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Seeretaria de Inspeçao do Trabalho'
Departamento 'de Segurança e Saúde no Trabalho
'Coordenação-Geral de Nom~atização e Programas

NOTA TÉCNICA NQ.Lê> JL /2015/CGNOR/DSST/SIT

Interessado:. Departamento de Segurança e Saúde t~OTrabalho - Secretaria de
Inspeção do Trab,alho .

Assunto: Esclarecitnento quanto ao uso de elevadores para trar).spOlie de
materiais e pessoas em obras.

L A Portaria' 597, de 7 de maio de 2015; DOU 8/5/20 15, alterou o it~m

18.14 Movimentação e' TranspOlie de Materiais e Pessoas -. da' Nonna

Regulamentadora n.o 1-8 (NRl8) - Condições e Meio Ambiente de Tt'abalho na

. Indústria da Construção, modificando os requisitos aplicáveis aos elevadores destinados

ao trànsporte de materiais e pessoas en1 obras. Nesse sentido, consideràndo que a~ .

. Portaria inclui regr~sde transição, buscar-se-á por meio da análise que se segue

esClarecer detalhadamente 'as regras vigentes.

2. Inicialmente, ..cabe infonnar que .Q texto atualizado do' capitulo 18.14 da

NR18 está d}sponív~~ no link http://pOlia1.m~e.gov.br/legislacao/llàl111a~ .

regulal11entadora-n-18-,I.htll~, sendo possível verificar ao longo do texto a existência de

.dispositivos qUe se aplicam a elevadores tra~ionados a cabo, a elevadores do tipo

cren'lalheira, e ainça itens que relacionam estes eq~ipamentos coma finalidade a que se

.destinam, ou.seja,.se são utilizÇldospara o transporte de pessoas e/ou de materiais.

3. Em ,r~lação aos elevadores tracionados a cabo para transporte de pessoas,

cUlllpre destacar o disposto nos .itens 18.14.1.2, 18.14.23.7 e 18.14.;23.7.1: .

18.14.1.2 Os efeyadOl'es de transporte v~rtical d~ niaterial ou
de pés,soas devem atender às normas técnicas vigentes no país
e, na suafalta, às nórmas técnicas internaCionais vigentes.

18.14:23.7 São permitidas por 12 meses, contadQs da
pllblicaçclo desta portada, a instalação e a utilizaça~ de
elevador de passageiros traCionado com um único' cabo, desde
que atelldidasàs diSposições da NR-18. (Inserido pela 'Portaria
MTE n. o 644, de 09 de maio de ~013)
18.14.2311 Terminado. o prazo estabelecido. no sÍtbitem
18.14.23.7, os elevadores de passageiros tracio;zados a cabo
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Secretaria de Inspeção do Trabalho
Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho
Coordenação-Geral de Normatização e Programas

somente poderão ser utilizados nqs .seguintes condições:
(Inserido pe~a Portaria MTE n. o 644, de 09 de ,!wio de 2013) .
a) as obras que já tenham instaladóselevadores de passageiros

I tracionados com um ún~co cabo poderão continuar utilizando
por mais 12 meses, desde que at~ndam às disposiçoes desta NR.
b) somente podem ser instalados elevadores de passageiros
tracionados a càboque atendam ao disposto na norriw ABNT
NBR 16.200:2013, ou alteração posterior, além das di.~posições
desta NR .

.Os itens acima destacados estabelecem de fonna clara a proibição do4.

transporte de pessoas em elevadores tracionados c~m um único cabo. Além disso,'. .,

especifica que somente poderão ser instalados elevadores de passageiros tracionados a

. cabo que atendam ao disposto na norma ABNT NBR 16.200:2013 -'- Elevadores de

canteiros de obras para pessoas e materiais com cábina guiada verticalmente _

Requisitos de segurança para construção e instalação: Em síntese, a Portaria 597/2015,

não promove nenhuma alteração quanto a esta situação.

Por outro lado, a referida Portaria inclui . .itens transitórios que5.
. possibilitam a continuidade do uso de elevadores tracionados com um único cabo para

transporte exclusivo de materiais, a saber:

.. .

18.14.1.2.1 O disposto no item 18.14.1.2 não se aplica aos
elevadores traci011~dos' com um único cabo para transporte
exclusivo de material, que devem ser projetados,
dimensionados e espec!ficados !ecnicamente. por pro.fissional
legalmente habilitado.

6. Ou seja, estes equipamentos devem ser projetados, dimensionados e

especificados tecnicamente. por profissional legalmente habilitado, não sendo

obrigatório O cumprimento da nonna ABNT NBR 16:200:2013, uma vez que a próp~ia

NBR, em seu item 1:4, regü;tra que não é aplicável a elevadores para o transporte
somente de materiais.

