicou via rádio o Técnico de 

Mecânica e relatou o ocorrido. Segundo depoimentos, o técnico não manifestou nenhuma 

resistência para desempenhar a tarefa e nem foi relatada nenhuma indisposição. 

Ressalta-se que contato foi realizado diretamente entre o Guindasteiro e o Técnico de 

Mecânica, não havendo a interferência ou anuência do Gerente de Plataforma (GEPLAT), 

Coordenador de Manutenção da Petrobras (COMAN), Supervisor de Segurança e 

Supervisor de Mecânica. Assim sendo, o Técnico de Mecânica agiu por livre e 

espontânea iniciativa, sem dar conhecimento prévio diretamente aos seus superiores 

sobre a manutenção a ser realizada seja via rádio ou pessoalmente. O Técnico de 

Mecânica, chegou ao guindaste e solicitou ao Guindasteiro que realizasse um teste no 

freio de estacionamento e foi constatada a avaria no sistema estacionário de freio da 

mesa de giro. Durante a manutenção no sistema de freio, foram realizados em torno de 
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cinco ajustes antes da ocorrência do acidente e no derradeiro ajuste o Técnico de 

Mecânica solicitou ao Guindasteiro que realizasse um giro maior, em torno de trinta a 

quarenta graus, com o intuito de certificar se o ajuste na mola de regulagem do freio da 

mesa de giro havia sido efetivo no sistema de frenagem. Nesse momento, o Guindasteiro 

informou ao Técnico de Mecânica que iria recolher um pouco o cabo de aço da bola peso, 

pois a mesma estava bem próxima ao deck de carga e poderia acarretar algum contato 

neste deck ou com cargas que se encontravam próximo. Ao executar esse movimento, o 

acidente aconteceu, a vítima (Técnico de Mecânica), foi “tragada” pelo guincho da bola 

peso, visto que o gato do talabarte do cinto paraquedas usado pela vítima, estava 

conectado ao cabo de aço do tambor (segundo depoimento do oficial do Corpo de 

Bombeiros que realizou a remoção do corpo da vítima).  
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Foto 3: Vista do guindaste 13 da Plataforma NAMORADO 2 

 



Marinha do Brasil – Diretoria de Portos e Costas  
Departamento de Inquéritos e Investigações de Acidentes de Navegação 

Acidente com pessoas na Plataforma PNA-2 “NAMORADO 2”                                                                        
Relatório de Investigação de Segurança Marítima  

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4: Mola de regulagem do freio da mesa de giro do guindaste. 
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Foto 5: Visão posterior do tambor do guincho da bola peso  
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Foto 6: Patamar em que o Técnico de Mecânica (vítima) ficou 

apoiado/assentado para realizar a manutenção do sistema de freio. Ao fundo, visão 

frontal do tambor do guincho da bola peso.  
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Foto 7: Visão detalhada da mola do freio da mesa de giro do guindaste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8: Visão superior do guincho, da plataforma gradeada onde o Técnico 

de Mecânica (vítima) realizava o serviço e cabo de aço do tambor no qual o gato do 

talabarte estava conectado.  
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Foto 9: Simulação da posição correta para realização da manutenção pelo 

Técnico de Mecânica. Esta foto foi feita durante reconstituição do acidente efetuada 

pelos Inspetores Navais desta Capitania, em 24 de janeiro de 2019. Não foram 

encontradas evidências (marcas, mossas, arranhões) nos pontos de ancoragem 

laterais que explicitem o fato de que a vítima se utilizou deles para fixar o gato de 

seu cinto de talabarte duplo, o que reforçou a versão dos depoimentos prestados 

pelas testemunhas que realizaram a remoção do corpo da vítima.  
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VII) Procedimentos Após o Acidente 

