
 

 
 
 

 
 

 

Instituto Opus lança curso para Capacitação para operar plataforma de 
trabalho aéreo 

 
O Instituto Opus oferece um novo curso in company Profissional Capacitado para Operar  
Plataforma de Trabalho Aéreo, com o objetivo de qualificar e aperfeiçoar tecnicamente o 

operador desse tipo de equipamento, garantindo uma operação segura e com produtividade.  
 
O curso tem oito horas de duração, conforme determinação da NR-35, item 35.3.2, e possui  

validade de dois anos, de acordo com a mesma norma, item 35.3.3. “As PTAs são seguras para 
o trabalho em altura, desde que usadas de maneira correta, por isso é importante que o 

operador tenha um bom conhecimento técnico e uma boa noção sobre os aspectos referentes 
às normas e sobre os equipamentos a serem utilizados, pois são de vários tipos e modelos”, 
afirma Wilson de Mello Jr., diretor do Instituto Opus, programa de treinamento, capacitação e 

certificação da Sobratema – Associação Brasileira de Tecnologia para Construção e Mineração. 
 
Na hora de operar uma plataforma de trabalho aéreo, é necessário observar algumas variáveis: 

terreno, altura, obstáculos e o tipo de serviço. “Caso não sejam avaliados esses aspectos, 
podem ocorrer acidentes, como tombamentos ou quedas de objetos”, explica Mello Jr. Por 

isso, o conteúdo programático do curso conta com módulos sobre o controle do solo, sobre  
análise de risco e sobre verificação das interfaces com o local do trabalho.  
 

Além desses tópicos, estão também assuntos como EPI e EPC envolvidos na atividade, 
situações de emergência, responsabilidades do empregador, do fabricante e do usuário, 
inspeções, manuais de operação e do equipamento, tipos de PTAs, suas definições e 

vantagens. “O curso também contará com aulas teóricas sobre a NR-18 e NR-35 e com aulas 
práticas e avaliação no equipamento”, ressalta Mello Jr. 

 
De acordo com o diretor do Instituto Opus, o curso Profissional Capacitado para Operar  
Plataforma de Trabalho Aéreo pode ser realizado em qualquer local do País, uma vez que o 

instrutor pode ser direcionado para o melhor lugar de realização do curso, beneficiando tanto 
as empresas como os profissionais.  

 
Mais informações: http://www.sobratema.org.br/Opus 
 

Sobre a SOBRATEMA 
A Sobratema – Associação Brasileira de Tecnologia para Construção e Mineração está 
completando 25 anos de atividades. Desde a sua fundação, em 1988, hoje com 1.040 membros 

associados, se dedica a propor soluções para o desenvolvimento tecnológico do setor, difundir  
o conhecimento e informações ao mercado e, por meio do Instituto Opus, promove a 

formação, especialização e atualização de profissionais dos setores de construção e mineração.  
A entidade é idealizadora e organizadora da M&T Expo, maior e mais importante feira latino -
americana de equipamentos para construção e mineração, da Construction Expo, que oferece 

soluções para edificações e obras de infraestrutura, e da M&T Peças e Serviços, todas  
realizadas sequencialmente a cada três anos. Lançou recentemente o Canal CHN – Construção 
Hoje Notícias, com boletins diários e programas quinzenais. Na área de publicações, edita, 

regularmente, livros técnicos, o Guia Sobratema de Equipamentos e, mensalmente, as revistas  
M&T – Manutenção e Tecnologia e Grandes Construções. Disponibiliza, ainda, na área de  

Inteligência de Mercado, um conjunto de estudos e pesquisas com foco nas áreas de  
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construção e mineração. Além disso, organiza eventos especializados: Congresso, Workshop, 
Fórum e as Missões Empresariais, que levam profissionais para as mais importantes feiras 
internacionais dos setores da construção e da mineração. 

www.sobratema.org.br 

   
 

Assessoria de Imprensa da Sobratema 
Mecânica de Comunicação Ltda. 
Tels.: (11) 3259-6688/1719  

E-mail.: meccanica@meccanica.com.br 
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