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OPERADOR DE EMPILHADEIRA 

De acordo com a NR11 – transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais  

 

OBJETIVO: 

 

•Treinar pessoas a operar empilhadeiras, visando sua qualificação profissional, em atendimento às 

necessidades específicas da empresa e legislação em vigor (NR 11). 

• Familiarizar o treinando com o equipamento, com as suas qualidades e limitações. 

• Desenvolver no treinando a habilidade para operar a empilhadeira com segurança e eficiência, de 

forma a evitar acidentes e preservar as boas condições do equipamento. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

 

TREINAMENTO TEÓRICO: 

 

O EQUIPAMENTO 

 

• Definições 

• Tipos de Empilhadeiras 

• Características de cada equipamento 

 

UTILIZAÇÃO SEGURA DO EQUIPAMENTO 

 

• Definições 

• Inspeções Diárias 

 

OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

 

• Definição 

• Sinalização nas Operações 

• Atitudes seguras e Inseguras 

• Uso de EPI’s 

 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

 

• Importância do Uso Correto 

• Legislação Específica 

• Obrigações de Empregado e Empregador 

 

NOÇÕES DE LOGÍSTICA EMPRESARIAL 
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 MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS 

 

SEGURANÇA DO TRABALHO 

• NR-11 

• NR-12 

• Riscos de Acidentes 

• Causas de Acidentes 

• Medidas Preventivas 

 

TREINAMENTO PRÁTICO 

 

• Normas de Segurança na Operação dos Equipamentos 

• Distâncias de Sinalização 

• Checagem dos Equipamentos 

• Demonstração da Utilização Correta dos Equipamentos 

• Demonstração da Utilização Correta dos EPI’s 

 

 

PÚBLICO ALVO: Funcionários da empresa que operam Empilhadeira  

ou que buscam qualificação para operação. 

CARGA HORÁRIA TOTAL:  30 Horas. 

OBRIGATORIEDADE:  NR11-Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais  

Nº DE PARTICIPANTES: 15 

CERTIFICAÇÃO:  Frequência mínima de 75% por módulo e nota final de no mínimo 6,0 + 

Eficiência na Prática. 

 

Recursos mínimos que devem estar disponíveis, que contribui para o sucesso do evento: 

 Sala de treinamento adequada para exposição, dinâmicas, trabalhos em grupo, leitura e escrita. 

 Condições ambientais favoráveis (iluminação e temperatura) 

 Equipamentos de apoio – CPU entrada USB/ CD/ DVD, teclado e mouse, projetor e som. 

 Flip chart ou quadro. 

 Espaço físico amplo. 

 01 Empilhadeira 

 10 paletes ou bombonas plásticas e cargas diversas 


