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OPERADOR DE TALHA ( MANUAL, ELÉTRICA E PNEUMÁTICA) 

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

 

OBJETIVO: 

 

O objetivo desse curso é habilitar o trabalhador para reconhecer os principais aspectos de segurança 

na operação de talha e fornecer habilidades para operar de forma segura e eficiente, uniformizando 

procedimentos para inspeção, manutenção e conservação destes equipamentos. Oferece a 

oportunidade dos trabalhadores conhecerem a máquina e desenvolverem rotinas de segurança na 

operação da mesma. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

 Objetivo do curso 

 A quem se destina 

 NR11 Transporte, movimentação, armazenamento e manuseio de materiais 

 Segurança do Trabalho; 

 Acidentes de Trabalho: Causas e Consequências; 

 Prevenção a acidentes do trabalho; 

 NR-6: Equipamentos de Proteção; 

 Tecnologia/ Prática Profissional; 

 Apresentação do equipamento; 

 Princípios de equilíbrio; 

 Lubrificação, limpeza e cuidados básicos; 

 Procedimentos corretos de operação; 

 Segurança do equipamento; 

 Segurança de operação e responsabilidades; 

 Verificação da manutenção diária pelo operador (conforme NR11); 

 Identificação das partes da máquina; 

 Identificação das alavancas de comando e instrumentos do painel; 

 Operação com máquina parada; 

 Operação com ou sem carga. 

 

PÚBLICO ALVO: Funcionários da empresa que operam a talha ou que buscam qualificação para 

operação. 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 12 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 talha ( manual, elétrica ou pneumática)  


