
ELEVADORES: 20 Dicas de Segurança 

A manutenção correta, com atenção às condições de segurança dos elevadores 
é imprescindível em qualquer condomínio, pois ajuda a garantir maior eficiência 

do equipamento E a segurança dos usuários. 
Apesar de ser considerado o meio de transporte mais seguro do mundo, 
acidentes com elevadores podem ocorrer e portanto devem ser evitados. 
Algumas atitudes e cuidados podem prevenir acidentes em elevadores: 

1- A manutenção deve ser mensal e feita por empresas credenciadas na Prefeitura 
(CONTRU) e no CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia). 

 
2- Verifique sempre se as normas de segurança estão devidamente cumpridas. 

 
3- A maior parte dos acidentes com elevadores acontece durante a manutenção, por 
isso providencie a colocação de placas de advertência no térreo e desligamento da 

chave geral para o elevador não andar enquanto sofre reparos. 
 

4- Cuidado com degraus que podem se formar entre a cabina e o pavimento. 
 

5- Evite que crianças menores de 10 anos andem sozinhas no elevador. 
 

6- Não deixe que crianças e adolescentes brinquem, pulem e façam movimentos 
bruscos dentro do elevador. 

 
7- Não deixe que crianças e adolescentes acionem botões desnecessariamente ou 

coloquem a mão na porta de cabina. 
 

8- Não puxe a porta de pavimento sem a presença da cabina no andar e olhe bem 
antes de entrar no elevador, por falha mecânica, as portas exteriores podem abrir sem 

que a cabina lá esteja. 
 

9- Não apresse e nem force o fechamento das portas do elevador, deixe que abram e 
fechem naturalmente. 

 
10- Não bloqueie o fechamento das portas com objetos. 

 
 

11- Não lotar o elevador com peso acima do permitido, veja qual o limite máximo de 
peso definido pelo fabricante. 

 
12- Não fume dentro do elevador. 

 
13- Verifique se itens de segurança obrigatórios estão funcionando, como: interfone, 

luz de emergência e alarme. 
 

14- Não entre nem saia do elevador enquanto não estiver parado. Entre ou saia com 
calma do elevador e espere enquanto os ocupantes estiverem saindo. 

 
15- Nunca use os elevadores em caso de incêndio. 

 
16- Se o elevador parar entre dois andares, não entre em pânico e não force a porta. 
Toque o alarme e peça para que o zelador entre em contato com a empresa que faz 

manutenção do equipamento. 



 
17- Cuidado com as chaves de abertura emergencial dos elevadores, ela deve 

permanecer bem guardada e preferencialmente com o Síndico. 
 

18- Quando o elevador pára, o resgate dos usuários deve ser feito pelos técnicos da 
empresa de manutenção. As pessoas tendem a cair no poço pelo vão ou terem partes 

do corpo prensadas ao serem retiradas por leigos. 
 

19- Se a porta do elevador abrir quando estiver parado entre dois andares não tente 
sair pela abertura sem ter a certeza de que um técnico o estabilizou. O elevador pode 

voltar a funcionar no momento de sua saída. 
 

20- Em caso de acidente grave com o elevador chame imediatamente a empresa 
conservadora e o corpo de bombeiros. 

 
Quaisquer dúvidas a respeito de elevadores entrem em contato com o Seciesp. 

ENTREGUE SEU ELEVADOR A QUEM ENTENDE 
DÊ PREFERÊNCIA À EMPRESAS FILIADAS AO SECIESP 

Mais informações no site http://www.seciesp.com.br/ 
Sede própria: Rua Major Sertório, 349 - 3º andar - C3  

V. Buarque - São Paulo - SP - CEP 01222-001 
Tel./Fax: (11)3214-0201 / 3214-0352  

E-mail: seciesp@seciesp.com.br 
Sindicato das Empresas de Conservação, Manutenção e Instalação de Elevadores do 

Estado de São Paulo 

 

  

 


