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TEMA:            
ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA AFERIÇÃO DO LIMITADOR DE VELOCIDADE 
 

OBJETIVO:  
REALIZAÇÃO DE TESTES A CADA CICLO DE DOIS ANOS APROXIMADAMENTE 

 

O SECIESP tem como uma das suas principais atribuições manter as empresas do 

segmento devidamente informadas sobre os procedimentos e cuidados na manutenção 

dos elevadores, através de cursos, palestras, e-mail e folders, visando sempre à 

segurança dos usuários, bem como dos funcionários (técnicos) que prestam serviços nos 

equipamentos. 

 

Recentemente tivemos um grande avanço com a publicação da Norma Técnica 

15597 da ABNT, para adequação de itens de norma, o que vem melhorando 

sensivelmente o nível de segurança dos elevadores. 

 

As normas e procedimentos são extremamente dinâmicos sempre observando e 

acompanhando as novas tecnologias e fatos relacionados a acidentes em elevadores. 

 

Neste sentido, observamos uma nova postura no mercado de elevadores, no que 

tange a revisão do aparelho de segurança e limitador de velocidade, aonde empresas 

montadoras vêm sinalizando, através de relatórios técnicos, a necessidade de revisão 

deste componente, a cada dois anos. Em maio de 2010 o Consultor técnico da empresa 

MAG, Engenheiro Sérgio Rodrigues, especializado em elevadores, também deu uma 

entrevista que foi objeto de reportagem na edição nº 145, de abril de 2010, da revista 

Direcional Condomínios, indicando a necessidade de se fazer revisão nesse conjunto a 

cada dois anos (vide abaixo link da reportagem). 

http://www.direcionalcondominios.com.br/edicao-145-abr/10/elevador-manutencao 
 

 

O SECIESP por entender que esse procedimento preventivo é extremamente 

importante para a segurança nos elevadores, fez publicar na revista Direcional 

Condomínios, edição de nº 158 de junho de 2011, o seu entendimento favorável para essa 

nova prática, dando assim ciência sobre o tema, ao mercado, bem como ao consumidor 

final e usuário de elevadores. (vide abaixo link da reportagem). 

http://www.direcionalcondominios.com.br/edicao-158-jun/11/informe-publicitario-
seciesp 
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Diante dos fatos acima expostos e como entidade de classe, passamos através da 

presente a orientar as empresas de manutenção de elevadores que iniciem um processo 

de revisão no aparelho de segurança / limitador de velocidade com recalibragem, 

obedecendo aos parâmetros de ajustes estabelecidos de acordo com as normas técnicas 

da ABNT. Esse trabalho deverá ser feito a cada ciclo de aproximadamente dois anos. 

Como esses serviços não estão contemplados nos contratos de Assistência Técnica, 

deverá ser objeto de proposta e negociação entre empresa e cliente. 

 

No caso de dúvidas para a realização desses trabalhos, recomendamos entrar em 

contato com o SECIESP, para obter melhor orientação, e, se ainda for necessário, faça 

sua solicitação para que possamos viabilizar um curso esclarecedor sobre o tema. 

 

Lembre-se, esse trabalho é de caráter preventivo, porém necessário, pois se trata 

de melhorar o nível de segurança e conforto dos usuários de elevadores e funcionários das 

empresas de manutenção. 

 

Agradecemos a sua empresa e seus representantes pela atenção dispensada ao 

presente. 

 

Atenciosamente, 

 
 
SECIESP 
Sindicato das Empresas de Elevadores do Estado de São Paulo 
A sua entidade de classe 

 


