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Tabela A.5 - Salvamento terrestre
Conteúdo programático:
01. Emergências em elevador:
Conhecer os princípios de funcionamento de um
elevador e as emergências específicas, conforme
recomendações de cada fabricante de elevador;
NOÇÕES GERAIS SOBRE ELEVADORES

Amplamente usado em prédios acima de cinco
andares, para uso de pessoas (NB-223); em
indústrias para transportes de cargas (NB-129); em
andaimes de obras, para materiais de construção, ou
outro tipo de carga.
Devido as diversas aplicações, os equipamentos
possuem os mais diversos itens de segurança e
proteção aos usuários. Em termos de transporte
humano, como em condomínios, por exemplo, os
equipamentos possuem reguladores de velocidade,
freios de segurança, limites de parada, botões de
emergência etc. Itens que dão ao passageiro
segurança no transporte.
Já nos elevadores exclusivamente para cargas, as
Normas Técnicas (NB-30) são menos abrangentes e
específicas quanto à proteção do usuário, pois o
meio de transporte é exclusivo para cargas.

O elevador é um meio de transporte vertical, que
pode ser utilizado para transporte exclusivamente
de
pessoas,
cargas,
ou
para
ambos
concomitantemente.

Para fins de entendimento pelo Corpo de
Bombeiros, com o intuito de melhor classificar as
ocorrências, ficará definido que “pessoas retidas”
compreendem aquelas no interior da cabine do
elevador, parado por qualquer motivo; “pessoas
presas” compreendem aquelas prensadas entre
ferragens ou entre a cabine e a parede.
CARACTERÍSTICAS DO ELEVADOR
O elevador pode ser dividido em três partes
construtivas principais.
Conjunto de máquinas
Localizado na parte superior de um elevador, é
construído em uma área denominada casa e
máquinas, onde estão localizadas:
Máquina de tração
Conjunto motriz que tem a finalidade de realizar a
força no transporte vertical. Constituído de motorgerador, sistema de tração, coroa sem fim, freio
eletromecânico, polia de tração e cabos de tração.
Conjunto de máquinas
Elaboração: 2Ten PM Grossi [Instrutor Responsável]
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Quadro de comandos
Onde são gerenciadas as informações elétricas do
elevador para a realização dos comandos de parada
e partida. Constituído de bobinas, relês,
transformadores e chaves de força ou contratoras.

Elevador hidráulico
A movimentação é feita através de um líquido sob
pressão em um conjunto de cilindro e pistão.

Quadro de força
Deve ser exclusivo para o elevador, com chave de
força padrão NH.
Reguladores de velocidade
Tem a finalidade de travar o elevador em caso de
aumento de velocidade acima do padrão de
segurança, travando assim uma eventual queda
livre do elevador.
Passadiço do elevador
Área de transporte do elevador, conhecida como

Elevador de Tração
A movimentação é feita por um conjunto de
máquina de tração e cabos de aço.

poço do elevador, na qual estão localizados itens de
reconhecimento elétrico do movimento do
elevador, o que permite saber externamente em que
andar se encontra, e, o sistema de molas (no fundo
do passadiço), para diminuição de impacto.
O elevador de segurança mudou as cidades em 150
anos
O sistema de elevador de segurança foi criado por
Elisha Graves Otis em 1853.
O elevador é um mecanismo de levantamento e
abaixamento, equipado com carro ou plataforma,
que se move em guias fixas e serve a dois ou mais
pavimentos.
A primeira apresentação ao público aconteceu na
Feira Mundial de Nova York, em 1854, quando
Elisha Graves Otis subiu em uma plataforma e pediu
que cortassem os cabos, demonstrando
funcionamento do sistema de segurança.
TIPOS DE ELEVADORES
Há dois tipos de elevadores:

