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Tendo por objetivo o cumprimento da Norma da ABNT NBR 15646:2016, da Lei nº 7.907, de 14 de março de 
2018, regulamentada pela Portaria do Detro 1421 de 18 de setembro de 2018, que obriga a certificação dos 
profissionais que dirigem os ônibus intermunicipais na utilização de plataformas elevatórias de acessibilidade. 
 

1.1. Portaria DETRO/PRES Nº 1421 DE 18/09/2018 
O Presidente do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro - DETRO/RJ, no uso de 
suas atribuições legais, e de acordo com o disposto no Regulamento do Transporte Rodoviário Intermunicipal de 
Passageiros, aprovado pelo Decreto nº 3.893/1981, considerando: 
- a Constituição Federal; Lei Federal nº 8.078 de 1990 do Código de Defesa do Consumidor; Lei Federal nº 9.503 
de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro CTB; Lei Federal nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece 
normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou 
com mobilidade reduzida, e da outras providências; Decreto nº 5.296 , de 02 de dezembro de 2004, que dá 
prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece 
normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou 
com mobilidade reduzida, e dá outras providências; 
- as Normas da ABNT NBR 14022 e ABNT NBR 15646; 
- a Lei nº 7.907 de 14 de março de 2018, publicada no DO de 15 de março de 2018, que obriga a fixação em local 
visível nos veículos de transporte público coletivo intermunicipal de passageiros, dotado de aparelho de acesso de 
cadeirantes, do certificado da capacitação do condutor no manuseio do equipamento e estabelece prazo para o 
início; 
- que o quantitativo atual do quadro de condutores a serem certificados é superior a quatorze mil, dos quais muitos 
necessitarão ser capacitados em mais de um modelo de equipamento; 
- a limitação da capacidade de treinamento individualizado e certificação dos condutores; e 
- ainda, as reuniões realizadas pela equipe do DETRO/RJ; 
Resolve: 
Art. 1º O condutor de veículo de transporte público coletivo intermunicipal de passageiros dotado de 
aparelho de acesso de cadeirantes fica obrigado a portar em local visível aos usuários o certificado de 
capacitação do condutor no manuseio do equipamento instalado, cujo modelo consta no Anexo I desta 
Portaria. 
§ 1º As empresas de transporte coletivo intermunicipal de passageiros deverão implementar a obrigação de que 
trata este artigo nos prazos estabelecidos no cronograma constante no Anexo II desta Portaria. 
§ 2º As empresas deverão apresentar ao DETRO/RJ relatório trimestral para fins de comprovação do cumprimento 
dos prazos estabelecidos no cronograma. 
§ 3º Finalizado o processo de implementação, as empresas de transporte coletivo intermunicipal de passageiros 
deverão manter programa constante de capacitação de seus condutores. 
Art. 2º O treinamento dos condutores deve ser ministrado pelo fornecedor, agente autorizado ou multiplicador. 
Art. 3º Deverá ser afixado na parte externa do veículo, próximo ao equipamento de acesso de cadeirantes, um 
aviso conforme modelo constante no Anexo III desta Portaria, cujo arquivo encontra-se disponível no site do 
DETRO/RJ. 
Parágrafo único. A afixação do aviso a que se refere este artigo deverá ser finalizada em 10 de setembro de 
2019, contemplando toda a frota de veículos dotados de aparelho de acesso de cadeirantes. 
Art. 4º O não cumprimento das disposições contidas na presente Portaria sujeitará o infrator à aplicação da multa 
prevista no item 4.12 do artigo 4º do Código Disciplinar que acompanha o Decreto nº 3.893/1981. 
Art. 5º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em 
especial a Portaria DETRO/PRES nº 1391, de 02 de maio de 2018. 

 

Rio de Janeiro 18 de setembro de 2018 
MARCUS CAMARGO QUINTELLA 
Presidente 

1. Introdução 

Decreto nº 3.893/1981 considerando UFIR 2018: 

Infração 1º Reincidência 2º Reincidência 

R$3.207,73 R$6.415,47 R$12.830,94 
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1.2. Quem são os beneficiários das plataformas elevatórias? 
 