.7. Além disso, a Portaria 597/2015 estabeleceu regras de transição e

condicionantes de uso para os elevad~res traCionados com um único cabo para

transporte exclusivo de materiais que podem ser consolidadas nos 'seguintes termÇ>s.
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8. Os elevadores' tracionados ,com .um único cabo para ~ransporte

exclusivo de materiais instalados até 10/5/20 1~ podem continuar sendo utilizados ~té o

final da edificação, sendo, que, nestes casos, os equipamentos estão dispensados do. .

cumprimento do item J 8.14.21.16, bem como do disposto nas alíneas "b", "~d"'e "e" do

item 18.14.22.4, deveridoatender as determinações constantes nos itens 18.14.~ 1.16. L 1

e 18.14.22.4.1.1', 'a seguir destacados.

18.14.21.16.1.1 Nestes casos, as torres dos elevadores devem
ser equipadas com dispositivo de segurança que, impeça a
abertura da bàr~eira (áll1cela)., quando o elevador não estiver
no nível do pavimento.
18.14.22.4.1.1 Nes~es casos, os elevadores devem dispor de
sistema de segwança e!etromecânico' instalado a dO,is metros
abaixo da viga superior da torre do elevador, bem como de

. interruptor de corrente para que só se movimente com portas. ..

ou painéisfechqdos.' .

9. Já em. relação aos elevadores. tracionados comum único eabo p~ra

transporte exClusivo. de materiais instalados após 1á/S/lO 15, a Portaria 597/2015

inseriu no capítulo 18.14 da NR18 os itens 18.14.22.1 Oe 18.14.22.1, que dispõem:
. . '

10.

18.14.22.10 É prOibida a iustalação de elevadores tracionados
com um único cabo para transporte !!xclusivo de. materiáis em
edtficações com. n~ais de treze pavimentos a partir do térreo ou
altura equivalente, a partir de 10/5/2015.
18.14.22.11 É proibida a instalação de elevadores tracionados
comum único ç:abopara 'transporte exclusivo de materiais em'
edtficações, a partir de 10/5/2017.

Resta evidente que a partir' de 10/5/2017 é proibida a instalação de ,
elevadores tracionados com um único cabo, para trapsporte e,xcIusivo de materiais,

sendo permitida sua instalação no período entre' 10/5/2015 e 10/5/20 17 em edificações

com até treze pavimentos,. contados ,a partir do térreo o~ aitura equivalente. .

11. . Caso O equipamento seja instalado no período indicado' e nos termos

pe~itidos, poderá ser utilizado 'até o término da edificaçãó. qontudo, resta necessário

destacar que tais equipamentos devem atender ao disposto nos itens 18.14.21.16 e'

18.14.22.4, além de outros dispositivos aplicáveis.
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Secretaria de Inspeção,do Trabalho
Departamento, de Segurança e Saúde no Trabalho
Coordenação-Geral de Normatização e Programas -

18.14.21.16 As torres do elevador de material e do elevador de
passageiros devem .ser equipadas conzchaves de segurança
com .ruptura positiva que d(/iculte a burla e impeça a pbertura
da barreira (cancela), quando o elevador não estiver no nível. .
do pavimento.
18.14.22.4 Os elevadores de materiais tracionqdos a cabo
devem dispor:
a) sistema defrenagem automática;
b) sistema de segurança eletromecânica, monitorado através
de interface de seguranç4no limite superior, instalado a dois
metros abaixo da viga superior da torre do elevador;
c) sistema de trava de segurança para mantê-lo parado em
altl~ra, além dofreio do motor;
d) intertravamento das proteções com o sistema e1étrico,
através de chaves de segurança com ruptura positiva, que
garantam que só se movimentem quando as portas, painéis e
cancelas estiveremfechadas;
e) sistema que inlpeça a movimentação do equipamento
. quando a carga ultrapassar a capacidade permitida;
f) sistema que permita a visualização do interior da cabina pelo

• #

operador. (Vide prazo no art. 3"da Portaria MTE n. U 597, de
07 de maio de 2015)

12. A Portaria 597/2015 a~nda promoveu ,a inclusão da alínea 'f no item
. .

18.14.2~.4, concedendo prazo de 90 para sua implementação. Tal dispositivo aplicar-se-

á aos elevadores tracionados com um único cabo em uso a partir de 8/8/2015,

independente da data de sua instalação.

18.14.22.4 Os elevadores de materiais tracioi1adós a cabo
devem dispor: "
..........................................

13.

f) sistema ..que permita a visu.alizaçào do interior da cabina pelo
- operador.

Ainda em relação aos elevadores tracionados com 'um único cabo para

transporte exc-lusivo de material, salienta-se a obrigação do empregador de encaminhar
, ,

ao sindicato labor.al representativo da categoria a dócumentação pre,vista nos itens que
se seguem:

18.14.22.13 Em relação aos elevadores tracionados' com um
único cabo para transporte exclusivo de materiais, deve ser

4

, .