o

Caixa para Bombeiro
Fica posicionada normalmente no andar térreo.
Cada elevador possui uma chave individual.
Ao ser acionado o botão ou chave de emergência, o
carro desce diretamente para o andar onde está
posicionada a caixa para bombeiro, eliminando os
chamados. Esta chave deve ser utilizada em caso de
incêndio ou ocorrência grave.
Neste caso, a chave está posicionada no alto, à
direita. Para ser utilizada, quebra-se o vidro e
aciona-se o botão ou chave de emergência.
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TIPOS DE PORTAS DE ELEVADORES
1 - Porta batente:
2 - Porta automática (abertura lateral ou central).
Hoje em dia é o tipo mais encontrado em edifícios
comerciais.

Lembre que os passageiros correm o risco de
esmagamento e queda;
Ao chegar ao edifício, verifique quantas pessoas
estão na cabina e pergunte qual a capacidade
máxima da cabina;
Verifique se alguém necessita de cuidados
especiais;
É sempre bom lembrar que durante um resgate,
os passageiros correm o risco de esmagamento e
queda;
Portanto, o resgate deve ser realizado de forma
segura;
Se as portas de andar do edifício forem do tipo
batente, pergunte ao responsável pelo prédio se
alguém abriu alguma porta utilizando a chave;

TIPOS DE CHAVES DE PORTAS

Lembre-se que a verificação do travamento de
todas as portas de andar do tipo batente é muito
importante e
Mais um lembrete: capacidade máxima da cabina
significa quantas pessoas cabem na cabina e
costuma estar mencionada em placa fixada
dentro da cabina.
ACIDENTE POR QUEDA!!!
ALGUÉM ABRIU A PORTA
DESTRAVADA!!!

ABERTURA DE PORTAS
Tipo batente:
Coloque a chave, gire e puxe a porta do andar.
Este tipo de porta é manual e abre para fora.
Coloque a chave no fecho (localizado no canto
superior esquerdo), gire-a (para destravar o
fecho) e puxe a porta do andar.
Este tipo de porta é manual e abre para fora.

E

A

DEIXOU

No caso dos elevadores com porta batente, um dos
acidentes que mais ocorrem é a queda do usuário no
poço, quando ele abre a porta e o elevador não está
no andar.
Isso na maioria das vezes acontece porque alguém
abriu alguma porta com a chave e não a travou
adequadamente.
Por isto é muito importante que, quando a porta for
do tipo batente, antes do resgate dos passageiros

Tipo automática:
Coloque a chave no fecho (localizado na parte
superior da porta), gire-a (para destravar o fecho) e
abra a porta do andar.

presos, todas as portas dos andares sejam checadas.
Ou seja, um dos bombeiros deve verificar o
travamento das portas em todos os andares,
enquanto o outroconversa com os passageiros

No caso da chave bipartida, coloque-a chave no
fecho e ela irá cair. Só então gire a chave e abra a
porta.

presos na cabina.
É importante que as portas de todos os andares
estejam fechadas, pois uma pessoa desatenta pode
abrir uma porta destravada e cair no poço.

ANTES DE QUALQUER AÇÃO...
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CHEGANDO NO LOCAL O BOMBEIRO DEVE...
ANÁLISE DE SITUAÇÃO

porventura disserem haver desligado a chave do
elevador. Mesmo havendo essa informação, ela
deverá ser checada.

Durante o deslocamento para a ocorrência, o
Comandante da Guarnição deverá estabelecer as
funções de cada integrante de sua equipe, de forma
que não haja desperdício de esforços no local e o
trabalho seja executado coordenadamente.

Em locais com mais de um elevador, geralmente
existem chaves individuais para o desligamento
individualizado de cada elevador, junto à casa de
máquinas.

Chegando ao prédio verificar a localização da chave
de abertura da porta do elevador, junto ao síndico
ou zelador. Também é necessário saber qual a
Empresa que presta os serviços de manutenção,
para eventual contato e acionamento.

