
DEGRAUS NO 
ELEVADOR
Atenção é primordial para 
que acidentes não aconteçam 



Os elevadores são equipamentos que fazem parte do dia a dia de muitas pessoas. Eles estão presentes na grande 
maioria de edifícios e prédios comerciais e realizam seu trabalho com eficiência e praticidade. 

No entanto, um problema que vem acontecendo com frequência está gerando certa preocupação. Trata-se da falta de 
atenção dos passageiros, que gera acidentes devido ao degrau formado por conta de um possível desnivelamento entre 
a cabina e o pavimento.

É comum que os passageiros muitas vezes na pressa não olhem para os detalhes. Com o aumento da tecnologia a 
maioria das pessoas hoje anda com o olhos focados em seus celulares e se distraem em momentos que pedem atenção 
como atravessar a rua, dirigir e até mesmo ao entrar no elevador. Essa distração ao entrar na cabina, pode fazer com que 
as pessoas tropecem e caiam por conta do elevador parar quase fora do nível do chão.

Por isso, existem algumas dicas primordiais para evitar que esses incidentes aconteçam. Existem placas de atenção 
ao redor do elevador e a leitura das mesmas é sempre uma recomendação fundamental. O ato de entrar na cabina 
também exige atenção. É preciso verificar se o elevador chegou antes de entrar para depois ir para o lado de dentro do 
equipamento.

Os responsáveis pelo prédio e pelo equipamento devem garantir que a cabina e o hall de entrada sejam bem iluminados. 
Cabe aos passageiros não entrar no elevador caso não haja uma luz acesa.

O surgimento de degrau no elevador é comum depois de um determinado tempo de uso. Porém, para evitar esse tipo 
desnível é importante estar com a manutenção do elevador sempre em dia. Investir na manutenção preventiva faz com 
que o equipamento funcione perfeitamente, atenda as normas e passe longe das surpresas negativas. 

Dicas para evitar acidentes com degraus no elevador:

•    Quando a porta do elevador abrir, é preciso atenção. Verifique se a cabina está no andar antes de entrar. Equipamentos 
antigos possibilitam que falhas mecânicas abram a porta do elevador sem nivelamento adequado ou até mesmo sem a 
presença da cabina;

•    Entre no elevador com calma, evite colisão com outros usuários e preste atenção onde está pisando; 
•    Ao entrar ou sair do equipamento, tenha cuidado para não tropeçar nos degraus que se formam quando ele 

para desnivelado com o pavimento. 

Como o condomínio pode ajudar: 

•    Garantindo a boa iluminação do hall e da cabina;  
•    Colocando placas de atenção pelo prédio e informando sobre possíveis defeitos;

•    Investindo na manutenção preventiva do elevador. 


