Passagem Para atender a demanda , a ‘frota’ mundial de elevadores instalados supera a marca de 12 milhões

Especialistas garantem: se bem
utilizados, elevadores são seguros
Por dia, cerca de 1 bilhão de ‘passageiros’
utilizam o elevador dos prédios para ir e vir
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
(Continuação da página 1)
Há seis anos, o empresário
Carlos França passou por
uma experiência terrível dentro do elevador do prédio em
que trabalhava. O episódio
até relembra cena de filme.
“A cabina estava transportando 11 pessoas. Ela subiu até
o terceiro andar, em seguida
começou a descer lentamente
e ao chegar no primeiro andar
ela despencou até o fosso.
Para se ter uma ideia do tamanho do impacto do acidente,
eu que peso 100kg voei aproximadamente um palmo do
chão”, relatou o empresário.
Na ocasião, ninguém ficou
ferido, mas o susto foi bem
grande. “A sorte foi que não
havia idosos e nem mães
com bebê no colo. Senão seria bem pior”, acrescentou.
Segundo França, na ocasião,

a pericia constatou que a causa
do incidente se deu pelo fato
de a cabine não ter conseguido
comportar o excesso de peso.
“Corriqueiramente presencio situações em que o elevador está
lotado e mesmo assim continua
entrando gente com aquela velha desculpas de que sempre
cabe mais um”, lamentou.
Transporte seguro.

Segundo Joel Coelho, gerente do ITS (Rede de Serviços
Técnicos Internacionais) da
thyssenkrupp Elevadores, o ascensor é um dos meios de transporte mais seguros do mundo.
Por dia, cerca de 1 bilhão de
pessoas utilizam o elevador,
número superior ao registrado
pelas companhias aéreas. Para
atender este volume de passageiros, a “frota” mundial supera
a marca de 12 milhões.
“A máquina possui vários sistemas de segurança a ponto de
não ser admitida a possibilidade do termo ‘despencar’. Cada

elevador requer no mínimo
três cabos de aço cujo dimensionamento está previsto para
suportar até 12 vezes a carga
máxima”, destacou Coelho.
No entanto, o técnico ressalta a importância dos cuidados
preventivos. “O critério para
manutenção está relacionado
às características técnicas do
elevador. Alguns itens, principalmente os de segurança, necessitam ser verificados mensalmente. Outros, em períodos
maiores. O importante é que, ao
final de um ano, todos os componentes do elevador tenham
passado pela revisão, garantindo um funcionamento seguro”.
Ainda de acordo com o especialista, algumas anormalidades sensíveis ao usuário podem indicar a necessidade da
presença de um técnico para
correção. “Paralisações frequentes, ruídos adicionais que
fogem do padrão da operação
ou desnivelamento entre a cabina e o pavimento no momento da parada, podem indicar
falhas”, alertou.
Muita calma.

Em situações de apuro como

o que ocorreu com França, o
tenente Tavares, do Corpo de
Bombeiros de São José dos
Campos, orienta que os ocupantes do elevador mantenha
a calma, acione o botão de
alarme para pedir ajuda e, se
necessário, solicite que seja
chamada a empresa responsável pela manutenção ou os
bombeiros.
Ele também informa sobre o

mau uso do transporte. “Nunca devemos colocar as mãos
na porta e quando a mesma se
abrir preste atenção antes de
entrar ou sair (verifique que
a cabine está no andar e se a
capacidade está dentro dos padrões exigidos)”, afirmou.
“Por fim, em caso de incêndio não utilize os elevadores, o
abandono do edifício deve ser
feito pelas escadas”, salientou.

.