LOCALIZAR A CABINE DO ELEVADOR
Esse trabalho será feito quase que ao mesmo tempo
em que o desligamento da chave do elevador, pois
não precisa necessariamente ser feito pela mesma
pessoa.

Os materiais normalmente utilizados são HT, chave

Informações de pessoas presentes no local são de

de fenda, chaves do elevador e chaves específicas,
de acordo com o elevador (devendo estar de posse

grande importância para a determinação exata do
local onde se encontra parada a cabine.

do síndico, ou como acessório na casa de máquinas)
e materiais de salvamento em altura.

VERIFICAR O NÚMERO E ESTADO DAS VÍTIMAS

1 - Analisar a situação;
2 - Desligar a chave do elevador;
3 - Localizar a cabine do elevador;

Uma vez localizada a cabine, e, havendo condições
de contato verbal com o seu interior, verificar a
quantidade de pessoas que eventualmente estarão
retidas no elevador, bem como seu estado. Isso

4 - Verificar o número e estado das vítimas;
5 - Abrir a porta do pavimento;
6 - Liberar sistema de freio;
7 - Nivelar cabine;
8 - Retirar Vítimas e
9 - Fechar a porta do pavimento, verificar se a

implica no acionamento de viaturas de apoio, como
por exemplo, Unidades de Resgate, para socorro.

mesma está travada.

proceder diante da situação.

DESLIGAR A CHAVE DO ELEVADOR

É essencial acalmá-las no sentido de que não há
possibilidade de queda ou deslocamento do

Como primeira providência quando da chegada ao
local, deve-se desligar a chave do elevador no
quadro de força, independentemente de haver ou
não energia elétrica. Essa providência é de suma

elevador, pois os sistemas de emergências foram
acionados.

importância, pois, numa eventual falta de energia
elétrica, esta poderá voltar a qualquer momento,
podendo causar acidentes às pessoas envolvidas na
ocorrência, seja pela movimentação da cabine, ou
pelo contato com circuitos energizados.

entrar em pânico. (Orientá-las a sentar-se e fechar
os olhos pode surtir um bom efeito sobre seu estado
de espírito).

Esse é um momento propício para procurar acalmar
as vítimas em pânico, através de palavras de
conforto ou mesmo de orientações de como

As pessoas claustrofóbicas estão mais propensas a

Não se deve confiar na palavra de pessoas que
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De posse das instruções e da ferramenta necessária,
a liberação do freio deve ser feita de forma
gradativa observando-se sempre a comunicação
com os bombeiros que estarão no pavimento da
cabine, através do HT, a fim de evitar que o
nivelamento passe do ponto adequado.
Em caso de pessoas com membros presos, esse
procedimento de liberação de freio deve ser
antecedido das medidas necessárias à liberação do
membro, com a finalidade de evitar agravamento
ou provocar lesões.

ABRIR A PORTA DO PAVIMENTO
Decorridas as providências anteriores, e, após
certificar via HT se os circuitos elétricos já estão
desligados, os bombeiros que estiverem no
pavimento da cabine deverão abrir a porta do
pavimento que dá acesso ao poço do elevador,
usando para isso a chave respectiva.
É comum, no entanto não ser encontrada a chave
de abertura da porta do pavimento para o poço do
elevador no momento de uma emergência, para se
evitar esse contratempo é conveniente que as
viaturas de salvamento, possuam uma caixa de
ferramentas que contenha diversos tipos de chaves
de elevadores.
É indispensável que haja iluminação nos locais para
que se possa ter uma ideia exata do ponto em que
se acha parado o elevador. Se a energia elétrica não
estiver funcionando deverão ser utilizadas
lanternas ou outro meio que possibilite claridade
suficiente para se trabalhar com segurança.
LIBERAR SISTEMA DE FREIO
Deverá ser observado o sistema de abertura do freio
e as ferramentas necessárias.
Comumente há, no próprio “corpo” da máquina,
instruções do Fabricante sobre a abertura do freio,
e a ferramenta necessária para isso, deve estar na
própria casa de máquinas.