O Guindasteiro só se deu conta do acidente ao ser alertado pelo auxiliar de 

movimentação de carga via rádio, o qual estava acompanhando a operação, visualmente, 

no sétimo deck de carga. Este solicitou ao Guindasteiro que paralisasse a movimentação 

do equipamento, pressupondo que a vítima tinha caído. Paralisado o guindaste, o 

Guindasteiro se dirigiu à praça de máquinas e se deparou com o Técnico de Mecânica 

preso ao tambor do guincho. Logo em seguida, o auxiliar de movimentação de carga 

também chegou ao local e percebendo a gravidade do acidente, chamou o técnico de 

enfermagem. Este informou que havia realizado todos os protocolos de médicos, mas que 

a vítima já estava sem sinais vitais e não havia mais nada a ser feito bem como não seria 

possível a remoção do corpo. Foi anunciado pelo fonoclama a ocorrência do acidente no 

guindaste 13. O Guindasteiro e o auxiliar de movimentação de carga tiveram que ser 

desembarcados por helicóptero, no mesmo dia, por volta das dezoito horas, pois ficaram 

em estado de choque ao presenciar a cena impactante. Foram atendidos no Hospital da 

UNIMED, em Macaé. O guindaste foi isolado pela equipe de resgate da Plataforma para 

evitar a aglomeração de pessoas e alteração do local do acidente, a fim de não prejudicar 

as investigações posteriores a serem estabelecidas. O óbito foi constatado pelo médico 

que embarcou na Unidade Marítima (PNA 2), por volta das 17h30min, e todos os 

protocolos e procedimentos de comunicação foram adotados. O corpo foi removido no dia 

seguinte ao acidente pelo supervisor escalador IRATA 3 e por um oficial do corpo de 

bombeiros. Em seguida, o corpo foi colocado em uma câmara frigorífica, ficando, 

aproximadamente, por dez a vinte minutos, e, posteriormente, desembarcou para o 

Instituto Médico Legal. 

 

VIII) Consequências do Acidente: 

a) Danos pessoais: o Técnico de Mecânica veio a óbito no dia 25 de novembro de 

2018, tendo sido constatada seguinte a causa da morte: degola e esmagamento torácico, 

abdominal e de membros superiores (conforme laudo de exame de necropsia). 

b) Danos ambientais: Não houve registro de poluição ao meio ambiente 

relacionado ao acidente.  
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c) Danos materiais: O cabo de aço do tambor do guincho da bola peso foi cortado 

para remoção da vítima, bem como o guindaste teve que ser interditado para realização 

das investigações. 

 

IX) Exames Periciais 

No dia seguinte ao acidente, foram deslocadas para a Plataforma equipes de 

peritos da Marinha do Brasil, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro 

e da Polícia Civil para coleta de informações, para periciar o local do acidente e para 

retirar o corpo da vítima. Foi examinada a área em que falecido Técnico de Mecânica 

sofreu o acidente e feita, assim, uma montagem fotográfica da situação. 

Adicionalmente, no dia 24 de janeiro de 2019, os três peritos desta Capitania, 

realizaram uma reconstituição do acidente e foi aberta uma inspeção FLAG STATE 

CONTROL a fim de esmiuçar com mais riqueza de detalhes os possíveis cenários e 

condições presentes no momento da fatalidade. 

 Foram realizados testes no guindaste 13 a fim de verificar sua operação, através 

dos controles existentes na cabine, e partindo-se da posição em que foi interditado. Nesta 

inspeção no equipamento, foram observadas dez deficiências destacando-se entre elas a 

inoperância do freio de estacionamento da mesa de giro (falha primária, cuja tentativa de 

reparo culminou com a morte do Técnico de Mecânica).  

 

X) Análise dos dados coletados e Fatores Causais 

Na análise dos dados colhidos no dia 26de novembro de 2018 e na reconstituição 

do dia 24 de janeiro de 2019 pode-se vislumbrar que: 

A) O Técnico de Mecânica esteve no guindaste de carga do módulo 13 com 

equipamentos de proteção individual (EPI), com cinto de segurança tipo paraquedista e 

com rádio portátil para comunicação. Entretanto, desobedeceu as normas de segurança 

da empresa e do Ministério do Trabalho (NR 35), executando o serviço sem Permissão 

para Trabalho (PT) específica para tarefa que iria desempenhar (trabalho em altura) e 

sem dar ciência a seus superiores na escala hierárquica, bem como não foi apresentado 

seu certificado de curso para trabalho em altura. Sendo assim, conclui-se que agiu por 

iniciativa própria, não havendo qualquer tipo de coação/ordem para assim fazê-lo. De 

acordo com depoimento prestado pelo Técnico de Enfermagem da plataforma, não havia 

registro de atendimento ao acidentado na enfermaria que indicasse que o mesmo 
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estivesse fazendo uso de medicação que afetasse sua atenção, foco, percepção ou 

capacidade de julgamento. Em adendo, segundo outros depoimentos colhidos, não foi 

observado qualquer comportamento fora da normal pelo Técnico de Mecânica no dia da 

fatalidade que denotasse incapacidade física ou mental para a realização do trabalho. 

