
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
CORPO DE BOMBEIRO MILITAR 

 
 

PARECER TÉCNICO N º 015 – CAT 
 
 
Assunto: Elevadores de Uso Privativos. 
 
O Chefe do Centro de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do 
Espírito Santo: 
 
 Considerando a necessidade de adequação do Parecer Técnico nº 008 – CAT, que 
proíbe a utilização de elevadores privativos nas edificações; 
 Considerando que existe no mercado elevadores de uso privativo com dispositivo de 
senha para controle de acesso aos pavimentos, o que torna improvável a existência de pessoas 
presas no hall privativo; 
 Considerando que as edificações dotadas de elevadores privativos, devido ao alto 
padrão, possuem rigoroso controle de entrada e saída de pessoas, através de portaria com 
vigilância 24 horas, evitando visitantes indesejados; 
 Considerando em caso de pane mecânica, onde ocorre o “travamento” do carro pelo 
freio de segurança, devido a uma grande diferença de velocidade, e de pane elétrica, onde o 
carro simplesmente pára de funcionar, os procedimentos de salvamento são os mesmos 
utilizados para elevadores convencionais; 
 Considerando que em caso de pane no elevador privativo, com pessoas presas, 
simultaneamente a um sinistro na edificação, e que tal situação ofereça risco à vida, o 
salvamento pode ser efetuado através da entrada em propriedade particular, alinhando a cabine 
com a mesma; 
 Considerando o elevador de emergência é um equipamento dotado de energia elétrica 
independente da energia geral da edificação, com comando específico, instalado em local 
próprio, com antecâmara, permitindo o acesso e sua utilização em caso de emergência, nos 
diversos andares de uma edificação; 

Considerando que as medidas adotadas neste Parecer Técnico tornam o nível de 
segurança dos elevadores privativos análogos ao dos elevadores de emergência. 

 
RESOLVE: 
 
1 – Tomar sem efeito o Parecer Técnico nº 008 do CAT. 
2 – A edificações dotadas de Elevadores Privativos devem ser classificadas como “Z” quanto 
às características construtivas, edificação em que a propagação do fogo é difícil, conforme 
NBR 9077. 
3 – Exigir que os elevadores privativos obedecem além das normas gerais de segurança 
prevista na NBR 9077, IT 13 do CBMSP, NBR 7192 e na NBR 5410, as seguintes condições: 



3.1 – As casas de máquinas dos elevadores privativos deverão ter resistência a 2 horas de fogo 
e as caixas de corrida devem ser enclausuradas por paredes resistentes ao fogo por 4 horas e 
totalmente isoladas das caixas de corrida e casas de máquinas dos demais elevadores. 
3.2 – Os elevadores de uso privativo devem ser acessados, em todos os pavimentos, inclusive 
para os pavimentos situados abaixo do piso de descarga, por um hall privativo, que pode ser 
antecâmara ventilada, varanda ou hall pressurizado, todos conforme NBR 9077, podendo este 
hall ser dispensado no nível do térreo (piso de descarga) quando não estiver em local de risco 
de incêndio. 
3.2.1 – O hall privativo deverá ser dotado de porta tipo PRF na comunicação com as unidades 
autônomas. 
3.3 – Exigir que o shaft do elevador seja pressurizado para controle de fumaça, exceto quando 
o elevador for do tipo panorâmico e o shaft for inexistente. Deve ser prevista as condições 
para manter a pressurização até o limite de 60 Pa no hall privativo, garantido o gradiente de 
pressão no sentido do interior da caixa de corrida do elevador para hall privativo, 
considerando-se a resistência das frestas no entorno das portas dos elevadores. 
3.3.2 – O sistema de pressurização deverá ser projetado com sistema de um estágio, para 
operação somente em situação de emergência. 
3.3.3 – O sistema principal para acionamento do sistema de pressurização, na situação de 
emergência, deve ser o de detecção automática, pontual ou linear. Em todos os edifícios, deve 
haver tal sistema, no mínimo, no hall social de acesso à escada, nos seus corredores principais 
de acesso e no hall privativo; 
3.3.4 – No topo da caixa de alvenaria do elevador deve ser previsto um damper de alívio de 
pressão. 
3.3.5 – O sistema de pressurização do shaft do elevador e o hall privativo contíguo, no que não 
contrariar este parecer, deverá atender as exigências do IT 13 do CBMSP e Parecer Técnico 13 
do CAT/CBMES.   
3.4 – O hall privativo deverá possuir além do sistema de detecção de fumaça sistema de 
iluminação de emergência. 
3.5 – Deverá ser previsto sistema de alarme de incêndio com botoeira manual no hall social e 
próximos às portas de ingresso as saídas de emergência em cada pavimento. 
3.6 - O elevador privativo deve possuir circuito de alimentação de energia elétrica com chave 
própria independente da chave geral do edifício, possuindo este circuito chave reversível no 
piso da descarga, que possibilite que ele seja ligado a um gerador externo n falta de energia 
elétrica na rede pública. Um mesmo grupo gerador poderá servir a um ou mais elevadores e 
deverá ter autonomia mínima de uma hora.  
3.7- O elevador deve possuir dispositivo de senha para controle de acesso, onde moradores 
digitando sua senha tenham acesso a seus pavimentos, além de monitoramento por câmera de 
vídeo dentro da cabine e sistema de comunicação com a guarita da portaria da edificação. O 
acesso de visitantes aos pavimentos por meio do elevador privativo, quando previamente 
anunciados, deve ser liberado pelos moradores através de chave própria existente nos 
apartamentos. 
3.8 – Os elevadores devem possuir sistema de operação de emergência em caso de incêndio 
que possibilite a qualquer momento a neutralização de outras chamadas. O painel de controle 
deve estar localizado no pavimento  da descarga, possuir chave de comando de reversão para 
permitir a volta do elevador a este piso, em caso de emergência, possuir dispositivo de retorno 
e bloqueio dos carros no pavimento da descarga, anulando as chamadas existentes, de modo 
que as respectivas portas permaneçam abertas, sem prejuízo do fechamento do vão do poço 



nos demais pavimentos. Deve existir uma chave de controle dentro da cabine, que quando 
utilizada o elevador deixa de responder às chamadas externas e passa a responder apenas aos 
comandos internos de dentro de cabine. Deve existir ainda número do telefone da equipe de 
manutenção, fixado no painel do elevador bem como na guarita da portaria da edificação. 
3.9 – Deverá existir sistema de iluminação de emergência verticalmente a cada 7 metros no 
shaft do elevador, para facilitar visualização da cabine em caso de pane. O sistema deverá ser 
ligado ao gerador de emergência. 
4 – O presente parecer aplica-se apenas às edificações residenciais, com abrangência em todo 
Estado do Espírito Santo. 
5 – Exigir de todas as edificações que utilizam elevadores de uso privativo regularização anual 
com manutenção do sistema de  pressurização do shaft, e do próprio elevador de uso privativo 
com emissão  da respectiva ART. 
6 – Pôr em prática o presente Parecer Técnico na data de sua publicação. 
 
 

 
Vitória, 08 de março de 2007. 

 
 

EDVALDO SOUZA DA SILVA – Ten Cel BM 
Chefe do Centro de Atividades Técnica 
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