
Cursos e Treinamentos Actlift 

OPERADOR DE PLATAFORMAS AÉREAS 

 

Objetivo do treinamento 

O Treinamento de Operadores em PTA’s tem o objetivo de atender as necessidades do mercado de 

Plataformas Aéreas quanto à qualificação de Operadores, para tanto é necessário atender as regras descritas 

na NR 18, Norma Regulamentadora 18 como é conhecida, no item 18.22.1, onde está descrita uma 

padronização de tempo mínimo de treinamento necessário para a formação deste tipo de Operador. 

Esta mesma norma descreve os padrões básicos e avançados para atingir a qualificação de maneira correta, 

delimitando assim quais profissionais podem aplicar estes treinamentos. 

O Operador deverá ser treinado no modelo de PTA à ser utilizada, ou em um similar, no seu próprio local de 

trabalho por um profissional habilitado pelo fabricante. 

 

Para quem é destinado? 

Todos profissionais que necessitem utilizar um equipamento de acesso em altura, denominado Plataforma 

Aérea – PTA, em suas tarefas diárias, sejam elas pintura, reforma, montagens, etc., necessitam de 

treinamento específico para a correta utilização da PTA. 

 

Conteúdo do Curso Programático do Curso. 

O treinamento de operadores contempla o conteúdo programático estabelecido pelos fabricantes, 

abordando os princípios básicos de segurança, inspeção e operação, deforma compatível com o 

equipamento a ser utilizado e com o ambiente esperado, além é claro de obedecer à todos os requisitos 

recomendados pelo Ministério do Trabalho. 

O treinamento está formatado para ser realizado em 8 horas de treinamento sendo dividido em 2 etapas: 

1º Etapa: 

 

- 4 horas de treinamento teórica onde é abordado vários itens conforme descritos abaixo: 

- Análise de Risco do trabalho em altura.  

- Análise e riscos das condições meteorológicas quando utilizado PTA’s. 

- Análise de desempenho do equipamento. 

- Normas e regulamentos aplicáveis. 

- Acidentes típicos em trabalhos em altura. 

- Desenvolvimento de práticas seguras quando utilizado PTA’s. 

 



 

2º Etapa: 

 

- 4 horas de treinamento prático onde é abordado vários itens conforme descritos abaixo: 

- Familiarização do equipamento. 

- Testes de funcionamento. 

- Avaliação visual do equipamento. 

- Demonstração de habilidades ao operar o equipamento. 

 

 

Aonde são feitos os treinamentos? 

Os treinamentos podem ser realizados no local onde será utilizado a PTA ou em ambiente isolado 

determinado pelo cliente onde deverá ser disponibilizado instalações mínimas para apresentação teórica um 

exemplar da PTA que será utilizada durante a parte prática do treinamento. 

 

Qual a metodologia utilizada? 

O treinamento é elaborado para que o operador desenvolva as principais habilidades dentro das normas 

exigidas por lei e com aulas práticas relacionadas à rotina e situações adversas. Para isso, o operador terá à 

sua disposição equipamentos e vivenciará situações reais com o acompanhamento de profissionais 

altamente treinados e alinhado com métodos de aprendizagem acelerada que contribuem na retenção das 

informações. 

 

Por que fazer o curso de operador de plataformas aéreas? 

Para adequação de todos os Operadores aos requisitos do Ministério do Trabalho conforme descrito na 

Norma Regulamentadora 18, no item 18.22.1. 

 