Assim sendo, toda a ação se deu através de comunicação informal via rádio entre os 

principais envolvidos (Técnico de Mecânica e Guindasteiro). 

B) Durante ida a bordo, na ocasião em que o corpo do Técnico de Mecânica ainda 

não havia sido removido do local da fatalidade, foi observado que o talabarte componente 

do EPI usado pela vítima estava envolto no tambor do guincho da bola peso e que os 

pontos de ancoragem dos conectores dos talabartes do cinto de segurança estavam 

intactos, nenhum sinal de avaria que pudesse indicar que o Técnico de Mecânica  

estivesse seguro de forma correta. Caso o acidentado tivesse prendido pelo menos um 

dos conectores do talabarte nos pontos de ancoragem laterais (Foto 9), esses possíveis 

pontos apresentariam algum sinal de dano, visto que o Técnico de Mecânica foi tragado 

pelo tambor do guincho, e o esforço sofrido pelo talabarte, ao ser esticado, seria suficiente 

para marcar o ponto de ancoragem ao qual o gato estava conectado, ou partir a tira do 

talabarte. Como não havia nenhum desses indícios de dano no talabarte e nos gatos, e 

levando-se em conta o depoimento dos profissionais que fizeram a retirada do corpo da 

vítima, conclui-se que o Técnico de Mecânica usou o cabo de aço da bola peso como 

ponto de ancoragem, contrariando todos os procedimentos de segurança desde o 

momento em que foi comunicado do problema no sistema de freio da mesa de giro do 

guindaste. 

C) O Guindasteiro não cumpriu as normas de segurança, tendo em vista que não 

isolou o guindaste durante a manutenção, bem como manteve o motor de combustão 

acionado durante todo o processo de tentativa de reparo/ajuste. Realizou um giro no 

guindaste e movimentou o cabo de aço da bola peso mesmo estando ciente de que o 

Técnico de Mecânica estava exposto a inúmeros riscos no local onde se encontrava (Foto 

9). Nota-se, no caso, uma falta de percepção de risco de maneira geral, além de uma 

comunicação extremamente deficiente. 

Diante de tal quadro, observa-se, de maneira geral, que a manutenção (deficiente) 

dos guindastes e as operações de carga tem sido feita de maneira negligente e 

desatenciosa. A comunicação falha entre os envolvidos também contribuiu para o ocorrido, 

pois os ruídos provenientes do motor do guindaste interferem diretamente na audição e 
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compreensão, e a isso se soma o fato de que o Guindasteiro estava dentro da cabine, 

usando protetor auricular, e utilizava-se de um rádio para falar com o Técnico de 

Mecânica. Ressalta-se a quebra de todos os protocolos de segurança em processos de 

manutenção, a falta absoluta de percepção de riscos, em geral, a cultura pobre de 

segurança e o descaso presente na manutenção do guindaste, uma vez que nunca foi 

percebido, nem feita uma avaliação dos pontos de ancoragem disponíveis para a 

realização do serviço que estava sendo executado na mola de regulagem do freio do giro, 

contrariando o disposto na NR 35 sobre trabalho em altura. Todos esses fatores 

contribuíram para o acidente.  

 

XI) Lições preliminares Aprendidas e Conclusões 

A presente investigação sobre as circunstâncias do acidente basicamente 

mostrou que o ocorrido a bordo da plataforma se deu por desrespeito à necessidade de 

adotar precauções e de paralisar a tarefa quando necessário. Em adição a esse fator, foi 

evidenciado o fato de que a cultura de segurança e de gestão da segurança não era forte. 

