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SUGESTÃO 
COMO EQUILIBRAR O PESO DO MANEQUIM DE SALVAMENTO DA MARIMAR 

 
Utilização do manequim de salvamento aquático: O manequim é utilizado para provas de salvamento 
aquático em piscina. Para tal necessita ficar em posição dorsal em uma das provas e em outra em 
posição em pé. O manequim possui 3 entradas de água através de aberturas de tampas de rosca. Foi 
desenvolvido como cópia daquele utilizado em provas de competição internacional de um modelo 
Alemão, em colaboração entre a Sobrasa e a empresa Marimar. 

    

 
 
Problema: O manequim de salvamento da Marimar tem flutuação positiva mesmo quando cheio 
completamente de água. 
 
Solução encontrada: Atarraxar um lastro de peso em chumbo na tampa da cabeça e outro na base 
inferior 
 
Como fazer o lastro: 

1. Lastro da cabeça: cano de ferro galvanizado de 13 cm (diâmetro de 3,3 ou 1 polegada), cheio 
de chumbo com um anel onde é fixado um lacre fino. O anel no cano pode ser um parafuso 
com rosca e um anel de fixação fechado na outra ponta, ou de cobre fundido junto com o 
chumbo (mas lembre-se que o chumbo seca imediatamente, portanto ele já deverá esta na 
posição correta). A tampa de rosca fina, é do modelo Sodramar. Nela faz-se 2 furos, de forma 
a passar o lacre que então fixará na alça de ferro do cano galvanizado e cheio de chumbo. 
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2. Lastro da base: cano de ferro galvanizado de 7 cm (diâmetro de 3,3 ou 1 polegada), cheio de 
chumbo com um anel onde é fixado um lacre fino. O anel no cano pode ser um parafuso com 
rosca e um anel de fixação fechado na outra ponta, ou de cobre fundido junto com o chumbo 
(mas lembre-se que o chumbo seca imediatamente, portanto ele já deverá esta na posição 
correta). A tampa de rosca fina é do modelo Sodramar. Nela faz-se 2 furos, de forma a passar o 
lacre que então fixará na alça de ferro do cano galvanizado e cheio de chumbo. 

 
 
Descrição técnica: Manequim com lastros para treinamento de resgate em águas 

Ref.: FP 1005 

Cor – Laranja com listras branco 

Altura aproximada: 1 metro 

Parede aproximadamente de 3 mm (interna) 

Circunferência na base (pés) 90 cm 

Circunferência no meio – 79,5 cm 

Circunferência nos ombros – 47 cm 

Circunferência na cabeça – 59 cm 

Peso – 4 Kilos aproximadamente. 

 

1) Da confecção 

 Manequim confeccionado em Polietileno atóxico de alta densidade e resistência, pelos 

métodos a moto moldagem. Suas dimensões e peso estão acima especificadas. Possui ainda, marcação 

em branco de lastro no seu meio (frente) e na cabeça (parte de traz. Nivelados por meio de águas, em 

04 entradas e 04 saídas (o manequim importado possue três). Uma delas está situada na base de baixo 

do manequim para facilitar o escoamento de todo o líquido (lastro), com finalidade posterior de 

limpeza e acondicionamento. Estas saídas e entradas, projetadas por quatro peças especiais com roscas 

helicoidais, com função de abertura e fechamento. Acompanha bolsa de acondicionamento de 92 cm 
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por 1.02 m, com material cordura azul royal e transparente lateral. No fundo são telas plastificadas 

para a saída de líquidos. Possue duas alças, uma na parte da colocação da cabeça do manequim e outra 

na parte lateral, além de 02 alças de ombro na bolsa internamente. 

 

Uso Universal 

 Para treinamento e competição em simulados de resgate e remoções (primeiros socorros) onde 

o manequim imita uma vítima inconsciente. Usado por profissionais e alunos nas mais variadas 

formas de salvamento, onde o salvamento tem que se o mais realista possível, pois se trata, de salvar 

vidas.  

 

Confecção da Bolsa 

 Bolsa em tecido plastificado tipo KP com 1,00 altura 0,46 largura e 0,22 espessura. Contem 04 

Bolsas em suas internas presas com velcro. Para acondicionamento de produtos interior, além do 

interior do boneco que é preso a bolsa por mão de fitas e velcro. Possui ainda alças para costas, alça 

para pendurar e alça para transporte decúbito. Nesta bolsa possuem ainda telas para saída de águas que 

podem ficar junto ao boneco, quando foi guardado em emergência. O fechamento é em zíper e sua 

parte de visualização em plástico transparente 0.30. Possui, também, local apropriado para controle do 

equipamento a bolsa, bem como a que departamento pertence. 

 

Cert. de aprovação do Ministério da Saúde: Vigilância Sanitária (Estadual): n.º 02/0002616/01 e 

Federal n.º 1.03.616-7–Proc. 20687/97 – DOU 02/09/98 – Sócio Efetivo da ABOTEC (Associação 

Brasileira de Ortopedia Técnica) n.º 248. Dispensado de certificado de aprovação (C.A) e CRF 

(Certificado Registro Fabricante) pela Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho. 

E-mail: marimar@marimar.com.br – http://www.marimar.com.br Tel.: (11) 6884-6000 Tronco Chave 
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