
CIDADES E SOLUÇÕES 
 

Elevador a grande invenção. Cada vez mais atual e presente 
 

A necessidade da construção dos edifícios cada vez se faz mais presente 

decorrente do aumento da população, escassez e valorização dos terrenos além 

da segurança pessoal. 

   

O equipamento que possibilitou a construção dos edifícios mais modestos até 

os chamados arranha céus foi o elevador. Portanto, podemos afirmar com 

certeza que esse equipamento foi a grande invenção dos últimos tempos, pois 

sem ele não teríamos a condição de verticalizar as edificações, concentrando e 

acomodando grande número de famílias e escritórios comerciais. 

 

A viabilização do elevador foi possível a partir de 1.853, com a invenção de 

um dispositivo que foi denominado de Limitador de Velocidade e Freio de 

Segurança, que tem como função brecar a cabina do elevador caso sua 

velocidade nominal, exceda a pré-estabelecida. Com esse dispositivo 

acoplado, foi possível transportar passageiros com total segurança. 

  

Cada vez mais a questão de segurança está presente no nosso cotidiano, e, em 

função de alguns fatos e metodologia, o mercado de elevadores vêm adotando 

como padrão, efetuar a revisão desse dispositivo, em média a cada 02 (dois) 

anos independente do tempo de uso do elevador, executando a aferição, testes 

e substituição de lacre. Como estes trabalhos não estão contemplados nos 

contratos de assistência técnica, deverão ser objeto de proposta e negociação 

entre empresa e cliente. 

 

Em abril de 2010 foi publicado, na Revista Direcional a entrevista feita com o 

consultor Engenheiro Sérgio Rodrigues, especializado em elevadores aonde 

diz que: 

“LIMITADORES DE VELOCIDADE  

Esses componentes são os responsáveis pela parada de emergência da 

cabina, caso a velocidade de descida seja alta (evita a sua queda). Eles 

apresentam desgaste natural e periodicamente devem ser calibrados e 

testados (normalmente a cada 2 anos). “Mensalmente faz-se a verificação da 

lubrificação e da ausência de ruídos.” 
 

Elevadores são absolutamente seguros desde que sua manutenção seja feita de 

forma adequada, portanto não deixe de fazer as manutenções preventivas 

Evite Acidentes. 


