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PLATAFORMAS AÉREAS 
Segurança na Operação  

 

 

 

 

 

 

 

TEMA nº16: Plataformas Aéreas (3) 

RESPONSÁVEL: Wanderson Monteiro 

   
Na terceira e última parte das dicas sobre plataformas aéreas, 

entenda a importância de fazer a inspeção visual diariamente e 

como manobrar o equipamento dentro do canteiro de obras. 

 

Depois dos testes de funcionamento e da inspeção visual, é hora 

de pilotar a máquina. Use sempre o cinto de segurança do tipo 

paraquedista, ligado ao guarda-corpo. A visão do caminho deve 

ser clara e ampla. 

 

 
 

• Afaste-se de rampas, barreiras, depressões e 

obstáculos aéreos; 

 

• Cheque as distâncias mínimas no projeto ou na ordem 

de serviço; 

 

• Em superfícies irregulares ou com declives, opere a 

plataforma devagar, respeite a velocidade indicada 

pelo fabricante; 

 

Atenção: 

 

✓ Não passe por rampas com inclinação superior à 

especificada no projeto; 

 

✓ Se houver veículos ou equipamentos móveis na área, 

confira na ordem de serviço os cuidados especiais a 

serem adotados; 

✓  

Para se proteger dos choques, fique longe das redes 

elétricas; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Mas se isso não for possível, consulte a 

concessionária de energia local, e saiba como fazer 

o isolamento; 

 

✓ Delimitar e sinalizar o local evita a circulação de 

operários não autorizados na área de trabalho; 

 

✓ O equipamento só pode ser operado em cima de 

caminhões, trailers ou outros veículos projetados 

com essa finalidade; 

 

✓ Caso os projetos, manuais ou especificações 

venham de outros países, é necessário que 

respeitem as normas técnicas do Brasil; 

 

✓ Verifique no projeto e no manual do fabricante as 

condições ideais para a superfície de operação; 

 

Sempre bom relembrar: 

 

✓ Se o céu estiver carregado, não se arrisque, 

pois a plataforma não pode funcionar debaixo 

d’água; 

 

✓ Na hora da descida, não pode haver nenhuma 

máquina ou pessoa por perto; 

 

✓ Carregue as baterias em áreas ventiladas e 

longe de locais com risco de explosão; 

 

✓ No fim do expediente, deixe o equipamento 

desligado na base, e que esteja protegido 

contra acionamento não autorizado; 

 

✓ Quem opera uma plataforma aérea deve 

estaratento a todos os detalhes. 

 

 