•
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14.

encaminhado ao Sindicato Laboral - representativo da
categoria:
a) cópiàdo Termo de Entrega Técnica e da Anotação de
Responsabilidade- - Técnica do profissional legalmente
habilitado dos equipamentos instalados até 10/5/2015, nõ prazo
de trinta dias após a publi~ação desta-portaria;
b) cópia do Temio de Entrega técnica eda Anotação de
Responsabilidade Técnica do -profissionar legqlmente
habilitado dos -eq,uipamentos instalados após 10/5/2015, no
prazo de deZ dia~ após a sua instalação_
18.14:22.13.1 Durante_ a utilização do _equipamento -deve ser
- enviada, ao Sindicato La,boral representativo da categoria,
cópia dos seguintes documentos:
a) Termo de Entrega Técnica das manutenções, conforme item
18.14.1.7;
b) Relação dos operadores e comprovante das capacitações
para operação do eqtiipainento;
,c) laudos de ensaios não destrutivos dos eixos de saída do
redutor e do carretel, bém como laudo do ,teste dos freios de
emergência.' -,
IS: 14,22.13.2 Os .documentos ivdicados 110' subitem
18.14.22.13.1 devem serei1caminhados ao sindicato no prazo
de até 10 dias da conclusão do serviço ou da capacitaçã'o dos
trabalhadores

Concluída a análise dos ',dispositiv~~ relaciQnad~s com os elevadores

'.

tracionádos a cabo, passa-se a análise dos .requ,isitos que devem ser atendidos pelos

elevadores do tipo cremalheira.

15. Os elevadores do tipo crerl}alheira devem seguIr o disposto na nonna

ABN'{ NBR ,16.200:2013 no que esta não conflitar com a NRI8, especialmente em

relação a itens em que a NR18 concede prazo para:adequação.

16. Nesse sentido, a partir da inclusão dos itens 18.14.21.16.1,

18.14.21.16.1.1, 18.14.23;3.1 e 18.14.23.3.1 na NR18, tem-se que oselevadpres do.

tipo Cremalhe~ra que tiverem sido instalados até o dIa 10/5/~OI5, estão dispensados do
. . . . .

cumprimento do disposto no item 18.14.21.16 e nas alíneas "a", "c", "d" e"g" do item
- -

18.14.23.3 até o dia 31/12/2015, sendo que neste período deverão ate1,1deraos seguintes

itens,alérri de outros aplicáveis:

5
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Secretaria de Inspeção do Trabalho
Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho
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18.14.21.16.1.1 Nestes casos, as torres dos elevadores devem
ser equipadas - com dispositivo de segttrança que zmpeça a
abertura- da barreira (càncela), quando o elevador não estiver
no nívrd do pavimento. -
........................................

17,.

18.14,23.3.1.1 Nestes casos, os elevadàres devem dispor de
interruptor nos fins de curso superior-e inferior, conjugado com
freio automático e!etl:omecânico, sistema de segurança
_eletromecânico sit[(ado a dois metros abaiJfo da viga superior_
da torre, ou outro' sistema que impeça o choque -da cabine conz
esta ;viga, é interruptor de corrente, pm:a que se movimente
apenas com as portasfechadas.

Salienta-se que os elevadores do tipo cremalheira instalados após

10/5/2015 devem atender, aos itens 18.14.21.16 e 18.14.23.3, não havendo nenhuma

outra regra de transição aplicável.

18. Por fim, destaca:'se ainda em relação a este tipo de elevador a inclusão do

item 18.14.23.8 (prazO de 180 dias pa~a sua implementaçâo).

18.14.23.8 (Js elevadores para kansporte de passageiros
devem ter árbinas dotadas de. si~tema de indicação de chamada
Í1?formando o pavimento.

19.

20.

Face ao exposto, sugere-se a divulgação da presente nota.

À consideração superior.

. I

Brasília, 13 de maio de 2015.

ROMUL~DOE SILVA
'Coordenador-Geral de Normatização e Programas

De acordo. Encaminhe-se à SIT.
Bràsília, 1'1/05/2015.

-----c-.
RINALDO 1\RINHO COSTA LIMA

, Diretor do Departa . nto de Segurança e Saúde no Trabalho
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Secretaria de Inspeção da Trábalha
,Departamento. de Segurança e Saúde na Trabalha
Coard~naçãa-Geral de Narmatizaçãa e Prdgramas'

NOTA TÉCNICA N2 J,u ;2. ' /2oi5/CGNORlDSST/SIT ,

Interessado:

'Assunto: "

Departamento. de, Segurança e. Saúde no Trabalho - S,ecretaria de
Inspeção do Trabalho
Ésclarecimento quanto ao uso .deelevadore~para tran~porte de
materiais e pessoas em obras.

De acordo.
Brasília,,Jú / $" /2015~

PAULO SÉRGI
Secretário de I

LMEII)A
eção'do Trabalho
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