NIVELAR CABINE
Após a abertura da porta do pavimento, duas
situações diferentes poderão ocorrer: a primeira é
estar a cabine nivelada com a porta, e naturalmente,
a segunda, a falta desse nivelamento.
No segundo caso, entretanto, a situação exige
outras providências conforme veremos mais a
frente.
No primeiro caso, a retirada das vítimas será fácil,
pois a situação será favorável.
O movimento de nivelamento deve ser feito de
modo gradativo e mediante comunicação via HT.
Normalmente, a simples liberação do freio faz com
que o elevador se movimente no sentido
ascendente. Contudo, se isso não ocorrer, será
necessário movimentar a polia de tração com as
próprias mãos.
Concluído o nivelamento, deve-se travar
novamente o freio antes da retirada das pessoas,
pois a força da gravidade pode se encarregar de
movimentar a cabine, criando uma condição
insegura de trabalho.
O nivelamento não deverá ser feito no caso de haver
vítima com membros presos entre as ferragens do
elevador ou mesmo entre esse e a parede, como já
visto anteriormente.
RETIRAR VÍTIMAS
COM A CABINE NIVELADA
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Após terminar o nivelamento e travar o feio, é que
se podem retirar as vítimas de dentro da cabine.
Não se deve permitir que os passageiros saiam da
cabine, mesmo que a porta esteja aberta ou semiaberta, sem ordem expressa de quem estiver
coordenando a retirada, a fim de se evitar acidentes.
A cabine é o lugar mais seguro paraos passageiros.
COM MEMBROS PRESOS
Ocorrendo a situação de impossibilidade de
nivelamento da cabine por haver pessoas com
membros presos, deve-se adotar o procedimento de
calçar a cabine, evitando seu deslocamento.

Em elevadores que não param em todos os andares,
estando impossibilitado o nivelamento, a retirada
das vítimas se dará através da aplicação de técnicas
de Salvamento em Altura, nos casos de elevadores
mais antigos. Faz-se o acesso para o poço do
elevador, descendo do pavimento imediatamente
superior ao que está parada a cabine. Com a
remoção das placas do seu teto, é possível resgatar
as pessoas por este vão, no entanto, este
procedimento deverá ser usado como última
instancia, pois expõe demasiadamente tanto o
bombeiro como a vítima.
Como agir se o desnível for de até 50 centímetros

Com uma alavanca ou um alargador é possível obter
êxito na soltura dos membros de pessoas presas. È
possível, porém que não se consiga sucesso,
havendo assim a necessidade de retirar o carro das
guias, soltando-se as corrediças e os parafusos que
servem para sua fixação. Dessa forma, a cabine
ficará solta, feito um pêndulo, presa apenas pelo
cabo de aço, bastando afastá-la da parede para
retirar os membros prensados.
SEM O NIVELAMENTO DA CABINE
Por vezes, pode ocorrer de não se conseguir liberar
o freio, seja por falta de manutenção do
equipamento ou mesmo por falta da ferramenta
adequada, impossibilitando o nivelamento da
cabine. Pode ocorrer também de o sistema do freio
de segurança haver sido acionado.
Nesses casos, estando a cabine entre andares, a
retirada das vítimas deve ser feita sempre pelo
andar superior, após a entrada de um componente
do Corpo de Bombeiros no interior do
compartimento.

