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OPERADOR DE PONTE ROLANTE 

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

 

OBJETIVO: 

Treinar pessoas a operar ponte rolante, visando sua qualificação profissional, em atendimento às 

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

Ensinar conceitos de segurança no trabalho, aprimorar conhecimentos sobre o funcionamento e 

manutenção da Ponte Rolante, ensinar técnicas de correto manuseio da máquina e possibilitar 

noções sobre a legislação e suas atribuições no local de trabalho. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

 Objetivo do curso 

 A quem se destina 

 NR11 Transporte, movimentação, armazenamento e manuseio de materiais 

 Normas de segurança 

 Responsabilidades do operador de segurança 

 Qualificação de treinamento 

 Identificação do operador 

 Introdução: Tipos e modelos de pontes rolantes; 

 Conceitos de Estabilidade: centro de gravidade, base, centro de carga; 

 Componentes da Ponte Rolante: Motor elétrico, viga, trólei (carro) talha, botoeira, freio, 

gancho, moitão, cabo de aço etc.; 

 Regras Básicas de Operação, partida da ponte rolante, operações diversas sem carga, com 

carga e com cargas especiais; 

 Regras Básicas de Segurança de acordo com a NR-11 (Norma Regulamentadora); 

 Exercícios evolutivos: verificação da manutenção diária pelo operador (conforme NR-11), 

identificação dos componentes da máquina, identificação das alavancas de comando e 

botoeiras instrumentos do painel, reconhecer os movimentos básicos, operação sem carga, 

operação com carga, e cargas especiais 

 Manutenção de peças importantes da ponte rolante  

 Combate ao fogo  

 

PÚBLICO ALVO: Operadores de Ponte Rolante e Talha, Profissionais da Área de Segurança, e 

Público em geral com interesse em se aprimorar na área.  

CARGA HORÁRIA TOTAL: 15 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. 
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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 Ponte Rolante  

 Cargas diversas ( movimentação prática) 