Muitos chamam as plataformas elevatórias de “elevador do cadeirante”, mas seria esse equipamento apenas para 
esse público? 
 

Segundo a Norma da ABNT NBR 15646:2016, a PEV (Plataforma Elevatória Veicular) é destinada ao embarque 
ou desembarque do usuário com deficiência em cadeira de rodas ou com mobilidade reduzida, para acesso em 
nível ao interior do veículo, com segurança. 
A Lei 13.146 de 2015, que trata do Estatuto da Pessoa com Deficiência, no seu artigo 3, inciso IX, nos faz 
entender que Mobilidade reduzida é toda a situação do indivíduo cujos movimentos são limitados por diversos 
aspectos. Vejamos os tipos de restrição de mobilidade: 
 

Pessoas com deficiência - apresentam impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 
sensorial. Os tipos de deficiência são auditiva, física, intelectual, visual e múltipla (dois ou mais tipos). 
Pessoas com outras dificuldades de mobilidade – encontram maior dificuldade para se locomover devido a sua 
condição atual de saúde, idade etc. Fazem parte desse grupo: Gestantes (devido concentração de peso na 
barriga, inchaço nas pernas, pouca resistência para ficar de pé), idosos acima de 60 anos, obesos, pessoas com 
crianças de colo ou no carrinho, pessoas com problemas de locomoção temporária (uso de muletas, bengalas, 
andadores, próteses, cadeiras de rodas ou pessoas recém-operadas), pessoas muito baixas ou altas demais e 
pessoas em outra condição que restrinja a mobilidade. 
Além desses, até mesmo passageiros sem necessidades especiais acabam usando o equipamento como escada 
para embarque e desembarque, dependendo do tipo de plataforma e do veículo. 
Independente do cliente, devemos atende-lo da melhor maneira possível e ajuda-lo a ter uma vida melhor, apesar 
das dificuldades que passam devido a locomoção com restrições. 

 
1.3. Procedimentos de Segurança 
 

Seguem neste capítulo alguns comentários sobre as orientações da 

Norma da ABNT NBR 15646:2016: 
 

1.3.1. O operador da Plataforma: 
 

- Segundo a Norma, a operação do equipamento somente deve ser 

realizada por um profissional devidamente treinado e habilitado. 

Inclusive, a utilização do produto em desacordo com suas 

recomendações pode eliminar a garantia do equipamento e, além disso, 

gerar riscos de acidentes. 

 

1.3.2. A posição do operador: 
 

- O ideal é que o operador esteja posicionado no lado externo do veículo durante toda a operação. Isso para 
que tenha visão total da operação, garantindo assistência e segurança do usuário. E, antes de qualquer 
movimento da plataforma elevatória, o operador deve certificar-se de que a porta esteja aberta e que não existam 
pessoas ou qualquer obstáculo na zona de risco (poste, árvore, quebra-mola etc.), conforme demonstrada acima. 
A sinalização sonora também é importante para alertar aos pedestres. 
 

- Cuidado onde coloca as mãos e os pés, pois o equipamento é muito 

pesado e, se utilizado sem a devida atenção, pode gerar sérios 

problemas! 

- Antes de qualquer operação, o operador deve assegurar-se de que o 
veículo esteja totalmente parado (com o freio de mão acionado) e 
assegurar-se que esta não ofereça riscos de acidentes. 
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OBS.: Adesivos de orientação ao usuário estão posicionados sobre o elevador, em locais de fácil visualização. 
Recomenda-se uma verificação de rotina da presença e estado de conservação desses adesivos. 

 
 

OBS.: Qualquer anomalia constatada no funcionamento da plataforma elevatória, o setor de manutenção 
deverá ser comunicado. 

 
1.3.3. A posição do usuário: 
 

- A plataforma está capacitada para embarque e desembarque de somente um usuário por ciclo de operação.  