Após desligar a chave geral do elevador, com auxílio
de outros militares da guarnição e estabelecendo
uma comunicação constante via HT com os
militares que estão na casa de máquinas, peça as
vítimas que saiam da cabina, um por vez;
Diga que não há perigo de o elevador se
movimentar, pois ele está desligado e bloqueado e
Auxilie cada uma das vítimas durante a saída da
cabine.
Como agir para desnível for maior que 50
centímetros
Após desligar a chave geral do elevador, com auxílio
de outros militares da guarnição e estabelecendo
uma comunicação constante via HT com os
militares que estão na casa de máquinas, arranje um
meio seguro (escada) para fazer o resgate*;
Coloque a escada na cabina*;
Diga que não há perigo de o elevador se
movimentar, pois ele está desligado e bloqueado e
auxilie cada uma das vítimas durante a saída da
cabine.

Essa observação é válida visando evitar o risco de
uma queda acidental no poço do elevador, no caso
de ser erroneamente efetuada a retirada de pessoas
pelo pavimento inferior, pois estará aberta a porta
do pavimento para a cabine, deixando abaixo desta
a abertura para o poço, principalmente no caso de
elevadores mais antigos e ou sem manutenção.

*se a saída for acima do pavimento...
Se a saída for para baixo do pavimento, além dos
passos anteriores... providencie uma maneira
segura para tampar o vão do chão até a cabine.
Obs.: desníveis maiores que 60 cm é aconselhável
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fazer o nivelamento da cabine como o pavimento
para retirar as vítimas.
FECHAR A PORTA DO PAVIMENTO
VERIFICAR SE A MESMA ESTÁ TRAVADA

E

NÃO COLOCAR EM OPERAÇÃO O ELEVADOR
ANTES PROCEDER OS REPAROS NECESSÁRIOS
ATRAVÉS DE EMPRESA RESPONSÁVEL.
02. Prevenção em área de pouso de helicópteros [02
Aulas Teóricas e 04 Aulas Práticas]:
Teóricas: Conhecer os principais riscos no pouso de
helicóptero e os principais procedimentos de
segurança para balizamento, embarque e
desembarque de passageiros e procedimentos de
controle em caso de emergência, envolvendo
incêndio e resgate de vítimas.
Práticas: Demonstrar os principais procedimentos
de segurança para balizamento, embarque e
desembarque de passageiros e procedimentos de
controle em caso de emergência, envolvendo
incêndio e resgate de vítimas
Estabelecer os requisitos básicos necessários para
segurança contra incêndio de helipontos e
heliportos, atendendo ao previsto no Decreto
Estadual nº 56.819/11 – Regulamento de segurança
contra incêndio das edificações e áreas de risco do
Estado de São Paulo.
2 APLICAÇÃO
2.1 Esta Instrução Técnica (IT) aplica-se a todas as
edificações e áreas de risco que possuam helipontos
ou heliportos, adotando, com as adequações
necessárias, as exigências da Portaria nº 18/GM5, de
14 de fevereiro de 1974 e regulamentação afim, do
Ministério da Aeronáutica.
2.2 Recomenda-se que sejam observados os demais
requisitos para homologação ou registro de
helipontos e heliportos, junto aos órgãos regionais
competentes do Comando da Aeronáutica.
3 REFERÊNCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRÁFICAS

Código Brasileiro de Aeronáutica (CBAer).
Portaria nº 18/GM5, de fevereiro de 1974 do
Ministério da Aeronáutica.
Instrução do Comando da Aeronáutica (ICA) 92-1,
de 24jan2000 – edificações.
NFPA 418 “Standard for Heliports”, 1995 Edition.
4 DEFINIÇÕES
Para efeitos desta Instrução Técnica, aplicam-se as
definições constantes da IT 03/11 - Terminologia de
segurança contra incêndio.
5 PROCEDIMENTOS
5.1 Condições gerais
Tendo em vista que um heliporto é um heliponto
dotado de facilidades de apoio, abastecimento
embarque e desembarque de pessoas e cargas,
somente a palavra “heliponto” será utilizada na
presente IT.
5.2 Avisos de segurança
5.2.1 Em todos helipontos devem ser colocados
cartazes contendo avisos de segurança, com vistas a
evitar acidentes com pessoas que transitem pela
área de pouso e suas imediações. Tais avisos devem
conter recomendações expressas, principalmente
para o caso de aproximação de pessoas, embarque
de carga com ou sem pessoal, estando os rotores do
helicóptero em movimento.
5.2.1.1 Ênfase deve ser dada aos avisos visando evitar
colisão de pessoas com o rotor de cauda dos
helicópteros.
5.2.2 Não é permitido fumar dentro do raio de 15 m
da área de pouso/decolagem, devendo ser afixados
avisos de “Proibido Fumar” em todos os pontos de
acesso.
5.3 Balizamento luminoso
As sinalizações luminosas de balizamento para as
aeronaves devem possuir autonomia mínima de 120
min para funcionamento na ausência de
fornecimento
de
energia
elétrica
pela
concessionária local, de forma análoga ao sistema
de iluminação de emergência.
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5.4 Prevenção e extinção de incêndio