Pode-se concluir que houve uma sequência de erros na cadeia de execução do 

trabalho, uma quebra sistemática de normas e procedimentos de segurança, 

permissividade, negligência e extrema falta de percepção de riscos.  

Em suma, o guindaste apresentou falha no sistema de giro de estacionamento, o 

que representa um risco elevado, visto que a lança pode se deslocar sem qualquer 

controle, ao sabor do vento, e podendo causar sérios danos materiais e pessoais. O 

Guindasteiro fez um comunicado, informal, via rádio, e o Técnico de Mecânica se 

prontificou, quase imediatamente, para sanar o problema. Não houve comunicado formal 

para os superiores sobre a falha no equipamento, para que o processo de reparo fosse 

feito pelas vias adequadas e regulamentares. O procedimento correto, e formalizado pelo 

fluxograma da empresa PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS, seria: O 

Guindasteiro ao se dar conta do problema no sistema de freio, deveria informar, 

primeiramente, ao supervisor de movimentação de carga e anotar tal avaria no check list 

diário. A operação do guindaste deveria ser paralisada totalmente. O supervisor de 

movimentação de carga, por sua vez, deveria avisar o fato ao Supervisor de manutenção 

da empresa RIP. Este repassaria o problema para o COMAM e para o SUMAM 

(representantes Petrobras a bordo), para a abertura de notas de manutenção e 

programação da Permissão para Trabalho (PT), após a avaliação da CPP (Célula de 
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Planejamento e Programação), em terra. Caso existam recursos disponíveis, essa nota é 

inserida em uma carteira de serviços, para posteriormente ser gerada uma Permissão de 

Trabalho a bordo. Assim sendo, houve quebra geral de procedimentos e protocolos 

regulamentados.  

Leve-se em conta, também, o fato de que a plataforma de manutenção, na qual o 

Técnico de Mecânica estava assentado na hora do acidente, ficava bem próximo ao piso 

da varanda circular inferior do guindaste (cerca de 2 metros e meio), conforme se pode 

observar na Foto 3. Segundo a NR 35 (trabalho em altura), o talabarte deve estar 

conectado a um ponto, de modo a restringir a distância da queda livre, e de forma a 

assegurar que, em caso de queda, o trabalhador não colida com a estrutura inferior (no 

caso em questão, o piso da varanda circular). Por ser uma altura quase irrisória, leva-se a 

crer que o Técnico de Mecânica tenha usado o cabo de aço do tambor da bola peso como 

ponto de ancoragem, pois o ponto lateral (travessão próximo ao guincho) não seria 

adequado para travar uma queda, e evitar que ele atingisse o piso inferior. Levando-se 

em conta o fato de que o cabo de aço era o ponto mais próximo e mais elevado (acima de 

sua cabeça) para conectar o gato, pressupõe-se que o técnico em mecânica agiu assim 

acreditando que o ajuste seria um procedimento corriqueiro, um ajuste simples e rápido, e 

não se dando conta dos fatores de risco ao redor (equipamentos com peças rotativas, por 

exemplo).  

 

XII) Recomendações de Segurança 

O acidente ocorreu por conta de uma sequência de erros, negligências e pelo 

descumprimento dos procedimentos de manutenção e de segurança como um todo.  

Assim, recomenda-se:  

1) A implementação de melhorias nos treinamentos e conscientização sobre 

prevenção de acidentes no trabalho, visando criar uma forte cultura de segurança voltada 

para as atividades de bordo.  

2) A elaboração de um programa detalhado de manutenção do guindaste, em 

função de  sua idade, utilização contínua e alto grau de desgaste.   

3) Que os operadores de equipamentos e sistemas conheçam suas atribuições e 

limitações na cadeia de hierárquica da plataforma, evitando, assim, agir de forma 

impulsiva e sem prévio aviso aos superiores.  
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4) O Sistema de Gerenciamento de Segurança deva ser revisto para prever e 

avaliar todos os riscos nas ações realizadas nos guindastes, especialmente no que diz 

respeito às suas manutenções.  

5) Haja um check-list de verificação das rotinas de manutenção dos equipamentos 

de carga, de forma bem definida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