- Sendo o usuário um cadeirante este deve posicionar-se com a cadeira de rodas sempre voltada para fora do 

veículo. Lembrando que o cadeirante precisa travar as rodas da cadeira e segurar-se no pega mão antes que 

você movimente o elevador. Se a cadeira for do tipo motorizado a mesma deverá ter seu acionamento desligado 

para segurança da operação. 

- Os demais usuários com mobilidade reduzida devem posicionar-se no centro da plataforma (na área marcada) e 

segurando-se no pega mão, enquanto a plataforma estiver em movimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

1.4. Inspeção diária 
 

- Conferir se a chave do elevador está no veículo. 
 

- Um eficaz funcionamento do elevador depende da frequência que o mesmo é operado, assim indica-se que pelo 

menos uma vez ao dia seja realizado um ciclo completo de operação do equipamento e, identificando 

qualquer anormalidade na operação diária, deve-se informar imediatamente a área de manutenção para que esta 

providencie a ação adequada. Quem realiza esta prática possui menores ocorrências de manutenção corretiva, 

oferecem um equipamento sempre operacional ao usuário e não se esquece de como operar o elevador, uma vez 

que estão sempre em contato com o equipamento. 
 

- Além dos cuidados já citados, deve-se verificar durante a operação da plataforma elevatória veicular (PEV) 
obrigatoriamente antes de o veículo sair da garagem: 
 
a. Adesivos: Verificar o estado e se há a necessidade de substituição de algum deles. 
b. Limpeza. 
c. Verificar o funcionamento da rampa trava de cadeira, que está na plataforma. 
d. Verificar o funcionamento do bloqueio. O carro não pode partir caso a plataforma esteja em funcionamento e 
nem a porta fechar. 
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1) Habilite o funcionamento da 
botoeira da plataforma, 
introduzindo e girando a chave no 
contato para a posição “ON”. 

 
2) Pressione o botão “SOBE” até o 

equipamento atingir o nível do 
assoalho onde irá parar 
automaticamente. 

 

3) Pressione o botão DESCE e a 
plataforma descerá pelo próprio 
peso até o nível de parada inferior. 

 
4) Pressione o botão FECHA até que 

a rampa trava libere a passagem 
para a cadeira de rodas. 

 
5) Pressione o botão “SOBE” até o 

equipamento atingir o nível do 
assoalho onde irá parar 
automaticamente. 

 
6) Pressione o botão FECHA até o 

fechamento do conjunto carro no 
nível superior. 

 
7) Pressione o botão DESCE para a 

plataforma voltar automaticamente 
para a posição de escada. 

 
OBS: Caso seja necessário parar o 
movimento da plataforma, basta deixar 
de premer o botão que está sendo 
acionado. 

 

 

2.1. Instruções para operação 
 

Considerando como inicial da plataforma, a posição de escada, a sequência de operações é a 
seguinte: 
 

2. Elevador Automático  Eletro-Hidráulico - AUT 1100 

F

E
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A
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2.2. Procedimento para acionamento manual 
 

Unidade hidráulica automática. 

 

Quando houver falha no sistema elétrico a plataforma elevatória poderá ser acionada através de 

bomba manual existente na unidade hidráulica, na seguinte sequência. 

 

a. Para abrir e subir a plataforma use a alavanca (A) e acione a bomba manual. 

b. Para baixar a plataforma abra a válvula de assento (B) girando o pino no sentido anti- horário. 

Após realizar este procedimento gire o pino no sentido horário para fechar. 

c. Para recolher a plataforma móvel que está avançada para fora do veículo, acione a alavanca 

(A) e ao mesmo tempo pressione o pino da válvula direcional (C) mantendo-o assim até 

fechar completamente a plataforma. Use o pino que acompanha a unidade para pressionar o 

pino da válvula. 

d. Para a plataforma retornar a posição de degrau, repita a operação nº 2. 
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1) Habilite o funcionamento da botoeira da 
plataforma, introduzindo e girando a chave 
no contato para a posição “ON”. 
 
