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Uso Correto do Elevador  
 

 
 

DEVEMOS EVITAR: 

 

 Puxar a porta do pavimento sem a 
cabine estar no andar; 

 Apressar o fechamento das portas; 
 Apertar várias vezes o botão de 

chamada de cabina ou pavimento; 
 Chamar vários elevadores ao 

mesmo tempo; 
 Fazer movimentos bruscos dentro 

do elevador; 
 Exceder a capacidade de carga 

permitida; 
 Bloquear o fechamento das portas. 
 

 

 

 

CRIANÇAS: 
 

 Não acionar os botões 
desnecessariamente; 

 Não dar pulos ou fazer 
movimentos bruscos dentro da 
cabine; 

 Nunca colocar as mãos nas 
portas de cabina ou pavimento; 

 Até 10 anos de idade, deverão 
estar sempre acompanhadas de 
um adulto responsável. 

 
 
SE O ELEVADOR PARAR ENTRE 
ANDARES, OS OCUPANTES 
DEVEM: 
 
 Manter a calma, pois o perigo não é 

iminente; 
 Acionar o botão de alarme e/ou utilizar 

o interfone para pedir ajuda;  

 
 
SE O ELEVADOR PARAR 
ENTRE ANDARES, OS 
OCUPANTES DEVEM: 
 Permanecer no interior da cabina 

mesmo se a porta abrir (não tentar 
sair pela abertura, pois o elevador 
pode voltar a funcionar no 
momento em que você estiver 
saindo); 

 

 Solicitar que chamem o zelador e, se necessário, a empresa 
conservadora ou o Corpo de Bombeiros (disque 193); 

 Aguardar com calma. 
 

 Aguardar instruções do socorrista (técnico ou pessoa 
habilitada no condomínio), não forçando as portas nem 
tentando sair por conta própria. 

 

 
QUANDO A PORTA DO ELEVADOR 
ABRIR, PRESTE ATENÇÃO: 
 

 Antes de entrar, verificar se a cabine do 
elevador está no andar (falhas 
mecânicas permitem, às vezes, que a 
porta abra sem a presença do elevador, 
o que já provocou muitos acidentes 
fatais); 

 Entre no elevador e saia dele devagar, 
para evitar colisão com outros usuários. 
Não tente entrar no elevador enquanto os 
ocupantes estiverem saindo. 

 

 

 

 

 
 Ao entrar no elevador e ao sair dele, 

cuidado para não tropeçar em degraus 
que podem se formar quando o mesmo 
pára fora do nível de pavimento. 
 

EM CASO DE INCÊNDIO: 
 Usar a Escada de Saída de 

Emergência para evacuação; 
 Acionar Corpo de Bombeiros (193); 
 Desligar as chaves de Força trifásica e 

monofásica. 

É PROIBIDO: 
 Fumar no interior da cabina. 

 

 

 

Em hipótese alguma fazer uso da Chave de Emergência do Condomínio, pois a 
Norma Brasileira ABNT NBR 16083/12 em seu Item “6”, referente a Manutenção 
de Elevadores, Escadas rolantes e esteiras rolantes – Requisitos para instruções 
de manutenção, orienta: 
“Informações ao proprietário para operações de resgate de pessoas presas em 
elevadores: O resgate de pessoas presas em elevadores deve ser executado 
somente pela empresa de manutenção, ou pelo Corpo de Bombeiros da Polícia 
Militar ou órgão que o substitua”. 

 
 

Grupo CLAREON Elevadores – O Nosso Futuro começa Hoje! 
Segurança, Qualidade e Comprometimento. 

 