pouso, nunca inferior a 30 m.

5.4.1 As prescrições estabelecidas neste item são as
mínimas exigidas para um razoável grau de
proteção ao fogo e de salvamento em área de pouso
e decolagem de helicópteros.

5.4.5 A segurança contra incêndio em helipontos
elevados deve obedecer às exigências previstas
neste item, além daquelas previstas nos itens
anteriores, e demais Its pertinentes no que
couberem.
5.4.5.1 Nos helipontos elevados, a estrutura na qual
se situa a área de pouso deve ser de material
incombustível.
5.4.5.2 Não é permitido o armazenamento de
combustível em helipontos elevados.

5.4.2 Quando o heliponto está localizado em um
aeroporto, os sistemas de proteção contra incêndio
e o de salvamento devem ser dimensionados com
base na Instrução do Comando da Aeronáutica
(ICA) 92-1, de 24jan2000, ou outra que venha
substituí-la.

5.4.5.3 Prevendo a eventualidade de um acidente em
5.4.3 Para helipontos situados fora da jurisdição de
um aeroporto, a proteção contra incêndio deve ser

heliponto elevado, com a consequente possibilidade
de propagação de fogo, os seguintes requisitos

considerada sob 3 aspectos:
a. prevenção contra incêndio em helipontos

devem ser atendidos:

situados ao nível de solo;
b. prevenção contra incêndio em helipontos

a. existência de fácil acesso ao heliponto elevado,
para possibilitar o transporte de equipamentos

elevados;
c. medidas para extinção de incêndio e de
salvamento em acidentes ocorridos em helipontos
elevados.

necessário ao combate a incêndio de grandes
proporções;
b. as portas de acesso à área de pouso devem ter PCF
P-90;

5.4.4 A prevenção contra incêndio em helipontos ao
nível do solo deve obedecer às exigências previstas
neste item, além de outras estabelecidas pelo
Serviço contra Incêndio do Comando da
Aeronáutica.
5.4.4.1 Durante as operações de reabastecimento e
de partida, a proteção do helicóptero deve ser feita
com equipamento portátil apropriado, manuseado

c. possibilidade de rápida evacuação dos usuários do
heliponto e dos demais andares do prédio;
d. adequada sinalização das saídas de emergência.
5.4.6 Sistemas de combate a incêndio
5.4.6.1 Em helipontos não localizados

em

aeroportos, devem-se exigir as quantidades
mínimas de extintores, conforme Anexo A, de
acordo com o peso (tonelagem) total do helicóptero
atendido.

por pessoal treinado conforme IT 17/11 – Brigada de
incêndio.
5.4.4.2 Os extintores portáteis ou sobrerrodas
devem ser guardados em locais ou caixas,
devidamente protegidos contra as intempéries,
sendo adequadamente sinalizados, oferecendo fácil
acesso e visibilidade.
5.4.4.3 O armazenamento de combustível deve
estar a uma distância de segurança da área de
Elaboração: 2Ten PM Grossi [Instrutor Responsável]
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