2) Pressione o botão “SOBE” até o 
equipamento atingir o nível do piso do carro, 
abrir manualmente o avanço da plataforma. 
 
3) Pressione o botão DESCE e a plataforma 
descerá pelo próprio peso até o nível da 
parada inferior. 
 
4) Após a entrada do usuário comande a 
subida mantendo premido o botão SOBE, 
até que a plataforma atinja o nível do piso 
do ônibus. 
 
5) Após a saída do usuário retorne 
manualmente o avanço da plataforma até 
sua posição recolhida. 
 
6) Pressione o botão DESCE e quando 
aparecer o degrau recolhido avance o 
mesmo manualmente e o piso da plataforma 
em movimento completará sua abertura. 
 
7) Oriente a entrada do usuário na 
plataforma. Se estiver usando cadeira de 
rodas deverá ser instruído conforme 
descrito no adesivo, e subir na plataforma 
DE RÉ e posicionar-se no CENTRO da 
mesma para que a trava da cadeira possa 
ser acionada ou, desligado o motor elétrico 
de cadeira motorizada. 
 
OBS: Caso seja necessário parar o 
movimento da plataforma, basta deixar de 
premer o botão que está sendo acionado. 

 

3.1. Instruções para operação 
 

Considerando como inicial da plataforma, a posição de escada, a sequência de operações é a 
seguinte: 

 
 

3. Elevador Semiautomático  Eletro-Hidráulico – SAN 1100 
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3.2. Procedimento para acionamento manual 
 
- Quando houver falha no sistema elétrico a plataforma elevatória poderá ser acionada através de 
bomba manual existente na unidade hidráulica na sequência a seguir: 
 
1- Para subir a plataforma use a alavanca e acione a bomba manual (A). 
 
2- Para baixar a plataforma abra a válvula de assento (B) girando o pino no sentido anti-horário. 
Após realizar este procedimento gire o pino no sentido horário para fechá-lo. 
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4.1. Instruções para operação 

 
1) Gire a chave para a posição “ON”; 
 

2) Dê um pulso no botão vermelho para a plataforma 
elevatória destravar; 
 

3) Acione a alavanca para liberar a trava da 
plataforma elevatória; 
 

4) Gire a plataforma elevatória para fora do bagageiro 
puxando pelo pega mão até que a mesma trave na 
posição de operação; 
 

5) Abra os pega mãos e trave-os em sua posição de 
uso; 
 

6) Abra manualmente a plataforma auxiliar; 
 

7) Pressione e mantenha pressionado o botão verde 
para descer a plataforma; 
 

8) Auxilie a entrada do usuário na plataforma 
elevatória; 
 

9) Pressione e mantenha pressionado o botão 
vermelho para subir a plataforma; 
 

10)  Auxilie a saída do usuário da plataforma elevatória; 
 

11)  Pressione e mantenha pressionado o botão preto 
para a plataforma elevatória nivelar automaticamente; 
 

12)  Feche manualmente a plataforma auxiliar;  
 

13)  Feche os pega mãos e trave-os em sua posição de 
guardados; 
 

14)  Acione a alavanca para liberar a trava e gire a 
plataforma para dentro do bagageiro, verificar que a 
mesma esteja travada em sua posição de guardada. 

 

15)  Dê um pulso no botão verde para a plataforma 
elevatória apoiar no assoalho do bagageiro; 
 

16)  Gire a chave para a posição “OFF” e retire- a da 
botoeira; 
 

17)  Guarde a botoeira em seu suporte junto à torre da 
plataforma elevatória. 

 
EM CASO DE EMERGÊNCIA PARE DE PRESSIONAR O BOTÃO ACIONADO! 
 

Nota: Esperamos que o presente documento o auxilie a operar os equipamentos da melhor maneira possível. Sucesso! 

4. Elevador Bagageiro Semiautomático - SAU 900 
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