
Procedimentos de Segurança para o caso de 
passageiros presos em elevadores  
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O elevador é um dos meios de transporte mais seguros do mundo, conduzindo 
verticalmente com segurança milhares de usuários todos os dias. Abaixo registramos 
algumas orientações preventivas no caso de ocorrência com passageiros presos: 

 
 

 

 

 O alarme e o interfone 
são os meios de comunicação de 
passageiros presos dentro de 
elevadores. 
O usuário retido deverá manter a 
calma, tranquilizando passageiros 
nervosos, enquanto esperam o 
resgate. 
 

 

 A cabina do elevador possui 
passagem de ar entre painéis. Além 
disso, é suspensa por um conjunto 
de cabos de aço dimensionados 
conforme capacidade de carga da 
cabina e um freio de emergência 
testado periodicamente. 

  

 

 Se o motivo da parada 
do elevador for a falta de 
alimentação elétrica no edifício, 
aguardar alguns minutos, pois 
quando a energia retornar, o 
elevador retomará seu 
funcionamento normal. 

 

 Independente do horário, 
ligar para a Assistência Técnica da 
Clareon Elevadores relatando o 
ocorrido. Daremos total prioridade 
ao vosso atendimento. 

 

 

 Voltar a entrar em 
contato com o passageiro preso, 
informando que a Assistência 
Técnica já foi acionada e que as 
providências necessárias para 
sua liberação foram iniciadas. 
 
 

 

 Aguardar a equipe técnica 
que realizará o resgate. 
 
Em caso de Grave e eminente risco 
de acidentes, acionar também o 
Corpo de Bombeiros (193). 

 Com base na Lei Federal Nº 12.546/14 é PROIBIDO FUMAR dentro da cabina de 
elevadores. A cabina do elevador é um local com espaço reduzido e a incidência de fumaça pode 
gerar desconforto e limitar a quantidade de oxigênio respirável; 

 

 Conforme Normativa Brasileira ABNT NBR 16.083/12, em seu Item 6, não está autorizado o resgate de 
passageiros presos em elevadores por pessoas não qualificadas/ habilitadas; 

 

 

 Somente o técnico da Clareon Elevadores, equipe do Corpo de Bombeiros da Polícia 
Militar (193) ou outro órgão responsável que o substitua estão aptos a efetuar o procedimento de 
resgate com segurança e/ou reativação funcional dos elevadores. Para a sua segurança, não 
tentar sair do elevador sem a presença destes profissionais. 

 
 
ATENÇÃO: Em caso de incêndio ou infiltração de água no hall do pavimento ou Casa de 
Máquinas, desligar os elevadores e utilizar a Escada de Emergência mais próxima. 

 

O Atendimento técnico com qualidade garante a segurança do 
equipamento e usuários. 

 

 


